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SAMMANFATTNING  
Psykisk ohälsa bland ungdomar är ett omfattande och växande folkhälsoproblem, vilket 

bidrar till att det är betydelsefullt att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa bland 

unga. Flertalet aktörer har en viktig funktion inom det förebyggande och hälsofrämjande 

arbetet, då insatserna bedrivs inom skilda yrkessektorer som har varierande ansvar över 

området. Delaktighet och samverkan mellan olika aktörerna anses som en förutsättning för 

att arbetet ska nå framgång. Föreliggande studies syfte är att undersöka aktörers erfarenheter 

kring att förebygga psykisk ohälsa och att främja psykisk hälsa bland ungdomar. Urvalet 

består av fem aktörer som arbetar inom området, med yrkestitlarna skolkurator, 

administratör, samordnare, utvecklingsledare inom folkhälsa och folkhälsochef. Studien har 

en kvalitativ ansats och datainsamlingsmetoden utgörs av kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer. En intervjuguide användes som stöd under intervjuerna och samtliga intervjuer 

spelades in och transkriberades samt analyserades med en manifest innehållsanalys. 

Studiens resultat påvisar att aktörernas arbetsmetoder inbegriper exempelvis föreläsningar, 

utbildning i första hjälpen för psykisk hälsa, förse elevhälsan med statistik samt 

föräldraskapsstöd. Resultatet visar att främjande faktorer för ungas psykiska hälsa innefattar 

att ungdomar upplever stöd och trygghet från vuxna. Utvecklingsmöjligheter med arbetet 

beskrivs vara att skolan och elevhälsan bör få utökade resurser, samt att undersöka 

ungdomars upplevelser kring psykisk ohälsa och hälsa. Framtida utmaningar med arbetet är 

att psykisk ohälsa och suicid ökar bland ungdomar samt att höja yrkesverksammas och 

ungdomars kunskap kring psykisk ohälsa och hälsa.  

 

 

Nyckelord: Föräldraskapsstöd, Manifest innehållsanalys, Semistrukturerade intervjuer, Stöd, 

Utbildning, Öka kunskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  
Mental illness among adolescents is a major and growing public health problem. That’s why 

it’s important to prevent mental illness and to promote mental health among adolescents. 

There are several professionals that plays an significant role in the work. Many professionals 

have an important role in disease prevention and health promotion, because the work is 

conducted in different occupational sectors that have varying responsibilities over the area. 

Participation and collaboration between different professionals is considered as essential to 

make the work successful. The aim of this study is to examine various professionals 

perceptions about preventing mental health illness and promoting mental health among 

adolescents. The study sample consists of five professionals, with the workingtitles school-

counselor, administrator, coordinator, public health developer and public health manager. 

The study has a qualitative approach and the data collection comprises semi-structured 

interviews. All interviews were recorded, transcribed and analyzed by a manifest content 

analysis. The result of the study shows that the professionals workmethods includes lectures, 

mental health first aid, providing student-health with statistics and parentsupport. The result 

also demonstrates health promotioning factors which are that adolescents experience social 

support and safety towards adults. Developments within the work are to improve disease 

prevention and health promotion in school, and to examine adolescents thoughts about 

mental illness and health. Future challenges describes as increased mental illness and suicide 

among adolescents, as well as raise knowledge about mental illness and health.  

 
Keywords: Lectures, Manifest content analysis, Parent-support, Raise knowledge, Semi-
structured interviews, Support   
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1 INTRODUKTION  

Psykiska ohälsa är omfattande och växande folkhälsoproblem bland hela den svenska 

befolkningen men särskilt bland ungdomar, och flickor är de som upplever de främsta 

besvären. Då den psykiska hälsan i ungdomstiden har konsekvenser för hälsan och 

livsvillkoren senare i vuxenlivet, är det därför ett oerhört viktigt område att belysa och arbeta 

med inom folkhälsa, både genom att implementera förebyggande och hälsofrämjande arbete. 

Flertalet aktörer inom olika yrken har en betydelsefull roll för att realisera arbetet, för att 

motverka att psykisk ohälsa uppstår och för att främja psykisk hälsa bland ungdomar. Ämnet 

ansågs som ytterst relevant att studera för att psykisk ohälsa är ett stort folkhälsoproblem 

som behöver motarbetas i samhället. En nyfikenhet fanns varför denna stora ökning har 

uppkommit, och vad för insatser som faktiskt vidtas för att motverka den negativa 

utvecklingen. Anledning till att just olika aktörers erfarenheter ansågs som väsentligt att 

studera i föreliggande studien var för att folkhälsoarbetet bedrivs inom flertalet 

yrkessektorer, som har skilda kompetenser som behövs för att bedriva arbetet framgångsrikt. 

Att undersöka flertalet aktörernas erfarenheter var även intressant och viktigt för att skapa 

förståelse över olika perspektiv samt för att få en helhetsbild över det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet.  

Under min studietid inom Folkhälsoprogrammet har kunskap generats om att psykisk ohälsa 

är ett tilltagande folkhälsoproblem bland unga, som har konsekvenser för såväl samhället 

som för individen. Förförståelse fanns från utbildningen om att psykisk ohälsa skapar 

omfattande samhälleliga kostnader och kan orsaka stort lidande för individen. Förståelse 

fanns även om vad förebyggande och hälsofrämjande arbete innebär, samt att 

arbetsmetoderna är betydelsefulla inom folkhälsoarbetet, för att förebygga ohälsa och främja 

hälsa. 

1.1 Begreppsdefinition  

Psykisk ohälsa- inbegriper både mildare psykiska besvär som ångest och nedstämdhet till 

svårare grad av besvär och psykiska sjukdomar (Socialstyrelsen, 2013).  

Psykisk hälsa- innefattar förutsättningarna att nå sin potential, uppleva delaktighet i 

samhället samt ha kapaciteten att hantera vardagen (WHO, u.å).  

Folkhälsoarbete- bedrivs av olika aktörer från nationell till regional och lokal nivå. Arbetet 

ska vara målinriktat och organiserat, samt innefatta både förebyggande och hälsofrämjande 

arbete (Janlert, 2009).  

Hälsofrämjande arbete- inriktas på att stärka faktorer som främjar och bevarar hälsa.  

Arbetet ska implementeras inom olika delar av samhället och att tillgodose individen 

förutsättningar att göra hälsosamma val (Kickbusch, Mittelmark, Rootman, Scriven & Tones, 

2016).  

Förebyggande arbete- innebär att en viss grupp eller specifika individer utses som redan 

har ett riskbeteende eller stor chans att bli drabbade av ohälsa. Avsikten med arbetet är att 

hindra att ohälsa uppkommer genom att minska riskfaktorer, samt att avlägsna etablerat 

riskbeteende för ohälsa (Kickbusch et al., 2016). 
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2 BAKGRUND  

2.1 Psykisk ohälsa och hälsa 

Psykisk ohälsa kan innefatta alltifrån mildare psykiska besvär som nedstämdhet, oro eller 

ångest till allvarligare psykiska besvär och psykiatriska diagnoser (Socialstyrelsen, 2013). 

Under de senaste 20 åren har undersökningar påvisat att psykiska besvär som ängslan, oro, 

ångest och sömnsvårigheter har tilltagit i den svenska befolkningen inom fler åldersgrupper. 

Nedstämdhet, sömnsvårigheter och oro är särskilt vanligt förekommande bland barn och 

unga, där flickor som upplever besvären har fördubblats under de senaste 20 åren. Barn och 

unga som diagnostiseras och får vårdinstanser för psykiska ohälsa har även ökat 

(Socialstyrelsen, 2017). Statistik som är sammanställt från olika myndigheter påvisar att 26,5 

procent av unga i åldrarna 16–19 år uppgav besvär som ängslan, ångest eller oro mellan åren 

2014–2015. Det är en ökning sedan 2009, då siffrorna låg på 18,6 procent. Statistiken påvisar 

könsskillnader, då det var 33,1 procent av flickor som uppgav besvär jämförelsevis med 19,9 

procent av pojkarna (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, u.å.).  

WHO (u.å.) beskriver psykisk hälsa som möjligheten att uppnå sin fulla potential, känna 

delaktighet i samhället, vara en del av en social kontext samt att ha förmågan att hantera 

motgångar i vardagen. WHO poängterar dock att individer som är diagnostiserade med en 

psykiatrisk sjukdom fortfarande kan uppleva psykisk hälsa. Enligt den Nationella 

Samordnaren för psykisk hälsa (2016) är det vanligt att under livets gång att uppleva såväl 

psykisk hälsa som psykisk ohälsa, då det är ett pendlande tillstånd.   

2.2 Psykisk ohälsa och hälsa bland ungdomar  

Psykisk ohälsa ökar bland unga i Sverige, men det finns ingen entydig förklaring till 

ökningen. Indikatorer tyder däremot på att det kan handla om att förändringar skett på 

samhällsnivå och inom arenor där barn och unga vistas (Socialstyrelsen, 2017). Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2018) handlar förändringarna exempelvis om ökad konkurrens på 

arbetsmarknaden. Konkurrensen på arbetsmarknaden kan bidra till att ungdomar upplever 

oro inför framtiden vilket sätter hög press på vidareutbildning samt att uppnå höga betyg. 

Folkhälsomyndigheten nämner även att brister i skolan har ökat, då bland annat betygen 

sjunker och unga upplever en ökad stress på grund av kraven i skolan. Bristerna i skolan kan 

bero på att skolsystemet har förändrats sedan 90-talet, då exempelvis det har införts ett nytt 

betygssystem och friskolereformen (Folkhälsomyndigheten, 2018). 

Hiltunens (2017) har studerat svenska gymnasieelever upplevelser av psykisk ohälsa. Studien 

påvisar att ungdomarna lever under ”perfektionismenstyranni” som Hiltunen uttrycker det, 

som innebär att det finns en norm i samhället som ställer höga krav på exempelvis 

ungdomars betyg, utseende, relationer och sociala status. Hiltunen menar att idealet är svårt 

att uppnå och sätter hög press på ungdomar, som bidrar till psykisk ohälsa hos både de som 

lyckas att nå upp till kraven samt de som inte gör det.   

Wille, Bettge och Ravens-Sieberer (2008) nämner andra faktorer som kan bidra till psykisk 

ohälsa bland ungdomar, än Hiltunen. Wille et al. påpekar bland annat att psykisk ohälsa 
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bland unga kan ha samband med våld inom hemförhållandena samt att föräldrar är drabbade 

av psykisk ohälsa. Wille et al. nämner även att studier påvisar att socioekonomisk utsatthet 

som förälder har samband med att ens egna barn drabbas av psykisk ohälsa. Att föräldrars 

socioekonomiska status har samband med deras barns hälsa påpekar även Mörker, Sjögren 

och Svaleryd (2015). Relationen kan exempelvis förklaras i att föräldrar med bättre 

ekonomiska förutsättningar kan tillgodose att sina barn får tillgång till materiella såväl som 

sociala resurser större utsträckning, vilket beskrivs påverka barnens psykiska hälsa positivt.  

Folkhälsomyndigheten (2013) menar att goda livsvillkor och trygg miljö i skolan samt i 

hemmet är betydelsefulla förutsättningarna för att främja ungas välbefinnande. Enligt Wille 

et al. (2008) har ungas psykiska välmående en koppling till stödjande och goda relationer 

med föräldrar och familj. Sociala kontakter utanför familjen kan också främja ungas psykiska 

hälsa, som goda relationer med vänner och lärare samt andra personer i ungdomarnas liv. 

Studier har visat att goda relationer och socialt stöd kan främja ungdomars kompetens, 

coping-strategier och utveckling. Samtidigt beskrivs det av Wille et al. att ungdomars egen 

förmåga att hantera påfrestningar i livet påverkar den psykiska hälsan (Wille el al., 2008).  

2.3 Folkhälsoarbete  

Folkhälsoarbetet ska vara målinriktat och välplanerat, samt genomföras av olika aktörer i 

samhället, från nationell till regional och lokal nivå (Janlert, 2000). Arbetet med folkhälsan 

implementeras däremot främst på lokal och regional nivå där regioner, kommuner, ideella 

organisationer och näringslivet är viktiga aktörer för att realisera arbetet (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2010). Att flera aktörer bedriver och samverkar inom folkhälsoarbetet 

anses som en förutsättning och central del av arbetet, då folkhälsan berör många olika 

samhällsfrågor samt att befolkningens hälsa påverkas av flertalet faktorer 

(Folkhälsoinstitutet, 2010). Folkhälsoarbetet innefattar både förebyggande och 

hälsofrämjande insatser som kan riktas mot hela befolkningen, grupper eller individer 

(Janlert, 2000). 

2.3.1 Hälsofrämjande arbete  

Kickbusch el al. (2016) menar att hälsofrämjande arbete innebär att stärka skyddsfaktorer för 

hälsan och att arbetet ska integreras inom flera olika nivåer och strukturer i samhället, då 

individens hälsa till stor del påverkas av det omgivande samhället som är utanför individens 

egen kontroll. För att integrera det hälsofrämjande arbetet i samhället innebära det 

exempelvis att implementera policys och att skapa stödjande miljöer som möjliggör för 

människor att göra hälsosamma val. Enligt WHO (1996) hölls den första internationella 

konferensen för hälsofrämjande i Ottawa år 1986, som mynnade ut i det välkända 

dokumentet Ottawa Charter. I dokumentet beskrivs hälsofrämjande som en process som 

syftar till att möjliggöra för människor att öka egenmakten för att ta kontroll och förbättra sin 

hälsa.  

2.3.2 Förebyggande arbete  

Förebyggande arbete som är översatt från ”disease prevention” inriktas på att utse specifika 

grupper eller individer som redan har ett etablerat riskbeteende eller riskfaktorer som ökar 
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sannolikheten för att drabbas av sjukdom eller ohälsa. Förebyggande arbete syftar dels till att 

eliminera riskbeteendet som redan har uppstått, men också att motverka att sjukdom eller 

ohälsa uppkommer genom att minimera riskfaktorer. Kickbusch et al. (2017) påpekar att 

förebyggande arbetet skiljer sig mot hälsofrämjande arbete, då arbetet inriktas på 

riskfaktorer för ohälsa medan hälsofrämjande syftar till att stärka skyddsfaktorer och 

främjande faktorer för hälsan. Förebyggande arbete beskrivs även ofta att fokusera på 

hälsorelaterat beteende, då det har samband med sjukdom och ohälsa. Förebyggande och 

hälsofrämjande arbete behöver inte tillämpas separat utan är kompletterande arbetsmetoder.   

2.4 Förebyggande och hälsofrämjande arbete inom psykisk ohälsa och 

hälsa bland ungdomar  

Ungdomar en viktig målgrupp för att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa i den 

svenska befolkningen. Det finns flertalet skäl till varför ungdomar är en betydelsefull 

målgrupp inom det förebyggande och hälsofrämjande arbetet (Nationell Samordnare för 

psykisk hälsa, 2016). Ett skäl till att ungdomar är en viktig målgrupp att involvera i arbetet är 

att det finns indikatorer som tyder på att psykisk ohälsa kommer att fortsätta att öka bland 

ungdomar, vilket behöver motarbetas. Ännu en anledning till att ungdomar är en 

betydelsefull målgrupp inom arbetet är att psykisk ohälsa i ungdomen har påverkan på 

etablering inom samhället i vuxenlivet, som exempelvis inträde till arbetsmarknaden och 

möjligheten till vidareutbildning (Socialstyrelsen, 2017). En studie av Socialstyrelsen påvisar 

även att det finns ett samband mellan ungdomar som tidigare uppgett att de är drabbade av 

mildare psykiska besvär som oro och nedstämdhet och att senare som vuxna bli 

diagnostiserade med depression eller ångestsyndrom. Socialstyrelsens studie tyder på att 

insatser behöver vidtas för att motverka psykisk ohälsa i ett tidigt stadium, för att tillstånden 

inte ska utvecklas till allvarligare former av psykisk ohälsa senare i livet (Socialstyrelsen, 

2013).  

2.4.1 Betydelsefulla aktörer inom arbetet 

Enligt den Nationella Samordnaren för psykisk hälsa (2016) finns det flertalet betydelsefulla 

aktörer för att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa bland unga. Aktörerna 

återfinns bland annat inom skola, ungdomsmottagningar, elevhälsan och barnhälsovården. 

Förutom aktörer och insatser inom den offentliga sektorn har idéburna sektorn en viktig roll 

i arbetet, där samverkan mellan offentlig- och idéburensektor kan vara gynnsam. Samverkan 

mellan yrkessektorerna kan vara fördelaktig då idéburna sektorn har förutsättningarna att ge 

en annan form av stöd som inte den offentliga sektorn kan eller har möjligheten till att ge.  

2.4.2 Förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan  

Att implementera förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan är viktigt då unga 

spenderar en stor del av sitt liv i skolan (Persson & Haraldsson, 2017). Skollagen lagstadgar 

att alla skolor ska inneha en elevhälsa som ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande 

(SFS, 2010). Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbetet innefattar exempelvis att 

utforma en hälsofrämjande miljö i skolan, att arbeta med frågor kring jämställdhet, alkohol 

samt sex och samlevnad (Skolverket, 2014).  
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Inom en forskningsöversikt kring hälsofrämjande insatser i skolan, hänvisas skolan som en 

viktig arena inom det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. I forskningsöversikten 

beskrivs det att hälsofrämjande och förebyggande arbete i skolan kan ha varierande resultat, 

eftersom arbetet påverkas av bland annat kontext, utförare och deltagare som brukar se olika 

ut beroende på sammanhang. Då kontext, utförare och deltagare varierar inom olika 

sammanhang bidrar det till att det är svårt att generalisera interventioner och avgöra om en 

insats som har haft framgång i en skola kommer ge resultat i andra skolor (Chilton, Pearson 

& Anderson, 2015).  

2.4.3 Föräldraskapsstöd  

Föräldraskapsstöd är exempel på en insats som bedrivs inom det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet. Enligt är Bremberg (2004) är föräldraskapsstöd organiserade 

åtgärder som syftar till att förebygga ohälsa och främja hälsa bland barn och ungdomar. 

Föräldrskapsstöd finns i olika former och föräldragrupper är en vanlig typ av stöd. 

Föräldragrupper återfinns vanligtvis på barnavårdscentralen eller på mödrar vårdcentralen, 

och insatsen kan inriktas mot alla föräldrar såväl som för en viss grupp av föräldrar.  

Enligt Folkhälsomyndigheten (2014) har flertalet studier påvisat att föräldraskapsstöd har 

förbättrat föräldrars hälsa och förstärk dem i deras föräldraroll. Hur föräldraskapsstöd har 

påverkat barnens hälsa är däremot inte fastställt i studierna. Studiernas resultat kan kopplas 

samman med Folkhälsomyndighetens utvärdering av föräldrakapsstödinterventioner i olika 

delar i Sverige. Folkhälsomyndighetens utvärderingen påvisade att föräldrarna som deltagit i 

föräldragrupper kände sig stärkta i föräldrarollen efter interventionerna, emellertid 

konstaterades det aldrig om stödet främjade barnens hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2014).  

2.4.4 Första hjälpen för psykisk hälsa  

Första hjälpen för psykisk hälsa är ett exempel på en annan insats som bedrivs inom det 

förebyggande arbetet. Insatsen är en utbildning som syftar till att öka kunskapen om hur 

individer som är drabbade av psykisk ohälsa eller på väg att bli drabbade av psykisk ohälsa 

ska bemötas och ges stöd för vidare hjälp. Utbildningen innehåller bland annat kunskap om 

depression, ångest och psykotiska tillstånd. Under kursen får medverkande lära sig om 

symtomen för tillstånden, riskfaktorer och hur och var individer kan vända sig vidare för 

hjälp (Kitchener & Jorm, 2002).  

En utvärdering av utbildningen som undersökte personal inom vård- och omsorgssektorn 

upplevelser av utbildningen påvisade bland annat att stigmatiserade attityder reducerades 

kring psykisk ohälsa efter utbildningen. Studiedeltagarnas självförtroende att hjälpa personer 

drabbade av psykisk ohälsa förbättrades även samt förmågan att känna igen psykiska 

tillstånd (Kitchener et al., 2002). En svensk studie pekade på liknande resultat som 

Kitcheners et al. (2012) utvärdering av utbildningen. Den svenska studien visade bland att 

utbildningen ökade deltagarnas självförtroende att hjälpa personer drabbade av psykisk 

ohälsa. Studiedeltagarna hjälpte även fler efter avslutad utbildning (Svensson, Hansson & 

Stjernswärd, 2015). 

Enligt Jorm (2012) demonstrerar evidens från tidigare studier att det är större chans att unga 

som är drabbade av psykisk ohälsa söker hjälp när någon i närheten föreslår det. Särskilt 

viktigt är det att unga får hjälp från föräldrar eller andra vuxna som har nära relation med 
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ungdomen. Jorm nämner även att det är betydelsefullt att vuxna kan uppmärksamma 

psykisk ohälsa hos ungdomar, då unga själva har svårt att tala öppet om att de upplever 

psykisk ohälsa eller ens en gång är medvetna om att de är drabbade av psykisk ohälsa (Jorm, 

2012).    

2.5 Teoretiska perspektiv  

I avsnittet redogörs de teoretiska perspektiven Socialt stöd, Mental Health Litercy och Self- 

efficacy, relaterat till psykisk ohälsa och hälsa bland ungdomar.  

2.5.1 Socialt stöd  

Houses teori om socialt stöd innebär att det finns fyra olika typer av socialt stöd. Den första 

aspekten är emotionellt stöd som omfattar att få känslomässigt stöd och att känna tillit. 

Instrumentellt stöd är resurser som stöd som exempelvis pengar. Upplysande stöd innebär 

stöd i form av råd eller information. Den sista typen av stöd är värderande stöd, som 

innefattar att få feedback (Malecki Kerres, & Demaray Kilpatrick, 2003). 

En studie som bland annat innefattade House teori om socialt stöd påvisade att skilda former 

av socialt stöd kan ges från olika personers som har varierande utfall på ungdomars psykiska 

hälsa. Emotionellt stöd och upplysande stöd var vanligast att ungdomarna fick från föräldrar, 

medan upplysande stöd främst gavs från lärare och annan personal i skolan. Emotionellt stöd 

från föräldrar hade särskilt samband med ungas välbefinnande (Malecki et al., 2003). 

I en annan studie undersöktes det om ungdomars sociala stöd från vuxna inom olika 

kontexter hade koppling med ungdomars psykisk ohälsa och hälsa. Studien påvisade att 

föräldrar, lärares och andra vuxna som ungdomarna hade en relation med och fick stöd av 

hade en positiv effekt på ungdomarnas välbefinnande, och ett negativt samband med 

depression (Capp et al., 2016).  

2.5.2 Mental Health Literacy 

Mental Health Literacy utvecklades utifrån teorin Health Literacy och myntades av Jorm och 

hans kollegor i mitten av 90-talet. Mental Health Literacy utvecklades då de ansåg att det 

fanns ett behov att utöka kunskapen om psykisk ohälsa, samt att synliggöra riskfaktorer för 

psykisk ohälsa bland allmänheten (Jorm, 2014). Till en början inriktades Mental Health 

Litercy främst kring aspekter kopplat till psykiska ohälsa. Numera innefattar Mental Health 

Literacy likaså kunskapen om psykiskt välbefinnande och hur hälsa ska bibehållas och 

främjas (Bjarnsen, Eilertsen, Ringdal, Espnes & Moksnes, 2017). Mental Health Literacy 

syftar bland annat till att förbättra kunskapen om psykisk hälsa, psykiska sjukdomar och hur 

psykisk ohälsa kan förebyggas, identifieras och behandlas. Andra aspekter av Mental Health 

Literacy är att lära ut strategier för självhjälp vid mildare psykiska besvär och utbildningen 

”Första hjälpen för psykisk hälsa” (Jorm, 2014; Bjarnsen et al., 2017).   

Bjarnsen et al. (2017) som har genomfört en studie kring hälsofrämjande aspekter av Mental 

Health Literacy bland ungdomar i Norge, beskriver att kunskap om Mental Health Literacy är 

en nödvändigt för att ungdomar ska göra hälsosamma val som främjar deras psykiska 
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välbefinnande. Studiens resultat tyder dock på att det skiljer sig i hur ungdomar använder sig 

av kunskapen relaterat till Mental Health Literacy, då det skiftar beroende på individuell 

förmåga att tillämpa kunskapen i praktiken. Jorm (2014) nämner likt Bjarnsen et al (2017) 

att det är en skillnad mellan att ha kunskap om Mental Health Litercy och förmågan att 

använda sig av kunskapen. Att undersöka förmågan att använda Mental Health Litercy har 

inte fått fokus inom Mental Health Litercy, då prioriteringen har varit att utöka kunskapen 

om psykisk ohälsa och hälsa bland allmänheten. En förbättringsmöjlighet med Mental Health 

Litercy är därför att undersöka hur beteenden som kan bidra till psykisk hälsa främjas (Jorm, 

2014).  

2.5.3 Self- efficacy 

Enligt Bandura (2012) är Self-efficacy en modell som kan förklara mänskligt beteendet. Self-

efficacy kan översättas till individens tilltro till sin egen förmåga. Self-efficacy handlar om 

vilken tilltro som finns att utföra en viss handling. Graden av self-efficacy kan variera inom 

olika kontexter, då en individ kan känna sig mer säker på sin egen förmåga att klara av att 

genomföra handlingar inom vissa sammanhang än andra. Tilltron till den egna förmågan kan 

förbättras genom att uppleva framgång och överkomma hinder. Men också via att iaktta när 

andra klarar av att hantera motgångar och uppnå framgång, samt att få feedback och beröm 

efter utförda handlingar.  

Vilken grad av self-efficacy som finns påverkar tankarna och förväntningarna att ett visst 

beteende kommer få ett specifikt utfall. Om tilltron är hög till den egna förmågan 

förekommer oftast positiva förväntningar på sina handlingar, och att individen sätter högre 

mål och utmanar sig själv. Vid låg self-efficacy är det större trolighet att tvivla på sin förmåga 

och drabbas av negativa tankar om att om en handlings utfall. Hög grad av self-efficay har 

samband med att vara motståndskraftig mot påfrestningar, då det finns en större känsla av 

att det går att hantera motgångar och att inneha ett optimistiskt tankesätt (Bandura, 2012). 

Evidens från tidigare studier visar att hög self-efficacy bidrar till mindre problem med 

psykisk ohälsa (Willie et al., 2008). Låg self-efficacy har däremot ett samband med ångest 

och depression (Bandura, 2012).  
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2.6 Problemformulering 

Psykisk ohälsa bland ungdomar är ett omfattande och tilltagande folkhälsoproblem i Sverige 

och det tyder på att psykisk ohälsa kommer att fortsätta öka bland ungdomar. Psykisk ohälsa 

i ungdomsåren har samband med att senare uppnå god hälsa och att vara delaktig i 

samhället, som exempelvis etablering inom arbetslivet (Socialstyrelsen, 2016). Eftersom 

psykisk ohälsa bland ungdomar är ett omfattande och växande folkhälsoproblem är det 

viktigt att både arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Arbetet bör bedrivas för att 

förebygga att psykisk ohälsa uppstår och för att främja psykisk hälsa bland ungdomar, samt 

för att hindra en ojämlik hälsoutveckling i vuxenlivet. Enligt Folkhälsoinstitutet (2010) är det 

en nödvändighet att flertalet aktörer genomför och samverkar inom det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet, då arbetet berör olika samhällsfrågor samt att människors hälsa 

påverkas av flertalet faktorer. Den Nationella Samordnaren för psykisk hälsa (2016) belyser 

likaså att flera olika aktörer har en viktig roll för att motverka psykisk ohälsa och att främja 

psykisk hälsa bland ungdomar.  

Följaktligen avser föreliggande studie att belysa olika aktörers erfarenheter kring främjande 

faktorer för psykisk hälsa, arbetsmetoder, utvecklingsmöjligheter och framtida utmaningar 

med bedrivet arbete. Olika aktörers perspektiv valdes att studeras då flertalet aktörer har en 

viktig funktion inom arbetet och för att få en övergripande förståelse över hur arbetet 

genomförs i realiteten. Studier som återfanns inom området undersökte likartade 

urvalsgrupper inom samma yrke. Föreliggande studie kan därför bidra till att få en 

helhetsbild över hur arbetet bedrivs inom flertalet yrken och av olika aktörer. Studie kan 

förhoppningsvis bidra till förståelse och insikt kring olika aktörers erfarenheter gällande att 

förebygga psykisk ohälsa och främja psykiska hälsa bland ungdomar. Kunskapen om 

erfarenheterna kring arbetet kan vara viktig för yrkesverksamma inom område att ta del av, 

för att få en ökad förståelse för andra aktörers erfarenheter och för att utveckla framtida 

arbete.   

3 SYFTE  

Syftet med studien är att undersöka olika aktörers erfarenheter kring att förebygga psykisk 
ohälsa och att främja psykisk hälsa bland ungdomar.  

Frågeställningar:  

➢ Vad för faktorer anser aktörerna är viktiga för att främja psykisk hälsa bland 
ungdomar?  

➢ Vilka arbetsmetoder använder sig aktörerna av?  

➢ Upplever aktörerna att det finns utvecklingsmöjligheter med arbetet?  

➢ Upplever aktörerna att det finns framtid utmaningar med arbetet?  
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4 METOD OCH MATERIAL  

4.1 Studiedesign 

En kvalitativ studiedesign ansågs som lämplig för studien då syftet med studie var att 

undersöka aktörers erfarenheter kring att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa 

bland ungdomar. Enligt Bryman (2011) inriktas kvalitativ metod på att få en grundligare 

förståelse över studiedeltagares upplevelser, känslor eller erfarenheter. Intervjuer är en 

vanlig datainsamlingsmetod att använda inom kvalitativ forskning (Bryman, 2011). 

Kvalitativa intervjuer passade för föreliggande studie, då intervjuerna möjliggjorde att skapa 

en djupare förståelse kring aktörernas erfarenheter. Syftet med studien var inte heller att 

undersöka skillnader eller samband mellan förebyggande och hälsofrämjande arbete, därför 

var inte den kvantitativa metoden lämplig som Bryman (2011) menar inriktas på att urskilja 

skillnader och samband mellan variabler.  

4.2 Urval 

Bryman (2011) menar att ett målinriktat urval innefattar att respondenter väljs ut utifrån 

studiens aktuella problemformulering. Urvalet för föreliggande studie var ett målinriktat 

urval där aktörer som arbetar med att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa 

bland ungdomar i ett län i mellan-Sverige valdes ut för studien. Olika aktörer kontaktades via 

mail som kunde tänka sig att besvara studiens syfte. Mailadresserna till aktörerna återfanns 

via sökning på Google om arbetet kring psykisk ohälsa i det utvalda länet. 

Kontaktuppgifterna hämtades såväl via grund- och gymnasieskolors hemsidor, där 

kontaktuppgifter till skolkuratorer och skolsköterskor inhämtades. Aktörerna som 

kontaktades tillfrågades om dem arbetade med att förebygga psykisk ohälsa och främja 

psykisk hälsa bland ungdomar för att urvalet skulle bli målinriktat, och ha relevans för syftet 

med studien. Urvalsmetoden för studien utgjordes också av ett snöbollsurval, då en av 

intervjupersonerna hörde av sig till en annan aktör som sedan kom att bli en studiedeltagare 

i studien. Ett snöbollsurval innebär enligt Holloway och Wheeler (2010) att personer som 

kontaktas i sin tur hör av sig till andra personer som de vet kan ha betydelse för studien. 

Metoden kan användas när det inte är enkelt eller går att få kontakt med passande 

studiedeltagare.  

Förfrågan om medverkan skickades ut via mail, med bifogat missivbrev se (Bilaga A). Totalt 

sett kontaktades 25 aktörer, varav 6 av aktörerna var män och resterande 19 kvinnor. Det var 

7 aktörer som tackade nej till intervju, och 9 aktörer som tackade ja till intervju, resterande 

aktörer hörde aldrig av sig tillbaka. Slutgiltiga antalet studiedeltagare blev 5 personer. 

Resterande aktörerna som tackade ja till intervju hade inte möjlighet till att bli intervjuade 

för vad som skulle hinnas med för studiens aktuella tidsram. En av aktörerna som tackade ja 

till intervju arbetade på samma arbetsplats och hade liknande arbetsuppgifter som en annan 

aktör som skulle bli intervjuad. Aktören ansåg därför att intervjun skulle tillföra liknande 

svar och avböjde därför till medverkan i studien. En vecka efter att förfrågningarna om 

intervjuerna hade skickats ut hölls den första intervjun. 
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Samtliga respondenter för studien arbetar på olika arbetsplatser i det utvalda länet, och är 

kvinnor. Studiedeltagarna har yrkestitlarna skolkurator på fristående grundskola, 

administratör i förening inom psykisk ohälsa, samordnare inom området psykisk ohälsa, 

folkhälsochef och utvecklingsledare inom folkhälsa. Alla studiedeltagare har skilda 

arbetsuppgifter.  

4.3 Datainsamling 

Föreliggande studies datainsamlingen inhämtades via kvalitativa intervjuer som var 

semistrukturerade, som innebar att en intervjuguide utformades innan intervjuerna 

påbörjades. Enligt Bryman (2011) är det vanligt att använda intervjuguiden som verktyg 

under semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer innebär dock inte att 

intervjuguiden behöver följas strikt, utan intervjuaren kan ställa frågor som inte ingår i 

guiden (Bryman, 2011). Under föreliggande studie utgick intervjuaren främst utifrån 

intervjuguidens ordningsföljd när frågorna ställdes, ibland ställdes frågorna i en annan 

ordning då intervjupersonerna kom in på frågorna som senare skulle komma. Under vissa 

tillfällen ställde intervjuaren spontana frågor och följdfrågor till intervjupersonerna för att de 

skulle förtydliga oklarheter eller utveckla sina svar.  

Brinkman och Kvale (2009) påpekar att intervjuguiden är en form av manus som kan 

strukturera upp en intervju, där tematisering kan utformas i guiden för att styra och avgränsa 

intervjun samt att besvara syfte med det som ska studeras. Intervjuguiden för studien 

innehöll öppna frågor och tematiserades med tre olika teman. De teman som utformades var 

Bakgrundsfrågor, Förebyggande och hälsofrämjande arbete, Styrkor, svårigheter, 

utvecklingsmöjligheter och framtida utmaningar. Samtliga teman i intervjuguidens 

utformades för att besvara studiens syfte. Innan intervjuerna påbörjades lästes 

intervjuguiden igenom av handledare och en studiekamrat för att se om frågorna skulle 

uppfattas rätt och var lämpliga för studien, eller om frågorna behövde korrigeras på något 

sätt. Frågorna förändrades efter genomläsningen för att göra frågorna mer öppna. En 

pilotintervju genomfördes aldrig under föreliggande studie, då inte tillräckligt många aktörer 

tackade ja till intervju, för att möjliggöra en pilotintervju innan intervjuerna påbörjades.  

Tid och plats för intervjuerna bestämdes i överenskommelse med intervjupersonerna. Fyra 

av intervjuerna genomfördes på studiedeltagarnas arbetsplatser avskilt i enrum under 

arbetstid. En av intervjuerna utfördes via ett skype-möte då intervjupersonen arbetade på 

distans. Under skype-intervjun var kameran påslagen hos både intervjuare och 

intervjuperson under hela samtalet. Innan intervjuerna inleddes tillfrågades alla 

intervjupersoner om de hade läst igenom missivbrevet som hade bifogats via mail. Samtliga 

studiedeltagare hade tagit del av missivbrevet. Brevet lästes också upp muntligt för 

studiedeltagarna för att tydliggöra de etiska principerna och säkerställa frågan om samtycke 

till intervju.   

 

Intervjuerna spelades in via applikationen Diktafon röstinspelning i mobiltelefon. 

Intervjuerna blev mellan 30-55 minuter långa. Efter avklarade intervjuer fördes 

intervjufilerna över från mobiltelefonen till en lösenordskyddad mapp på datorn. Därefter 

raderades intervjufilerna på mobilen. Samtliga av intervjuer transkriberades, vilket Kvale och 

Brinkmann (2009) betyder att omvandla det som sagts muntligt till skriftlig text. 

Transkriberingen utfördes genom att allt som sagts under intervjuerna skrevs ner ordagrant, 



11 

dock utelämnades exempelvis hostningar och andra ljud. Alla intervjuer transkriberades 

under samma dag som intervjuerna hölls. Transkriberingsmaterialet blev totalt 55 sidor 

långt, med teckenstorlek 11 och enkelt radavstånd. Intervjupersonernas förblev 

avidentifierade under transkriberingen och kodas om till IP1-1P5. 

4.4 Analysmetod 

Under föreliggande studie har en manifest innehållsanalys tillämpats, som Elo och Kyngnäs 

(2007) menar innefattar att det som verbalt uttals under intervjuer ska analyseras. Inga 

underliggande meningar har tolkats under studiens intervjuer, som Elo et al. (2007) påpekar 

är syftet med den latenta innehållsanalysen.  

Studiens manifesta innehållsanalys innebar att text från transkriberingen relaterat till 

studiens syfte valdes ut. Sedan strukturerades materialet via kategorisering för att besvara 

studiens syfte samt för att få övergripande bild över materialet. Enligt Hsieh och Shannon 

(2005) är målet med den manifesta innehållsanalysen att få en förståelse för studiens 

insamlade material, genom att material struktureras och kategoriseras. 

Hsieh et al. (2005) framhåller att den manifesta innehållsanalysen inledas med 

genomläsning av materialet, för att forskaren ska bekanta sig med materialet. 

Innehållsanalysen inleddes därmed genom att det transkriberade materialet lästes igenom 

flertalet gånger för att öka förståelsen över det som sagts under intervjuerna.  

Enligt Graneheim et al. (2003) innefattar nästa steg att meningsbärandeenheter ska väljas ut 

som är fraser, ord eller meningar som har liknande mening. De meningsbärande enheter i 

transkriberingsdokumentet som kunde relateras till varandra markerades med samma färg. 

Efteråt klistrades enheterna med samma färg in i samma dokument. Sedan granskades 

transkriberingen ännu en gång för att avgöra om det som besvarade studiens syfte fanns med 

eller om något hade utelämnats. Den andra granskningen av transkriberingen resulterade i 

att fler meningsbärandeenheter valdes ut och klistrades in i dokumentet, enheterna lades 

sedan in i en tabell.  

Efter att de meningsbärandeenheter var utvalda skedde kondensering som innebar att texten 

i enheterna förminskas, men att det väsentliga i innehållet kvarstod. Granheim et al. (2003) 

menar att även fast texten ska minskas i kondenseringen ska ändå det huvudsakliga 

budskapet vara kvar. 

Efter kondenseringen formulerades koder som innebar att ett fåtal ord skrevs ner för att 

beskriva studiens innehållsanalys tidigare steg. Kodningen gjorde materialet enklare att 

hantera och överblicka. Meningen med kodningen menar Granheim et al. (2003) är att föra 

innehållet till en ny högre logisk nivå.   

De sista stegen i innehållsanalysen innefattar att kategorier skapas som ska beskriva vad 

tidigare innehåll handlar och vad det gemensamma för innehållet är. Underkategorier kan 

med formuleras för att beskriva detaljerat vad kategorier inrymmer (Granheim et al., 2003). 

I analysen slogs koder ihop till underkategorier där koder med liknande betydelse fördes 

samman under gemensamma underkategorier. Underkategorierna underlättade att se 

likheter och skillnader i materialet.  
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Därefter utformades det fyra olika kategorierna av underkategorierna, kategorierna gav en 

övergripande bild av det gemensamma för innehållet. Kategorierna utformades sist i 

intervjuguiden, dock blev kategorierna rätt liknande vissa av intervjufrågor som ställdes i 

intervjuguiden. Trots att kategorierna utformades i likhet med vissa intervjufrågor kunde 

svar som inte hade besvarats under de liknande intervjufrågorna placeras under andra 

kategorier. Vissa av svaren placerades in under andra kategorier då svaren passade bättre in 

under kategorier som inte var i likhet med ställd intervjufråga.  Nedan beskrivs det exempel i 

tabell 1 på utformning av innehållsanalysen.   

 

Tabell 1: Exempel på innehållsanalysen utformning av meningsbärandeenheter, 

kondensering, kod, underkategori och kategori.  

Meningsbärandeenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Att den ökar så otroligt och 

framförallt inom ungdomar 

och att suicid också ökar. 

Det är en jätteutmaning. 

Och det har man inte fattat 

man börjar se det nu det 

börjar komma närmre 

organisationen via 

sjukskrivningar och liksom 

man till och med sjukskriver 

sig från skolan det är liksom 

på nivån [...] 

Ökande psykisk 

ohälsa och suicid 

bland ungdomar. 

Visar sig i 

sjukskrivningar 

från 

organisationer & 

skola. Börjar få 

förståelse för 

problematiken nu 

mer än förut. 

Insikt om 

problemet  

Insikt om att 

psykisk ohälsa 

och suicid ökar  

Framtida 

utmaningarna 

med det 

förebyggande och 

hälsofrämjande 

arbetet 

Alltså den största 

utmaningen är ju att barnen 

mår sämre jag har ju jobbat 

här i två och ett halvt år och 

enda sen dess har det ju 

ökat markant med 

elevsamtal med barn som 

mår dåligt liksom. Å det är 

väl den största utmaningen 

liksom som jag känner att 

det är få kuratorer man har 

för lite tjänst[...] 

Största 

utmaningen 

barnen mår 

sämre. Ökat 

markant med 

elevhälsosamtal. 

För få 

skolkuratorer 

med begränsad 

tjänst.  

För få 

personal 

Ökande psykisk 

ohälsa och för 

få personal   
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4.5 Kvalitetskriterier 

Föreliggande studien utgår från kvalitetskriteriet trovärdighet, för att säkerställa studiens 

kvalité. Enligt Holloway och Wheeler (2009) säkerställs trovärdigheten i en kvalitativ studie 

med hjälp av delkriterierna pålitlighet, tillförlitlighet, överförbarhet och giltighet. 

Pålitlighet uppnås när forskaren redogör tydligt för forskningsprocessens olika delar och 

vilka val som har gjorts. Studiekontexten ska även vara noggrant beskriven, för att studien 

ska vara möjlig att upprepa (Holloway & Wheeler, 2009). Forskningsprocessen har 

redogjorts för i föreliggande studie. Studiekontexten hade kunnat beskrivits närmre, det 

uteslöts dock för att beskrivningen hade ökat risken att aktörerna skulle identifieras.   

Tillförlitlighet innebär att forskaren ska skapa en förståelse över studiedeltagarnas 

uppfattningar och verklighet (Holloway & Wheeler, 2009). Studiens intervjuer har gjort det 

möjligt att få en insikt om intervjupersonernas erfarenheter.  

Överförbarhet innebär att kunskapen studien genererat kan vara användbar inom andra 

sammanhang. Kriteriet inbegriper även om det är möjligt att föra över resultatet till andra 

kontexter och respondenter, som liknar den utförda studiens (Holloway & Wheeler, 2009). 

Studiens resultat kan ses som betydelsefullt för att få kunskap om förebyggande och 

hälsofrämjande arbete i praktiken, och aktörers erfarenheter kring arbetet. Kunskapen kan 

vara av nytta för verksamma inom förebyggande och hälsofrämjande arbete, då studien 

synliggör olika arbetsmetoder som yrkesverksamma kan vara intresserade av att använda. 

Föreliggande studie kan även bidra till att utveckla arbetet och ta framtida utmaningar med 

arbetet i beaktande. Det kan dock vara svårt att föra över studiens resultat, då det 

förmodligen hade krävt att fler aktörer inom samma yrke medverkade i studien.   

Giltigheten säkerställs då syftet besvaras utifrån det som framkommer ur datainsamlingen, 

och inte utifrån forskarens tidigare egna antaganden och kunskap. För att tillförsäkra en 

studies giltighet ska det vara möjligt att sammankoppla studiens datainsamling och resultat. 

Kriteriet innefattar även att skapa förståelse över hur och varför forskaren har gjort vissa val 

och tolkningar i studien, då gäller det att forskaren är ärlig och öppen (Holloway & Wheeler, 

2009). Giltigheten tas hänsyn till då resultatet besvarar syftet med studien. Citaten som 

återges från intervjupersoner i resultat sammankopplar datainsamling med studiens resultat, 

som påvisar att datainsamlingen existerar. Alla steg i forskningsprocessen är präglade av 

ärlighet och öppenhet, som exempelvis inneburit redogörelse och diskussion kring studiens 

metodval.  

4.6 Forskningsetiska principer  

Studien tar hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna för humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning, som är informationskravet, samtyckeskravet 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet innefattar att studiedeltagare ska få information om att det är frivilligt 

att delta i studien, och det är går att avbryta medverkan när som helst. Studiens syfte och 

tillvägagångsätt ska redogöras för studiedeltagare, och att insamlade uppgifter enbart nyttjas 

för studiens syfte. Eftersträvsamt är också att delge information om vart forskningsresultaten 

kommer publiceras (Vetenskapsrådet, 2002). Kravet togs hänsyn till då studiedeltagarna fick 
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information i Missivbrevet om att medverkan var frivillig och att det fanns möjligheten till att 

avbryta sin medverkan när som helst. Information delgavs om att studien ska publiceras på 

databasen DiVa på Mälardalens högskola. Missivbrevet bifogades till studiedeltagare via mail 

när de tillfrågades om intervju. Brevet lästes upp för studiedeltagarna ytterligare en gång 

innan intervjuerna påbörjades för att tydliggöra de etiska principerna och om studiedeltagare 

hade några frågor angående studien.  

Samtyckeskravet innebär att studiedeltagare ska ge sitt eget samtycke innan studien inleds. 

Ännu en del av kravet är att det ska vara möjligt att avbryta medverkan under studiens 

process, utan att det orsakar negativa följder för studiedeltagare (Vetenskapsrådet,2002).  

Respondenter tillfrågades om samtycke innan intervjuerna påbörjades för att ta 

samtyckeskravet i beaktande.  

Konfidentialitetskravet betyder att studiedeltagarnas personuppgifter ska behandlas med 

ytterst varsamheten. Uppgifterna ska förvaras säkert och vara oåtkomliga för utomstående 

att ta del av (Vetenskapsrådet, 2002). I studien togs kravet hänsyn till då intervjupersonerna 

förblev avidentifierade i transkribering och studiens resultat. De inspelade intervjuerna 

fördes direkt över från mobiltelefon till en lösenordskyddad mapp på datorn efter 

genomförda intervjuer, och ljudfilerna raderades därefter på mobilen. Transkribering och 

innehållsanalysen förvarades också på den lösenordskyddade mappen, för att omöjliggöra att 

obehöriga skulle ta del av materialet. All datainsamling kommer även att avlägsnas när 

studien är godkänd.  

Nyttjandekravet avser att insamlat material om intervjupersoner endast användas för att 

besvara studiens syfte och inte nyttjas till något annat (Vetenskapsrådet, 2002). För att 

uppfylla kravet har insamlat material enbart använts för studiens syfte.   

5 RESULTATREDOVISNING 

Resultatredovisningen presenteras utifrån innehållsanalysens fyra olika kategorier. Tabell 2 

redogör för innehållsanalysens kategorier och underkategorier relaterat till intervjufrågorna, 

för att ge en tydligare överblick över resultatet.  
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Tabell 2: Redogör för innehållsanalysens kategorier och underkategorier relaterat till 

intervjuguidens intervjufrågor.  

Intervjufråga Kategori Underkategori 

På vilket sätt arbetar du 

med att förebygga psykisk 

ohälsa och främja psykisk 

hälsa bland ungdomar? 

Arbetsmetoder för det 

förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet 

Dansintervention 

Föreläsningar för att förebygga 

psykisk ohälsa 

Utbildning första hjälpen för 

psykisk hälsa  

Förse elevhälsan med statistik 

Föräldraskapsstöd 

Främja sömnvanor 

Vilka faktorer är enligt dig 

viktiga för att förebygga 

psykiska ohälsa och 

främja psykisk 

hälsa bland ungdomar? 

 

Främjade faktorer för 

ungas psykiska hälsa 

Trygghet och stödjande 

relationer  

Skolmiljö 

Förståelse för påfrestningar 

Individens egna skyddsfaktorer 

Vad för 

utvecklingsmöjligheter 

upplever du att det finns 

med att arbeta 

förebyggande och 

hälsofrämjande? 

Utvecklingsmöjligheter 

med det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet 

Öka medel och resurser skola 

Tätare uppföljning 

Kurs för lärare i 

förebyggande/hälsofrämjande 

Gå utanför arbetsmässiga 

gränser 

Vad för framtida 

utmaningarna upplever 

du att det finns i arbetet 

kring att förebygga 

psykisk ohälsa och främja 

psykisk hälsa bland 

ungdomar?  

Framtida utmaningarna 

med det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet 

Insikt om att psykisk ohälsa och 

suicid ökar 

För få personal och ökande 

psykisk ohälsa 

Öka kunskap om psykisk 

ohälsa/hälsa 

Arbetslöshet, bostadsbrist & 

tillgång vardagsaktiviteter 

Budskap sociala medier 
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5.1 Arbetsmetoder för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet  

Två av aktörerna uppger att de arbetar på ett förebyggande sätt och att föreläsningar är en del 

av deras arbetsmetod för att förebygga psykisk ohälsa. En av aktörerna föreläser på 

högstadiet om olika aspekter som kan relateras till psykisk ohälsa. Föreläsningarna handlar 

om HBTQ-frågor och om rådande normer i samhället som kan påverka ungdomarna och 

bidra till stress samt psykisk ohälsa.  

På högstadiet går jag ut. Det har inte varit specifikt att nu pratar vi om psykisk ohälsa. Utan 

det har mer varit vinklar av psykisk ohälsa exempelvis eh ja jag pratar mycket om HBTQ-

frågor och sånt där. Varför man kan må dåligt när man är HBTQ-person hur vi kan hjälpa 

varandra och sådär. Sen har vi haft normer har vi pratar om och hur normer påverkar oss och 

varför vi kan bli stressade över vissa normer som finns i samhället[...] (IP1).  

Den andra aktören har arbetsuppgiften att kontakta relevanta yrkesverksamma för att fråga 

om de är intresserade av föreläsningar om psykisk ohälsa. Aktören hyr sedan ut så kallade 

”ambassadörer” till olika arenor däribland skolan. Ambassadörerna föreläser sedan om sina 

egna upplevelser av olika former av psykisk ohälsa.  

En annan av aktörernas arbetsmetod är att anordna en utbildningskurs som kallas ”första 

hjälpen för psykisk hälsa”. För att få deltagare till kursen adresserar aktören olika 

yrkesverksamma som arbetar med individer som ses kan som en riskgrupp för att drabbas av 

psykisk ohälsa. Aktören frågar då om det finns intresse eller behov av kursen, sedan är det 

upp till yrkesverksamma att bestämma om de vill anmäla sig till kursen eller inte. Flertalet 

inom elevhälsan har visat intresse för kommande kurs.  

En aktör beskriver att arbetsmetod både inrymmer förebyggande och hälsofrämjande arbete. 

När arbetet är förebyggande betyder det att aktören samverkar med elevhälsan som får 

uppdraget att utse en riskgrupp av elever. Riskgruppen är elever som uppgett vid 

elevhälsosamtal att de har återkommande psykiska besvär som exempelvis magont, 

huvudvärk eller dålig självkänsla. Den utsedda gruppen erbjuds sedan en dansintervention, 

där fysisk aktivitet syftar till att stärka ungdomarnas välmående. Hälsofrämjande arbetet 

syftar istället till att identifiera och stärka tänkbara skyddsfaktorer för ungdomar hälsa. 

Aktören har då arbetat tillsammans med elevhälsan och diskuterat och kommit fram till 

skyddsfaktorer som kan stärka ungdomars psykiska hälsa, som exempelvis förbättrad sömn 

för att sedan arbeta vidare med sömn i skolan.  

Enligt en av aktörerna innebär arbetet att ge kunskapsstöd åt yrkesverksamma inom 

familjecentraler som arbetar med föräldraskapsstöd. Arbetsuppgifter handlar bland om att 

tillgodose familjecentraler med statistik som finns i länet, för att de ska ha det som underlag i 

deras utvecklingsarbete. 

Jag jobbar med föräldraskapsstöd jag träffar dom som jobbar med föräldrar och 

familjecentraler då. Och värnar om att dom ska ta tillvara den statistik som vi har i länet för att 

dom ska kunna ha det som underlag i sitt utvecklingsarbete (IP5).  

En av aktörerna nämner att arbetet innefattar att analysera och sammanställa ”Liv och Hälsa 

Ung”, samt ”ELSA” som är en undersökning där elevhälsosamtalet är sammanställt och 

analyserat för alla kommunala skolor i länet. Resultatet delges sedan till elevhälsoteam i 

skolorna, i syfte att elevhälsan ska arbeta med statistiken.  
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5.2 Främjande faktorer för ungas psykiska hälsa  

Samtliga av aktörerna nämner att trygghet, stöd och en bra relation med vuxna och 

vuxenvärlden, som exempelvis vårdnadshavare eller föräldrar är främjande faktorer för 

ungas psykiska hälsa. En av aktörerna beskriver att det är viktigt att vuxna och familj kan ge 

stöd samtidigt som ungdomar har olika förmåga att hantera påfrestningar som exempelvis 

mobbing. Då mycket beror på individuella skyddsfaktorer och styrkan inom sig själv.  

Flertalet aktörer påpekar att skolan är en viktig arena för unga där bland annat vänner, 

trygghet och tydlighet gällande betyg ses som främjande faktorer i skolan. En av aktörerna 

menar att vuxna behöver ha en förståelse över vilken påfrestning det betyder att vara ung och 

att skolan har en huvudfunktion när det gällande det. Enligt aktören är även hemmet och 

fritiden viktiga arenor, det påpekas likaså att andra aktörer behöver ha kunskap om vilken 

ansträngning ungdomstiden kan innebära.  

[...] Skolan men också fritidsmiljöer och att det liksom ska finnas någonstans trygghet med att 

dela dom här upplevelserna med vuxna som har förståelse för vad det kan innebära 

påfrestningen. Skolan är ju huvudviktig men jag menar du har ju en familjesituation du har ju 

sociala belastande situationer då gäller det ju att även andra aktörer har förståelse för hur 

krävande det kan va [...] (IP3).  

5.3 Utvecklingsmöjligheter med det förebyggande och hälsofrämjande 

arbetet   

Medparten av aktörerna anser att skolan är en viktig arena för att utveckla det förebyggande 

och hälsofrämjande arbetet. Utvecklingsmöjligheter som nämns av aktörerna är bland annat 

att elevhälsan behöver få utökad arbetstid för att hinna med det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet. Aktörerna beskriver att elevhälsan är underbemannad och därför har 

svårt att hinna med arbetet, då istället mycket tid går åt till att behandla ungdomar som 

redan mår psykiskt dåligt. Underbemannad elevhälsa bidrar till att det förebyggande och 

hälsofrämjande uteblir i många fall.  

[...] Men just det här med att elevhälsan är underbemannad eh och dom har i sitt uppdrag att 

dom ska jobba hälsofrämjande men det är inte många som gör det för det är inte många som 

har tid med det. För dom har fullt upp att behandla ungdomar som inte mår bra. (IP5). 

Tätare uppföljning nämns som ännu en utvecklingsmöjlighet med det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet och att lärare är i behov av en kurs i hur förebyggande, då de inte 

arbetar på samma sätt som elevhälsan gör. Ytterligare en utvecklingsmöjlighet som beskrivs 

är ökade medel för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan. En av aktörerna 

menar att pengar exempelvis bör avsättas för att trygga miljön i skolan, motivera unga till att 

vara med i någon form av förening samt öka den fysiska aktiviteten bland eleverna i skolan.  

En av aktörerna uppger att utvecklingsmöjligheter med arbetet är att personal som bemöter 

unga med psykisk ohälsa behöver stretcha på gränserna inom sitt yrke och ändå hjälpa 

ungdomar fast det kanske egentligen inte ingår i deras arbetsroll. Att gå utanför sin arbetsroll 

beskrivs som viktigt för att ungdomar ska få hjälp med sitt mående och inte drabbas 

konsekvenser på grund av sin psykiska ohälsa.  
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[...] det kanske inte är mitt jobb jag kanske jobbar inom elevhälsan och jag gör inte det här 

men skulle jag kunna säga till barnet eller ungdomen direkt men nej och sen vet man att det 

kommer gå illa liksom. Istället för att säga jag kan hjälpa och ringa till ungdomsmottagningen 

eller vårdcentralen eller vad det nu kan vara att lite granna gå utanför det som man egentligen 

inte behöver [...] (IP4).   

Enligt en av aktörerna kommer att skolor att besökas för att samtal ska föras med elever i 

fokusgrupper om vad olika begrepp kopplat till psykisk ohälsa innebär för dem. Då kommer 

eleverna få ge sina synpunkter på vad exempelvis ångest och stress betyder, för att utveckla 

det förebyggande arbetet. En annan aktör nämner också att det finns tankar att föra samtal 

med ungdomar för att komplettera den kvantitativa undersökningen ”Liv och Hälsa Ung” 

som genomförs i länet. Då aktören menar på att många av de yrkesverksamma som aktören 

samverkar med berättar att killar mår lika dåligt som tjejer fast inte resultaten från 

undersökningar påvisar det. Aktören beskriver att könsroller kan resultera i att pojkar har 

svårare än flickor att prata om sina upplevelser kring psykisk ohälsa.  

5.4 Framtida utmaningarna med det förebyggande och hälsofrämjande 

arbetet    

Framtida utmaningar med det förebyggande och hälsofrämjande arbetet menar två av 

aktörerna är att den psykiska ohälsan och att suicid ökar bland ungdomar. Aktörerna 

upplever att elever efterfrågar elevhälsosamtal i större utsträckning och att den psykiska 

ohälsan visar sig i form av sjukskrivingar från skolan.  

Att den ökar så otroligt och framförallt inom ungdomar och att suicid också ökar. Det är en 

jätteutmaning. Och det har man inte fattat man börjar se det nu det börjar komma närmre 

organisationen via sjukskrivningar och liksom man till och med sjukskriver sig från skolan det 

är liksom på nivån [...] (IP4).  

En av aktörerna berättar att framtida utmaningar är att ungdomar behöver få hjälp och stöd 

att hitta sin vuxenplattform. Andra framtida utmaningar ses som arbetslöshet, bostadsbrist 

och otillräcklig tillgång till vardagsaktiviteter. Budskapet som skickas ut via sociala medier 

till ungdomar ser en annan aktör som en framtida utmaning, och att det är en samhällsfråga 

som bör diskuteras för att motverka att fel budskap får utbredning via sociala medier.  

Ytterligare en utmaning som nämns av medparten av aktörerna är att höja kunskapen om 

psykisk ohälsa. Aktörerna beskriver exempelvis att yrkesverksamma som ambulanspersonal 

eller första linjen som tar emot ungdomar som mår psykiskt dåligt behöver förbättrad 

kunskap i hur en individ som har psykisk ohälsa ska bemötas. Ytterligare nämns det att 

arbetet bör integreras på olika nivåer i samhället, och att personal som arbetar nära 

ungdomar är i behov av ökad kunskap om psykisk ohälsa och hälsa. När personal får kunskap 

om psykisk ohälsa och hälsa kan det bidra till att möjliggöra för ungdomar att samtala och få 

kunskap om psykisk hälsa och ohälsa. Att ungdomar får kunskap om psykisk hälsa och ohälsa 

är viktigt för de ska kunna uppmärksamma signaler som är stressande eller pressande, samt 

för att fortare få hjälp i tid när de drabbas av psykisk ohälsa. 
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6 DISKUSSION 

Avsnittet redogör för diskussion kring studiens metod, kvalitetskriterier, forskningsetiska 

principer och resultat.   

6.1 Metoddiskussion  

Den kvalitativa metoden valdes för studien då meningen var att undersöka 

intervjupersonernas erfarenheter kring att förebygga ohälsa och främja hälsa bland 

ungdomar, vilket kunde uppnås med kvalitativa intervjuer. Svårigheten med kvalitativa 

studier kan vara att uppnå objektivitet då det skapas en närmre relation till studiedeltagare 

(Bryman, 2011). För att studie skulle ha uppnått objektivitet i större utsträckning hade 

kvantitativ metod varit att föredra.  

6.1.1 Urvalsdiskussion 

Ett målinriktade urvalet var passande för föreliggande studien då specifika aktörer som hade 

relevans för studiens syfte kunde väljas ut. Eventuellt hade det varit fördelaktigt om fler 

personer valdes ut via ett snöbollsurval. Ett snöbollsurval skulle möjligen bidragit till fler 

medverkande i studien, då aktörerna som kontaktades kunde ha haft kontakter inom 

området som aldrig intervjuaren hörde av sig till. Ett snöbollsurval hade dock förmodligen 

varit mer tidskrävande, vilket skulle ha varit svårt att hinna med för studiens tidsomfattning.  

Urvalet för studien blev slutligen aktörer med olika yrkestitlar och arbetsuppgifter. Om flera 

aktörer på samma arbetsplats eller inom samma yrke hade intervjuats skulle det förmodligen 

bidragit till liknande svar när gällande arbetsmetoder. En fördel med att få liknande svar från 

intervjupersoner är att det förmodligen hade varit enklare att urskilja liknande mönster i 

svaren och få en djupare kunskap om en viss arbetsmetod. Inom förebyggande och 

hälsofrämjande arbete kopplat till psykisk hälsa är det dock viktigt att olika aktörer arbetar 

inom området (Nationell samordnare, 2014). Det kan således ses som väsentligt att 

undersöka flera olika aktörers erfarenheter som i föreliggande studie, för att få en helhetsbild 

över olika arbetsmetoder och erfarenheter.  

Om studien hade haft fler antal studiedeltagare hade det eventuellt tillfört ytterligare 

kunskap om ämnet. Dock är det inte säkert att fler studiedeltagare skulle bidragit till ett 

bättre resultat, då det istället kunde göra att mindre tid lagts på transkribering och analys 

som kunde ha försämrat studiens kvalité. Kvale & Brinkman (2009) menar att i många fall 

hade studiers genomförande varit ordentligare utfört om studierna omfattade färre 

studiedeltagare, då mer tid hade lagts ner på förarbete och analys.  

Missivbrevet hade kunnat justeras då det skrevs i brevet att studiedeltagarna skulle förbli 

anonyma. Anonymitet i en studie kan aldrig utlovas därför hade det varit lämpligare att 

skriva i brevet att deltagarna i studien kommer att avidentifieras.   
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6.1.2 Datainsamlingsdiskussion 

Intervjuguiden var ett användbart verktyg under intervjuerna och den semistrukturerade 

formen av intervju passade bra då spontana frågor och följdfrågor kunde ställas för att få 

djupare förståelse för det som intervjupersonerna sa. Att spontana frågor och följdfrågor 

kunde ställas möjliggjorde för intervjuaren att fråga om intervjupersonerna svar var 

uppfattade korrekt. Samtidigt var det en fördel att ha olika teman och följa innehållsanalysen 

struktur, vilket förenklade innehållsanalysen då mönster kunde utskiljas i materialet som 

gjorde att meningsbärandeenheter kunde väljas ut.  

Inga bortfall förekom under intervjuerna då inga frågor lämnades obesvarade därför ses 

intervjufrågorna nu i efterhand som relevanta. De tre första frågorna i det tredje temat hade 

däremot kunnat specificerats. Frågorna kunde ha specificerats att arbetet syftade på att 

förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa bland ungdomar istället för att bara skriva 

hälsofrämjande och förebyggande arbete. Då två av intervjupersonerna i vissa fall började 

tala om förebyggande och hälsofrämjande arbete inom andra områden. Men då försökte 

intervjuaren betona vad frågan syftade på för att förtydliga frågan. Situationen hade 

förmodligen motverkats om en pilotintervju hade genomförts innan intervjuerna. En 

pilotintervju var dock inte utförbar under studie, då inte tillräckligt många aktörer tackade ja 

till intervju för att möjliggöra en pilotintervju. Intervjuaren ansåg inte heller att det var 

lämpligt att genomföra pilotintervju med en intervjuperson som inte arbetade inom området, 

då personen förmodligen skulle ha svårt att besvara frågorna i intervjuguiden.  

En av intervjuerna genomfördes via Skype-samtal och det kan diskuteras om Skype-intervjun 

skiljer sig från de andra intervjuerna. Wakefield (2014) som studerat skillnader mellan 

Skype-intervjuer och mötes-intervjuer hävdar att det inte fanns någon väsentlig skillnad 

mellan materialet som intervjuerna genererade. Under Skype-intervjun i föreliggande studie 

var videon var påslagen hos både intervjuare och intervjuperson, vilket kan ha förbättrat 

kontakten mellan parterna. Skype-intervjun blev inte heller kortare än de övriga intervjuerna 

utan intervjupersonen gav fylliga svar, vilket tyder på att det förmodligen inte påverkade 

intervjun avsevärt att den hölls via Skype. Deakin och Wakefield (2014) nämner att det finns 

en risk under Skype-intervjuer att det uppstår problem med tekniken. Intervjuaren hade 

först problem med tekniken då det inte gick att logga in på Skype. Problematiken kunde som 

tur var åtgärdas och tekniken fungerade senare som den skulle under hela intervjun.  

6.1.3 Analysmetodsdiskussion 

Innehållsanalysen ansågs som en bra metod för studien då det var möjligt att summera 

transkriberingen som var omfattande, och få en helhetsbild över innehållet kopplat till 

studiens syfte. Om istället en latent innehållsanalys hade tillämpats hade eventuellt annan 

kunskap om ämnet generats. Den manifesta innehållsanalysen ansågs dock som mest lämplig 

att använda för att besvara studiens syfte, och för att inte misstolka intervjuerna vilket kan 

vara risken med den latenta innehållsanalysen.  

Graneheim et al. (2003) menar att en validering av innehållsanalysen kan var fördelaktigt för 

att stödja utformandet av innehållsanalysen, där exempelvis kunniga, kollegor eller liknande 

granskar materialet (Graneheim et al., 2003). Under studien har ingen annan granskat 

transkribering för att se att väsentliga delar valts ut för innehållsanalysen. Förmodligen hade 

det varit fördelaktigt om någon annan hade granskat transkribering och innehållsanalysen, 

för att förbättra och utveckla analysen. 



21 

Elo et al. (2007) beskriver att innehållsanalysen antigen kan vara induktiv eller deduktiv.  

Inom föreliggande studie är det svårt att avgöra om innehållsanalys är fullständigt induktiv 

eller deduktiv. Analysen har ett deduktivt inslag då kategorier utformades rätt liknande 

intervjuguidens frågor. Samtidigt utformades kategorierna sist i analysen och svar som 

besvarats under andra frågeställningar har kopplats ihop med andra kategorier, vilket enligt 

Elo et al. (2007) kan relateras till den induktiva metoden. Studiens intervjuguide har inte 

heller baserats på någon befintlig teori, utan teorin generades efter resultatet, som Bryman 

(2011) menar är utmärkande med induktiv metod.  

6.2 Diskussion kring kvalitetskriterier 

Kvalitetskriterierna pålitlighet, överförbarhet, tillförlitlighet samt överförbarhet har tagits 

hänsyn till för att uppnå studiens trovärdighet och kriterierna diskuteras i avsnittet.  

Pålitligheten har tagits i beaktande då forskningsprocessen är utförligt beskriven i studien 

från början till slut. Författarens förförståelse och kunskap har delgetts om studieämnet för 

att visa medvetenhet kring förförståelsen. Enligt Birkler (2016) är det dock svårt att vara 

fullständigt medveten om sin egen förförståelse.  

Tillförlitlighet har tagits hänsyn till då intervjuaren har försökt att få förståelse över allt som 

har sagts under intervjuerna. När det uppkom otydligheter under intervjuerna har 

intervjupersonerna tillfrågats om svaret på frågan är uppfattat korrekt, vilket kan ha ökat 

studiens tillförlitlighet.  

Föreliggande studies överförbarhet kan diskuteras, då Holloway och Wheeler (2009) menar 

att det finns en svårighet att överföra kvalitativa studier, då individers upplevelser och 

erfarenheter varierar inom olika kontexter. Kunskapen om studien kan emellertid vara 

användbar inom andra sammanhang då studien tillför kunskap om förebyggande och 

hälsofrämjande arbete utifrån olika perspektiv. Graneheim et al. (2003) menar att det 

relevant att ha ett urval med variation, för att besvara forskningsfrågan från olika synvinklar 

vilket ökar en studies trovärdighet, vilket kan anses att studien har uppnått.  

För att stärka en studies giltighet är det betydelsefullt att sammankoppla datainsamling med 

resultat. Samtidigt ska det redogöras för hur analysen gått till, för att andra ska förstå 

processen och möjliggöra replikation (Elo et al., 2007). I föreliggande studie påvisas det hur 

innehållsanalysen genomförts då studien innehåller en tabell med analysen och förklaring, 

vilket stärker studiens giltighet. Citaten av intervjupersonerna bidrar till att det är möjligt att 

koppla samman datainsamling med resultatdelen av studien som visar på att resultatet inte 

är vinklat.  

Elo et al. (2007) menar att forskaren måste se till att det inte går att identifiera personerna 

när analysen innehåller citering, vilket studien inte fullt uppnått. Studien har inte uppnått 

det då går i resultatdelen att koppla samma arbetsmetoder till vissa av intervjupersonernas 

yrken. Författaren ansågs ändå att det var viktigt att inkludera arbetsmetoder i resultatet för 

att tillföra väsentlig kunskap om förebyggande och hälsofrämjande arbete. Men också för att 

möjliggöra att studiens syfte skulle kunna besvaras, som enligt Holloway och Wheeler (2010) 

är ett viktigt kriterium för en studies trovärdighet.  
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6.3 Diskussion kring forskningsetiska principer  

De fyra forskningsetiska principerna beaktades under hela forskningsprocessen. Efter att 

missivbrevet hade lästs upp under samtliga intervjuer tillfrågades intervjupersonerna om de 

hade några frågor angående innehållet i missivbrevet. För att säkerställa att de etiska 

principerna var uppfattade korrekt och för att klargöra om det fanns några frågor om 

medverkan. En av studiedeltagarna påpekade då att det fanns en risk att identiteten kunde 

avslöjas, för att omöjliggöra det och ta hänsyn till konfidentialitetskravet skrevs inte aktörens 

fulla yrkestitel ut.  

Efter intervjuerna fördes intervjufilerna över till datorn och sedan raderades filerna från 

mobiltelefonen. För att vara extra varsam har all datainsamling som intervjuer, 

transkribering och innehållsanalys förvarats på en lösenordsskyddamapp på datorn där 

ingen obehörig kunnat ta del av materialet. Allt material kommer att raderas efter godkänd 

uppsats. För att värna om intervjupersonernas integritet förblev aktörerna avidentifierade 

redan under transkriberingen, för att sedan vara avidentifierade i uppsatsen. Som nämnt 

tidigare kan det dock vara möjligt att koppla arbetsmetoder till vissa av intervjupersonernas 

yrken. Däremot är det inte troligt att innehållet kan länkas samman till särskilda personer då 

det aldrig har skrivits ut avslöjande personuppgifter om studiedeltagarna.  

Utifrån ett etiskt perspektiv kan skype-intervjun ha både för- och nackdelar. 

Samtyckeskravet kan ha varit enklare att upprätthållit d det enligt Deakin et al. (2014) är 

enklare att avbryta en Skype-intervju eftersom att studiedeltagare bara kan stänga ner 

skärmen för att avsluta medverkan. Nackdelen med att genomföra en skype-intervju är att 

det finns en risk med att använda internet då obehöriga kan ta del av intervjun (Deakin et al., 

2014). Möjligheten finns att obehöriga har tagit del av skype-intervjun i studien, dock 

upptäcktes det aldrig att någon annan har tagit del av intervjun.   

7 RESULTATDISKUSSION  

Resultatdiskussionen presenteras utifrån de fyra olika kategorierna som redogjorts för i 

resultatdelen av studien.  

7.1 Diskussion kring arbetsmetoder för det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet  

En arbetsmetod som framkom med resultatet var att föreläsa för ungdomar om HBTQ-frågor 

och normer i samhället. Arbetssättet kan kopplas samman med ett normkritiskt perspektiv, 

som är en hälsofrämjande strategi som används i skolan. Det normkritiska perspektivet 

innefattar exempelvis att utöka elevers kunskap om exkluderande normer, samt att diskutera 

och ifrågasätta existerande normer i samhället (Ungdomsstyrelsen, 2012).  

En annan arbetsmetod som nämndes är att hyra ut ambassadörer i skolan som föreläser om 

olika former av självupplevd psykiska ohälsa. Metoden kan relateras till Mental Health 
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Literacy och aspekten som handlar om att öka kunskap om psykisk ohälsa och psykiatriska 

diagnostiseringar. Mental Health Literacy kan bidra till att ungdomar blir mer medvetna om 

psykiska ohälsa och att fler ungdomar som mår psykisk dåligt söker hjälp tidigare (Jorm, 

2014).  

I resultatet framkommer det att en av aktörernas arbetsmetod är att arrangera 

utbildningskursen ”första hjälpen för psykisk hälsa”. Kursen har utvärderats i svensk kontext 

och påvisat resultat (Svensson et al., 2015). Det kan ses som positivt att metoden har fått 

resultat i likande kontext förut, och då kan det vara troligare att metoden också fungerar i det 

studerade länet. En tanke som dock finns är att alla elever som mår psykiskt dåligt faktiskt 

inte vänder sig till elevhälsan. Utan det hade varit fördelaktigt om också lärare får ta del av 

kursen då lärare bemöter elever varje dag i skolan. Däremot är det förståeligt om det inte 

finns resurser till att utbilda lärare i kursen, och att elevhälsan prioriteras då de har ansvaret 

över det förebyggande och hälsofrämjande arbetet utifrån skollagen (SFS, 2010). 

Ännu en arbetsmetod som delges i resultatet är att ge kunskapsstöd åt familjecentraler som 

arbetar med föräldraskapsstöd. Enligt (Bremberg, 2004) är föräldraskapsstöd en 

intervention som syftar till att främja barns hälsa genom stöd till föräldrar. Metoden kan vara 

en effektiv som insats då Folkhälsomyndigheten (2014) menar att tidigare studier påvisat att 

metoden har stärkt föräldrar i deras föräldraroll. Studierna fastställer dock inte inverkan på 

barnens hälsa, det kan därför vara viktigt att undersöka om föräldrakapsstöd främjar 

ungdomars psykiska hälsa.  

7.2 Diskussion kring främjande faktorer för ungas psykiska hälsa  

I resultatet framkom det att samtliga aktörer anser att trygghet och stöd från relationer i 

ungdomars omgivning är främjande faktorer för ungas psykiska hälsa. Resultatet kan 

relateras till teorin socialt stöd som innebär att det finns flera former av socialt stöd som kan 

ges av olika personer. En studie påvisar att socialt stöd och en bra relation med föräldrar, 

lärare samt andra aktörer i samhället har samband med ungdomars välbefinnande och 

negativ association med depression (Capp et al., 2016). Likt studien av Capp et al. (2016) 

framkom det i föreliggande studie att socialt stöd från flera vuxna i ungdomens omgivning är 

betydelsefulla faktorer för att främja ungas psykiska hälsa.  

Resultatet påvisade att även fast ungdomar har socialt stöd från familj och vuxna hanterar 

unga påfrestningar på olika sätt, då mycket handlar om individuella skyddsfaktorer. 

Resultatet kan relateras till modellen self-efficacy som innebär att individer kan hantera 

motgångar på olika vis beroende på vilken grad av self-efficacy som finns. Hög self-efficacy 

har samband med bättre förmåga att klara av motgångar i livet och att bli mindre drabbad av 

problem relaterat till psykisk ohälsa. Låg self-efficacy har istället samband med ökad risk för 

depression och ångest (Bandura, 2012; Wille et al., 2008). Då self-efficacy har samband med 

psykisk hälsa, kan det vara viktigt att stärka ungdomars self-efficacy.  
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7.3 Diskussion kring utvecklingsmöjligheter med det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet   

Utvecklingsmöjligheter som framkom med det förebyggande och hälsofrämjande arbetet var 

att medparten av aktörerna ansåg att skolan är en viktig arena för att utveckla arbetet. 

Resultatet stödjs av tidigare studier som påvisar att skolan är en betydelsefull arena för att 

arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Ett hinder med att implementera arbetet i skolan 

är dock att det är svårt att veta om en intervention kommer ge resultat (Chilton et al., 2015). 

Utvärdering kan därför vara väldigt viktigt för att se om arbetet fungerar eller behöver 

förändras (Tones, Cross & Woodwall, 2015). 

Andra utvecklingsmöjligheter var att aktörerna ansåg att elevhälsan bör få utökad arbetstid 

för att hinna med det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Statens offentliga utredning 

(SOU 2015 :5) visar att tillgången till elevhälsan i högstadieskolor ofta är begränsad och att 

förebyggande och hälsofrämjande insatser ofta utförs av lärare istället för elevhälsan, och att 

insatserna ofta inte är planerade eller utvärderas. Elevhälsan skulle kunna gynnas om 

arbetstiden utökas, för att hinna med det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.  

Föreliggande studies resultat kring utvecklingsmöjligheter tyder på att skolan till stor del 

arbetar förebyggande då ungdomar som redan etablerat psykisk ohälsa får behandling. För 

stort fokus på det förebyggande arbetet kan bidra till att det hälsofrämjande arbetet kan bli 

bortprioriterat. Att bortprioritera det hälsofrämjande arbetet är inte gynnsamt då Kickbusch 

et al (2017) menar att det betydelsefullt att kombinera förebyggande och hälsofrämjande 

arbete.  

Andra utvecklingsmöjligheter som framkom var att lärare kan behöva få ytterligare kunskap 

om förebyggande och hälsofrämjande arbete. Att tillgodose lärarna grundligare kunskap om 

hälsofrämjande och förebyggande arbete kan vara en bra metod för att utveckla arbetet. Det 

är viktigt att ha en helhetssyn på det hälsofrämjande arbetet och förebyggande arbetet och att 

arbetet integreras inom flera olika nivåer och strukturer i samhället (Kickbusch et al., 2017). 

För att integrera arbetet är det viktigt att involvera flera som exempelvis ungdomar, 

föräldrar, rektorer, lärare och andra yrkesverksamma som har relevans för området utöver 

elevhälsan. Men också att implementera arbetet inom fler arenor än skolan.  

Resultatet påvisar att en av aktörernas kommande arbete innefattar att samtala med elever i 

fokusgrupper för att få höra om deras tankar om psykisk ohälsa. Arbetsmetoden beskrivs 

som eftersträvsam av en annan av aktörerna. Då kvantitativa undersökningarna som 

genomförs i länet kan behöva kompletteras, för att få en djupgående bild över ungdomars 

psykiska ohälsa och vad psykisk ohälsa beror på. Eftersom att det finns oklarheter varför 

ungdomars psykiska ohälsa har ökat (Socialstyrelsen, 2014) kan det vara väldigt viktigt att 

använda fler metoder för att förbättra förståelsen om psykisk ohälsa och hälsa bland 

ungdomar. Hiltunen (2017) menar också att det finns ett behov av kvalitativa metoder för att 

få större kunskap om psykisk ohälsa och vad som orsakar problemet, vilket inte kvantitativa 

undersökningarna kan tillgodose fullständigt. Ett hinder med att intervjua ungdomar i 

fokusgrupper är att ungdomar kan anpassa sig utifrån sociala normer, vilket uppenbarade sig 

i Hiltunens studie. I studien fick elever också dela med sig av sina upplevelser av psykisk 

ohälsa genom att skriva uppsatser (Hiltunen, 2017). Uppsatsskrivande skulle kunna 

användas som komplement till fokusgrupperna som aktören nämner ska användas. Metoden 

kan förmodligen involvera fler ungdomar, samt att ungdomar kan avidentifieras och inte 

behöver förhålla sig till sociala normer som är risken med fokusgrupper.  
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Resultatet påvisar att en annan utvecklingsmöjlighet är att yrkesverksamma kan behöva gå 

utanför sin arbetsroll för att ungdomar ska få den hjälp de behöver för att komma till rätta 

med sin psykiska ohälsa. Enligt Jorm (2012) ökar sannolikheten att ungdomar kommer söka 

hjälp om de får hjälp om någon annan i omgivningen föreslår det, vilket tyder på att det är 

viktigt att ungdomar får stöd från vuxna för att söka efter hjälp med psykisk ohälsa.  

7.4 Diskussion kring framtida utmaningarna med det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet    

Framtida utmaningar som framkom i resultatet är att kunskapen om psykisk ohälsa behöver 

öka bland personal som arbetar med ungdomar och kunskapen om hur unga med psykisk 

ohälsa ska bemötas. Resultatet tyder på att första hjälpen för psykisk hälsa kan behövas för 

att förbättra det förebyggande arbetet och att flera yrkesverksamma får utbildningen för att 

bemöta och hjälpa ungdomar på bästa möjliga vis (Kitchener et al., 2002). 

Framtida utmaningar som nämns är även att möjliggöra för ungdomar att få kunskap om 

psykisk hälsa och ohälsa, för ungdomar ska kunna uppmärksamma psykisk ohälsa och få 

hjälp i tid. Resultatet kan kopplas till Mental Health Literacy och att det finns ett behov att 

ungdomar får lära sig om psykisk ohälsa och att det är en viktig kunskap för att må bra. 

Samtidigt kan det diskuteras om det endast räcker med kunskap. Då det är en skillnad mellan 

kunskap och faktisk handling (Jorm, 2014; Bjarnsen et al. 2017). Det kan därför vara effektivt 

att komplettera Mental Health Litercy med andra metoder. En strategi skulle kunna vara att 

stärka ungdomars self-efficacy för att komplettera Mental Health Litercy. För har ungdomar 

högre self-efficacy är det förmodligen troligare att kunskap om psykisk hälsa kan omsättas till 

handling, och främja ungdomars hälsa och motverka att psykisk ohälsa uppstår. 
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8 SLUTSATSER  

Studiens resultat påvisar olika aktörers erfarenheter kring att förebygga psykisk ohälsa och 

främja hälsa bland ungdomar i ett län i mellan-Sverige.   

• Arbetsmetoder för arbetet innefattar exempelvis föreläsningar kring HBTQ-frågor och 

normer samt upplevelser kring psykisk ohälsa. Andra arbetsmetoder är utbildningen 

första hjälpen för psykisk hälsa, samarbete med elevhälsan och utforma förebyggande 

samt hälsofrämjande insatser, föräldraskapsstöd och tillgodose elevhälsan med 

statistiskt underlag i länet.  

• Främjande faktorer för ungas psykiska hälsa anser aktörerna är att ungdomar 

upplever trygghet, stöd och goda relationer med vuxna. Tydlighet, trygghet och att ha 

vänner i skolan nämns som ytterligare främjande faktorer.  

• Aktörerna erfarenheter kring utvecklingsmöjligheter med arbetet är att skolan och 

elevhälsan bör få utökade resurser, implementera tätare utvärdering. Andra 

utvecklingsområden som nämns är att samtala med ungdomar i skolan om psykisk 

ohälsa och hälsa samt att personal som möter unga bör när det krävs gå utanför 

arbetsrollen för att motverka psykisk ohälsa hos ungdomarna.  

• Aktörerna erfarenheter kring framtida utmaningar med arbetet är att psykisk ohälsa 

och suicid ökar bland unga, att arbetet behöver integreras inom olika nivåer samt att 

kunskapen bör höjas om psykisk ohälsa/hälsa bland både personal som arbetar med 

unga men också bland ungdomarna själva.  

Slutsatsen med föreliggande studie är att det är viktigt att ha en helhetssyn på förebyggande 

och hälsofrämjande arbetet och att integrera arbete inom olika nivåer samt strukturer i 

samhället. Studien påvisar även på att flertalet aktörer har en betydelse för att bedriva 

arbetet.   

9 FRAMTIDA FORSKNING  

Framtida forskning inom området skulle exempelvis vara att använda kvalitativ ansats för att 

studera ungdomars upplevelser kring psykisk ohälsa och hälsa, då det framkommer i 

studiens resultat att det anses som utvecklingsmöjligheter med arbetet. Eftersom statistisk 

påvisar att flickor upplever psykiska besvär i större utsträckning än pojkar, kan det även vara 

viktigt att undersöka om normer påverkar ungdomars psykiska hälsa. Statistiken och 

studiens resultat tyder på att psykisk ohälsa ökar, vilket gör det viktigt studera i framtiden 

hur hälsofrämjande och förebyggande insatser påverkar ungdomars psykiska hälsa.  
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BILAGA A; MISSIVBREV  

 

Missivbrev 

Hejsan! Mitt namn är Emma Gustafsson och jag går sista terminen på folkhälsoprogrammet 

på Mälardalens högskola i Västerås. Jag ska nu skriva mitt examensarbete i 

folkhälsovetenskap. Syfte med examensarbetet är att undersöka olika aktörers erfarenheter 

kring att förebygga psykisk ohälsa och att främja psykisk hälsa bland ungdomar i ett län i 

mellan-Sverige.  

För att få svar på mitt syfte ska jag intervjua olika aktörer som arbetar med att förebygga 

psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa bland ungdomar i x-län. Jag vänder mig till dig då du 

arbetar inom ämnesområdet och kan tillföra viktig kunskap kring att förebygga psykisk 

ohälsa samt att främja psykisk hälsa bland ungdomar.  

Intervjun beräknas att ta 30 till 60 minuter och spelas in för att förenkla bearbetning av 

materialet. Intervjun sker i enrum och genomförs på din arbetsplats eller på annan plats 

enligt överenskommelse. Ditt deltagande är frivilligt, och det är möjligt att avbryta 

deltagande när som helst under studiens gång. Intervjuerna kommer att utgöra resultatdelen 

av examensarbetet.  

Alla uppgifter som blir insamlade behandlas med konfidentialitet, som innebär att du är 

anonym i uppsatsen och att material som samlas in enbart används för studiens aktuella 

syfte. Intervjumaterialet kommer enbart finnas tillgängligt för mig, min handledare och 

examinator och efter att examensarbetet har godkänts raderas det.  

När examensarbetet är godkänt publiceras det via databasen DiVA på Mälardalens högskola, 

där du kan ta att ta del av uppsatsen om du önskar. Uppsatsen beräknas att finnas tillgänglig 

i slutet av maj.  

Om du har frågor eller funderingar tveka inte att höra av dig till mig eller min handledare. 

Tack på förhand för din medverkan!  

 

Med vänliga hälsningar 

Emma Gustafsson 

Kontaktuppgifter: 

Student: Emma Gustafsson  

Epost: egn15015@student.mdh.se 

Telefon: 073-9414984 

Handledare: Helena Olsson  

Epost: helena.1.olsson@mdh.se  

Telefon: 021-107049 



 

 

BILAGA B; INTERVJUGUIDE  

 

Intervjuguide   

Börjar med att ge en presentation om mig själv och förklara syftet med studien. Läs upp 

missivbrevet för intervjupersonen och fråga om personen samtycker till att bli intervjuad. 

Sätt igång inspelningen och inled intervjun.   

 

      Bakgrundsfrågor 

➢ Vad är din yrkestitel?   

➢ Vad har du för arbetsuppgifter?  

➢ Vad innebär psykisk hälsa för dig?  

➢ Vad innebär psykisk ohälsa för dig?  

➢ Vilka faktorer är enligt dig viktiga för att förebygga psykiska ohälsa och 

främja psykisk hälsa bland ungdomar?   

 

Förebyggande arbete och hälsofrämjande arbete 

➢ Vad upplever du att förebyggande arbete och hälsofrämjande arbete innebär för dig?  

➢ På vilket sätt arbetar du med att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa 

bland ungdomar?  

➢ Hur är ungdomarna involverade i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet? 

➢ Vilka riktlinjer, handlingsplaner eller policys utgår det förebyggande arbetet och 

hälsofrämjande arbetet från?  

➢ Vilka verktyg, metoder, modeller eller liknande utgår det förebyggande arbetet och 

hälsofrämjande arbetet från?  

- Är verktyg, metoder eller modeller eller liknande, evidensbaserade?  

➢ Samarbetar du med andra aktörer inom det förebyggande och hälsofrämjande 

arbetet?  

- Om svaret är Ja, vilka är aktörerna och hur ser samarbetet ut? Hur upplever du 

att samarbetet med andra aktörer fungerar? 

- Om svaret är Nej, hur upplever du att ett samarbete skulle medföra för- eller 

nackdelar? 

➢ Hur utvärderas det förebyggande och hälsofrämjande arbetet?  

 

       Styrkor, svårigheter, utvecklingsmöjligheter och framtida utmaningar   

➢ Vad för styrkor upplever du att det finns med att arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande? 

➢ Vad för svårigheterna upplever du att det finns med att arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande? Varför uppstår svårigheter? 

➢ Vad för utvecklingsmöjligheter upplever du att det finns med att arbeta förebyggande 

och hälsofrämjande?  

➢ Vad för framtida utmaningarna upplever du att det finns i arbetet kring att förebygga 

psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa bland ungdomar?  

  

Avslut  

Det var min sista fråga, då får jag tacka så mycket för intervjun. Har du några övrigt du vill 

tillägga eller funderar på? 
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