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Abstrakt 

Inledning: Psykisk ohälsa hos ungdomar ökar och många faktorer 

påverkar ökningen. De viktigaste faktorerna är skolan, sociala medier 

och förändrad familjebild. Det är viktigt med tidig upptäckt av psykisk 

ohälsa och skolsköterskor har därför en central roll i detta arbete. Syfte: 

Syftet var att beskriva skolsköterskors erfarenheter av psykisk ohälsa hos 

ungdomar. Design: Studien har en kvalitativ design med induktiv ansats. 

Metod: Studien grundar sig på semistrukturerade intervjuer med åtta 

skolsköterskor i Västerbottens län. Intervjudata analyserades med stöd av 

kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Psykisk ohälsa beskrevs i 

varierande termer men skolsköterskorna upplevde att det istället borde 

fokuseras på begreppet psykisk hälsa. Tänkbara faktorer till ökad psykisk 

ohälsa var skolan, sociala medier och samband med en förändrad 

familjesituation. Skolsköterskorna erfor att genom att vara tillgängliga 

och ha en god relation med ungdomarna gavs möjligheter att arbeta mot 

psykisk ohälsa. Skolsköterskorna upplevde begränsade resurser men 

genom öppen mottagning hade ungdomarna möjligheter att komma med 

sina problem. Slutsats: Studien visar att mer forskning behövs kring 

faktorer som kan påvisa varför psykisk ohälsa ökar. Skolsköterskan är en 

central person i detta arbete men det finns inte samstämmig evidens 

kring vilka arbetssätt som ger störst effekt. 

Nyckelord: Psykisk ohälsa, Skolsköterska, Ungdomar, Erfarenheter, 

Innehållsanalys, Kvalitativ metod 
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Psykisk ohälsa är ett övergripande och vitt begrepp och används olika i olika sammanhang. 

Rapporten Psykisk ohälsa bland unga från Socialstyrelsen (2013) beskriver att psykisk ohälsa 

kan variera från lindriga psykiska besvär till allvarlig psykisk sjukdom. Självrapporterad 

psykisk ohälsa och subjektiva hälsoproblem bland ungdomar ökar (Sweeting, West, Young & 

Der, 2010) och har blivit ett folkhälsoproblem, både i Sverige och i världen (Wiklund, 

Malmgren-Olsson, Öhman, Bergström & Fjellman-Wiklund, 2012; Wiklund, Bengs, 

Malmgren-Olsson & Öhman, 2010). Forskning indikerar att så många som en av fem 

ungdomar världen över upplever psykisk ohälsa (Bor, Dean, Najman & Hayatbakhsh, 2014; 

Reiss, 2013). Den psykiska hälsan har försämrats hos både flickor och pojkar, men den största 

ökningen har skett bland flickorna och de mår i ungdomsåren sämre än pojkar (Clausson, 

Köhler & Berg, 2008b; Sweeting et al., 2010). Detta på grund av att flickor oftare än pojkar 

upplever att de har högre krav på sig att göra rätt, göra bra val i livet och att finnas till för 

andra (Wiklund et al., 2010). Flickor upplever också emotionella problem i större 

utsträckning än vad pojkar gör (Allison, Nativio, Mitchell, Ren & Yuhasx 2013; Fink, 

Patalay, Sharpe, Holley, Deighton & Wolpert, 2015).   

Bor et al. (2014) beskriver att det finns många olika hypoteser gällande faktorer till den ökade 

psykiska ohälsan hos ungdomar. Bor et al. menar också att ett ökat välstånd i samhället, 

samtidigt med ökade inkomstklyftor, har ett samband med psykisk ohälsa hos ungdomar. 

Andra faktorer kan vara ett ökat antal ensamstående föräldrar, familjekonflikter och psykisk 

ohälsa hos vårdnadshavare, ökad stress, förändrad familjebild och brister i skolan, men någon 

väldokumenterad förklaring har inte kunnat presenteras (Bor et al., 2014). Det finns ett tydligt 

samband mellan låg socioekonomisk status och psykisk ohälsa hos ungdomar, vilket kan ses i 

studien av Reiss (2013) medan andra studier (Bor et al., 2014) inte har funnit faktorer som 

kan förklara ökad psykisk ohälsa hos ungdomar. Sweeting et al. (2010) beskriver tidstypiska 

trender som en eventuell förklaring till psykisk ohälsa hos ungdomar, relaterat till att den 

psykiska ohälsan skulle kunna påverkas av hur arbetsmarknaden kommer att se ut för de 

unga. 

Ökade psykiska problem ser man på olika arenor, men skolan anges ofta som faktor 

(Clausson, Köhler & Berg, 2008). Studien av Sweeting et al. (2010) beskriver högre 

prestationskrav i skolan som en faktor till ökad psykisk stress hos ungdomar, vilket kan leda 

till psykisk ohälsa. I rapporten Ungdomar, stress och psykisk ohälsa (SOU 2006) visade 

ungdomarnas egna reflektioner om stress och psykisk ohälsa på betydelsen av faktorer som 

ökade prestationskrav i samhället, exempelvis den stora valfriheten som också kopplades till 
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ökat ansvar, media och reklam men inte minst skolan. Även Sweeting et al. (2010) anger 

skolfaktorer som betydande orsaker till stress hos ungdomar. Den självupplevda stressen i 

skolan ökade kraftigt i slutet av 1990-talet men har därefter legat på ungefär samma nivå men 

årskurs 9 beskrivs som ett påtagligt problem gällande skolstress (Hagquist, 2015).  

Att tidigt upptäcka psykisk ohälsa hos ungdomar är viktigt, då detta innebär ett lidande. Det 

kan ge stora konsekvenser på längre sikt, till exempel svårigheter i skolan, svårigheter att få 

jobb eller relationsproblem. På sikt kan det också innebära ett växande folkhälsoproblem och 

tillika växande samhällsproblem (Socialstyrelsen, 2013; Fink et al., 2015; Wiklund et al, 

2012). Det finns en växande konsensus att en god hälsoutveckling i ungdomen kan bidra till 

att förebygga psykisk ohälsa (World Health Organization [WHO], 2017). 

Skolsköterskan har en viktig roll när det gäller ungdomars mentala hälsa (Pryjmachuk, 

Graham, Haddad & Tylee, 2011) och ett av de viktigaste uppdragen är att främja hälsa 

(Johansson & Ehnfors, 2006). Hälsa är ett begrepp som innefattar flera dimensioner och tar 

sig uttryck som att vara frisk och sund och uppleva välbefinnande (Wärnå-Furu, 2012, s. 200). 

Enligt Antonovsky (2005) är det viktigt för hälsan att upprätthålla känslan av sammanhang 

för att stödja det psykiska välbefinnandet. Känslan av sammanhang beskrivs av Antonovsky 

(2005) med orden begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Det är inte delarna var för 

sig utan delarna tillsammans som blir en hälsofrämjande faktor och skapar en känsla av 

sammanhang (Antonovsky, 2005, s. 44-45). Ett annat sätt för skolsköterskan att främja hälsa 

hos ungdomar är, enligt Markkula och Hellström (2013), att finnas där för ungdomarna och 

lyssna förutsättningslöst på deras tankar och problem. Markkula och Hellström (2013) menar 

också att det är viktigt att bry sig om och se ungdomarna samt att behandla dem individuellt. 

Clausson, Köhler och Berg (2008b) visar att de vanligaste problemen hos ungdomar, som 

resulterar i besök hos skolsköterska, är besvär med bland annat spänningshuvudvärk, stress 

över familjen samt problem med kamrater. Allison, Nativio, Mitchell, Ren och Yuhasz (2013) 

beskriver att den psykiska ohälsan kan yttra sig som huvudvärk och ont i magen. Ungdomar 

rapporterar den psykiska och den subjektiva hälsan i termer av smärta, generell värk i 

kroppen, sömn- och stressproblem samt ångest, och den tycks ha ökat över tid bland äldre 

ungdomar, särskilt hos flickor (Wiklund et al, 2012). Ökningen kommer att fortsätta och det 

är företrädesvis depressioner och ångesttillstånd som ökar bland ungdomar (Hagquist, 2009; 

Socialstyrelsen, 2013). 
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För elever i skolan ska det finnas elevhälsa, med tillgång till medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan ska främst arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande men ska även stödja elevernas utveckling mot 

utbildningens mål (Skolverket, 2016). Clausson, Köhler och Berg (2008a) beskriver att en väl 

fungerande skolhälsovård med hög tillgänglighet ger möjlighet till tidig upptäckt av ohälsa 

och samarbete med andra aktörer, vilket visar sig vara en positiv faktor. Johansson och 

Ehnfors (2006) beskriver att skolsköterskan kan vara en skyddsfaktor mot psykisk ohälsa 

genom att vara en vuxen förebild. Att vara lättillgänglig för ungdomar är en del i det 

hälsofrämjande arbetet (Onnela, Vuokila-Oikkonen, Hurtig & Ebeling, 2014). Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL, 2016) skriver i sin slutrapport att de har tagit fram ett 

stödmaterial och en webb-utbildning gällande tidiga insatser mot psykisk ohälsa och 

materialet riktar sig bland annat mot elevhälsan.  

Det finns stora mänskliga och samhällsekonomiska vinster med att tidigt upptäcka psykisk 

ohälsa hos barn och unga och därigenom kunna sätta in effektiva åtgärder. Skolsköterskan 

behöver därför i ett tidigt skede upptäcka psykisk ohälsa, vilket sker genom en bra dialog 

mellan skolsköterskan och ungdomarna (Allison et al., 2013; Johansson & Ehnfors, 2006). 

Skolsköterskan kan också jobba med riktade insatser mot grupper av ungdomar som riskerar 

att utveckla psykisk ohälsa, eller på individnivå. Det kan gälla ungdomar med låg självkänsla 

eller depressiva symtom. Genom att jobba med att tidigt upptäcka psykisk ohälsa, och där 

även ungdomarnas familjer involveras, kan ohälsan på sikt reduceras (Onnela et al., 2014).  

Markkula och Hellström (2013) beskriver att skolsköterskorna vill ägna mer tid åt 

hälsofrämjande och förebyggande arbete. Skolsköterskorna upplever att de har för lite tid och 

för knappa resurser, och får ägna den största tiden till att göra brandkårsutryckningar. 

Clausson, Köhler och Berg (2008) ser att familjen verkar vara den viktigaste faktorn för 

ungdomars hälsa. De flesta av ungdomarna uppger på hälsokontrollerna att de mår bra samt 

att de har en stabil hem- och skolsituation. Vid de spontana elevbesöken är det också mer 

vanligt att skolsköterskan bedömer den psykiska hälsan än den fysiska (Clausson, Köhler & 

Berg, 2008). Det hälsofrämjande arbetet mot psykisk ohälsa har som mål att ge ungdomar och 

familjer den kunskap de behöver för att främja psykisk hälsa. Arbetet har också som mål att 

förstärka positiva känslor hos ungdomarna och öka deras förmåga att skapa ett gott 

självförtroende (Onnela et al., 2014).  
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Skolan kan jobba aktivt med att förebygga psykisk ohälsa och därigenom skapa en känsla av 

samhörighet hos ungdomarna. Detta kan uppnås genom att skolan får eleverna att känna 

trygghet och förtroende gentemot skolkamrater och skolpersonal (Onnela et al., 2014).  

Problemformulering                                                                                                                      

Den psykiska ohälsan bland ungdomar ökar och har så gjort under flera år. Detta har resulterat 

i ett växande folkhälsoproblem och studier visar på en fortsatt ökning. Forskningen har funnit 

hypoteser och möjliga orsaker till den ökade psykiska ohälsan hos ungdomar men har inte 

kunnat påvisa någon konsensus. Ett av skolsköterskans främsta uppdrag är att arbeta 

hälsofrämjande, vilket inkluderar att jobba förebyggande mot psykisk ohälsa hos ungdomar. 

Därför anser vi det viktigt att få mer kunskap om skolsköterskors erfarenheter av ungdomars 

psykiska ohälsa för att bättre kunna möta denna och få kännedom om hur skolsköterskan kan 

arbeta hälsofrämjande.  

Syfte                                                                                                                                           

Syftet med denna studie var att beskriva skolsköterskors erfarenheter av psykisk ohälsa hos 

ungdomar. 

Metod                                                                                                                                       

Design                                                                                                                                        

Då syftet med denna studie var att beskriva erfarenheter så valdes kvalitativ design, vilken 

används för att få en ökad förståelse för en specifik företeelse av mänskliga erfarenheter. 

Ansatsen är en induktiv innehållsanalys av individuella semistrukturerade intervjuer (jmf. 

Polit & Beck, 2012, s. 515-516, 537).  

 

Deltagare och procedur                                                                                                                   

För att rekrytera deltagare till studien så skickades en förfrågan samt information om studiens 

innehåll till aktuell verksamhetschef via mail. Ett godkännande från denne inhämtades också 

via mail. Verksamhetschefen tog i sin tur upp frågan med berörda skolsköterskor och 

informerade dem. De skolsköterskor som var intresserade av att delta i studien kontaktade 

författarna via mail. Detta för att säkerställa att ingen skulle känna sig tvingad till att delta. 

Därefter skickades information om studien till deltagarna via mail. En särskilt viktig procedur, 

för att säkerställa studiens deltagare, var att få deras informerade samtycke (jmf. Polit & 

Beck, 2012, s. 157). Plats och tid för intervjuerna bokades med de skolsköterskor som hade 
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tackat ja, och därmed gett muntligt samtycke. Skolsköterskorna fick vid intervjutillfället 

lämna ett skriftligt medgivande till författarna.  

Urvalet av deltagare gjordes genom ett ändamålsenligt urval av åtta skolsköterskor, varav 7 

kvinnor och 1 man. Att ha erfarenhet av att jobba som skolsköterska och därigenom träffa 

ungdomar med psykisk ohälsa var det inklusionskriterie som användes i urvalet av deltagare. 

Skolsköterskorna som intervjuades hade arbetat mellan sex till tjugofem år och rekryteringen 

av deltagare gjordes i norra Sverige i en mellanstor kommun. Två av deltagarna hade arbetat 

både på grundskolan och i gymnasieskolan medan de andra hade jobbat enbart på 

gymnasieskolan.   

 

Datainsamling                                                                                                                                    

Data inhämtades via enskilda semistrukturerade intervjuer, där båda författarna medverkade, 

med utgångspunkt från en intervjuguide innehållande frågor relaterade till studiens syfte. I 

semistrukturerade intervjuer har forskarna utformat ett skriftligt frågeformulär med olika 

frågeområden. Intervjuarens uppgift är att uppmuntra deltagarna till att prata fritt om alla 

frågor, samt berätta med egna ord. Genom öppna frågor till deltagarna kan de berätta om 

ämnet förutsättningslöst (Polit & Beck, 2012, s. 537). Den information som inhämtades var 

vilka erfarenheter skolsköterskor hade av ungdomars psykiska ohälsa, orsaker till denna samt 

hur skolsköterskor kan arbeta hälsofrämjande mot psykisk ohälsa. Intervjuerna pågick mellan 

45 och 60 minuter och de spelades in på ljudfil. Ljudfilerna kodades med siffror, SSK 1 till 

SSK 8.   

 

Dataanalys                                                                                                                          

Intervjuerna lyssnades igenom flera gånger, av båda författarna, i nära anslutning till varje 

enskilt intervjutillfälle för att få en känsla av vad som sades. Intervjuerna transkriberades 

ordagrant och texten från varje enskild intervju analyserades med kvalitativ innehållsanalys 

med induktiv ansats, vilket beskrivs i artikeln av Graneheim och Lundman (2004). 

Intervjuerna lästes igenom upprepade gånger för att få en känsla av innehållets helhet. 

Därefter extraherades meningsbärande enheter ut som svarade mot syftet. De meningsbärande 

enheterna fick därefter ett nummer som motsvarade varje individuell intervju. Nästa steg i 

analysarbetet bestod av att de meningsbärande enheterna kondenserades för att korta ner 

enheterna utan att tappa de bärande delarna i innehållet. Det kondenserade materialet 

resulterade i ett flertal koder.  De olika koderna kategoriserades i flera steg och analysen 

resulterade i fem kategorier (jmf. Graneheim & Lundman, 2004).   
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Etiska överväganden                                                                                                                                     

Datainsamlingen påbörjades efter att etisk ansökan som lämnades in till etikgruppen vid Luleå 

tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, var godkänd. All forskning som avser 

människor skall etikprövas enligt lagen om etikprövning (SFS, 2003:460). Information till 

deltagarna ska ges avseende studien och samtycke måste inhämtas innan studien påbörjas 

(Polit & Beck, 2012, 158-159). Undantag från etikprövning gäller arbete som utförs inom 

ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå. Då denna studie 

genomförs på avancerad nivå behöver således ingen forskningsetisk prövning ske. 

 

Deltagarna i studien informerades av författarna att deltagandet var frivilligt och kunde 

avbrytas om så önskades (jmf. Polit & Beck, 2012, s. 157). De informerades också om att 

deras identitet inte skulle avslöjas (Codex, 2017). Författarna erbjöd skolsköterskorna 

möjlighet att reflektera över eventuella tankar eller känslor som kunde uppkomma i samband 

med intervjuerna. Författarna avsatte också tid till reflektion för skolsköterskorna efter varje 

intervjutillfälle (jmf. Polit & Beck, 2012, s. 163). Ljudfilerna av intervjuerna kodades med 

siffror och skolsköterskorna kunde då inte identifieras på personnivå. Insamlat data förvarades 

så att endast författarna hade tillgång till materialet (jmf. Polit & Beck, 2012, s. 162). 

Materialet kommer endast att användas i denna studie samt kommer att raderas när studien 

blivit godkänd och publicerad. 

Resultat                                                                                                                     

Under analysarbetet av intervjumaterialet framkom fem kategorier (Tabell 1) som beskrivs 

nedan och illustreras med citat från intervjuerna som ingått i analysen. 

Tabell 1. Översikt av kategorier (n=5) 

Kategorier 

Begreppet psykiska ohälsa är vitt och omfattande  

Förändrat synsätt och mer uppmärksamhet 

Bidragande orsaker 

Mötet innebär att försöka förstå 

Arbeta förebyggande och hälsofrämjande 
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Begreppet psykisk ohälsa är vitt och omfattande                                                                   

Psykisk ohälsa beskrevs av skolsköterskor i vida och varierande termer och att den kunde te 

sig på olika sätt och i varierande grad, allt ifrån psykisk hälsa till svåra diagnosticerade 

tillstånd. En viktig erfarenhet som beskrevs var att saker och ting förändras, det kommer nya 

trender och den psykiska ohälsan ändras över tid. Skolsköterskor beskrev också att de 

önskade att man skulle fokusera på begreppet psykisk hälsa istället för psykisk ohälsa. 

Skolsköterskor upplevde att det borde vändas på begreppen men att det är en stor process att 

vända skutan till psykisk hälsa. Skolsköterskor pratade om förmånen att även få träffa 

ungdomar som mår bra, framförallt vid hälsosamtalen. De upplevde också att de flesta 

ungdomarna mådde bra och hade det bra.  

Skolsköterskor beskrev att ungdomarna pratade om psykisk ohälsa trots att det egentligen 

handlade om ett dåligt mående och en sorts ledsenhet. De beskrev också att många ungdomar 

sade att man inte fick vara ledsen för då mådde man dåligt. För en del ungdomar förstorades 

problemen upp direkt och de hade satt andra gränser för dåligt mående. Livet går upp och ner 

och det är en normalitet men ungdomar är inte rustade för detta, beskrev skolsköterskor. De 

menade också att psykisk ohälsa finns normalt med i livet och personer ska lära sig hantera 

med- och motgångar. Skolsköterskor beskrev att alla situationer och alla fall var individuella. 

Skolsköterskors erfarenhet var att deras huvudarbetsuppgift idag handlade mycket om psykisk 

ohälsa hos ungdomarna. Skolsköterskor beskrev en tilltagande problematik med ångest och 

panikångest, mest bland flickor. Vidare beskrev de sömnproblem där långvarig brist på sömn 

kunde ge konsekvenser i det sociala livet och brist på sömn kunde även ge nedstämdhet samt 

psykiatriska tillstånd. I mötet med ungdomar upplevde skolsköterskor att bara genom att se på 

kroppshållningen, ansiktsuttrycket, sättet att röra sig på och hur de pratade så fick de en god 

uppfattning om hur ungdomarna mådde. 

… det är mycket ångest har vi konstaterat senaste åren… så otroligt mycket ångest och stress… sömnproblem… 

 

Förändrat synsätt och mer uppmärksamhet                                                       

Skolsköterskor konstaterade att elevhälsateamet på skolan idag hade ett annat synsätt och att 

vi generellt i samhället var mer vakna inför psykisk ohälsa och uppmärksammade den på ett 

annat sätt. Även ungdomarna själva hade ett annat synsätt på psykisk ohälsa, enligt 

skolsköterskor. Skolsköterskor beskrev vidare att det har satts andra gränser för psykisk 
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ohälsa och att arbetet med den var en stor arbetsuppgift i dagsläget. Hur den psykiska ohälsan 

hos ungdomarna tar sig uttryck varierar över tid, exempelvis så var anorexia vanligare förr 

men idag lider ungdomarna mer av ångest, enligt några skolsköterskor. Skolsköterskor 

menade inte att anorexia har försvunnit utan ter sig på ett annat sätt. De upplevde att 

ungdomarna idag hade mer fokus på träning och kost jämfört med tidigare, då ungdomar med 

anorexia kräktes i större utsträckning.  

Skolsköterskor beskrev att den psykiska ohälsan hade ökat bland ungdomar men sade 

samtidigt att den alltid hade funnits. En skolsköterskas erfarenhet var att det hade bedrivits ett 

omfattande arbete under många år kring den psykiska ohälsan hos ungdomar, men ifrågasatte 

om allt arbete inte hade haft resultat, utifrån de ständiga rapporterna om den ökade psykiska 

ohälsan. 

Ja jag tycker den har ökat om jag tittar på hela alla mina tjugo år så tycker jag det har ökat… sen kan jag tycka 

att den fluktuerar över tid. 

Bidragande orsaker                                          

Skolsköterskors erfarenheter var att skolan var en bidragande faktor till psykisk ohälsa hos 

ungdomar men i varierande utsträckning. De beskrev att skolan med sina höga krav på 

kunskaper och att kunna prestera kunde pressa ungdomarna till ett dåligt mående och en ökad 

stress. En av skolsköterskorna var inte enig i detta påstående och ifrågasatte den forskning 

som visade att skolan angavs som en orsak till ökad psykisk ohälsa hos ungdomar. Hen ansåg 

att skolstress, exempelvis med alla prov, alltid har funnits och inte är något nytt fenomen. 

Skolsköterskor gav en samstämmig bild av att dagens betygssystem ställde höga krav där 

ungdomar skulle uppfylla högt ställda mål, vilket kunde orsaka utslagning och gallring. En 

skolsköterska beskrev att ungdomar skulle klara av att dra slutsatser, analysera och att kunna 

sammanfatta. Hens uppfattning var att den kognitiva förmågan hos många ungdomar inte 

hade hunnit utvecklas i den utsträckningen, relaterat till ålder och krav.  

 

Jag tycker också skolan ställer stora krav när det gäller att dra slutsatser, kunna analysera, att kunna 

sammanfatta, då tänker jag att ungdomarna i de åldrarna är inte där än rent, den psykiska utvecklingen har inte 

hunnit så långt. Intellektuellt och mentalt ja, men konsekvenser, analysera där ställer jag mig tveksam till, en del 

är säker där men … 

 

Skolsköterskors erfarenheter var att det var fler flickor än pojkar som hade mycket stora 

prestationskrav i skolan och dessa krav resulterade många gånger i ångest. En skolsköterska 

upplevde att flickorna var mer studiemotiverade än pojkarna och pojkarna hade en mer 
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avslappnad attityd kring skolan och skolresultaten. Skolsköterskors erfarenheter var också att 

skolstressen till stor del var högre i årskurs åtta än i årskurs nio och att årskurs åtta är det 

tuffaste läsåret. I årskurs åtta hände det mer med ungdomarna själva avseende deras fysiska 

och psykiska utveckling. I årskurs nio hade ungdomarna fått en större trygghet i sig själva och 

stressen handlade då mer om valet inför gymnasiet.  

Skolsköterskors erfarenheter var att flera andra faktorer kunde bidra till psykisk ohälsa hos 

ungdomarna. De pratade om att de sociala medierna kunde ha stor inverkan avseende 

ungdomarnas psykiska ohälsa, på grund av behovet av att vara uppkopplade och tillgängliga 

hela tiden. Det ungdomar fick veta genom sociala medier, exempelvis hur perfekta andras liv 

kunde verka eller konflikter som kunde uppstå återspeglade sig ibland i deras skolarbete. En 

skolsköterska beskrev att när hen var ung hade man inte koll på andra elever annat än genom 

skolfotokatalogen. Nu vet ungdomarna alldeles för mycket om allt och alla. En annan 

skolsköterska berättade att många ungdomar mådde dåligt i relationer där sociala medier hade 

en stor funktion. Det kunde då bli mycket kränkningar och missförstånd. Skolsköterskor 

upplevde också att ungdomarna matades med allt som hände ute i världen och kunde ha svårt 

att värja sig, samt beskrev att vi tidigare inte fick till oss information och nyheter på samma 

sätt som idag. Idag är informationsflödet mycket större och sker mycket snabbare.  

Jag tänker att i det samhället vi lever i med det informationsflödet att man är uppkopplad man är tillgänglig och 

man får till sig det som man kanske inte skulle behöva när man är tonåring. 

 

En skolsköterska beskrev att en del ungdomar hade svårt att hitta sig själva när de såg att alla 

andra verkade ha det så bra. En annan skolsköterskas erfarenhet var att ungdomarna hade ett 

ökat krav på jaget, att vara perfekt, se bra ut, träna och äta rätt. Ungdomarna jämförde sig med 

andra och fick känslan av att alla andra hade ett bra liv. Skolsköterskor upplevde att den 

självcentrering som finns idag, med fokus på ungdomen och dennes liv och vad individen ska 

hinna med och vara med på, kunde vara en faktor till psykisk ohälsa. De beskrev även att 

ungdomar idag skulle vara så duktiga och fatta många egna beslut.  

… dels som samhället ser ut… att fatta så mycket egna beslut… vara så duktig på alla fronter… 

 

Skolsköterskor såg också ett samband med en förändrad familjesituation som en av faktorerna 

till psykisk ohälsa hos ungdomar, då många av dem idag lever i multifamiljer. Familjerna 

tillförde mycket men kunde också skapa en del praktiska svårigheter beroende på hur 
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samarbetet mellan de vuxna såg ut. När det gällde stöd i hemmet med skolarbete kunde det 

också se olika ut, där många elever hade bra stöd hemifrån med skolarbetet medan andra inte 

hade lika god hjälp av föräldrarna och att hjälpen kunde se olika ut beroende på föräldrarnas 

utbildningsnivå. 

En skolsköterska upplevde att föräldrarollen idag såg annorlunda ut. Hen upplevde att många 

föräldrar inte tog sitt ansvar fullt ut men beskrev samtidigt att många föräldrar inte heller 

mådde bra eller kände sig trygga i sin föräldraroll. Skolsköterskor beskrev också att många 

föräldrar skulle ha egentid och hann då inte med sina ungdomar. 

… är ganska självupptagna och ska förverkliga sig och det är alltså viktigt för dem att göra karriär… och att ja, 

motionera, se bra ut, hålla sig ung och frisk och hela den där biten. 

 

Skolsköterskor upplevde att detta sände negativa signaler till ungdomar, som inte blev sedda 

och många föräldrar hade inte tid att riktigt lyssna in sina ungdomar. Hen ansåg att se och att 

lyssna på sina ungdomar var det viktigaste en förälder kunde göra. 

Mötet innebär att försöka förstå                                                                                                

Skolsköterskors erfarenheter var att ungdomar de mötte hade sina specifika bekymmer, vilket 

krävde unika sätt att bemöta dem på, något som skolsköterskor kände sig trygga i. Genom en 

kontinuitet, från grundskolan till gymnasiet, hann de bygga upp en god relation med 

ungdomarna. Deras erfarenheter var också att de hann bygga upp en god relation även med 

ungdomarnas föräldrar. Skolsköterskor upplevde att de var en skyddsfaktor utan att de tänkte 

på det och var en trygghet för ungdomarna, bland annat genom dialogen. Deras erfarenheter 

var att de vanligaste anledningarna till att ungdomarna uppsökte dem var olika smärttillstånd, 

exempelvis huvudvärk, mensvärk, ont i magen och andra smärtpanoraman. Skolsköterskor 

beskrev att när ungdomarna kom upprepade gånger kunde de börja fundera på vad detta stod 

för. Skolsköterskor beskrev även stress, sömnproblem, oro samt social problematik som 

anledningar till att kontakt togs. En skolsköterska upplevde att ungdomarna kom och sade att 

de inte mådde bra och när man frågade så var de stressade samt kände stor oro och hade 

ångest.  

De kommer och säger att jag mår inte bra, men när man frågar upp så kommer det fram att de är stressade, jag 

har till och med de som har varit bokstavligen utbrända. Jag har de som kommer och känner jättestor oro med 

panikångestattacker, även generell oro så att de har det här ständiga påslaget som totalt tröttar ut de 

 



 

11 
 

Skolsköterskors erfarenheter av att identifiera psykisk ohälsa hos ungdomar varierade, 

beroende på tidigare erfarenheter. Vid upprepade besök var det lättare att tänka i termer av 

psykisk ohälsa. En skolsköterska upplevde att det var svårt att veta vad som var vad och andra 

upplevde att de hade en känsla av det.  

När de har varit inne för ont i magen x antal gånger så då kan man ju börja förstå och börja luska och det kan 

komma fram saker och ting, att det är andra saker som ligger bakom. 

 

Skolsköterskor beskrev att när ungdomar kom för fysiska åkommor så frågade de samtidigt 

upp hur de mådde och hur det gick i skolan. Skolsköterskor observerade också ungdomarnas 

ansiktsuttryck, hur de rörde sig och hur de pratade. De fick då en uppfattning om hur de 

mådde och försökte hitta en anledning till ett återbesök i de fall de upplevde att ungdomarna 

inte mådde bra. Skolsköterskor beskrev dock att ungdomar idag var mer verbala och kunde 

med ord uttrycka psykisk ohälsa.  

… men nu så kan de komma och säga jag undrar om jag är bipolär… 

Några skolsköterskor arbetade på en större skola, vilket innebar att de var två stycken på 

samma skola. De beskrev då vikten av att dokumentera, exempelvis om en elev kom in och 

bad om en huvudvärkstablett. Om skolsköterskan då inte skrev in besöket i journalen såg inte 

kollegan detta, vilket då gjorde det svårare att upptäcka psykisk ohälsa. 

Arbeta förebyggande och hälsofrämjande                                                                                   

Skolsköterskor såg och förstod att arbetet mot psykisk ohälsa låg i deras funktion och de 

upplevde  att de hade en viktig roll på skolan genom sitt helhetsperspektiv på situationen.  

Ungdomarna visste att de kunde komma spontant när skolsköterskan fanns på plats för att 

prata och bolla sina tankar. Skolsköterskor hade då möjligheter att kunna fånga upp 

ungdomarna innan problemen behövde bli så stora samt kunde lära dem att hantera 

vardagsproblem. En förhoppning var att kunna vända skutan innan det hade gått för långt. En 

skolsköterska beskrev vikten av att normalisera vissa tillstånd. 

… många gånger kanske de behöver någon att prata med… så kan de behöva någon att bolla med… man kan 

inge lite hopp… nog tänker jag att det är ett litet skydd någonstans… 

 

Skolsköterskor ansåg sig också ha goda kunskaper i arbetet mot psykisk ohälsa, genom 

utbildning eller erfarenhet, men upplevde samtidigt att de aldrig blev fullärda. En 

skolsköterska som gick en utbildning fick då bekräftelse på att det arbete hen gjorde var bra. 
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En annan skolsköterska ansåg dock att hen inte hade tillräckliga kunskaper och hade därför 

sökt utbildningar på egen hand. 

Tillräckliga kunskaper? Man kan ju alltid ha mer kunskaper men det känns som jag känner mig ganska trygg i 

alla fall i att bemöta dem så är det nog, det tycker jag. 

Idag har jag det, för jag har aktivt sökt själv för jag har förstått att det här är nånting man behöver mer om... så 

nu idag så börjar jag känna att jag har en liten verktygslåda med grejer jag kan plocka fram. 

 

Arbetet ute i klasserna då skolsköterskor jobbade med exempelvis sömn eller stress upplevdes 

givande och kunde väcka tankar hos ungdomar. Ungdomar kunde då i efterhand komma och 

prata om de problem de hade och på ett tidigt stadium få hjälp innan det blev ett problem.   

Skolsköterskor upplevde att hälsosamtalen hade stor betydelse då frågorna i hälsosamtalen 

täckte många områden i livet, men beskrev också att det var viktigt vad de gjorde av samtalen.  

Hälsosamtalen tar upp viktiga ämnen såsom sömn, kost och fysisk aktivitet och 

skolsköterskorna fick härigenom möjlighet att få ungdomarna att reflektera över de 

konsekvenser som kunde uppstå när det basala inte fungerade. Skolsköterskor upplevde att de 

i sitt dagliga arbete jobbade förebyggande och åtgärdande mot psykisk ohälsa.  

Skolsköterskor såg också att behovet av insatser mot den psykiska ohälsan var oändligt. De 

var eniga om att tiden och förutsättningarna inte räckte till i arbetet mot psykisk ohälsa och 

skulle kunna göra mer om de hade mer resurser. Skolsköterskor beskrev att de måste begränsa 

sig för att orka med övriga arbetsuppgifter, exempelvis vaccinationer och hälsosamtal. Tiden 

och förutsättningarna för att leta psykisk ohälsa fanns inte, men i det dagliga arbetet med 

öppen mottagning fanns ändå möjligheter för ungdomar att komma med sina problem. 

Skolsköterskor beskrev att det bästa förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa var när de 

tidigare hade öppen mottagning hela dagen, något de inte hade möjlighet till idag då det 

istället blev mycket brandkårsutryckningar. Skolsköterskor pratade också om att de måste 

prioritera på grund av att det många gånger krävdes akuta insatser.  

Nej egentligen så tycker jag inte riktigt det att våran tid räcker till mer är det. 

… jag upplever att vi inte har de bästa förutsättningar för det har vi inte… 
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Diskussion 

Metoddiskussion                                                                                                                       

Syftet med studien gjorde att en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer var det 

som passade bäst för att fånga skolsköterskors erfarenheter av att möta ungdomar med 

psykisk ohälsa. Studier med kvalitativ design återger just erfarenheter eller upplevelser (Polit 

& Beck, 2012, s. 14) och skolsköterskornas erfarenheter gav en större trovärdighet till 

studien. De semistrukturerade intervjuerna gav en större insikt i det aktuella ämnet. 

Författarna använde sig av en intervjuguide med öppna frågor samt några följdfrågor, 

exempelvis kan du utveckla hur du menar, hur tänker du och kan du berätta mer? vilket 

upplevdes ge en stor tillförlitlighet till skolsköterskornas erfarenheter (Polit & Beck, 2012, 

s.537). Alla intervjuade skolsköterskor utom en var kvinnor. Det är möjligt att resultatet hade 

kunnat bli ett annat om fler deltagare hade varit män. Båda författarna medverkade vid 

intervjuerna där öppna frågor ställdes. Öppna frågor kan uppmuntra deltagarna till att prata 

fritt samt berätta med egna ord, vilket beskrivs av Polit & Beck (2012, s. 537). 

Skolsköterskorna besvarade samtliga frågor som ställdes enligt intervjuguiden. De fakta som 

kom fram var vilka erfarenheter skolsköterskorna hade av ungdomars psykiska ohälsa.  

Intervjuerna transkriberades och resultatet av de transkriberade intervjuerna analyserades med 

stöd av kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Enligt Graneheim och Lundman 

(2004)  är det ett tillförlitligt sätt att analysera texter på. Författarna lyssnade samt läste 

igenom materialet flera gånger för att få en känsla för helheten och nyanserna i intervjuerna. 

Därefter valdes meningsbärande enheter ut som svarade mot syftet. Kontakt togs sedan med 

handledaren för att säkerställa att analysarbetet med de meningsbärande enheterna 

överensstämde med den valda metoden, vilket ger styrka till studiens tillförlitlighet 

(Graneheim & Lundman, 2004). I nästa steg kondenserades materialet och det kondenserade 

materialet resulterade sedan i ett flertal koder. De olika koderna kategoriserades i flera steg 

och mynnade ut i ett flertal underkategorier. Underkategorierna var ett stöd på vägen mot de 

slutgiltiga kategorierna, vilka återspeglar innehållet i intervjuerna och svarar mot syftet.  

Styrkan med studien är att vi har varit två författare vilket gav oss tillfällen att diskutera 

studien med varandra. Vi valde att använda oss av citat då detta upplevdes ge mer tyngd åt 

innehållet i resultatet. Citaten beskrev samtidigt skolsköterskornas erfarenheter på ett sätt som 

inte lika tydligt kunde uttryckas i text. En svaghet i studien kan vara att endast en manlig 

skolsköterska deltog i intervjuerna. En annan svaghet kan vara att endast åtta skolsköterskor 
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ingick i studien. Resultatet hade eventuellt kunna bli ett annat om ett större antal 

skolsköterskor hade ingått i studien.  

 

Resultatdiskussion                                                                                                                   

I studiens resultat framkommer att skolsköterskor upplevde att den psykiska ohälsan hos 

ungdomar har ökat under senare år. Detta är något som också beskrivs i studien av Brännlund, 

Strandh och Nilsson (2017), där det framgår att den psykiska hälsan har ett brett spektrum och 

i detta spektrum ingår en stor ökning av ångest och panikångest, mest bland flickor. I studiens 

resultat framkommer även att skolsköterskor ansåg att ungdomarna hade satt andra gränser för 

vad psykisk ohälsa är och att vissa ungdomar förstorade upp problem direkt. Ungdomar idag 

pratar om psykisk ohälsa oavsett om det handlar om att vara lite ledsen eller att verkligen må 

dåligt. Skolsköterskor i studien erfor också att ungdomarna inte kunde se att livet gick upp 

och ner och inte heller hade förståelse för att det är så livet ser ut.  

 

I studiens resultat framkom att skolsköterskor ansåg att psykisk ohälsa var något som var 

normalt i livet och att ungdomar istället behövde lära sig att hantera situationer som kunde 

vara jobbiga och att det är normalt att vara ledsen. För att kunna hantera olika utmaningar i 

livet behöver ungdomarna ha resurser till att klara av sådana situationer. När ungdomarna har 

resurser att hantera utmaningar ökar deras möjligheter att kunna möta dem. Därigenom ökar 

också motståndskraften mot den psykiska ohälsan, vilket även Antonovsky (2005, s. 45) 

beskriver. Skolsköterskors erfarenheter i vår studie, av att livet går upp och ner samt att det är 

normalt att vara ledsen, är däremot något som vi inte har funnit i annan litteratur eller i andra 

studier. Resultatet visade samtidigt att skolsköterskor upplevde att de flesta ungdomarna 

mådde bra och hade det bra. 

 

I studiens resultat framkommer att skolsköterskor erfor att deras huvudarbetsuppgift idag 

handlade om psykisk ohälsa i någon form hos ungdomarna men att de önskade att begreppen 

skulle vändas på och istället lägga fokus på psykisk hälsa. Skolsköterskor upplevde att det 

idag är vanligare att ungdomar upplever mer ångest och stress. Förändrade arbetssätt kan ha 

en positiv effekt på den psykiska hälsan hos ungdomar, vilket också påvisades i studien av 

Onnela et al. (2014). Där kunde förändrade arbetssätt ha positiv effekt genom att ungdomarna 

fick möjligheter att öppet prata om psykisk hälsa och hade därigenom möjligheter att vända 

på begreppen. Björnsen, Espnes, Eilertsen, Ringdal och Moksnes (2017) visade att det var 
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möjligt att hitta nya sätt att förbättra den psykiska hälsan hos ungdomar, genom utbildning i 

att främja psykisk hälsa istället för att förebygga psykisk ohälsa.  

Tidigare forskning (Collishaw, 2015; Hagquist, 2009) beskriver ett flertal tänkbara faktorer 

till den ökade psykiska ohälsan hos ungdomar men inga enskilda och samstämmiga faktorer 

har påvisats. Skolsköterskor i vår studie såg skolan som en viktig faktor till psykisk ohälsa på 

grund av de höga krav som ställs på ungdomarna och dagens betygssystem. Tidigare 

forskning (Clausson et al., 2008; Skundberg-Kletthagen & Moen, 2017) bekräftar skolan som 

en stor faktor till ökad psykisk ohälsa hos ungdomar. I en studie (Allison et al., 2013) 

beskrevs att den psykiska hälsan är av stor vikt för att kunna uppnå goda studieresultat och 

skolan har en avgörande roll när det handlar om hur den psykiska hälsan påverkas hos 

ungdomar. Ett intressant motstridigt resultat i vår studie var att samtliga skolsköterskor som 

arbetade i grundskolan beskrev att skolstressen var högst i årskurs 8, medan rapporten 

Skolelevers psykiska hälsa (2015) visade att skolstressen var högst i årskurs 9.  

I studiens resultat beskriver skolsköterskor sociala medier som en stor orsak till psykisk 

ohälsa hos ungdomar, på grund av att ungdomar ska vara ständigt uppkopplade och 

tillgängliga. Studien av Woods och Scott (2016) beskrev i linje med studiens resultat att 

ungdomar som tillbringade mycket tid på sociala medier verkade ha högre nivåer av ångest 

och depression. Woods och Scott såg också att sociala medier utmärker sig genom att de 

skapar ett socialt tryck på tillgänglighet. Resultatet i vår studie visade att skolsköterskor erfor 

att många kränkningar uppkom via sociala medier och att ungdomarna hade svårt att värja sig 

mot dessa. Det framkom även att skolsköterskor upplevde att många ungdomar hade svårt 

med att hitta sin identitet när de hela tiden skulle jämföra sig med andra, som en följd av de 

sociala mediernas inverkan. Hoare, Milton, Foster och Allender (2017) såg i sin studie att 

användande av sociala medier kunde ge en förändrad kroppsbild och en självobjektifiering, 

framförallt bland flickor. Vidare framkom även att en negativ självkänsla kunde påverkas och 

öka med tiden.   

I resultatet av vår studie framkom att skolsköterskor såg ett samband med en förändrad 

familjebild som en av orsakerna till psykisk ohälsa hos ungdomar. I studien av Skundberg-

Kletthagen och Moen (2017) framkom att ungdomar med skilda föräldrar kunde uppleva att 

de inte fick stöd av sina föräldrar då de hade sina egna problem att hantera. De såg också att 

psykisk ohälsa hos föräldrar kunde påverka ungdomars psykiska hälsa. Samtidigt i studien av 

Collishaw (2015) fanns det inte lika tydliga och samstämmiga kopplingar mellan skilda 
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föräldrar och ungdomars psykiska ohälsa. Collishaw (2015) ser att det kan finnas andra 

samtidiga förändringar i samhället som bidragande orsaker till den ökade psykiska ohälsan 

hos ungdomar, såsom individuell sårbarhet, familjeliv, bonusfamiljer och kulturella 

skillnader. Skolsköterskor i studiens resultat ansåg att vissa föräldrar inte mådde bra och inte 

heller kände sig trygga i sin roll samt skulle ha egentid, vilket gjorde att de inte hann med sina 

ungdomar.  

Resultatet i studien visar att de vanligaste anledningarna till kontakt med skolsköterskor var 

olika smärttillstånd och stressrelaterade problem. Det framkom inte några könsskillnader 

avseende besöken, annat än att det beskrevs att flickor oftare besökte skolsköterskor på grund 

av ångest eller panikångest. Kan detta bero på att flickor har lättare att uttrycka sig och har 

lättare för att prata om känslor eller att de har högre prestationskrav? Skillnader mellan könen 

och anledningar till besöken hos skolsköterskor finns beskrivna i annan forskning. Ellertsson, 

Garmy och Clausson (2017) fann att besöken hos skolsköterskor grundade sig i olika typer av 

problem beroende på kön. Flickor besökte skolsköterskor på grund av huvudvärk, ont i magen 

och problem med vänner och familj medan pojkar sökte för sportskador och sår. 

Resultatet i vår studie visar att skolsköterskor anser att det var olika lätt att upptäcka psykisk 

ohälsa hos ungdomar beroende på deras erfarenhet. I enlighet med studiens resultat så menar 

Pavletic (2011) att det därför är viktigt att ha en bra dialog med ungdomarna och våga fråga 

när de upplever att något inte står rätt till. Det är också viktigt med tidig upptäckt av psykisk 

ohälsa hos ungdomar samt uppmärksamma om återkommande besök kan grunda sig i psykisk 

ohälsa. Skolsköterskor i vår studie hade förståelse för att ungdomarna kunde ha behov av 

tätare besök på grund av att de behövde bekräftelse eller bara ville prata. Skolsköterskor 

kunde då, genom att vara lyhörda och finnas till hands, erbjuda tröst och stöd. 

Resultatet i vård studie visar att skolsköterskor hann bygga upp en bra relation med både 

ungdomar och deras vårdnadshavare genom att de fanns med under ungdomarnas hela skoltid. 

Skolsköterskor ser sig själva som en skyddsfaktor genom sin yrkesroll och genom att vara 

tillgängliga och ha en god dialog med ungdomarna. Tillgänglighet är något som beskrivs även 

i andra studier (Bohnenkamp & Stephan, 2015) som en mycket viktig del i skolsköterskors 

stödjande arbete. Att skolsköterskor är tillgängliga i en trygg atmosfär där goda relationer kan 

byggas upp underlättar för ungdomar att öppna sig och dela med sig av sin oro eller sina 

problem.  
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Studiens resultat visar att skolsköterskor upplever att de har en central roll när det gäller att 

förebygga ungdomars psykiska ohälsa. Skolsköterskor bör ses som en resurs i arbetet med att 

förebygga ohälsa (Ravenna & Cleaver, 2016; Skundberg-Kletthagen & Moen, 2017). I vår 

studie framkom även att skolsköterskor såg vikten av att se och lyssna på ungdomarna och att 

våga prata om psykisk ohälsa.  

I resultatet framkommer att om skolsköterskor inte får tillräcklig utbildning inom området 

psykisk ohälsa så kan de uppleva begränsningar i sina möjligheter att hjälpa ungdomar på ett 

optimalt sätt. Detta är något som även visar sig i studierna av Ravenna och Cleaver (2016) 

samt Skundberg-Kletthagen och Moen (2017). I vår studies resultat ansåg skolsköterskor att 

de hade goda eller tillräckliga kunskaper om psykisk ohälsa hos ungdomar. I andra studier 

(Ravenna & Cleaver, 2016; Skundberg-Kletthagen & Moen, 2017) framkom det motsatta, att 

skolsköterskor efterfrågade mer utbildning. Frågan blir då om skolsköterskor i vår studie hade 

tillräcklig insikt om sina kunskaper men de beskrev samtidigt att de ville ha ökade kunskaper 

om psykisk ohälsa. I studien av Skundberg-Kletthagen och Moen (2017) framkom att 

skolsköterskor efterfrågade verktyg och arbetssätt som kunde hjälpa dem i deras arbete mot 

psykisk ohälsa hos ungdomar.   

I vår studies resultat upplevde skolsköterskor att tidiga interventioner i klassrummen kunde 

främja den psykiska hälsan. Ungdomarna kunde då komma till skolsköterskan i efterhand för 

att prata enskilt om det ämne som hade diskuterats. I studien av Pavletic (2011) framkommer 

det att det inte finns tillräcklig evidens för vilka av skolsköterskors interventioner som har 

bäst effekt i arbetet med ungdomar med psykisk ohälsa. I studiens resultat framkommer att 

skolsköterskor såg hälsosamtalen som mycket viktiga när det gällde att identifiera psykisk 

ohälsa hos ungdomarna. Dina och Pajalic (2014) bekräftar att samtalen kan underlätta 

upptäckt av psykisk ohälsa om de sker genom en bra dialog. Hälsosamtalen fångar upp ett 

flertal områden, exempelvis kring mat och sömn men ger också ungdomarna tillfällen att 

reflektera över konsekvenser som kan uppstå när det inte fungerar. Öppen mottagning hos 

skolsköterskor är viktigt för ungdomarna genom att skolsköterskor då är tillgängliga på ett 

enkelt sätt för de som vill prata, vilket också bekräftas i studien av Ellertsson et al. (2017).  

I studiens resultat framkom att ungdomar kunde ha svårt att hantera med- och motgångar. 

Ungdomarna pratade om psykisk ohälsa trots att det egentligen handlade om ett dåligt 

mående. Antonovsky (2005) beskriver att ha eller uppleva hälsa innebär inte enbart frånvaro 

av sjukdom utan handlar mer om att kunna vårda individuella faktorer som gör livet gott. 
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Arbetet mot psykisk hälsa kan förstärka ungdomars förmåga att uppnå god självkänsla och ett 

välbefinnande samt att vara en del i ett socialt sammanhang. Livet är fullt av påfrestningar 

och svåra situationer och det är något som ungdomarna behöver få verktyg till att kunna 

hantera. Förmågan att kunna hantera påfrestningar kan därför bero på om ungdomar har 

förmågan att skapa en känsla av sammanhang, (KASAM) (jmf. Antonovsky, 2005, s. 15-17). 

Genom att ha ett sammanhang och att uppleva meningsfullhet har ungdomar större 

förutsättningar till en bättre hälsa. Resultatet i studien visade att ungdomar kunde ha svårt att 

hitta sig själva och att de jämförde sig med andra. 

En fundering relaterad till resultatet i vår studie är om den psykiska ohälsan verkligen har 

ökat i den omfattning som tidigare studier vill göra gällande. Kan det vara så att bidragande 

faktorer är att vi idag vågar prata mer öppet om psykisk ohälsa samt uppmärksammar psykisk 

ohälsa på ett annat sätt, exempelvis att det idag diskuteras mer öppet och har större kunskaper. 

I studien av Cosma et al. (2017) beskriver de liknande faktorer som möjliga förklaringar till 

den ökade psykiska ohälsan. Resultatet i sin helhet borde vara överförbart till en stor del av 

västvärlden då den psykiska ohälsan ökar globalt. De höga kraven och de många val som 

ungdomarna ska göra i skolans värld kan även de ses i ett globalt perspektiv.  

Slutsats                                                                                                                

Psykisk ohälsa bland ungdomar ökar och tidigare forskning tydliggör att det finns frågetecken 

gällande vilka faktorer som orsakar denna ökning. En återkommande faktor som beskrivning 

till den ökade psykiska ohälsan är skolan med dess höga krav och mål och dessa anses inte 

anpassade till ungdomarnas kognitiva förmåga. Därför behövs mer forskning om hur 

skolsystemet ska utformas i framtiden. Skolstressen upplevs störst i årskurs åtta men i 

litteratur beskrivs den vara störst i årskurs nio. Det vore därför av intresse med vidare 

forskning i syfte att jämföra skolstressen i dessa årskurser.   

 

Skolsköterskor har en viktig roll i arbetet mot psykisk ohälsa då de ofta har en långvarig 

relation med ungdomarna. En central del i arbetet mot psykisk ohälsa är att skolsköterskor 

behöver vara tillgängliga och ha en bra dialog med ungdomarna men det kanske viktigaste av 

allt är tidiga insatser. Flera faktorer påverkar skolsköterskor i arbetet mot psykisk ohälsa, 

bland annat kunskap, erfarenheter samt resurser. Vilka arbetssätt som ger störst effekt finns 

det inte tillräcklig evidens för. Då det finns frågetecken kring arbetssätt är det därför 

ytterligare ett område som behöver beforskas.   
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Då resultatet i vår studie visade på otillräckliga resurser, samtidigt som den psykiska ohälsan 

hos ungdomar har ökat och fortsätter att öka, bekräftar detta att allt större resurser behövs för 

att skolsköterskor ska kunna bedriva arbetet mot psykisk ohälsa på ett optimalt sätt. Relaterat 

till resultatet i vår studie finns det behov av ytterligare studier kring vilka arbetssätt och 

interventioner som har störst effekt i arbetet mot psykisk ohälsa för att stödja skolsköterskor i 

deras arbete.  

Ett stort tack till Birgitta Lindberg för mycket värdefull och inspirerande handledning. 
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