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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om personalen på högstadiet upplever att 

ungdomar på högstadiet upplever ohälsa. Om detta var fallet så ville jag ta reda på hur det 

visar sig hos eleverna enligt personalen, samt vad det beror på i så fall? Jag använde mig av 

en kvalitativ undersökning i studien då jag ville gå till djupet med frågorna och för att kunna 

ställa följd frågor vid intervjutillfällena. Intervjuerna genomfördes med personal på fyra 

högstadieskolor då jag ville ta reda på hur personalen uppfattar ungdomarnas ohälsa då de har 

kontakt och ser barnen/ungdomarna och deras vardag. 

 

Ungdomar idag ställs inför en massa nya intryck och val som de måste ta ställning till. På 

skolan har de krav på sig att prestera bra för att få bra betyg för att sen kunna välja den skolan 

de vill gå när de har kommit på vad de vill bli i livet. Flera av informanterna berättar om alla 

krav som finns på ungdomar från samhället i dag, de finns krav på utseendet, att man ska se 

bra ut, man ska vara en bra kompis, man ska alltid vara kontaktbar genom mobilen och 

”uppkopplad till den yttre världen” (internet) som en informant beskriver det. Sen ska de även 

lyckas i skolan, där många ungdomar har höga krav på sig själva, men även från skolan när 

det gäller att göra läxor och prov. Utöver detta så har de aktiviteter som även ska hinnas med. 

 

Det finns en mängd forskning som visar att ungdomar börjar må dåligt när det börjar på 

högstadiet och då främst från nian och uppåt. Personalen på skolorna upplever att många 

högstadieelever mår psykiskt dåligt och har ångest och är deprimerade. De gör sitt bästa för 

att försöka hjälpa ungdomar som uppvisar ohälsa, men det är inte alltid så lätt att få hjälp. Det 

kan vara svårt att få tid till en psykolog. Det som även framkommer i studien är att personalen 

också är stressade. Det är mycket som ska hinnas med samtidigt som man ska hinna se alla 

ungdomar och de ungdomar som börjar uppleva ohälsa, det är viktigt att ungdomarna får hjälp 

med ohälsan i tid innan det blir värre.  

 

Nyckelord: ohälsa, kön, tidsbrist, organisation. 
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                                            Abstract 

The aim of this essay was to explore if staff in high school experience if youth suffer of 

mental health. If it was so then I wanted to see how it appears on the youth according to the 

staff, and what it hangs on? I used a qualitative inquiry method in my study, because I wanted 

to go to the depth with my questions and to be able to make supplementary questions on the 

interview occasions. The interviews carried out with staff on the four high schools because I 

wanted to find out how the staff in the school experiences the youths mental health, when they 

have contact with them and see the youths on their weekday. 

 

Youth today are subjects to a lot of impressions and choices that they have to make a decision 

in. On the school they have demands on them to perform well, to have good grades so they 

can select the school they want to go when they have decided what they want to become in 

life. Several of the informants tell about the demands that youths have from the society today. 

There are demands on how they look, you have to look good, you have to be a good friend, 

they always have to be connected with the mobile and “to be connected with the out of space” 

(internet) as one informant explains it. Then they also have to make well in the school with 

homework and examinations. In addition to that they even have activities after school. 

 

There are a lot of research that shows that youth starts to suffer of mental health when they 

start in upper secondary school and then mainly on the nine grade and forward. The staff on 

the schools experience that a lot of high school students are suffering of mental unhealthy and 

have anxiety and are depressed. They do their best to help students who show mental 

unhealthy, but it’s not always easy to get help. It can be difficult to get a time to a 

psychologist. What also comes to light in this study is that the staffs in the school are also 

stressed. They have also a lot to do and in the same time, they have to see the students and the 

students who start to feel mental unhealthy. It’s important to the students to get help in time 

before it gets worse. 

 

 
Keywords: health, gender, lack of time and organization. 
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1. Inledning  

 

 
En tredjedel av ungdomarna i åldrarna 15-24 år upplever att livet är svårt i Sverige. Var tionde 

ungdom är inte nöjd med sin tillvaro och lika många anser att livet känns meningslöst, detta 

enligt ungdomsrapporten gjord av ”ungdomsbarometern AB (2013)”.  

   I en annan studie har barn och ungdomar som utvecklar depression i tidig ålder ökat.  Det 

har även visat sig att det är mer vanligt bland flickor än bland pojkar att utveckla depression 

efter puberteten (Theorell 2008). Enligt BRIS rapporten ”Barnen, BRIS och IT (2008)”, har 

även andelen ungdomar som kontaktar BRIS på grund av psykisk ohälsa ökat.  

 

Folkhälsoforskaren Lars Jerdén (2012) har via FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv 

och välfärd) fått anslag till ett forskningsprojekt om ungdomar och deras hälsa. Det som 

framkommer i studien är att sedan 1980-talet har ungdomar som rapporterar symtom av 

ohälsa ökat i dubbelbemärkning. I en annan studie av Jonas Bjärehed (2012) om 

”självskadebeteenden bland unga” visade studien att var tredje person i åldrarna 13-15 år hade 

någon gång skadat sig själv medvetet. Enligt studien beror beteendet oftast på att ungdomen 

vill dämpa ångesten eller att man vill signalera att man inte mår så bra. 

 

Den ökade ohälsan bland barn och ungdomar i Sverige ledde till att regeringen utarbetade en 

proposition till ett regeringsbeslut om en ”förnyad folkhälsopolitik” (2007/2008), där satsning 

på folkets hälsa skulle främjas. Propositionen inriktade på elva olika målområden som skulle 

innefatta en förbättring av hälsan bland folket i Sverige. Ett av dessa målområden handlade 

om ungdomarnas hälsa. I förslaget sattes stor tyngd vid gemensamt ansvarstagande mellan 

den offentliga, den ideella sektorn och den enskilda människan, som tillsammans skulle bidra 

till ett ökat välmående bland folket i Sverige. Barn och unga blev därefter särskilt prioriterade 

inom ungdomspolitiken och Statens folkhälsoinstitut kom därefter med en ny rapport om 

"Svenska skolbarns hälsovanor 2009/2010". I rapporten framkommer att de viktigaste 

faktorerna som påverkar barnens hälsa är: miljön i hemmet och i skolan, sociala relationer och 

levnadsvanor, samt barn och ungas uppväxtvillkor. 

 

Enligt socialstyrelsen (2012) fortsätter antalet barn/ungdomar som lider av ohälsa att öka. I 

Socialstyrelsens utredning framkommer det att det är främst vård av depression och 
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ångestsjukdomar som ökar. Här framkom dock brister när det gäller ansvarsfördelningen i 

första ledet när en ungdom visar ohälsa, det är inte alltid så lätt för familjen, barnet/ungdomen 

att hitta rätt vid första kontakten då de inte alltid vet vart de ska vända sig.  

 

I en studie om ”fördomar om psykisk sjukdom hindrar många från att söka hjälp” beskriver 

Rigmor Stein och Danuta Wasserman (2014) om fördomar mot psykiatrin och psykiska 

sjukdomar, där flertalet vuxna som lider av psykisk ohälsa idag under barndomsåren eller 

tonårstiden har lidit av någon typ av ohälsa men inte fått den hjälp de hade behövt. Detta tror 

Stein och Wasserman beror på att personen inte har insett att denne lider av ohälsa, eller att 

det då inte funnits någon bra behandling mot detta. De beskriver även att det ofta upplevs som 

stigmatiserande och genant att behöva psykiatrisk hjälp eller att vara psykiskt sjuk. I de fall 

detta har varit fallet så har personen vänt sig till primärvården istället för psykiatrin och då 

inte fått den hjälp de behöver, då kunskapen om psykisk ohälsa är bristande inom 

primärvården och kan leda till feldiagnostisering och underbehandling 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats var att från skolpersonalens perspektiv undersöka, om förekomsten 

av ohälsa bland ungdomar på högstadiet. Ett delsyfte var att undersöka hur personalen 

upplever att ohälsan visar sig hos ungdomarna, samt vad det finns för orsaksfaktorer till detta? 

 

1.3 Frågeställningar 

 

- Hur visar sig ohälsan bland eleverna?  

- Vad är det i så fall som bidrar till att ungdomarna utvecklar ohälsa på högstadiet? 
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1.4 Disposition  
 

Uppsatsen är indelad i sex kapitel. Första kapitlet klarlägger grunden för denna studie, här 

kommer studiens syfte och frågeställningar att klargöras samt en redogörelse för uppsatsens 

disposition.  Kapitel 2, behandlar tidigare forskning som faller in under ämnet ungdomar och 

ohälsa.  I kapitel 3 redogörs metodavsnittet. Här beskriver jag hur jag har gått till väga med att 

nå detta resultat samt vilken metod jag har använt mig av i studien. I kapitel 4 presenteras den 

teoretiska referens ramen där jag tar upp begreppet ohälsa samt faktorer som kan bidra till 

detta. I kapitel 5 redogörs resultatdelen och i det sjätte och sista kapitlet för jag samman 

resultat från de olika kapitlen i en sammanställande diskussion om studien och vad jag 

kommer fram till.  
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2. Tidigare forskning 

Den 19 maj 2005 tillsatte regeringen en särskild utredare för att analysera följderna av hur 

stressen påverkar ungdomarnas livssituation och hur den påverkar den psykiska hälsan. I 

utredningen framkommer det att andelen ungdomar som lider av stress och symtom som oro 

och nedstämdhet, sömnbesvär och trötthet, anspänning och värk har ökat (SOU 2006:77). Av 

utredningen framgår även att ungdomar som lider av psykiska problem har blivit mycket 

vanligare och då framför allt i åldrarna 16-24 år. I en jämförelse mellan åren 1989 och 2005, 

framgår en tydlig ökning av besvär som ängslan, oro och ångest. År 1989 upplevde 9 % av 

flickor och kvinnor i åldern 16-24 år dessa symptom medan år 2005 hade den siffran stigit till 

30 %. Det är främst flickor och kvinnor som i större grad än pojkar och män som lider av 

olika stressrelaterade symptom, men båda grupperna har visat på en ökning av dessa symptom 

under de senaste två decennierna. I rapporten framkommer även att ungdomar som vårdas i 

sjukhus för ångest och depression har ökat. Mellan åren 1980 till 2003 hade antalet 

vårdtillfällen för dessa problem ökat med 8 gånger fler per 100 000 flickor i åldern 15 - 19 år. 

Sjukhusvård för ångest och depression har även blivit vanligare för pojkar i samma ålder samt 

ungdomar i 20-24 års ålder. Undersökningen grundar sig på forskning samt intervjuer gjorda 

på ca 700 ungdomar från årskurs nio och från gymnasiet årskurs 2 och 3 samt universitet. 

Enligt ungdomarna i studien angav de flesta att den främsta stressorsaken var skolan, där 

många klagade på att de fick mindre hjälp på skolan och var ofta tvungna att klara av svåra 

uppgifter själva, samtidigt som de periodvis upplevde att det var för mycket läxor som skulle 

göras efter skolan som ledde till att de ofta blir tvungna att försaka egna fritidsaktiviteter och 

kompisar. Ungdomarna upplevde även stress bland annat från media och reklam samt att det 

finns höga prestationskrav på ungdomarna från samhället. Utredningen visar på att det har 

blivit allt vanligare med psykiska problem bland ungdomar. Orsaker till detta menar 

författarna beror på två saker, dels genom den kris som skedde på 1990-talet där ca 300 000 

arbetstillfällen försvann, vilket ledde till att det blev mycket svårare att få ett arbete. Andelen 

arbetslösa över 24 år har dock återhämtats i stor utsträckning, medan ungdomar under 24 år 

fortfarande har svårt att få arbeten, många av dem har då hänvisats till att i stället gå skola fast 

många av dem hellre hade arbetat.  

 

Enligt rapporten från Statens Folkhälsoinstitut om Svenska skolbarns hälsovanor (2009-2010)  

framkommer det att de viktigaste faktorerna som påverkar barnens hälsa är barn och ungas 

uppväxtvillkor, miljön i hemmet och i skolan, sociala relationer och levnadsvanor. I studien 

har nästan 7000 barn i åldrarna 11-13 och 15 år deltagit.  Det som framkommer i studien är att 
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de flesta barn mår bra, här ser dock forskarna en ökning av ohälsa i stigande ålder där 

somatiska och psykiska besvär och ett allmänt sämre välmående blir allt vanligare ju högre 

upp i åldern barnet kommer. De ser även att det finns skillnader mellan pojkar och flickor där 

flickor i större grad upplever ohälsa. Det som även framkommer i stigande ålder är att 

vänskapsrelationerna blir allt viktigare, det blir lättare att prata med vänner och svårare att 

prata med föräldrarna om saker som oroar dem.  

 

Enligt Lars Jerdén (2012) har sedan 1980-talet, ungdomar som rapporterar symtom av ohälsa 

ökat i dubbelbemärkning. Enligt studien som innefattar material om ungdomar från sjunde 

klass till årskurs tre på gymnasiet, där studien innefattar 1046 ungdomar i Falun, Borlänge 

och Umeå, framkom det att både flickor och pojkar mådde sämre i nian, men att den största 

försämringen var bland flickorna. Han drar paralleller till kvinnor i senare ålder att kvinnor 

genomgående har en sämre hälsa och att den grundläggs i högstadiet.  Jerdén menar att den 

största förklaringen till att ungdomar mår dåligt är deras känsla av maktlöshet, att inte få vara 

med och påverka sitt eget liv och hur ungdomar mår. Även det sociala samspelet, 

interaktionen med andra människor där kompisrelationer var viktiga, att få vara med och 

bestämma i familjen men även att ha lärare som visar att de bryr sig var viktiga faktorer. Han 

beskriver även att 1900-talet var början till den psykiska ohälsan bland befolkningen.  

 

Vjollca M Ramadani (2009)  har i sin uppsats om ”Skolpersonalens uppfattningar om 

ungdomars ohälsa” kommit fram till att personal på högstadiet upplever att många ungdomar 

upplever ohälsa på högstadiet. Orsaker till det menar hon framkommer i de samhälleliga krav 

som finns på ungdomarna från både skolan och vännerna. Enligt Ramadani har ungdomarna 

förväntningar på sig att förhålla sig på ett visst sätt, att de ska se bra ut, de ska vara bra vänner 

och vara bra i skolarbetet. Det som även framkommer är att personalen på skolan kan 

behandla pojkar och flickor olika beroende på kön, pojkar är ofta högljudda och tar mer plats 

medan flickor ofta är mer tysta och kan försvinna i mängden.  

 

I en rapport av Jennie C Ahrén (2010)  som har i uppdrag av DEJA (Delegationen för 

jämställdhet i skolan) skrivit om ”skolan och ungdomars psykosociala hälsa”. I Rapporten 

framhävs betydelsen av en skolmiljö som är av god kvalitet. Barn och ungdomar behöver en 

skolmiljö där de kan känna sig trygga, bli sedda och tagna på allvar. Ahrén påtalar vikten av 

att personal på skolan måste blir bättre på att uppmärksamma varje elev och dennes behov. 

Här menar hon att det är viktigt att ha kompetenta lärare som ansvarar för mindre klasser, 
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detta för att få mer tid till eleverna. Det som framkommer i rapporten är att flickor i högre 

grad än pojkarna oroar sig mer för relationer till andra och är mer stressade för skolarbetet. 

Ahrén påpekar här att det är viktigt att fånga upp elever som börjar uppvisa problem av något 

slag, då det har visat sig att problem tenderar att bli värre om de som befinner sig i 

ungdomens närhet inte tar tag i det i tid.  

 

Helena Kåks (2007) har skrivit avhandlingen ”Mellan erfarenhet och förväntan - Betydelsen 

av att bli vuxen i ungdomars livsberättelser”, där hon har intervjuat 21 ungdomar under en tid 

av deras liv, hon beskriver att ungdomar i 15 års ålder övergripande ser ursprungsfamiljen, 

skolan och fritidsintressena som viktigaste elementen i deras liv. Enligt Kåks påverkar det 

moderna samhället ungdomar genom ökade utbildningskrav och globaliseringen där 

diskussionerna i intervjuerna framställs som dubbla. Å ena sidan vill ungdomen ha ett normalt 

traditionellt liv med jobb, hus och familj. Å andra sidan går tankarna till att ”skjuta upp 

vuxenblivandet” där individualiseringen påverkar ungdomar till ”det fria valet” att ”göra rätt 

för en själv” och ”att göra sina egna val”. Kåks menar då att nackdelen med dessa val blir att 

individen kan uppleva en känsla av obeslutsamhet och osäkerhet inför framtiden.  

 

Enligt skollagen (2010:800) ska utbildningen främst hjälpa till att genom omtanke om barns 

och ungdomars olika behov, underlätta för deras personliga mognad inom skolan och 

hemmet.  

 

”… 4 § I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och 

elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan 

ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra 

sig utbildningen. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers 

allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 

individer och medborgare”. 
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3. Metod 
 

Denna uppsats bygger på en empirisk studie, där intervjuer har genomförts med sju stycken 

personal från två olika högstadieskolor i en kommun i Norrbotten.  Syftet var att ta reda på 

om personal på högstadiet upplever att ungdomar upplever ohälsa, hur det visar sig och vad 

det i så fall finns för orsaksfaktorer till detta. Jag har även under år 2015 genomfört tre 

intervjuer på ytterligare två högstadieskolor i Norrbotten. Detta gjordes för att komplettera de 

tidigare intervjuerna samt bidra till nyare empiri i studien för att kunna färdigställa den. 

 

 3.1. Metodologiska överväganden 
 

Vi var två studenter som tillsammans under år 2008 samlade in det empiriska data som ligger 

till grund för denna studie. Ytterligare tre intervjuer har även genomförts under år 2015, dessa 

har jag dock genomfört själv för att komplettera uppsatsen. Studien inriktar sig på ungdomar 

på högstadiet, där vi valde att genomföra intervjuer med personal på två olika högstadieskolor 

i Norrbotten. Varför det endast blev två högstadieskolor berodde på den begränsade tidsramen 

vi hade till arbetet då. Intervjuerna som genomfördes under år 2015 har gjorts på ytterligare 

två högstadieskolor i Norrbotten. 

 

Syftet med studien var att ta reda på om förekomsten av ohälsa bland ungdomar på högstadiet. 

Detta gjordes för att få en ökad förståelse över hur ungdomar som går i högstadiet i dag mår, 

om det verkligen är så att personalen upplever att ungdomar upplever ohälsa i den åldern och i 

så fall hur det visar sig samt vad det är som kan vara orsaker till detta. 

 

3.2. Urval  
 

Den målgrupp vi bestämde oss för att genomföra intervjuerna med blev personalen på skolan 

då vi ansåg att det skulle ge oss mer att intervjua dem, eftersom vi då kunde få en mer 

helhetlig uppfattning om ungdomarna och deras skolmiljö. Vi ansåg även att det var av större 

betydelse för vår studie att intervjua personal på skolorna då dessa har erfarenhet av att ha 

arbetat med ungdomar i många år, samt att de befinner sig mycket i elevernas omgivning och 

då kan upptäcka saker som ungdomar kanske inte tänker på.  

   Då syftet med uppsatsen var att försöka ta reda på hur personalen på de olika 

högstadieskolorna uppfattar förekomsten av ohälsa bland ungdomarna, så blev valet av metod 

för oss tydligt. Att genomföra en kvantitativ enkätstudie kändes inte som rätt väg att ta då 
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informanterna endast var ett fåtal, varav att dela ut enkäter till dessa kändes onödigt. 

Samtidigt som valet av metod har olika innebörder. En enkätstudie innebär att enkäterna 

används som ett medel till ett i förhand färdig definierat mål, där enkätinsamlingen 

bestämmer omfattningen av egenskaper, fenomen och innebörder i syftet. (Svensson mm 

1996) En kvalitativ intervjustudie å andra sidan innebär att intervjun används som medel till 

att istället upptäcka olika egenskaper, fenomen och innebörder (Ibid). Intervjuerna blir då 

djupare när man kan följa upp svar och idéer som informanten har genom att ställa följdfrågor 

och utveckla svaren. Informanten kan då genom olika pauser, tonfall och mimik ge 

information till intervjuaren som annars inte skulle upptäckas i en kvantitativ enkätstudie 

enligt Bell (1993).  

 

Studien inleddes med kontakt med barn- och ungdomsförvaltningen i kommunen. Personen i 

fråga gav oss en lista över namn på rektorer till de högstadieskolor som finns i kommunen. 

Nästa etapp blev sedan att få kontakt med två rektorer som var intresserade att ingå i vår 

studie, vilket skedde genom telefonsamtal. Urvalet av skolor valdes då genom att de skolor 

som vi först fick kontakt med och som var intresserade av att ställa upp i studien fick 

medverka. Enligt Judith Bell (1993) kan valet av slumpmässigt valda intervjupersoner som 

ställer upp och vill medverka i en studie vara svårt. I vårt fall hade vi en färdig lista på ett tio 

tal personer där vi slumpmässigt valde personer och ringde upp dem. Det var endast en person 

som avböjde.  

 

Den första kontakten blev då med rektorn på skolorna via telefon, där vi informerade dessa 

om vilka vi var och vilket vårt syfte med studien var. Varefter vi skickade mejl till de båda 

rektorerna, där vi ytterligare förtydligade vårt syfte med studien för att försäkra oss om att de 

fått med all information. Efter mejlkontakten fick vi sedan genom rektorerna namn och 

telefonnummer till de informanter som vi skulle genomföra våra intervjuer med. Dessa blev 

en skolsjuksköterska, kurator, lärare samt en rektor på vardera skolan, vilket sammanlagt 

utgör sju intervjupersoner. Urvalet av informanter till studien kom således att utgöras av sju 

intervjupersoner som kom att delta i intervjuerna. Anledningen till varför det blev sju 

informanter och inte åtta (två från varje område) berodde på att kuratorn hade båda skolorna 

som sitt arbetsområde. 

 

Kontakten till intervjuerna under år 2015 gjordes genom att jag valde ut en skola via 

kommunens hemsida, varefter jag ringde upp rektorn på skolan ifråga. Rektorn kunde inte 
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medverka i en intervju men hänvisade mig till att kontakta kuratorn och skolsköterskan i 

skolan för intervjuer. Kuratorn hade inte heller tid för en intervju men det hade 

skolsköterskan. Ytterligare två informanter behövdes och ingen mer i skolan hade tid för att 

delta i en intervju, jag kontaktade nästa skola som fanns på kommunens hemsida. Jag ringde 

rektorn i skolan och hon kunde ställa upp, samt att hon rekommenderade en kurator på skolan 

som jag även ringde upp. Även hon kunde medverka i en intervju.  

 

3.4. Tillvägagångssätt 

 
Eftersom vi båda var intresserade av ungdomarnas hälsa, började vi med att ta reda på vilka 

begrepp som var centrala för vår studie.  Därefter började vi utveckla olika intervjuteman för 

intervjuguiden som vi ansåg vara relevanta för studien. Teman som sedan utkristalliserades i 

vår intervjuguide blev sju stycken, dessa är: bakgrund, situation - hälsa/ohälsa, utseende, 

skolmiljö, makt/ kön, utbildningsformen, relation samt förväntningar/stress. Efter den första 

intervjun insåg vi dock att vi var tvungna att lägga till några frågor till rektorn och läraren 

eftersom vi fick veta att de utvalda skolorna arbetade med olika pedagogiska 

undervisningsmetoder.  

 

Inför de kompletterande intervjuerna år 2015, använde jag mig av den intervjuguide som 

fanns sen tidigare fast jag sållade ut de frågor som inte kändes relevanta för studien samt 

skrev till några frågor. Jag utgick även från empirin som jag samlat under år 2008 till 2015.    

 

En intervju kan genomföras på olika sätt, antingen används en mer strukturerad form av 

intervjuer eller en mer ostrukturerad form. Att använda sig av en strukturerad intervjuform 

innebär att man då utgår helt från färdiga frågor och inte ställer några följdfrågor. Informanten 

kan då själv skriva ned eller ringa in svaren. Problemet med denna form av intervjuer blir då 

att intervjuaren kan missa viktig information som kan komma fram genom att man lyssnar 

eller uppmärksammar vad informanterna svarar och ställer motfrågor. Vi valde att genomföra 

en mer semistrukturerad med färdiga teman i stället, då vi ansåg det viktigt att kunna ställa 

följd frågor samt kunna läsa av intervjupersonen vid intervjun (Bell 1993). 

Tillvägagångssättet för varje intervju genomfördes tillsammans, där vi intervjuade enskilt 

varje informant. Bortsett från de två sista intervjutillfällena där vi fick genomföra intervjuerna 

enskilt med vardera informanten, då de båda hade ont om tid och råkade ha en lucka ledigt i 
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kalendern samtidigt. Eftersom vi skulle skriva varsin individuell uppsats, så valde vi att 

genomföra intervjuerna tillsammans med var och en av informanterna, då vi båda då skulle få 

ta del av alla intervjuerna. Varje intervju varade i ca en timme. Oftast fick vi sitta ostört med 

informanten med några undantag i det fall då telefonen ringde samt vid något tillfälle då det 

kom in elever som ville prata med informanten. Under intervjutillfällena bandades 

intervjuerna. Detta gjordes för att inte missa viktig information, vilket kan ske vid bara 

anteckningar men även för att sedan kunna använda citat (Ejvegård 2003). Efter varje intervju 

turades vi om att ordagrant transkribera intervjuerna från tal till skrift. Tillsammans blev det 

66 sidor text. Intervjuerna som genomfördes under år 2015 gjordes på samma sätt, en intervju 

varade ca en timme och det blev efter nedskrivning av de tre intervjuerna, 21 sidor text. 

 

3.4 Analysprocessen 
 

Analysen som vi sedan genomförde, gjorde vi var för sig eftersom vi skulle skriva enskilda 

uppsatser baserat på samma data. Detta gick till genom att jag först läste igenom materialet 

noggrant flera gånger. I samband med läsningen av texten utkristalliserades sedan teman i 

textmaterialet som jag sedan skrev ned i marginalen av texten (Miles och Huberman 1994). 

Efter den första genomgången skrev jag sedan ned allt som personalen berättat om ungdomar 

och ohälsa samt hur ohälsan synliggörs, varefter jag sorterade intervjuerna under rubriker. Här 

skrev jag sedan ner det som kom fram i studien. När jag sedan fått med allt, så gick jag 

igenom materialet för att se vad som var viktigt och vad som hörde ihop (Widerberg 2002).  

Analysprocessen för de senare intervjuerna genomfördes på samma sätt som tidigare, genom 

att läsa igenom texten flera gånger för att sedan se vad för teman som utkristalliseras från 

texten. 

 

För att sedan kunna välja ut de teman som växer fram ur materialet, rekommenderar 

Widerberg (2002) att författaren använder ett empirinära förhållningssätt vid en kvalitativ 

undersökning. Detta innebär att författaren tar fram teman utifrån det insamlade 

intervjumaterialet, vilket är tvärtemot från det teorinära förhållningssättet, där författaren tar 

ut teman utifrån teorier eller begrepp. De teman som sedan utkristalliserades för mig växte 

fram under läsningen och sorteringen av materialet, temana som kom att utkristalliseras var; 

ohälsa, kön, tidsbrist samt organisation. För att styrka dessa teman så har jag valt ut citat ur 

materialet, detta gjordes genom att åter läsa igenom texterna om och om igen för att inte missa 
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något viktigt (Widerberg 2002). De teman som kom fram från de senare intervjuerna blev 

även där ohälsa, kön, tidsbrist samt organisation. 

 

3.5. Reliabilitet och validitet  

 

Med reliabilitet i studien menar Trost (2005) att det är trovärdighet i studien. Jag har här 

strävat efter att hålla en hög reliabilitet i studien genom att beskriva alla moment jag 

genomfört i studien så noggrant som möjligt.  Trost (2010) beskriver även att reliabilitet 

innebär att en mätning har stabilitet, det vill säga att om man genomför samma mätning igen 

så ska det genomföras på samma sätt, vilket jag har gjort i denna studie då jag har genomfört 

intervjuerna på samma sätt som under de tidigare gångerna. Trost menar även att mätningen 

då ska ge samma resultat, men då en mätning är en process vilket innebär att en mätning som 

görs om flera år senare på samma sätt kan skilja i resultat då individer hela tiden ingår i en 

process.  

   Att ha validitet i studien innebär att studien mäter det som är syftet med studien, Ejvegård 

(2003). Även Judith Bell (1993) beskriver validitet som ett mått som mäter om en fråga 

skildrar eller mäter det som är meningen. Syftet med denna studie var att ta reda på om 

personalen på högstadiet uppfattar att ungdomar upplever ohälsa, hur det visar sig, samt vad 

det i så fall finns för orsaksfaktorer till detta och vad de egentligen får för hjälp i så fall? Jag 

har här utgått från mina intervjufrågor och teorin för att få fram det jag behöver för att få svar 

på mitt syfte. 

 

3.6. Etiska överväganden 

 

I denna studie har jag velat skapa trygghet för informanterna genom att använda mig av de 

fyra kriterierna som humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (2005) har tagit fram.  

Genom att informera deltagarna som ingått i studien ingående om syftet till studien så har jag 

använt mig av informationskravet vilket handlar om att informera informanterna om vad 

studien kommer att handla om samt vad det innebär att ingå i studien.  Vidare har jag även 

informerat om frivilligheten att delta och rätten till att avstå från studien, därmed har jag 

fullgjort kravet på samtyckeskravet. Nyttjandekravet har genomförts genom att informanterna 

har upplysts i början av intervjuerna om att uppsatsen endast kommer att publiceras på nätet 

genom LTU, vilket ingen av informanterna hade några invändningar om. Slutligen har 
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anonymiteten för deltagarna i studien skyddats genom att jag har använt mig av 

konfidentialitetskravet, vilket innebär att jag inte har använt informanternas namn i studien 

eller vilka skolor jag har varit och genomfört intervjuerna på. Jag har heller inte visat 

intervjumaterialet för någon annan. Därmed anser jag att jag har fullgjort de etiska kraven för 

studien från Vetenskapsrådet (Gustafsson B, Hermerén G, Petersson B 2005). 
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4. Teoretisk referensram  
 

Tonåren är en tid där individen ska utvecklas och få nya intryck som ska bidra till en 

välmående och stärkt individ med en egen identitet, som ska kunna klara av olika medgångar 

och motgångar som kommer i dess väg senare genom livet.  

 

4. 1. Ohälsa 

Syftet med denna uppsats var att från skolpersonalens perspektiv undersöka, om förekomsten 

av ohälsa bland ungdomar på högstadiet. Ett delsyfte var att undersöka hur personalen 

upplever att ohälsan visar sig hos ungdomarna, samt vad det finns för orsaksfaktorer till detta? 

 

I detta kapitel kommer jag att först definiera vad begreppet ohälsa står för i uppsatsen sedan 

kommer jag att gå igenom olika teorier som kan vara bidragande orsaker till att ungdomar 

börjar må dåligt.  

 

Ohälsa kan visa sig på olika sätt, i denna studie handlar det emellertid om psykisk ohälsa. 

Enligt FHI (Statens folkhälsoinstitut 2008) definieras psykisk ohälsa som inåtvända psykiska 

problem som kan ge uttryck av ångest, oro, depressiva symptom, huvudvärk, sömnsvårigheter 

samt utagerande beteendeproblem.  

   Enligt Angelöw och Jonsson (2000) kommer individen i ungdomsperioden, som infinner sig 

när individen är mellan 12-21 år att genomgå en period i livet där denne utvecklas kraftigt. 

Från att vara barn så befinner sig nu barnet i en period där denne kommer in i tonåren med allt 

vad det innebär samtidigt som individen ska börja förbereda sig för vuxenlivet.  

 

Enligt Töres Theorell (2003) är närheten till en annan människa som barnet har en 

känslomässig relation till en av de viktigaste faktorerna för barnets utveckling, oftast är det 

föräldrar som barnet har en sådan relation till. Andra viktiga faktorer som skyddar mot 

ohälsan är att barnet har utvecklat en god självbild och att denne kan kommunicera med andra 

människor samt har ett bra socialt nätverk kring sig i stödjande miljöer. För att ett barn ska 

utveckla psykisk ohälsa enligt Theorell fordras många riskfaktorer i dennes omgivning, som 

t.ex. i den psykosociala omgivningen men även inom individen. Olika riskfaktorer kan vara 

t.ex., katastrofer, traumatiska förluster, bristande samspel mellan föräldrar och barn till följd 

av föräldrarnas egen psykiska ohälsa, inkonsekvent fostran mm. 
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Theorell menar att barn och ungdomar som utvecklar depression i tidig ålder har ökat, men 

det är ännu ganska ovanligt att yngre barn drabbas av det. Han menar vidare att det är mer 

vanligt hos flickor än hos pojkar att utveckla depression efter puberteten. Det som även är 

anmärkningsvärt enligt Theorell är att vuxna till barn som lider av depression, ofta inte tänker 

på att de kanske har en depression utan uppfattar barnet mer som bråkigt, trotsigt, oroligt och 

lättretligt (Ibid.) 

 

Även Anthony Giddens (1999) menar att den tidiga uppväxten har en stor betydelse för 

känslan av att ha en ontologisk trygghet. Med ontologisk trygghet menar han är en 

grundläggande tillit i det emotionella och kognitiva medvetandet hos individen, kombinerat 

med de grundläggande rutinerna som individen får genom uppväxten. Han menar att det som 

skapar en ontologisk trygghet för individen är att denne har en grundläggande tillit till vissa 

personer i dennes närhet vid uppväxten, som t.ex. till föräldrarna. Denna tillit medför att 

individen utvecklar en positiv emotionell och kognitiv inställning mot självidentiteten, mot 

andra och mot objektvärlden. Genom detta kan individen uppleva självet i relation till en värld 

av människor och objekt. Giddens beskriver den ontologiska tryggheten som en emotionell 

vaxinering mot existentiell ångest. Denna vaxinering menar han, skyddar individen senare i 

livet mot olika faror och hot som kan uppstå och genom detta skydd kan individen då fortsätta 

sin bana med känslan av mod och hopp. Om man inte är ontologiskt trygg i sig själv kan det 

bli kaos inom individen där denne känner sig vilsen och osäker och kan överväldigas av 

ångest senare i livet.  

 

När det gäller känslan av ångest menar Giddens (1999) att för att vi ska kunna förstå känslan 

av ångest så måste vi skilja på känslan av ångest och rädsla. Ångest är ett generaliserat 

känslotillstånd som uppkommer hos individen när denne känner maktlöshet och brist på 

kunskap i relation till den yttre verkligheten. När individen känner ångest, får individen svårt 

att genomföra handlingar, till skillnad mot rädsla som tvärt emot gör att individen förbereder 

sig för att handla. Rädsla infinner sig när individen reagerar mot ett hot eller en fara, individen 

har här ett konkret objekt som denne känner rädsla inför.  Grunden till ångestkänslor menar 

Giddens kommer från omedvetet producerade känslospänningar av inre fara, vilket har sitt 

ursprung från rädslan som här har förlorat objektet. 

 

Zygmunt Bauman (2007) skriver om rädslans makt över individen, där han beskriver känslan 

av stor lättnad när individen efter lång tid av oro, bekymmer och ångest över något plötsligt 
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konfronteras av faran som individen varit rädd för, där faran nu har blivit ett objekt, något 

individen kan ta på och se på. Då blir rädslan plötsligt något som kan vara hanterbart och 

något man kan se möjligheter att överkomma det med. Han menar här att rädslan är som mest 

ångestskapande när den är otydlig och oviss och när man inte vet vad man ska göra åt det.  

 

Den australiensiske sociologen Deborah Lupton (1998) har i en undersökning om sambandet 

mellan känslor och hälsa, intervjuat personer om hur de anser att det finns en koppling mellan 

att uttrycka sina känslor och hälsan. Bland de tillfrågade upplevde de flesta att det fanns en 

koppling mellan psykiska sjukdomar och att hålla inne sina känslor.  Undersökningen visade 

att konsekvensen av att inte kunna visa sina känslor betraktades som att man inte är ärlig mot 

sig själv samt att det är riskabelt för den egna själsliga och fysiska hälsan. Undersökningen 

visade även att det var bättre att ge utlopp för sina känslor än att undertrycka dem.  

 

4.3. könssocialisation 
 

Enligt Anthony Giddens (2003) är begreppet kön varierande. Kön är en kategori som en 

person placeras in i, men även olika beteendemönster som karakteriserar individen. Han 

menar att det är viktigt att hålla isär begreppet kön när det gäller de anatomiska och 

biologiska skillnaderna samt kön och den sociala konstruktionen genus.  De biologiska och 

anatomiska skillnaderna handlar om biologiska skillnader mellan kvinnor och män, medan 

genus är uppfattningar som är socialt konstruerade av samhället om vad som är kvinnligt och 

vad som är manligt. En av orsakerna till att det är skillnader mellan män och kvinnor beror 

enligt Giddens på att det finns en könssocialisation i samhället, där barnet får lära sig av 

främst familjen och massmedia om vilka normer och värderingar som gäller. På detta vis 

formas individen till att anpassa sig till det sociala könet som denne är tilldelad.   

 

Enligt Sabina Cwejman (1991) utvecklas individer av olika kön psykologiskt på olika sätt, 

samtidigt som den tidiga socialisationsprocessen bidrar till vilken könsidentitet individen 

tillägnar sig. Hon menar att både tjejer och killar i tonåren kommer att uppleva ett behov av 

att revoltera mot föräldrar och vuxenvärlden. Enligt Cwejman har speciellt tjejer i högre grad 

det svårare att bryta sig loss från modern och utveckla sin egen självständighet, då denne 

identifierar sig mer med modern i sin uppväxt. Denna autonomisvårighet medför att tjejer 

utvecklar en yttre fasad av anpassning för omgivningen vilket medför att deras revolt i 
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tonåren ofta vänds inåt, vilket för med sig att de kan bli självdestruktiva. Killarna som tidigare 

har brutit sig loss från modern för att identifiera sig mer med fadern, killar på dagiset eller 

skolan har däremot lättare att revoltera vilket kan leda till att de vänder sin revolt utåt och kan 

bli mer destruktiva för omgivningen.  

 

Sarah Rosenfield och Dave Mouzon (2013) skriver i artikeln ”Gender and mental health” att 

kvinnors och mäns mentala hälsoproblem skiljer sig åt. De menar att kvinnor i högre grad 

upplever inre problem som ångest och depression, medan männen upplever mer utåtagerande 

problem som antisocialt beteende och drog missbruk. Enligt studien som omfattar en nationell 

studie på män och kvinnor i USA, visar att 29 % av kvinnorna lider av depression någon gång 

under deras livstid i jämförelse med 18 % av männen. När det gäller upplevelsen av ångest av 

något slag under sin livstid, upplevde 34 % av kvinnorna och 23 % av männen ångest.  

 

4.2. Identitet och Individualisering  

 

Richard Jenkins (2014) beskriver identitet som en mänsklig förmåga som kommer fram i 

språket, detta för att förstå och kunna skilja på en själv, varandra och andra, men även vilken 

plats vi har i samhället samt vilka vi är som individer och vilka vi är i ett kollektiv.  

 

Enligt Jonas Stier (2012) kommer ordet individ från latinets ”individus” som betyder 

”odelbar”. Han menar att vi placerar individen i förhållande mot samhället, gruppen eller 

kollektivet, att vi ser på greppet individ som att den har ett jag, en själ eller personlighet. 

individen är i det sociala samhället en egen aktör, samtidigt som individen är ett resultat av 

samma samhälle. Stier beskriver att individualismen ser individen som något värdefullt och 

unikt samtidigt som individen ska vara självständig och fri att välja en egen väg. Men med 

detta menar han kommer även ett ansvar för den egna utvecklingen och ett eget liv. Detta har 

inneburit att identitetsskapandet för individen har blivit allt mer komplext.  

 

Identitet beskrivs även av Vivian L. m.fl. (2011) I ”Handbook of identity Theory and 

reaserch” som olika delar av en själv. För de flesta innebär identitet frågan om ” vem är du?” 

men frågan är mer komplex än så, identitet innehåller även identitet i plural och ”du” kan då 

bli ”vi”. Som identitet kan personen vara t.ex. en förälder eller svensk, men det kan även ses 

som en grupp och blir då föräldrar och svenskar.  Identitet innebär även vem du agerar som 
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eller vilken roll du har i integration med andra. Detta gör att identiteten är föränderlig 

beroende på hur man ser på det. 

 

Individualisering är enligt Zygmunt Bauman (2009) att individen frigörs från den tillskrivna 

nedärvda och medfödda bestämningen av hennes sociala karaktär. Individualiseringen 

handlar om att förändra det som är givet hos det mänskliga släktet till att bli en uppgift till 

självstyre, där individen lämnas från ett förhållande av nedärvda och medfödda drag till att 

skapa sin egen självständiga identitet. Han menar att i samhället vi lever i idag handlar 

individualiseringen om att individen ska skapa sin egen plats i samhället och att individen har 

blivit allt mer lämnad åt sig själv med både de val och risker som tillkommer.  

 

Jonas Stier (2012) refererar till Anthony Giddens att senmoderniteten har gjort att människor 

känner att deras identiteter har blivit mer splittrade, instabila och flytande, vilket har medfört 

att individen har svårare att hitta sin plats när det gäller traditionella slag som yrke, kön, ålder, 

regional hemvist, kultur, religion, etnicitet, social klass och nationalitet. Detta har inneburit att 

vi har fått en annan syn på vad människan som person innebär idag. 

 

Stier (2012) hänvisar till Rollo May (1990) att det är viktigt för den psykiska hälsan att 

individen kan visualisera sin egen framtid, då detta bidrar till att det påverkar förmågan att 

minnas händelser från dåtiden, vilket i sin tur gör att individen får en levande ”historia, nutid 

och framtid”. Enligt Rollo May är detta basen för den egna identitetsupplevelsen. Han 

beskriver vidare att det förr i tiden var lättare att staka ut sin egen livsväg då det inte fanns så 

många val att välja mellan som det finns nu. Han menar att det har blivit en explosion av 

”vägnät” av både livsval och livsstilar. Detta menar han gör att individen kan känna en inre 

press av att alltid sträva mot något annat och nytt, vilket i sin tur gör att det blir svårt för 

individen att känna en förankring i det förflutna och en kontinuitet mot framtiden. Vilket i sin 

tur gör att individen får svårt att forma en trygg, meningsfull och kontinuerlig identitet och 

därmed att hitta meningen med livet. Samtidigt framhåller Stier att det aldrig har funnits så 

många val som det finns nu och att individen har en bredare vy att välja mellan i sitt 

identitetsskapande och att själva identitetskapandet har blivit en källa av engagemang och 

mening för många. 

 

Enligt Anthony Giddens (1999) är ett samhälle som förändras från ett traditionellt samhälle 

till ett samhälle med en oviss framtid ett risktagande, där bl.a. försäkringar blir en central 
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faktor där individen försöker skapa en viss kontroll över livet. Han menar även att 

moderniteten har medfört att individen har fått en mängd av olika val i sin tillvaro, samtidigt 

har det gjort att individen har blivit lämnad till sig själv och sitt eget öde.  

  

Ulrich Beck (2000) skriver om samhällsförändringen som tog fart efter andra världskriget, 

han kallar det en våg av samhällelig individualisering som var början till den 

individualisering som nu råder i samhället. Enligt Beck har den väl utvecklade välfärden som 

utvecklades efter andra världskriget lett till att människor allt mer har befriats från de 

sedvanliga familjerollerna, traditionerna och klassvillkoren som fanns förut. Detta har i sin tur 

lett till att människor i högre grad har blivit hänvisade till sig själva och till sitt eget öde.  

 

Enligt Beck m.fl. (2006) lever vi nu i ett samhälle där samhällsordningen är på nedgång, där 

den traditionella familjen, klass, och etnicitet faller i betydelse. Det som är av yttersta vikt i 

det moderna samhället är att individen ska uppnå och förverkliga sig själv, där individen själv 

väljer och skapar sitt eget liv som en författare skapar en identitet. Pressen över att skapa och 

leda sitt eget liv, samtidigt som det är möjligt, uppstår enligt Beck när ett samhälle är 

uppdelat.  I det moderna samhällets institutioner integreras individen inte längre som hela 

personer utan endast som delar och temporärt genom deras bedrifter som t.ex. studenter, 

skattebetalare, konsumenter, vårdtagare mm. 

 

Efter det förmoderna samhällets fall där ständernas hårt uppdelade ramar hade upplösts, 

började ett nytt tänkande växa fram i samhället, ståndsamhällets fall gjorde att ett 

klassamhälle växte fram istället. Enligt Bauman (2009) var det början till en självidentifiering 

som växte fram där människorna började leva enligt mottot troget sitt slag, tanken var att 

individen skulle anpassa sig till normen. Att leva enligt ”troget sitt slag” innebar att 

människorna började anpassa sig till de nya upprättade samhälleliga beteendemönstren. 

Individen skulle anpassa sig och efterlikna andra och inte vara sämre än grannen. Det nya 

klassamhället innebar att människor nu själva anslöt sig till en klass, istället för som under det 

förmoderna samhället där människorna tillskrevs ett visst stånd. Nu skulle människorna börja 

använda sig av den självbestämmanderätt som det nya samhället tillskrev dem. Men det nya 

klassamhället hade även sina regler och rutiner som individen skulle följa där de blev 

övervakade och inte fick utgå från normen. Bauman menar här att skillnaden i det förmoderna 

samhället och början på det moderna samhället och nu, är att det nu inte finns någon som 

säger åt oss hur vi ska leva våra liv utan vi måste själva skapa vår egen identitet och det liv vi 
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vill leva. Problemet med det moderna samhället för individen är att välja vilken identitet 

denne ska ta, då det finns så mycket att välja mellan, samtidigt som det är ovisst att den 

identitet individen väljer kommer att bestå.  

 

Zygmunt Bauman (2009) för fram tanken om vikten av att sakna ett fast grepp om nuet, att 

inte ha ett grepp om nuet är att inte ha någon kontroll över viktiga element som styr den 

sociala placeringen, livsuppehället samt framtidsmöjligheterna för individen. Enligt Bauman 

undertrycker vi vår egen frihet att göra det vi vill till fördel för samhällets kulturella krav. Han 

menar att det blir en spänning mellan att vara fri att göra det man vill och att ha trygghet från 

samhället. Bauman förklarar detta genom Freuds teorier, om att människans mest typiska 

plåga infinner sig när individen motvilligt undertrycker sin egen frihet utan att se slutet på det, 

mot känslan av trygghet. Den spänning som uppstår mellan individens frihets och trygghets 

känslor, införlivas och sammandrabbar sedan individen från insidan. Detta blir till en kamp 

inombords för individen som visar sig sedan i psyket. Detta framhåller Bauman är en stor 

orsak till att många idag mår dåligt psykiskt. Han beskriver det moderna samhället vi lever i 

nu som en tid av otillräcklighet och maktlöshet hos individen. 

 

Att individen kan uppleva en känsla av maktlöshet kan bero på enligt Giddens m.fl. (1999) att 

individen blir överväldigad av en oöverskådlig och mångsidig social värld, där individen 

känner att denne inte har lika mycket kontroll över sitt liv som i tidigare traditionella 

samhället, där individen hade en grundläggande kontroll över flera instanser av sitt liv.  

 

Enligt Jonas Olofsson (2009) är den offentliga verksamheten styrd av marknadens 

effektivitetsskapande förmåga. Detta har bidragit till stramare budgetmarginaler samt att man 

eftersträvar mer konkurrens genom att göra om tjänsterna till beställar- och köparsystem, samt 

genom att privatisera offentliga verksamheter skapar mer konkurrens. Olofsson menar då att 

detta har lett till att det ofta uppstår kritik om brister som förekommer inom den offentliga 

verksamhetsutövningen, men även att individen lämnas mer till att ta ansvar för sin egen 

sociala situation. 
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4.3. Skolan som organisation   
 

Enligt Carina Nilsson (2005)  har vi fått en ändrad tidsmiljö, vilket visar sig i en 

förändringshastighet i samhället och arbetslivet samt arbetstiden och arbetstempot.  Denna 

tidsomställning påverkar negativt på vår hälsa, hon menar att tidsmiljön inte riktigt stämmer 

in med våra psykologiska och biologiska grunder. Vi utsätts allt mer för större utmaningar av 

både organisatoriska och ekonomiska orsaker men även av tekniska utmaningar.  

   Enligt Bengt Abrahamsson och Jon Aarum Andersen (2005) har organisationer stor 

betydelse i våra liv. Vi socialiseras in i olika organisationer. Vi får vår utbildning i skolan och 

arbetar sedan i någon form av organisation samt på fritiden kanske vi har fritidsaktiviteter 

som innefattar medlemskap i organisationer.   

 

I dagens samhälle är management eller ledarskap en trend inom organisationsutvecklingen 

vilket kallas New Publik Management (NPM) (Almqvist 2006). NPM är enligt Almqvist ett 

kluster av idéer och metoder som är tagna från näringslivet och privata företag som används 

för att styra sina organisationer. Olika områden som till exempel inom näringslivet och 

politiken men även inom utbildning är områden som ledarskapsutveckling har blivit allt mer 

populärt, vilket handlar om förändringar som genomförs för att organisationerna ska bli mer 

effektiva. Inom den offentliga sektorn så innebär NPM att istället för att fokusera på vilka 

resurser man har som tidigare så ska fokus nu ligga på vad man kan åstadkomma med 

verksamheten (Almqvist 2006). 

 

Enligt David Harvey (2005) grundar sig Nyliberalismen på teorin om en politisk och 

ekonomisk tillämpning som har för avsikt att frigöra det individuella företagandet och 

färdigheterna för ett mänskligt välmående. Detta görs genom en institutionaliserande karaktär 

av privat ägande, fri handel och fri marknad. Statens uppgift i det hela är att skapa ett 

institutionaliserat regelverk och upprätthålla det genom att bidra med en trygg och säker 

ekonomi. Individen blir även här lämnad till att skapa sin egen väg och ta hand om sig och 

sitt. 

 

Elisabeth Berg (2010) skriver i artikeln ”Förändringar och nya riktningar inom human 

service” om den offentliga sektorn, socialpolitiken och välfärdsstaten, men även om de 

konsekvenser som nyliberalismen medför i samhället. Berg skriver om välfärdsstaten som 

utvecklades efter andra världskriget, som kom till efter ekonomiska och politiska 

motsättningar i samhället. Iden om välfärdsstaten innebar att medborgarna skulle få en mer 
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ekonomisk och social stabilitet och att det skulle tillfredställa individens objektiva och 

personliga sociala behov. Detta skulle införlivas genom olika socialpolitiska reformer och full 

sysselsättning. I början av 1990-talet börjar tillkomsten av privata företag att växa. Det sociala 

arbetet i Sverige har tidigare i huvudsak organiserats inom kommuner och landsting, vilket 

har bidragit till en hållbar organisation och utvecklande av social verksamhet. De senaste 20 

åren har dock privata företag etablerats mer och mer i samhället inom bl.a. utbildning och 

sjukvård. Där subventionering för tjänsterna betalas av den offentliga sektorn medan de 

privata företagen levererar tjänsterna. Berg menar att det finns skillnader i hur den privata 

sektorn och den offentliga sektorn tänker. Många delar inom den offentliga sektorn har blivit 

privat och genom detta har motivationen om att upprätthålla en offentlig service för 

medborgarna blivit blandad, där pengar egentligen ska gå till bl.a. för att betala för hälso- och 

sjukvård, barnomsorg och utbildning mm.  

   Sverige har länge betecknats som en demokratisk socialism stat som har värnat om ett 

solidariskt system och att försöka hålla nere fattigdomen och inkomstklyftorna i landet. Berg 

skriver om de skillnader som blivit tydliga efter 1990- talets nyliberalisering som har 

inneburit ändrade relationer till socialpolitik och arbete, där privatiseringen och konkurrensen 

av delar av den offentliga sektorn har inneburit förändringar genom reformering, 

modernisering, ändring och minskning inom välfärdsstaten.        

   Välfärdsstaten har förändrats och synen på samhällsmedborgare har delats, vissa individer 

ses som ansvarsfulla och driftiga medan andra som inte kan leverera på samma sätt inte ses 

som riktiga medborgare, men även finns det de individer som är egennyttiga och endast ser 

till sig själv och sin egen nytta. Berg menar att neoliberalismens framfart som innebar NPM: 

S framväxt som innebar nya val, frihet, utförande och entreprenörskap där ledarskapet 

(management) är det som håller ihop allt, har inneburit att vissa individer som har mer behov 

av omsorg, utbildning och sociala problem inte har lika lätt för att få det, vilket har skapat en 

social obalans i samhället. (Socialvetenskaplig tidskrift nr 3-4 • 2010) 

 

Ulrich Beck (2005) skriver om förändringar i utbildningssystemets inre struktur. Han ser 

skillnader mellan utbildningens betydelse och utbildningens organisation, där han menar att 

dessa två har blivit två obundna enheter. Med utbildningens betydelse menar Beck den 

mening som eleven ger till utbildningen och med utbildningens organisation menar han de 

institutionella bestämmelserna, läroplanen, ramarna, betygssystemet och de innehåll som 

finns i undervisningen. Med detta menar han att det har lett till att organisationen (skolan) 

håller på att genombyråkratiseras. Beck (2005) menar vidare att medan det har blivit svårare 
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för ungdomar att få arbete efter skolan så har de svårt att se målet efter skolan och vad 

utbildningen ska leda till, så istället börjar de se till sin egen livssituation och börjar utveckla 

och försöka finna sig själva. Denna väg enligt Beck leder då till att fler ungdomar börjar hitta 

andra mer annorlunda utbildningar i stället för de traditionella yrkesutbildningarna. 
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5. Resultat och analys 
 

I det följande avsnittet kommer intervjuerna med personalen att redovisas. I studien 

genomfördes intervjuer under två olika tillfällen, dessa var under år 2008 samt under år 2015. 

Intervjuerna genomfördes första gången med personal vid två högstadieskolor i en kommun i 

Norrbotten. Tillsammans blev det sju intervjuer, dessa var en lärare, en rektor och en 

skolsjuksköterska från vardera skolan, samt en kurator som arbetade vid de båda skolorna. 

Det andra intervjutillfället genomfördes även med personal från två andra högstadieskolor i 

Norrbotten, men då med endast tre informanter, dessa var en rektor, en kurator samt en 

skolsjuksköterska. Tillsammans blev det 10 informanter som intervjuades.  

   Syftet med denna undersökning var att försöka ta reda på om ungdomar på högstadiet 

upplever ohälsa, hur det visar sig, samt vad det i så fall finns för orsaksfaktorer till detta men 

även vad de då får för hjälp. 

 

5.1. Ohälsa  

 
Av intervjuerna med personalen vid högstadieskolorna framkommer det att personalen är 

medvetna om att det finns en hel del elever som lider av någon form av ohälsa i dag. En rektor 

berättar att det finns ungdomar på skolan som är deprimerade eller som missbrukar någon 

form av droger. Han berättar även att det finns tjejer som skär sig för att de mår så dåligt och 

att de gör det för att flytta på smärtan inombords: 

 

”… vi har ungdomar som är deprimerade, det finns inslag naturligtvis av 
missbruk och droger tidigt. Vi har det här och det är ganska typiskt och det är 
tjejer som skär sig, inte killar. De skär sig för att flytta, fokusera ha smärtan 
från ett ställe till ett annat ställe det är därför de gör det och det är allvarligt”: 
 
 

 

En skolsjuksköterska berättar att ohälsa bland ungdomar kan visa sig på olika sätt. Det kan 

handla om att eleven börjar använda droger av något slag men även att eleven har alldeles för 

stora förväntningar på sig själv att de börjar må dåligt av det: 

 

”… det yttrar sig på olika sätt när de mår dåligt, de kanske inte alltid förstår 
varför de mår dåligt … men det kan ju yttra sig i att de kanske får en viss livsstil 
som gör att de inte är rädd om sig själv utan de röker och dricker alkohol och de 
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eleverna är det ju viktigt att ta… sen kan det ju vara det här som är jätte 
duktiga som verkligen som pluggar och läser men ändå mår dåligt, att de blir 
för duktiga för sitt eget bästa…”. 
 
 

Ohälsa kan utvecklas genom många olika faktorer, men det som utifrån personalens 

beskrivningar förefaller vara en av orsakerna till att ungdomarna utvecklar ohälsa på skolan, 

är att det ofta kan ha för stora krav på sig själva, för att få de högsta betygen. När personal på 

skolan märker att en elev uppvisar för stora krav på sig själv att denne börjar må dåligt av det, 

då brukar de försöka hjälpa eleven med att försöka ordna upp tillvaron: 

 

”… en del kan ju vara så att de har en så stor prestations… så stora 
prestationskrav att och de ser att de får kämpa sig till för att få de här betygen 
de har, de tror att de vill ha VG och MVG i allting och att de… lägger för stor 
press på sig… och att då måste vi försöka hjälpa de här och att bena upp det 
här och sortera upp det här… och annat psykiskt ja man kan ju må dåligt och 
familjen och allt… kompisar, relationer överhuvudtaget … det är ju mycket 
kärleksbekymmer också…”.   
 

 

Att ha för höga krav på sig själv kan visa sig inom många olika områden, som bland annat att 

man ska se bra ut, man ska duga, man ska vara en bra kompis, att alltid vara kontaktbar och 

vara uppkopplad till nätet. En av informanterna upplever även att ungdomar har många krav 

på sig från omgivningen, bland annat att de ska lyckas i skolan. Hon tycker att skolan som 

organisation kan ha för höga krav på eleven då det gäller att ge läxor, där det ibland kan bli 

för mycket, vilket informanten anser är att lägga på för mycket stress på individen: 

 

”… man ska vara snygg, man ska vara bra, man ska duga, man ska vara en 
himla sjyst kompis, man ska alltid vara kontaktbar, uppkopplad till den yttre 
världen, så på så sätt kan jag tycka att de har många krav på sig och så att de 
ska lyckas alltså de har ju krav på sig dels från sig själv men från sin närhet att 
man ska lyckas i skolan… så där så kan jag tycka att i en organisation så kan 
man ju bygga in en sån stress genom att t.ex. lägga på jätte mycket läxor…”  
 
 

 

Kamratbenägenheten bland många ungdomar i dag är väldigt stor, så stor att det ibland kan bli 

svårt att hitta och utveckla sin egen identitet. En av rektorerna berättar att det framför allt är 

tjejer som har många krav på sig, som till exempel att hänga med i modet, man ska hänga med 
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i diskussioner och ha uppfattningar om saker och ting för att passa in. Av den anledningen har 

många skolor startat samtalsgrupper för ungdomarna: 

 
”… det har blivit allt svårare och jobbigare att vara tjej och tonåring, jag tycker 
alltså kamratbenägenheten bland flickor är fruktansvärt stor alltså det blir till 
en belastning för många flickor alltså man blir så benägen av att ha en kamrat, 
man måste hänga med i modet, man måste hänga med och ha uppfattningar 
och så där så att man nästan inte utvecklar en egen identitet i sina förtjänster 
och fel och brister som vi alla har och då tror jag att det har blivit så där att 
man har börjat på att sitta tillsammans med flickor för att få tjejerna att 
berätta för varandra hur vi känner lika och hur vi ska hantera olika situationer”.  
 

 

5.2. Könsskillnader 
 

Av intervjuerna har det framkommit att ungdomarnas ohälsa även kan ta sig olika uttryck 

beroende av kön. Pojkarnas uttryck för ohälsa kan ske genom att de tenderar bli oroliga i 

kroppen och agerar utåt. Medan tjejerna i högre utsträckning än killarna väljer att prata om 

ohälsan men samtidigt bli inåt agerande vilket kan ta sig uttryck i att tjejerna börjar rispa sig 

själva: 

”Jag tror att killarna visar känslor mer utåt alltså de visar oron i kroppen eller så 
här att känslor… och de pratar ju inte om det på samma sätt medan tjejer kan 
prata om sina känslor på ett annat sätt och de kanske vänder om mer inåt 
alltså att de kan bli mer att de kanske många … rispar sig…”.  
 
 

 

Informanten upplever även skillnader i hur tjejer och killar får hjälp. Tjejer upplevs ha lättare 

för att själv söka hjälp medan killarna får hjälp av att t.ex. en lärare upptäcker att denne inte 

mår bra och tar kontakt med kuratorn. 

 

”… tjejer söker mer, alltså min upplevelse är att tjejer söker mer själv, medan 
killarna får mer hjälp av att någon lärare tar kontakt, att man är orolig, har 
svårt att koncentrera sig, att läraren säger att… men nu måste vi… nu är det 
jobbigt med den här pojken, han har… han sitter, han kan inte sitta still, han 
kan inte jobba, det är något som är fel… alltså så, det är min upplevelse, att 
pojkar själv har svårare att söka hjälp själv, utan att det kommer utifrån… 
tjejerna är ju lite mera att man pratar…” 
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Det som flera av de intervjuade utrycker i intervjuerna är att de upplever att tjejer tenderar att 

i högre utsträckning än killarna ha en större benägenhet att vara stressade, detta visar sig ofta 

under betygsperioden då många upplever stress: 

 

”… betygsperioden, då är de stressade, framför allt det kanske och även då 
tycker jag man ser flickor i större utsträckning än pojkar som beskriver stress”. 
 
 

 

5.3. Personalen 

 
Att arbeta på en högstadieskola kan vara ganska påfrestande för personalen. Flera av de 

intervjuade berättar att det är svårt att få tiden att räcka till. Att få tid till ett förebyggande 

arbete mot ohälsa bland ungdomarna upplevs som svårt när man är en sjuksköterska som har 

fem olika skolor som man ska ha hand om: 

 

”… jag tänker som att man skulle gärna vilja ha mycket mer då så här att man 
träffar barnen i grupper och har det här förebyggande arbetet, så tiden är väll 
lite knapp för sådant, det krävs ju både planering och tid att genomföra och det 
ska ju stämma då också med barnens övriga skolgång att man inte… ja det ska 
ju passa in också deras planering i skolan…”.  

 
 

Arbetet som skolsjuksköterska kan handla om att kunna fördela arbetet under veckans dagar 

för att kunna vara verksam vid flera olika skolor. Detta i sin tur kan upplevas som svårt då det 

handlar om att förena olika åtaganden, vilket leder till en begränsad tid för att arbeta med 

eleverna. Skolsjuksköterskans primära uppgifter handlar om att ta emot elever som har någon 

form av åkomma som t.ex. ont i magen eller andra somatiska problem, men det kan även 

handla om elever med psykosomatiska problem som t.ex. relationsproblem: 

 

”… sen kan man ju önska sig… att man… jag hade kunnat vara… det hade 
kunnat vara en skolsjuksköterska varje dag på en högstadieskola, det de oftast 
tycker det är ju att jag är mycket upptagen för jag har ju ofta någon här inne 
när jag är här eller att jag är på något möte på skolan eller är i någon klass och 
pratar om kost och motion eller något annat som jag, jag har ju också lite 
klassundervisning och lite så här tjejgrupper…”.  
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Tidsbrist är något som även framkommer i kuratorns arbete i de båda skolorna.  Den primära 

arbetsuppgiften för en kurator är enskilda samtal och gruppsamtal med eleverna. Därutöver 

arbetar kuratorn med förändrings- och utvecklingsarbete. En stor del av kuratorns arbetstid 

går dock åt till att delta i personalmöten. Detta bidrar till att kuratorn endast har begränsad tid 

till att träffa eleverna vid de båda skolorna:  

 

”… på måndagar har vi dessutom elevhälsoteam på den andra skolan… och 
måndagar är vår elevvårdskonferens dag så då har vi ofta möten på 
eftermiddagen … de andra dagarna oftast onsdagar har vi kuratorsmöten när vi 
träffas alla kuratorer i kommunen … så då har vi kuratorsmöten, vad blir det, 
varannan vecka eller var tredje vecka … ja det blir ju var tredje vecka och sen 
har vi handledning var tredje vecka också och då där försöker vi variera så att 
det inte alltid är på onsdagar men oftast blir det tisdag eller onsdag … så att, 
mycket… faktiskt av kuratorstiden går till att sitta i möte… och så träffar man 
elever då de andra dagarna, tisdag och fredag är sådana dagar, så jag brukar 
passa på och träffa elever… de andra dagarna går faktiskt mycket till möten… 
på torsdagar har vi ju som sagt möte här på skolan också med de här 
elevhälsoteamen så att jag sitter i olika elevhälsoteam… mm… sen har vi ju 
nätverksmöte ibland med socialförvaltningen…”. 
  

 
 

Det är inte bara skolsjuksköterskorna och kuratorn som upplever att det råder brist på tid åt 

eleverna. Bristen på tid framkommer även bland lärarna som till exempel inte alltid har 

möjlighet att delta i elevhälsoteamen. I ett elevhälsoteam förväntas rektorn, 

skolsjuksköterskan, kuratorn och lärare delta för att verka för en god miljö för ungdomarna på 

skolan. I de fall då en lärare inte kan delta i elevhälsoteamet på grund av tidsbrist är det oftast 

kuratorn som enskilt får ta ett samtal med den lärare vars elev berörs, detta samtal kan då ofta 

ske under rasten vilket kuratorn uttrycker tveksamt inför: 

 

”… ibland kan man känna att man inte hinner träffa lärarna och prata som man 
borde för att de har sina lektioner och det är egentligen elevhälsoteam… om 
någon lärare kommer på skolan, tyvärr så blir det så att man hinner träffa dem 
på rasterna… och det är inge bra då sitter man i fikarummet… ja, hur har det 
gått för han eller henne?… så där, tyvärr så blir det oftast så, det har vi ju 
pratat mycket om på A skolan nu att det går att hitta ett annat sätt för de 
gångerna vi har elevhälsoteamen och så… så har lärarna sina lektioner… så att 
ska man hitta de tider de inte har lektioner så att man kan… ”. 

 
 



34 

 

 

I övrigt så anser kuratorn att denne har bra kontakt med många elever, men att hon upplever 

att det finns många elever som hon inte når. Vilket hon anser att bristen på tid är en orsak till 

det samt hur de är organiserade. Hon berättar att hon känner kuratorer som har hand om fyra 

olika skolor. 

 

”ja det tycker jag faktiskt, när man får höra att, när föräldrarna säger att, ja, 
den har verkligen förtroende för dig, och det finns ju… man når inte alla… och 
så sen när man bara, när man har så många skolor… det finns en del kuratorer 
som är på fyra skolor, så man har inte tid att ägna sig åt en skola, utan ibland 
så känns det verkligen som att man hampar hit och dit och på möten, att man 
inte hinner … inte träffa eleverna nästan… ibland kan det kännas så.” 
 

  
 

5.4. Organisationen 

 
Rektorn på den ena skolan berättar om att huvudpunkten under 1990-talet för skolverket har 

varit att hitta rätt yrkesbefattning för organisationen. Detta har enligt honom medfört att det i 

allt högre utsträckning har ägnats mindre tid för själva lärandet i skolan, vilket han hänvisar 

till artiklar från 1990- talet: 

 

”… man kan ju säga från och med 90-talet så har man ägnat väldigt mycket tid 
och prata organisation, vi hade då en generaldirektör för skolverket som hette 
Ulf P Lundgren en professor i pedagogik och han skrev när han hade slutat då 
eller avgått som generaldirektör, så skrev han i början på tjugohundratalet 
artiklar bland annat pedagogiska magasinet och där han självkritiskt beskrev 
att skolan har ägnat för mycket tid åt att hitta yrkesbefattning som organisera 
istället för att syssla med lärande… man såg för mycket att det är just 
organisationen som gör att det blir lärande för barn… det vet vi ju om att det 
finns andra faktorer…”. 
 
 

En av lärarna berättar att en lärares arbete förändrats sedan 1980-talet. En anledning till att det 

blivit svårare att arbeta som lärare idag är de ökade besparingskraven och de allt större 

skolklasserna. En annan anledning är att lärarna fått ökat ansvar genom krav på ökad 

tillgänglighet för eleverna och att samtidigt vara mer observant för elevers enskilda behov, 

vilket enligt informanten kan vara mycket svårt, men ännu svårare för en nyutexaminerad 

lärare att förhålla sig till;   
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”… på 80- talet, fans… alltså inga begränsningar, behövde någon elev alltså en 
hjälp så kunde de anställa dit en människa som skulle hjälpa den där … och tänk 
när, alltså ungdomarna kommer alltså nästan jämngamla med högstadieelever 
eller när ja när de kommer ut då och sen möter den här komplexa 
arbetssituationen, är lite pengar, du ska fixa, du kan ha tjugoåtta elever i 
klassen du ska fixa allting och du ska individualisera och du ska liksom se alla de 
här sociala behoven, om det uppstår konflikter…”. 

 
 

 

Av de två skolorna som ingår i denna studie så har den ena en annan utbildningsmetod. Vid 

denna skola bedrivs undervisningen över klasserna vilket innebär att eleverna i sjuan, åttan 

och nian arbetar tillsammans. Eleverna får därigenom själva vara med och planera sin tid och 

arbetet vilket upplevs av både lärare och elever som mindre stressande: 

 

”… många säger när de har bytt skola att stress gör att de mår dåligt och de 
som… jo men det här att en del utav dem som kommer hit de upplever att här 
är det mindre stress eftersom man får planera sin tid själv, jag planerar mitt 
innehåll själv, istället för att någon annan har gjort det och bara det kan ju göra 
att man känner sig mindre stressad eftersom man påverkar ju vad som ska ske i 
sitt lärande och jag tror att stress kan vara en avgörande sak för varför många 
mår ganska illa, de har en begränsad fritid…” (lärare) 
 
 
 
 

5.5. Intervjuer från 2015 

 

5.5.1. Ohälsa 

 
Kuratorn berättar om svårigheten ibland om att få hjälp när en ungdom mår dåligt.  När de 

upptäcker att en ungdom upplever ohälsa, så kontaktar de först föräldrarna. Därefter ska 

föräldrarna själva helst ta kontakt med BUP vilket kan vara svårt ibland: 

 

”då måste man ju prata med föräldrarna först så att de är liksom med på 
banan, sen blir det ju att man kontaktar BUP det är ju psykiatri om man befarar 
att det är någon som är deprimerad, de är ju dem som ska ta hand om det… sen 
är det ju inte alltid så lätt att få in en fot där tyvärr men det man kan göra det 
är att försöka hjälpa föräldrarna ibland men de vill ju oftast att det är 
föräldrarna själva som tar kontakt, och det är det som kan vara lite knivigt det 
är att alla föräldrar har ju inte riktigt du vet ”horn på knäna”, för det är ju lite 
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svårt att få in en fot där så att ibland… eller ganska ofta så får man bli ganska 
frustrerad när man ser ett barn som behöver hjälp och så får man inte det… det 
hänger nästan på vilket på vilka föräldrar man har hur bra de kan ta sig fram, 
hur bra de är på att prata, hur envisa hur bestämda…” 

 
 
Kuratorn berättar även om att ungdomar kan börja skära sig för att de har sådan ångest och för 

att minska ner på ångesten så skär man sig. Men nu har det blivit så pass vanligt att ungdomar 

skär sig, så kuratorn berättar att fokus inte längre ligger på att de skär sig och vill ta sitt liv 

utan fokus ligger på varför skär man sig? 

 
”… självskadebeteenden det kan man ju säga att jag har ju fått en annan syn på 
det under de här åren som jag har jobbat i skolan, från att i början fick man 
nästan panik när man hörde, men vad är detta, folk håller på att skär sig? till 
att man nu är ganska så här man gör ingen stor grej utav det. För det är så pass 
det låter hemskt men det är så pass vanligt så att jag vet om att man skär sig 
innebär inte att man vill ta sitt liv, det tänker man från början att skära sig är 
lika med att försöka ta livet av sig men det vet man ju om nu att från att skära 
sig till att faktiskt ta sitt liv det är så långt där emellan det är någonting annat 
så att så jobbar ju BUP också man jobbar inte så mycket på just skärandet utan 
mer kanske orsaken till varför. För det är ju ofta en form utav ångest 
reducering…” 
 

 
Sjuksköterskan berättar om hälsosamtalen hon har med eleverna och att under de senaste 

samtalen var det fler tjejer som upplevde mer stress över prestationskrav än killarna:  

 

 
”När man pratar med sjuan i hälsosamtalen då uttrycker ju fler flickor än pojkar 
att det är stressigt på det sättet men det är flera som påtalar, pratar mer om 
att proven är för nära varandra att det är för många prov samtidigt den 
stressen, att det kommer för mycket i taget och så är det ett mellan rum och 
sen kommer det fler igen den stressen, så pratar flera om än den personliga 
stressen...” 
 

 
Rektorn berättar att ungdomar i dag har så mycket input hela tiden så det blir svårt för dem att 

sålla och vara här och nu, och att försöka hitta sig själv mitt i allt, blir då svårt. Hon önskar att 

vuxna som befinner sig i ungdomarnas närhet hjälper dem att se klart eller sålla i 

informationen, men det är inte så lätt heller då många vuxna fortfarande knappt kan mejla. 

 
”… de är aldrig bara på en plats samtidigt för de är på en alltså det här är ju 
inte en grej (hon pekar på datorn) det här är ju ett ställe, de är ju på så många 
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ställen samtidigt som de är i skolan, som det är… så att jag tror att den stimuli 
som finns från olika håll… gör att det blir otroligt mycket högre stress och press 
på dem, på alla!... i samhället men vi som har blivit äldre kanske till viss del kan 
tåla det eller kan stänga ute det. Men de unga kan inte stänga av, och det är ju 
precis som att alla har fått ADHD… jag tänker mig, när man liksom inte kan 
särskilja input… allting kommer in lika starkt och jag tänker att det blir nästan 
lite så att när allting blir lika starkt, hur ska jag kunna välja bland allt det här 
som kommer in… så jag tror att alla, jag tror att många får ungefär samma 
känsla och då ska man försöka organisera upp sitt liv mitt i den där inputen och 
det är inte lätt när… och det är upp till oss vuxna och försöka hjälpa dem fast vi 
vet inte… vi vet inte vad det är ens en gång och många föräldrar har ju inte, 
alltså det finns ju många vuxna i våran ålder som inte har Facebook som inte 
känner till hur olika sajter fungerar som inte vet… knappt kan mejla”. 

 
 

 

5.5.2. Könsskillnader 

 
På frågan om kuratorn upplever att det finns skillnader mellan killar och tjejer när det gäller 

ohälsa så upplever hon att tjejer visar det på annat sätt än killarna. Hon upplever att det har 

blivit mer okej att må dåligt och att prata om det: 

 

”… jag skulle nog kanske säga att det syns åtminstone betydligt mer och det 
som också mera jag tror att det är mindre tabu också med att må dåligt och jag 
tror att det är mer ok att jag mår dåligt, -titta jag skär mig alltså att det får 
synas mer...” 

 

 

Rektorn berättar att hon ser tydligare på tjejer när de mår dåligt, de blir mer nedstämda medan 

pojkarna blir mer livliga: 

 

 

”det syns så mycket tydligare på tjejerna, de är det syns tydligare på det sättet 
att man kanske ser att de är nedstämda, pojkarna kanske alltså de spelar allan 
och alltså blir… gör knäppa saker”. 

 
Skolsköterskan berättar att de har arbetat med en hälsoenkät och kommit fram till att tjejer 

överlag mår sämre än vad killarna gör ju äldre de blir: 
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”Eftersom vi håller på med hälsoenkäten och har fått träffa förskolebarnen, 
4orna och 7orna och åren på gymnasiet för ett hälsosamtal med en hälsoenkät 
så har vi ju kunnat följa barnen och utvecklingen av hälsan och det som vi har 
sett är ju att den upplevda psykiska hälsan är sämre främst hos flickor när man 
kommer till gymnasiet. Och det är en ganska tydlig bild” 

 
Skolsköterskan berättar vidare att det inte syns några skillnader i ohälsa mellan killar och 

tjejer i lågstadiet, men att man börjar se lite i sjuan för att sedan axelererar det i nian och 

gymnasiet. Det är något som händer där menar hon: 

 

”… högre åldrarna ja det axelererar i gymnasiet, alltså det är väldigt mycket är 
väldigt lika mellan pojkar och flickor i 4an skillnaderna blir lite grann i sjuan för 
att sen då vara väsentliga i nian. Nej på gymnasiet det är som att det händer 
något mellan nian och gymnasiet… eller så händer det mycket där”.  

 

 

5.5.3. Personalen 
 

Att arbeta som skolsköterska är inte alltid så enkelt, en skolsköterska har ofta flera skolor att 

ta hand om och det är inte alla som har ett rum åt skolsköterskan på skolan, samtidigt som de 

har mycket måsten: 

 
 
”… ofta så är det så här för skolsköterskor på olika ställen och på små skolor vi 
har inte ett rum ens en gång utan vi får låna ett hörn nånstans och ett krypin 
nånstans och kan bli förflyttade under kort varsel på grund av att någon annan 
behöver rummet… och vi har ju många måsten i skolan, så som skolsköterska 
som… vi ska göra hälsosamtalen på alla de här årskullarna och de ska 
vaxineras, sen så träffa tvåorna för ett mindre hälsosamtal som det inte är nå 
hälsoenkät på, så att det är rätt många en rätt stor del av de här som är måste 
delarna för oss och sen ska resten av tiden utnyttjas till att göra de 
hälsofrämjande insatserna de behöver… ibland kan det vara, det är ju lite 
beroende på vilken skola det är, ibland har det varit tjejgrupper, ibland har det 
varit killgrupper, man har behövt jobba lite med värderingsfrågor och etik och 
moral ibland och ja lite så där och ibland har det varit ett rent hälsoperspektiv 
att man har gått ut och pratat om det, det är ju rätt vanligt. Det som vi alltid 
gör det är att vi pratar med fyrorna och femmorna om pubertetsutveckling och 
sådana saker och sen om fysisk aktivitet och sådana saker…” 

 

 

I frågan om skolsköterskan hinner med det hon ska så är svaret ett tydligt Nej! Hon berättar 

att hon skulle vilja hinna med så mycket mer med barnen: 
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”Nä! Jag skulle ju vilja hinna så mycket mer … sen till oss då ska man ju försöka 
ha en öppen dörr så att de barnen ska kunna komma på öppen mottagning det 
ska man ju också hinna ha… en och en halv dag i veckan, och en och en halv 
dag på den andra skolan… och det innebär ju då att de är måndag och tisdag 
som går till skolorna…” 

 
 

5.5.4. Organisationen 

 
Kuratorn berättar att det ibland känns svårt när de ska hinna med så mycket, alla elever ska bli 

sedda samtidigt som de har olika behov och behöver hjälp av olika slag och en ekonomi som 

styr allt: 

 

”… det ju mycket som ska funka, alla barn som ska fångas upp och de, får de 
det dem ska få? ... och sen är det en penning påse som styr alltihopa. Det är ju 
hela tiden det där att får alla det dem ska få? Har vi pengar till det?” 
 

 

Skolsköterskan upplever att skolorganisationen inte alltid fungerar så bra, det kan vara svårt 

att få saker och ting att hända då det är många led att gå igenom: 

 

”Eeh … ja det är väll kanske ska man säga att det är blandat, för det är ju en 
stor kommun så det är ju inte alltid information går rätt ner i leden utan det 
kan ta lite tid och så där, likadant om man vill förändra eller påverka för det är 
många kliv att ta innan det händer något… ” 
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6. Diskussion och slutord   
 

Syftet med denna uppsats var att från skolpersonalens perspektiv undersöka, om förekomsten 

av ohälsa bland ungdomar på högstadiet. Ett delsyfte var att undersöka hur personalen 

upplever att ohälsan visar sig hos ungdomarna, samt vad det finns för orsaksfaktorer till detta? 

 

Idén till denna uppsats kom efter att jag läst rapporten om Svenska skolbarns hälsovanor från 

Statens folkhälsoinstitut, där mitt intresse väcktes av att författaren kom fram till att 

ungdomar som börjar på högstadiet börjar allt mer utveckla somatiska och psykiska besvär. 

Enligt rapporten så förändras även de sociala relationerna och uppfattningen om skolmiljön, 

men även påverkas hälsan och levnadsvanorna under denna period för individen. Författaren 

skriver även att skillnaderna mellan flickor och pojkar ökar. Enligt rapporten trivs flickor 

mellan 13 och 15 år allt mindre med livet ju högre upp i åldern de kommer jämfört med 

pojkarna. Varför är det så? Vad är det som påverkar individen till att börja må dåligt? Detta 

har jag i denna uppsats försökt att ta reda på.  

 

Ohälsan och orsaksfaktorerna 

Efter att ha intervjuat samtliga informanter på de olika högstadieskolorna så framkommer det 

en tydlig bild av att det finns ett stort antal elever som uppvisar ohälsa i dag. Informanterna 

som består av lärare, skolsjuksköterskor, rektorer samt kuratorer är alla eniga om detta. 

 

Jag har i studien utgått från psykisk ohälsa då det i denna studie handlar om ungdomar som 

börjar utveckla psykisk ohälsa, vilket innebär enligt Statens folkhälsoinstitut, ett tillstånd av 

inåtvända psykiska problem, som kan ge uttryck av depressiva symptom, ångest, oro, 

utagerande beteendeproblem, sömnsvårigheter samt huvudvärk. 

 

Vi människor genomgår olika utvecklingsskeden i våra liv. Angelöw och Jonsson (2000)  

beskriver tonårsperioden som infinner sig mellan 12 och 21 år som en period där individen 

genomgår en tid i livet där denne utvecklas kraftigt. Från att ha varit ett barn så ska individen 

nu förändras till tonåring men även börja förbereda sig för vuxenlivet vilket blir en stor 

ändring för individen att ta. Theorell (2003)menar att närheten till en annan människa som 

barnet har en känslomässig relation till är en av de viktigaste faktorerna för barnets 

utveckling, oftast är det föräldrar som barnet har en sådan relation till men även är det viktigt 

att de har ett bra socialt nätverk omkring sig i stödjande miljöer. För att ett barn ska utveckla 
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psykisk ohälsa enligt Theorell fordras många riskfaktorer i dennes omgivning, som t.ex. i den 

psykosociala omgivningen men även inom individen. Att ungdomar upplever ohälsa när de 

kommer upp i högstadiet kan bero på många olika orsaker. Enligt Carina Nilsson (2005) har 

vi fått en ändrad tidsmiljö, vilket visar sig i en förändringshastighet i samhället och arbetslivet 

samt arbetstiden och arbetstempot.  Hon menar att tidsomställningen påverkar vår hälsa 

negativt då tidsmiljön inte riktigt stämmer in på våra biologiska och psykologiska grunder, att 

vi allt mer utsätts för större utmaningar av både ekonomiska och organisatoriska orsaker, men 

även av tekniska utmaningar. Flera av informanterna berättar om alla krav som finns på 

ungdomar från samhället i dag, de finns krav på utseendet, att man ska se bra ut, man ska vara 

en bra kompis, man ska alltid vara kontaktbar genom mobilen och ”uppkopplad till den yttre 

världen” (internet) som en informant beskriver det. Sen ska de även lyckas i skolan, där 

många ungdomar har höga krav på sig själva, men även från skolan när det gäller att göra 

läxor och prov. Utöver detta så har de aktiviteter som även ska hinnas med. 

 

Enligt BRIS (2008) har andelen ungdomar som upplever psykisk ohälsa i BRIS-mejlen stigit. 

Enligt BRIS har internet och mobiltelefoni blivit allt viktigare för ungdomar i dag.  Där 

kontakten via internet eller mobiltelefoni är lika viktigt som kontakten med klasskompisar på 

skolan eller privat.  Att Användandet av internet och mobiltelefoni har blivit så viktigt för 

ungdomar i dag anser BRIS är problematiskt då detta i många fall kan leda till nätmobbing 

och sexuella trakasserier vilket i många fall kan bidra till att ungdomar även upplever både 

ohälsa och rädsla av användandet. Det menar även en av rektorerna att ungdomarna är så 

uppkopplade hela tiden och de får så mycket intryck överallt ifrån att det blir svårt för dem att 

vara bara här och nu och att försöka hitta sig själv.  

 

I flera utredningar framkommer det att många ungdomar mår dåligt idag och speciellt unga 

tjejer, som börjar skära sig själv för att bedöva smärtan, ångesten inombords. Att ungdomar 

skär sig har blivit allt vanligare idag. Kuratorn berättar att hon tidigare blev chockad av att se 

att ungdomar skär sig själv, men nu är det så pass vanligt att fokus inte längre ligger på att de 

skär sig och vill ta sitt liv utan fokus ligger på varför skär man sig? Giddens (1999)  beskriver 

om ångest att det är ett generaliserat känslotillstånd som uppkommer hos individen när denne 

känner maktlöshet och brist på kunskap i relation till den yttre verkligheten.  
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Den australiensiske sociologen Deborah Lupton (1998) har i en undersökning om sambandet 

mellan känslor och hälsa, intervjuat personer om hur de anser att det finns en koppling mellan 

att uttrycka sina känslor och hälsan. Bland de tillfrågade upplevde de flesta att det fanns en 

koppling mellan psykiska sjukdomar och att hålla inne sina känslor.  Undersökningen visade 

att konsekvensen av att inte kunna visa sina känslor betraktades som att man inte är ärlig mot 

sig själv samt att det är riskabelt för den egna själsliga och fysiska hälsan.  

 

Individualisering och organisering 

Beck (2000) skriver om samhällsförändringen som tog fart efter andra världskriget, han kallar 

det en våg av samhällelig individualisering som var början till den individualisering som har 

blivit till i samhället som råder nu. Enligt Beck har det väl utvecklade 

socialförsäkringssystemet och en högre materiell levnadsstandard som utvecklades efter andra 

världskriget lett till att människor allt mer har befriats från de sedvanliga familjerollerna och 

klassvillkoren som fanns förut. Detta har i sin tur lett till att människor i högre grad har blivit 

hänvisade till sig själva och till sitt eget öde. Stier (2012) beskriver att individualismen ser 

individen som något värdefullt och unikt samtidigt som individen ska vara självständig och fri 

att välja en egen väg. Men med detta menar han kommer även ett ansvar för den egna 

utvecklingen och ett eget liv. Detta har inneburit att identitetsskapandet för individen har 

blivit allt mer komplext.    

   En av rektorerna berättar om hur skolan som organisation har förändrats sen 1990-talet, då 

skolverket fokuserade på att hitta rätt yrkesbefattning för organisationen. Enligt denne har det 

medfört att det i allt högre utsträckning har ägnats mindre tid för själva lärandet i skolan. 

Även Beck (2005) beskriver att det har blivit förändringar i utbildningssystemets inre struktur. 

Han menar att skolan håller på att genombyråkratiseras, då utbildningens betydelse och 

utbildningens organisation har blivit två enskilda enheter. Han menar vidare att det även har 

blivit allt svårare för ungdomar att få arbete efter skolan, vilket medför att de inte ser målet 

efter skolan och vad utbildningen ska leda till, detta har lett till att ungdomar börjar se till sin 

egen livssituation och börjar utveckla och försöka finna sig själva. Vilket i sin tur leder till att 

ungdomar börjar hitta andra mer annorlunda utbildningar i stället för de traditionella 

yrkesutbildningarna. Informanterna på den ena skolan som hade en annan typ av 

undervisning, där sjuan, åttan och nian samarbetade mellan varandra, beskrev arbetsmetoden 

som en bra metod, då de flesta av ungdomarna som gick i skolan hade bytt till denna då de 

upplevde denna form som mindre stressande. Här kunde de vara med och planera sin tid 

själva i samarbete med lärare, vilket medförde att eleven då även kunde planera sin fritid 
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bättre, vilket även gav mindre stress. Vilket en informant uppgav var en av orsakerna till att 

ungdomar mår dåligt, ”de har en begränsad fritid”. 

 

Vad görs på skolorna för att hjälpa elever som upplever ohälsa? 

Den primära arbetsuppgiften för en kurator är enskilda samtal och gruppsamtal med eleverna. 

En kurator berättar att hon försöker få mer tid till att träffa elever enskilt samt att träffa 

grupper för ett förebyggande arbete, men hon beskriver att det inte alltid finns så mycket tid 

för detta. Då hon har två olika skolor att vara på så måste hon fördela tiden över dessa, men 

hon berättar vidare att den mesta av hennes arbetstid går åt till olika möten. Hon berättar även 

om att det finns andra kuratorer som kan ha upp till fyra olika skolor att ansvara för. 

 

Enligt Jonas Olofsson (2009) så är det den effektivitetsskapande marknadens förmåga som 

styr den offentliga verksamheten nu. Vilket har enligt honom lett till att det har blivit mer 

konkurrens och stramare budgetmarginaler inom de offentliga verksamheterna. Detta har i sin 

tur lett till att det ofta uppstår kritik om brister som förekommer inom den offentliga 

verksamhetsutövningen, men även att individen lämnas mer till att ta ansvar för sin egen 

sociala situation. Vilket kan visa sig i att personalen inte hinner med alla elever som behöver 

hjälp.  En skolsjuksköterska berättar att hon skulle vilja att det fanns en skolsjuksköterska på 

varje högstadieskola, då hon själv har hand om fem olika skolor. Hon känner inte att hon 

riktigt hinner med att ta hand om alla elever. En skolsjuksköterskas uppgift handlar primärt 

om att ta emot elever som har någon form av åkomma som t.ex. ont i magen eller andra 

somatiska problem, men det kan även handla om elever med psykosomatiska problem som 

t.ex. relationsproblem. Utöver detta har även hon olika möten som hon ska vara på, men även 

så har hon klassundervisning där hon talar om kost och motion mm, samt så försöker hon att 

hinna med lite tjejgrupper.  

   Enligt Almqvist (2006) kan NPM innebära att dela upp verksamheten i olika beståndsdelar 

som beställare och utförare. Detta görs för att efterlikna den privata sektorn ifråga om 

effektivisering, vilket leder till att organisationen blir mer inriktad på ekonomi och därmed en 

ökad effektivitet. 

 

Tidsbrist är något som lärarna uttryckte, eftersom dessa inte alltid kunde närvara vid 

elevhälsoteamen, där det förväntas att rektorn, skolsköterskan, kuratorn och lärare ska delta i 

för att verka för en god miljö för ungdomarna på skolan. Ett elevhälsoteam möte kan handla 

om att en elev har något problem som de måste hjälpa denne med. De gånger då lärare inte 
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har tid till detta måste kuratorn själv ta tag i saken och prata med läraren under rasten. Beck 

(2000) menar att den individualisering som har skett i samhället efter andra världskrigets slut 

har lett till att människor allt mer har befriats från de sedvanliga klassvillkoren och 

familjerollerna som fans förut. Vilket har lett till att människor i högre grad har blivit 

hänvisade till sig själva och till sitt eget öde.  

 

Enligt socialstyrelsen (2012) fortsätter antalet barn/ungdomar som lider av ohälsa att öka. I 

Socialstyrelsens utredning framkommer det att det är främst vård av depression och 

ångestsjukdomar som ökar. Här ser de dock brister när det gäller ansvarsfördelningen i första 

ledet när en ungdom visar ohälsa, det är inte alltid så lätt för familjen, barnet/ungdomen att 

hitta rätt vid första kontakten då de inte vet vart de ska vända sig. Det som även framkommer 

är att det är svårt att få tillräckligt med personal till enheterna. Rapporten visar att det finns 

stora brister på kvalitén inom verksamheterna över landet, bland annat så finns det stora 

brister på kommunikationen mellan vårdinstanserna samt har de inte tillräckligt med personal. 

En informant beskriver att det kan vara skillnader i vem som får tid till BUP att som förälder 

måste man ibland ha ”horn på knäna” för att få en tid, som förälder måste man vara bra på att 

ta sig fram och prata för sig.  

 

En informant berättade om skillnader mellan flickor och pojkar när de behöver hjälp. Flickor 

tenderar att ha lättare att söka hjälp än pojkar, detta visar sig även hos BRIS (2008)  där de har 

sett en ökning av ungdomar som har tagit kontakt med verksamheten. Rapporten visar vidare 

att det finns ett stort behov bland ungdomar av att kunna tala med någon, bland annat via 

internet då det upplevs av många vara lättare att skriva än tala om känsliga saker. 

 

Enligt den australiensiske sociologen Deborah Lupton (1998) som har i en undersökning om 

sambandet mellan känslor och hälsa, intervjuat personer om hur de anser att det finns en 

koppling mellan att uttrycka sina känslor och hälsan. Bland de tillfrågade upplevde de flesta 

att det fanns en koppling mellan psykiska sjukdomar och att hålla inne sina känslor.  

Undersökningen visade att konsekvensen av att inte kunna visa sina känslor betraktades som 

att man inte är ärlig mot sig själv samt att det är riskabelt för den egna själsliga och fysiska 

hälsan. Undersökningen visade även att det var bättre att ge utlopp för sina känslor än att 

undertrycka dem.  
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Slutord 

 

Att vara ungdom idag är inte alltid så lätt. Samhället idag är svårare för ungdomarna nu då de 

hela tiden ska vara uppkopplade till internet och mobiltelefoner. Samtidigt som de ska försöka 

hitta sin plats i samhället och vad de ska göra av sina liv i framtiden.  

 

Ungdomar idag ställs även inför en massa nya intryck och val som de måste ta ställning till. 

På skolan har de krav på sig att prestera bra för att få bra betyg för att sen kunna välja den 

skolan de vill gå när de har kommit på vad de vill bli i livet. Flera av informanterna berättar 

om alla krav som finns på ungdomar från samhället i dag, de finns krav på utseendet, att man 

ska se bra ut, man ska vara en bra kompis, man ska alltid vara kontaktbar genom mobilen och 

”uppkopplad till den yttre världen” (internet) som en informant beskriver det. Sen ska de även 

lyckas i skolan, där många ungdomar har höga krav på sig själva, men även från skolan när 

det gäller att göra läxor och prov. Utöver detta så har de aktiviteter som även ska hinnas med. 

Personalen på skolorna upplever att många högstadieelever mår psykiskt dåligt och har ångest 

och är deprimerade. De gör sitt bästa för att försöka hjälpa ungdomar som uppvisar ohälsa, 

men det är inte alltid så lätt att få hjälp. Det kan vara svårt att få tid till en psykolog eller få 

rätt hjälp. Det som även framkommer i studien är att personalen också är stressade. Det är 

mycket som ska hinnas med samtidigt som man ska hinna se alla ungdomar och de ungdomar 

som börjar uppleva ohälsa, det är även viktigt att ungdomarna får hjälp med ohälsan i tid 

innan det blir värre.  

 

Krav är inte bara något som ungdomarna har, utan även personalen har krav på sig att hinna 

med. En del av personalen har flera olika skolor att ta hand om vilket de upplever som mycket 

stressande. Flera av informanterna påtalar vikten av att få mera tid till ungdomarna.  

 

 

Förslag på vidare forskning 

Det som skulle vara intressant vid en vidare forskning av ämnet är, hur det ser ut för 

ungdomarna, får de den hjälp de behöver eller finns det mycket brister inom vården? 
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8. Bilagor       

8.1. Intervju med lärare  
 

Tema 1. Bakgrunden 

 Berätta om dig själv?  

 Vad har du för utbildning/bakgrunden till detta? 

 Hur kan en vanlig dag för dig se ut? 

 Vad ingår i dina arbetsuppgifter? Beskriv dina arbetsuppgifter. 

 

Tema 2. Situation - hälsa/ohälsa 

 Hur ser situationen ut i skolan idag när det gäller ungdomars hälsa jämfört med 

tidigare år?  

 Upplever du att det är många ungdomar som mår dåligt? (ex psykiskt eller fysiskt). 

 Uppfattar du skillnader mellan pojkar och flickor när det gäller deras hälsa eller 

ohälsa?  

 Skillnader när det gäller åldern mellan killar och tjejer? 

 Tar du själv kontakt med ungdomarna när du ser att de har problem, eller händer det 

att de kommer till dig med sina problem? 

 Samarbetar du med ungdomarnas föräldrar? 

 

Tema 3. Utseende  

 Har du någon uppfattning om ungdomarnas matvanor? 

 Har du någon uppfattning om hur mycket utseendet betyder för dagens ungdomar? 

 Är det mycket prat om vikt och utseende? 

 Har du någon uppfattning om huruvida medvetna ungdomarna är kring motion/träning 

och hur mycket tid de ägnar sig åt träning/motion i veckan? 

 Har du någon uppfattning om ungdomarna tränar för att se bra ut eller vill de ha en bra 

hälsa?  

 Uppfattar du någon skillnad mellan killar och tjejer ifråga om vikten av utseende?  

 

Tema 4. Skolmiljö 

 Tror du skolmiljön påverkar ungdomarna, positivt eller negativt? 

 Upplever du skolmiljön som positiv eller negativ? 
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 Är det en stressig eller en lugn miljö i klassrummet? 

 Känner ungdomar ro att sitta i klassrummet och studera? 

 Hur ser rasterna ut, är det mycket bråk eller är det lugnt? 

 

Tema 5. Makt/Kön 

 Upplever du att det finns mycket könsskillnader ex behandlas pojkar och flickor olika 

i situationer som till exempel (skoluppgifter, gymnastik m. m)?. 

 Har du en uppfattning om maktsituationen, använder killar makt över tjejer eller 

tvärtom? 

     

  Tema 6. Relation  

 Hur är relationen mellan ungdomarna?  

 Tycker du att de ställer upp för varandra och ser du skillnader mellan tjejer och killar 

när det gäller att ställa upp för varandra? 

 Är det mycket grupperingar bland ungdomarna?  

 Ser du mycket motsättningar/konflikter bland olika grupper? 

 Förekommer det mycket mobbning i skolan? 

 Hur är språkbruket på skolan, är det mycket grova ord mot varandra? 

 

Tema 7. Förväntningar/ stress 

 Upplever du att ungdomar känner sig stressade? 

 Har ungdomar många förväntningar på sig? 

 Hur tror du ungdomar hanterar de förväntningar som ställs på dem från omgivningen? 

 Upplever du att unga tjejer i tonåren har större prestationskrav på sig än vad killarna 

har? (ex. skolarbete, krav hemifrån, utseende mm). 

 Kan vi återkomma till dig ifall vi behöver komplettera något? 
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8.2. Intervju med skolsjuksköterska 
 

Tema 1. Bakgrunden 

 Berätta om dig själv?  

 Vad har du för utbildning/ bakgrunden till detta? 

 Hur kan en vanlig dag för dig se ut? 

 Vad ingår i dina arbetsuppgifter? Beskriv dina arbetsuppgifter. 

 

Tema 2. Situation - hälsa/ohälsa 

 Hur ser situationen ut i skolan idag jämfört med tidigare?  

 Upplever du miljön som positiv eller negativ? 

 Är det många ungdomar som söker hjälp när det gäller problem ex må dåligt psykiskt 

och fysiskt? 

 Vad tror du är orsaken till ungdomars ohälsa? 

 Uppfattar du skillnader mellan pojkar och flickor när det gäller deras hälsa och ohälsa? 

 Skillnader när det gäller åldern mellan killar och tjejer? 

 Förekommer det mycket depressioner, ätstörningar eller liknande åkommor bland 

ungdomarna? 

 Ser du skillnader mellan pojkar och flickor när det gäller känslor ex ilska, rädslan, 

skam m. m?  

 I vilka ärenden söker sig ungdomar till dig? 

 Är det du som kontaktar dem och i så fall varför?  

 Vad är främsta orsaken till din kontakt med elever?  

 Ser du Skillnader mellan killar och tjejer ifråga om kontakt med dig? 

 Vad är främsta orsaken till din kontakt med elever?  

 Samarbetar du med föräldrar och lärare? 

 Hur sker samarbetet med föräldrar och lärare ut?  

 Hur är din relation till ungdomarna, känner du att du har bra kontakt med dem? 

 

Tema 3. Skolmiljö 

 Tror du skolmiljön påverkar ungdomarna, positivt eller negativt? 
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 Upplever du skolmiljön som positiv eller negativ? 

 Känner ungdomar ro att sitta i klassrummet och studera? 

 Hur ser rasterna ut, är det mycket bråk eller är det lugnt? 

 

 

Tema 4. Utseende  

 Har du någon uppfattning om ungdomarnas matvanor? 

 Har du någon uppfattning om hur mycket utseendet betyder för dagens ungdomar? 

 Är det mycket prat om vikt och utseende? 

 Har du någon uppfattning om huruvida medvetna ungdomarna är kring motion/träning 

och hur mycket tid de ägnar sig åt träning/motion i veckan? 

 Har du nå uppfattning om ungdomarna tränar för att se bra ut eller vill de ha en bra 

hälsa?  

 Uppfattar du någon skillnad mellan killar och tjejer ifråga om vikten av utseende?  

 

Tema 5. Makt/Kön 

 Upplever du att det finns mycket könsskillnader ex behandlas pojkar och flickor olika 

i situationer som till exempel (skoluppgifter, gymnastik m. m)? 

 Har du en uppfattning om maktsituationen, använder killar makt över tjejer eller 

tvärtom? 

   

 Tema 6. Relation  

 Hur är relationen mellan ungdomarna?  

 Tycker du att de ställer upp för varandra och ser du skillnader mellan tjejer och killar 

när det gäller att ställa upp för varandra? 

 Är det mycket grupperingar bland ungdomarna?  

 Ser du mycket motsättningar/konflikter bland olika grupper? 

 Förekommer det mycket mobbning i skolan? 

 Hur är språkbruket på skolan, är det mycket grova ord mot varandra? 

 

Tema 7. Förväntningar/ stress 

 Upplever du att ungdomar känner sig stressade? 

 Har ungdomar många förväntningar på sig? 
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 Hur tror du ungdomar hanterar de förväntningar som ställs på dem från omgivningen? 

 Upplever du att unga tjejer i tonåren har större prestationskrav på sig än vad killarna 

har? (ex. skolarbete, krav hemifrån, utseende mm). 

 Kan vi återkomma till dig ifall vi behöver komplettera något? 

 

8.3. Intervju med Kurator 
 

Tema 1. Bakgrunden 

 Berätta om dig själv?  

 Vad har du för utbildning/bakgrunden till detta? 

 Hur kan en vanlig dag för dig se ut? 

 Vad ingår i dina arbetsuppgifter? Beskriv dina arbetsuppgifter. 

 

Tema 2. Situation - hälsa/ohälsa 

 Hur ser situationen ut i skolan idag jämfört med tidigare?  

 Upplever du miljön som positiv eller negativ? 

 Är det många ungdomar som söker hjälp när det gäller problem ex må dåligt psykiskt 

och fysiskt? 

 Vad tror du är orsaken till ungdomars ohälsa? 

 Uppfattar du skillnader mellan pojkar och flickor när det gäller deras hälsa och ohälsa? 

 Skillnader när det gäller åldern mellan killar och tjejer? 

 Förekommer det mycket depressioner, ätstörningar eller liknande åkommor bland 

ungdomarna? 

 Ser du skillnader mellan pojkar och flickor när det gäller känslor ex ilska, rädslan, 

skam m. m? 

 I vilka ärenden söker sig ungdomar till dig? 

 Är det du som kontaktar dem och i så fall varför?  

 Vad är främsta orsaken till din kontakt med elever?  

 Ser du Skillnader mellan killar och tjejer ifråga om kontakt med dig? 

 Vad är främsta orsaken till din kontakt med elever?  

 Samarbetar du med föräldrar och lärare? 

 Hur sker samarbetet med föräldrar och lärare ut?  



55 

 

           Hur är din relation till ungdomarna, känner du att du har bra kontakt med dem? 

 

Tema 3. Skolmiljö 

 Tror du skolmiljön påverkar ungdomarna, positivt eller negativt? 

 Upplever du skolmiljön som positiv eller negativ? 

 Känner ungdomar ro att sitta i klassrummet och studera? 

 Hur ser rasterna ut, är det mycket bråk eller är det lugnt? 

 

Tema 4. Utseende  

 Har du någon uppfattning om ungdomarnas matvanor? 

 Har du någon uppfattning om hur mycket utseendet betyder för dagens ungdomar? 

 Är det mycket prat om vikt och utseende? 

 Har du någon uppfattning om huruvida medvetna ungdomarna är kring motion/träning 

och hur mycket tid de ägnar sig åt träning/motion i veckan? 

 Har du nå uppfattning om ungdomarna tränar för att se bra ut eller vill de ha en bra 

hälsa?  

 Uppfattar du någon skillnad mellan killar och tjejer ifråga om vikten av utseende?  

 

Tema 5. Makt/Kön 

 Upplever du att det finns mycket könsskillnader ex behandlas pojkar och flickor olika 

i situationer som till exempel (skoluppgifter, gymnastik m. m)? 

 Har du en uppfattning om maktsituationen, använder killar makt över tjejer eller 

tvärtom? 

 

 Tema 6. Relation  

 Hur är relationen mellan ungdomarna?  

 Tycker du att de ställer upp för varandra och ser du skillnader mellan tjejer och killar 

när det gäller att ställa upp för varandra? 

 Är det mycket grupperingar bland ungdomarna?  

 Ser du mycket motsättningar/konflikter bland olika grupper? 

 Förekommer det mycket mobbning i skolan? 

 Hur är språkbruket på skolan, är det mycket grova ord mot varandra? 
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Tema 7. Förväntningar/ stress 

 Upplever du att ungdomar känner sig stressade? 

 Har ungdomar många förväntningar på sig? 

 Hur tror du ungdomar hanterar de förväntningar som ställs på dem från omgivningen? 

 Upplever du att unga tjejer i tonåren har större prestationskrav på sig än vad killarna 

har? (ex. skolarbete, krav hemifrån, utseende mm). 

 Kan vi återkomma till dig ifall vi behöver komplettera något? 

 

8.4. Intervju med rektorn 

 
 Tema 1. Bakgrund 

 Berätta om dig själv 

 Vad har du för utbildning/bakgrund till detta? 

 Hur kan en vanlig dag för dig se ut? 

 Vad ingår i dina arbetsuppgifter? Beskriv dina arbetsuppgifter. 

 Hur ser organisationen ut? 

 Hur ser bemanningen ut på skolan, är det mer kvinnor eller män som jobbar? 

 Varför har ni valt att arbeta på detta sätt, som ni gör med ungdomarna, ni har sjuan, 

åttan och nian som arbetar tillsammans? 

 

Tema 2. Situation - hälsa/ohälsa 

 Hur ser situationen ut i skolan idag när det gäller ungdomarnas hälsa jämfört med 

tidigare år?  

 Upplever du att det är många ungdomar som mår dåligt? 

 Om en elev mår dåligt hur går ni tillväga med det? 

 Upplever du skillnader mellan tjejer och killar när det gäller deras hälsa/ohälsa? 

 

Tema 3. Skolmiljö 

 Tror du skolmiljön påverkar ungdomarna, positivt eller negativt? 

 Hur ser rasterna ut, är det mycket bråk eller är det lugnt? 

 

Tema 4. Utseende  
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 Har du någon uppfattning om ungdomarnas matvanor? 

 Är det mycket prat om vikt och utseende? 

 Uppfattar du någon skillnad mellan killar och tjejer ifråga om vikten av utseendet? Är 

det någon skillnad i åldrarna? 

 

Tema 5. Makt/Kön 

 Upplever du att det finns mycket könsskillnader ex behandlas pojkar och flickor olika 

i situationer som till exempel (skoluppgifter, gymnastik m. m)? 

 Har du en uppfattning om maktsituationen, använder killar makt över tjejer eller 

tvärtom? 

 

Tema 6. Relation  

 Hur är relationen mellan ungdomarna?  

 Ser du mycket motsättningar/konflikter bland olika grupper? 

 Förekommer det mycket mobbning i skolan? 

 Hur är språkbruket på skolan, är det mycket grova ord mot varandra? 

 

Tema 7. Förväntningar/ stress 

 Upplever du att ungdomar känner sig stressade? 

 Har ungdomar många förväntningar på sig? 

 Hur tror du ungdomar hanterar de förväntningar som ställs på dem från omgivningen? 

 Upplever du att unga tjejer i tonåren har större prestationskrav på sig än vad killarna 

har? (ex. skolarbete, krav hemifrån, utseende mm). 

 Kan vi återkomma till dig ifall vi behöver komplettera något? 
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8.5. Intervju guide 2015 

 
Intervju med Personal (rektor, skolsköterska, kurator, lärare) år 2015. 

 

Enligt skollagen (2010:800) ska utbildningen främst hjälpa till att genom omtanke om barns 

och ungdomars olika behov, underlätta för deras personliga mognad inom skolan och 

hemmet.  

 Hur arbetar ni med detta? 

 

Tama1. Ungdomar och ohälsa 

 Upplever du att ungdomar mår sämre i dag jämfört med tidigare år? 

 Om en elev mår dåligt psykiskt, hur hanteras detta i skolan? 

 Upplever du skillnader mellan flickor och pojkar när det gäller deras ohälsa?   

 Upplever du skillnader mellan flickor och pojkar när det gäller prestationskrav på sig? 

(ex. skolarbete, krav hemifrån, utseende mm). 

 Tror du skolmiljön påverkar ungdomarna, positivt eller negativt? 

 Upplever du att ungdomar är mer stressade nu än tidigare? 

 Upplever du att ungdomar har stora förväntningar på sig själva? 

 

Tema2. Skolan / personalen 

 Kan du beskriva organisationen inom skolan? 

 Hur upplever du att skolan som organisation fungerar nu? 

 Hur ser din arbetssituation ut som (rektor, skolsjuksköterska, kurator, lärare)? 

 Har ni någon Policy/ Handlingsplan på skolan för att förebygga ohälsa? 

 Hur uppfattar du skolan idag jämfört med tidigare år?  

 Har det blivit bättre eller sämre? 

 

 Är det någonting du vill tillägga? 

 Kan jag återkomma till dig om jag behöver komplettera något? 

 

 


