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SAMMANFATTNING 

Tidigare forskning visar en konstant ökning av psykisk ohälsa bland barn och unga sedan 

1980-talet och i elevhälsans lagstadgade uppdrag ingår att arbeta förebyggande i syfte att 

främja elevernas hälsa. Genom sju semistrukturerade intervjuer med professionella inom 

elevhälsan syftar denna studie till att undersöka hur de upplever sina förutsättningar att arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande med avseende på psykisk ohälsa. Studien är genomförd i en 

medelstor stad i Mellansverige och informanterna är uteslutande kvinnor. I studiens resultat 

framkommer att det finns både hinder och möjligheter i arbetet mot psykisk ohälsa. De 

professionellas handlingsutrymme och organisationens stöd framhålls som godtagbara och 

visar sig vara en grund för att elevhälsan ska kunna fullfölja sitt uppdrag. Det finns dock vissa 

brister i samverkan, arbetsbeskrivningar och utvärderingar vilket försvårar ett framgångsrikt 

arbete. Av resultatet framgår således att det finns utvecklingspotential vad gäller elevhälsans 

arbete. Fortsatt forskning inom ämnet skulle kunna ge de professionella bättre förutsättningar 

att fullfölja sitt uppdrag och aktivt verka för att främja barn och ungas psykiska hälsa. 

 

Nyckelord: elevhälsa, psykisk ohälsa, hälsofrämjande, samverkan, handlingsutrymme   
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ABSTRACT 

Previous research shows a constant increase of mental illness among children and young 

people since the 1980s and the statutory assignment of the student school health team includes 

to work preventive in order to promote the students' health. Through seven semi-structured 

interviews with professionals within the student school health team, this study aims to 

investigate how they perceive their ability to work health promotive and preventive regarding 

mental illness. The study has taken place in a medium sized city in the middle of Sweden and 

the participants are exclusively women. The result of the study shows that there are both 

obstacles and opportunities in the work against mental illness. The professionals' action space 

and the support of the organization is emphasized as acceptable and proves to be a base for the 

student health team to be able to fulfill its mission. There are however some shortcomings in 

collaboration, job descriptions and evaluations which complicates a successful work. The result 

thereby shows that there is a development potential in the work of the student school health 

team. Continued research within the subject could give the professionals better opportunities 

to complete their assignment and actively work to promote the mental health of children and 

young people. 

 

Keywords: student school health team, mental illness, health promotive, collaboration, action 

space 
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1 INLEDNING 

I detta avsnitt ges en redogörelse för det bakomliggande intresset för studien. Efter en 

sammanfattning av relevanta rapporter och skrifter samt presentation av elevhälsoarbetet 

genom tiderna följer en problematisering. Inledningen mynnar sedan ut i studiens syfte och 

frågeställningar vilka ligger till grund för och genomsyrar arbetet i sin helhet. 

1.1 Introduktion 

De medel som satsas i skolan på en lagstadgad Elevhälsa kan innebära att 

kommunens socialtjänst kan minska sina utgifter inom individ- och familjeomsorg. 

Kan man genom preventiva insatser i skolan minska behoven av vård utanför det 

egna hemmet, är det långsiktigt en stor ekonomisk vinst förutom den rent mänskliga 

i form av minskat lidande (SOU 2000:19, s.316).  

De resurser som finns att tillgå i skolan har betydelse för både individen, samhället och 

ekonomin. Genom adekvat kompetens inom skolan kan problem hanteras i ett tidigt skede 

vilket främjar det förebyggande arbetet och minskar behovet av kostnadskrävande 

nödlösningar (SOU, 2000:19). Socialstyrelsen (2017) rapporterar om en ökad psykisk ohälsa 

bland barn och unga vuxna och uppger även att denna ökning befaras fortsätta. Rapporten visar 

att det rör sig om närmare 190 000 barn och unga som lider av psykisk ohälsa vilket uppges 

vara en ökning med 100 procent sedan 1980-talet. BRIS (2019) rapporterar att de under åren 

2016–2018 tog emot drygt 77 000 stödsökande och över 28 000 av dessa kopplas direkt till 

psykisk ohälsa. Många kontakter handlar även om samhällsstöd där det uppges finnas brister. 

Samtal rörande bristande stöd från elevhälsan har ökat med 89 procent från tidigare år. 

Socialstyrelsen (2017) beskriver att det är depressioner och ångestsyndrom som ökar mest och 

att orsakerna kan relateras till de miljöer barn och unga vistas i, vilket innefattar bland annat 

skolan. Resultatet de presenterar påvisar vikten av förebyggande arbete i ett tidigt skede hos 

barn och unga för att motverka psykisk ohälsa senare i livet. 

I Skolinspektionens (2015) rapport framkommer att eleverna överlag mår bra samtidigt som 

hälften av dem uppger att de känt sig oroade eller mått dåligt under den senaste tiden.  Vidare 

förklaras att skolan är ansvarig för elevernas välmående och att ett förebyggande arbete är 

nödvändigt i syfte att förhindra uppkomsten av psykisk ohälsa. Även Folkhälsomyndigheten 

(2018) belyser skolans roll i det förebyggande arbetet rörande barn och ungas psykiska ohälsa. 

De påpekar därtill att elevhälsan måste erhålla de förutsättningar som krävs för att möta barn 

och ungas psykiska ohälsa i syfte att motverka den. 

Enligt Skolinspektionen (2015) är elevhälsan otillräcklig i förhållande till de behov som barn 

och unga rapporteras ha och det finns brister i tillgången till elevhälsan på flera sätt. Bland 
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annat uppges att eleverna inte är tillräckligt informerade om elevhälsans funktion, att de inte 

har förtroende för de yrkesverksamma inom den samt att de olika resurserna inte alltid är 

tillgängliga när eleverna behöver dem. Enligt 25 § 2 kap. Skollagen (2010:800) ska elevhälsans 

personal, vilken innefattar skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator samt specialpedagoger, 

i första hand arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt vara ett stöd i elevernas 

möjligheter att nå de uppsatta målen i läroplanen. Sveriges kommuner och landsting (SKL) 

(2018) beskriver att de utmaningar som elevhälsan står inför bland annat är att utveckla det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet. 

1.1.1 Elevhälsans historia  

Elevhälsans förlaga är skolhälsovården som implementerades i mitten av 1800-talet. 

Skolhälsovårdens huvudsakliga syfte var att arbeta förebyggande i en tid då barn och ungas 

fysiska hälsa hotades av sjukdomar och undernäring. Skolhälsovårdens primära uppgift var att 

arbeta förebyggande i syfte att verka hälsofrämjande. Under första delen av 1900-talet ansågs 

skolan ha en betydande roll i samhället när det kom till att få folket att leva sunt. 

Undervisningen och miljön i skolan skulle enligt dåtidens syn vara utformad för att eleverna 

skulle kunna uppnå bästa möjliga hälsa. Under 1900-talets andra hälft ersattes 

skolhälsovården av begreppet elevvård som innefattade både lärare och övrig skolpersonal 

vilka skulle ge eleverna god omvårdnad och arbeta för att förebygga problem och svårigheter 

för dem. Elevvårdsutredningen myntade så småningom begreppet elevhälsa vilket avsåg en ny 

form av verksamhet inom skolan där olika professioner skulle ingå. Denna verksamhet har 

efter hand utvecklats till att bli den elevhälsa som idag arbetar för att hantera avvikelser i 

elevernas hälsa, till exempel psykisk ohälsa och utvecklingsproblematik. Grundläggande i den 

här typen av arbete med elever har genom tiderna varit densamma och har utgått ifrån ett 

perspektiv med fokus på förebyggande och hälsofrämjande arbete (Socialstyrelsen, 2016). 

1.2 Problemformulering 

Utifrån redovisningarna i introduktionen framkommer att det finns brister inom elevhälsans 

förebyggande och hälsofrämjande arbete. Trots att kraven på elevhälsans förebyggande och 

hälsofrämjande arbete är lagstadgat fortsätter psykisk ohälsa hos barn och unga öka. 

Informationen får oss att fundera över vilka förutsättningar professionerna inom elevhälsan 

faktiskt har för att kunna möta barnen och leva upp till de uttalade kraven. Med detta som 

utgångspunkt vill vi i vår studie titta närmare på upplevelsen hos de professionella inom 

elevhälsan vad gäller deras förebyggande och hälsofrämjande arbetet mot psykisk ohälsa.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilka förutsättningar utifrån handlingsutrymme och 

samverkan professionella inom elevhälsan upplever sig ha. Studiens fokus ligger på det 
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förebyggande och hälsofrämjande arbetet med avseende på elevers psykiska ohälsa i 

grundskola och gymnasium. 

De frågeställningar som studien utgår ifrån är 

• Hur upplevs förutsättningarna hos de professionella inom skolans elevhälsa när det 

kommer till det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolmiljön? 

• Vilka hinder upplever de professionella inom elevhälsan att det finns i deras arbete mot 

elevernas psykiska ohälsa?  

• Vilka möjligheter upplever de professionella inom elevhälsan att det finns i deras arbete 

mot elevernas psykiska ohälsa? 

1.4 Avgränsningar 

Studien begränsas till att koncentrera sig på handlingsutrymme och samverkan när det 

kommer till vilka förutsättningar de professionella upplever sig ha. Ytterligare avgränsning är 

det valda fokuset på elevers psykiska ohälsa och elevhälsans möjligheter att arbeta framför allt 

förebyggande och hälsofrämjande med avseende på det. Studien riktar sig mot elevhälsan som 

helhet och avser inte huvudsakligen att särskilja eller jämföra de olika professionerna inom 

den. Undantaget är i de fall det i intervjumaterialet uttryckligen framkommer skillnader som 

är relevanta att belysa. 

1.5 Relevans för socialt arbete 

Elevhälsans arbete med att verka förebyggande och hälsofrämjande är en del i det sociala 

arbetet med barn och unga. Forskning visar fördelarna med preventivt arbete och vilka 

konsekvenser negativa skolresultat kan få på sikt. En välfungerande elevhälsa i skolan kan 

således förhindra uppkomsten av sociala problem hos de unga senare i livet. I och med att 

elevhälsans primära uppgift är lagstadgad har det huvudsakliga målet klargjorts men frågan är 

hur det fungerar i praktiken. Genom att kartlägga de professionellas upplevda förutsättningar 

kan denna studie bidra till forskningen och elevhälsans utveckling i deras arbete mot barn och 

ungas psykiska ohälsa. 

1.6 Begreppsdefinition 

Detta avsnitt syftar till att lyfta de centrala begreppen och redogöra för de definitioner som är 

utgångspunkten i studien.  Då de presenterade begreppen kan ha flera definitioner avgränsas 

begreppens betydelse genom nedan förklaringar vilka är anpassade för denna specifika studie.  



 

4 

1.6.1 Förebyggande arbete 

I studien tolkas det förebyggande arbetet utifrån den redogörelse som Folkhälsomyndigheten 

(2016) ger där de förklarar hur detta arbete sker specifikt i skolmiljön. Redogörelsen anses 

passande för denna studie då elevhälsans arbete till största del är koncentrerad till skolan. 

Beskrivningen handlar om de åtgärder som utifrån rådande normer används i syfte att minska 

problembeteenden och ge eleverna en möjlighet att klara skolan då detta anses vara en 

skyddsfaktor. Vidare beskrivs att olika arbetssätt och program används för att eleverna ska 

stärka sina specifika färdigheter med en önskan om att bygga individer som stärker 

skolresultaten. Studien utgår även från Akademikerförbundets (2011) definition för att på ett 

tydligare sätt redogöra för det förebyggande arbetet vilket de beskriver som insatser riktade 

mot vissa grupper eller enskilda individer i syfte att motverka problem.  

1.6.2 Hälsofrämjande arbete 

För att förklara det hälsofrämjande arbetet krävs en definition av hälsa som i det här fallet är 

hämtad från World Health Organization (WHO). “Health is a state of complete physical, 

mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity” (WHO, 2019. 

Constitution of the World Health Organization: Principles, stycke 1). Det hälsofrämjande 

arbetet syftar enligt Institutet för stressmedicin (ISM) (2018) till att tillgodose de resurser som 

krävs för att förverkliga sig själv på de arenor en person så önskar. Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2018) beskriver att det hälsofrämjande arbetet utgår från det friska vilket är 

önskvärt att stärka i den utsträckning det går och i annat fall bevara. Vidare framhålls, utifrån 

ett skolperspektiv, att lärmiljöerna är centrala att arbeta med då dessa miljöer gynnar både 

den fysiska och psykiska hälsan. 

1.6.3 Psykisk ohälsa 

När det gäller begreppet psykisk ohälsa har vi i denna studie valt att utgå ifrån Socialstyrelsens 

(2013) definition då de talar om psykisk ohälsa hos barn specifikt.  

Psykisk ohälsa kan beskrivas som psykiska symtom som hindrar känslomässigt 

välbefinnande, optimal utveckling och delaktighet i vardagsaktiviteter. Symtomen 

kan komma till uttryck som inåtvända problem, till exempel i form av oro och 

nedstämdhet, eller som psykosomatiska symtom som huvudvärk och magont. Det är 

symtom som barn och ungdomar själva upplever besvärande men inte alltid kan 

förmedla till omgivningen. Psykisk ohälsa kan också komma till uttryck som 

utagerande beteende med stark inverkan på barnets uppväxtsituation, men utan att 

individen behöver uppleva ohälsa. Enskilda individer har ofta sammansatta problem 

varför det inte alltid är kliniskt relevant att göra denna uppdelning. Det finns inga 

entydiga kriterier för att skilja mellan vad som kan uppfattas som normala eller 

adekvata reaktioner på en belastning och vad som kan uppfattas som psykisk ohälsa. 

Det är snarare ett kontinuum mellan det normala och det avvikande (sid. 10–11). 
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1.6.4 Psykisk hälsa 

För att ytterligare förstå begreppet psykisk ohälsa har vi valt att sätta det i förhållande till 

begreppet psykisk hälsa. Fritt översatt definierar WHO (2014) psykisk hälsa som ett tillstånd 

av välmående där varje individ inser sin potential, har förmåga att hantera normal livsstress, 

kan fungera produktivt och fruktbart samt har förmåga att bidra till hans eller hennes 

samhälle. WHO:s definition av psykisk hälsa innebär således något mer än bara avsaknaden 

av psykisk ohälsa och det är utifrån denna definition som begreppet används i studien. 

1.6.5 Handlingsutrymme 

Definitionen av begreppet handlingsutrymme så som det används i studien utgår ifrån 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) beskrivning. De förklarar handlingsutrymme som 

den enskilde yrkesverksammes möjlighet att bestämma hur hon eller han ska handla utifrån 

det utrymme som organisationen tillhandahåller. Vidare förklaras att handlingsutrymmet 

också innebär att den enskilde ska besitta nödvändig kompetens, både för att kunna avgöra 

vilka handlingar som är rimliga och för att ha möjlighet att påverka det utrymme som 

organisationen ger. Innebörden av begreppet handlingsutrymme tolkas i denna studie således 

som något som formas genom en ständigt pågående växelverkan mellan organisation och 

professionell där den professionellas kompetens har en betydande roll för hur 

handlingsutrymmet ser ut. 

1.6.6 Samverkan 

Med samverkan avses i denna studie den interna samverkan mellan de olika professionerna 

inom elevhälsan samt deras samverkan med övrig personal på skolan. Myndigheten för 

skolutveckling, Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen (2007) har tagit fram en strategi för 

samverkan i vilken de definierar begreppet enligt följande “När någon eller några tillför sina 

specifika resurser, kompetenser och/eller kunskaper till en uppgift som man gemensamt har 

att genomföra” (s. 11).  Denna definition av samverkan är vad som ligger till grund för hur vi 

har tolkat begreppet och innebörden av det när det används i denna specifika studie.  

2 TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt presenteras den tidigare forskning som är avsedd att bidra till studiens bredd. 

Forskningen möjliggör en förståelse och ger kännedom om de framgångsfaktorer och 

förutsättningar som kan leda till ett tillfredsställande resultat i elevhälsans förebyggande och 

hälsofrämjande arbete med avseende på elevers psykiska ohälsa. 
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2.1 Förebyggande och hälsofrämjande arbete 

“Att upptäcka psykisk ohälsa hos barn och ungdomar och därigenom medverka till att de som 

behöver också får tidiga insatser är ett viktigt uppdrag för barnhälsovården och elevhälsan” 

(Socialstyrelsen, 2013, s. 3). Det framkommer av citatet att skolan har en avsevärt viktig roll 

när det gäller den framtida hälsan hos barn och unga och låga skolresultat ökar risken för att 

barnen ska utveckla destruktiva beteenden senare i livet. Skolans elevhälsa bör kunna ha en 

inverkan på dessa risker menar Gelander (2011) och tar stöd i vetenskapen då han påpekar att 

både insatser i ett tidigt skede samt evidensbaserade metoder har positiva effekter. 

Lindqvist (2017) framhäver att forskning visar ett befintligt samband mellan elevers 

prestationer i skolan och psykisk ohälsa genom att de två faktorerna kan vara både orsak och 

verkan i förhållande till varandra. Vidare menar hon att elevhälsans arbete i att stötta övrig 

skolpersonal är av betydelse för att gynna elevernas utveckling både kunskapsmässigt och 

personligt. I det förebyggande arbetet ingår att identifiera och utforma åtgärder som stärker 

skyddsfaktorerna. En specifik insats som riktats mot en enskild elev kan, om det visar sig ha 

god effekt, komma att användas som strategi för samtliga elever och på så vis utgör den 

enskilda insatsen en del av det förebyggande arbetet. Även vikten av att utvärdera och 

analysera vilka effekter vidtagna åtgärder och insatser har gett poängteras. Det uppges vara en 

avgörande del i det förebyggande arbetet för att hindra uppkomsten av svårigheter. Bergman, 

Malm, Ljungquist, Berterö och Karlsson (2011) har i sin kvantitativa enkätstudie följt patienter 

med hjärtinfarkt under två år. Deras studie syftar till att undersöka patienternas 

förändringsbenägenhet kopplat till Antonovskys hypotes om att meningsfullhet är den 

viktigaste komponenten för en känsla av sammanhang (KASAM). Resultatet av studien visar 

att detta inte stämmer fullt ut då endast 39 procent av deltagarna visade på en ökad KASAM 

kopplat till komponenten meningsfullhet. Istället var begripligheten det som visade sig vara 

den komponent som har störst betydelse för KASAM i den studerade gruppen. 

Isaksson (2014) lyfter i sin forskning fram olika aspekter vilka kan anses påverka ett 

skolkurativt arbete. Även om skolkuratorns arbete är en del av elevhälsans helhet anses det 

vara den mest ospecificerade professionen. Detta kan leda till en oklarhet gällande vilken roll 

skolkuratorn har, framförallt utifrån lärarnas perspektiv. De olika tankarna om vad en 

skolkurator bör ha för roll gör det svårt att arbeta både förebyggande och hälsofrämjande på 

gruppnivå då detta kräver en tydlig samverkan med lärarlagen för att få tillgång till eleverna 

klassvis. Även på individnivå försvåras arbetet då studiens resultat visar en upplevelse av att 

lärare i vissa fall använder skolkuratorn som ett hot i de fall eleverna inte sköter sig.  

Prior (2011) menar i sin intervjustudie, vilken är genomförd i Storbritannien, att det stigma 

som finns när det handlar om att söka hjälp hos olika stödfunktioner, till exempel 

skolkuratorer, är ett problem som försvårar det förebyggande arbetet. De elever som han 

intervjuat har genomgått ett samtalsprogram och berättar om sina tankar och upplevelser 

kring det, både innan och efter programmet. Vidare förklarar han hur viktigt det vuxna 

engagemanget är i de ungas hjälpsökande då det kan ge ungdomar som börjar må dåligt en 

insikt om att det finns en vinning i att söka hjälp istället för att försöka hantera sina problem 

på egen hand. Fördelarna med att ha deltagit i samtalsprogrammet blir tydliga då eleverna 

själva förklarar vilka positiva skillnader de kan se i efterhand. I motsättning till detta visar 
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Garmy, Berg och Claussons (2015) fokusgruppstudie inte lika positiva resultat. Detta förklarar 

de dels med att det finns vissa svårigheter för ungdomar att prata i grupp då de ofta i tidiga 

tonåren är oroliga för vad kamrater omkring dem ska tycka. Det framkommer även att 

ungdomarna i studien anser att samtalsgrupperna var mer fokuserade på det negativa än det 

positiva. Garmys et al. (2015) utvärdering av Depression in Swedish Adolescents (DISA) visar 

på fördelarna med att arbeta hälsofrämjande utifrån ett salutogent perspektiv snarare än ett 

förebyggande med fokus på det negativa. Det salutogena förhållningssättet menar Lindqvist 

(2017) innefattas i begreppet elevhälsa då hon anser att det tydliggör värdet av elevernas hälsa 

när det kommer till deras lärande och utveckling.  

2.2 Organisation och samverkan 

Isaksson (2014) ger exempel på organisatoriska förutsättningar när det kommer till 

skolkuratorers möjlighet att utföra sitt arbete. Hon menar att de påverkas av bland annat 

antalet skolor som finns inom varje rektorsområde eller kommun samt hur den geografiska 

spridningen ser ut. Hur organisationen kring skolkuratorernas arbete är uppbyggd får 

konsekvenser för både samverkan med den övriga skolpersonalen samt möjligheten att verka 

förebyggande. Organisationens utformning påverkar även skolkuratorernas möjlighet till ett 

enhetligt synsätt på verksamheten och det kan upplevas som en begränsande faktor att till 

exempel inneha det kurativa ansvaret på fler än en skola. 

O’Malley, Wendt och Pate (2018) förklarar i sin kvantitativa studie, vilken är utförd i 

Kalifornien, vikten av att fördela de resurser som finns att tillgå, framförallt när det handlar 

om skolor på landsbygden. Vidare uppger de att det finns tydliga brister i kunskaperna kring 

psykisk ohälsa och menar att det ligger ett ansvar hos ledningen att tillhandahålla metoder för 

att arbeta hälsofrämjande. Isaksson (2014) beskriver att samverkan i skolans värld blir allt 

viktigare och även Backlund (2007) poängterar betydelsen av en god samverkan mellan de 

olika professionerna då den uppges vara nödvändig för ett effektivt och preventivt arbete mot 

elevernas välmående. Enligt Franklin, Kim, Ryan, Kelly och Montgomery (2012) är lärare 

engagerade i skolans elevhälsoarbete då de utgör en del av de olika professioner som verkar på 

skolan. Även om lärarna är involverade i elevhälsoarbetet är de inte kapabla till att arbeta 

hälsofrämjande utan övriga professioner i teamet. Samverkan är således nödvändigt i arbetet 

för elevernas hälsa och välmående menar Franklin et al. (2012) och framhäver värdet av de 

olika professionernas kompetensområden. Berzin, O’Brien, Frey, Kelly, Alvarez, Shaffer (2011) 

beskriver samverkan som en stor del av det sociala arbetet inom skolan och menar att den 

viktigaste uppgiften för de professionella inom skolhälsovården är att stötta lärarna i deras 

arbete med psykisk hälsa. I deras kvantitativa studie, utförd i Columbia, undersöks vilka roller 

de professionella inom skolan har i att möta elever med psykisk ohälsa samt hur de samverkar 

i sitt arbete. Resultatet visar att lärare tar ett stort ansvar i att arbeta dagligen med psykisk 

ohälsa och därför menar de att en stor del av det sociala arbetet i skolan bör handla om att 

stötta och handleda dem. Almqvist och Lassinantti (2018) förklarar i sin svenska intervjustudie 

vikten av en god samverkan. Deras resultat visar bland annat att diskussioner om exempelvis 

vem som ska betala samt vem som är ytterst ansvarig för olika insatser drabbar klienten i 
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slutänden. En god samverkan leder således till att individen som är i behov av hjälp kan få det 

tidigare, utan att först behöva gå igenom flera instanser en i taget.  

Backlund (2007) påvisar att en centralt organiserad resursenhet kan vara en förstärkning av 

skolans egen organisation. Hennes avhandling visar dock att den typen av organisering kan 

upplevas begränsa elevvårdspersonalens handlingsutrymme. Hon uppger även att de resurser 

som finns inom elevhälsan alltmer arbetar mot att vara ett stöd åt skolans personal. Samtidigt 

visar resultatet att lärare har en tendens att vilja lämna ifrån sig ansvaret för elever med 

problem till övriga professioner. Gränserna mellan de olika professionerna framställs som 

otydliga och kommer troligtvis fortsätta suddas ut och vävas in allt mer i varandra. I och med 

detta påpekas också vikten av en fungerande organisation med klara definitioner och tydlig 

struktur. Även Gustafsson (2009) är inne på samma linje då han talar om arbetsplaner med 

prioriteringar och tydliga mål som en viktig del i elevhälsoteamets arbete. En sådan typ av 

struktur gör att teamet får en framträdande identitet, både inom gruppen och för omgivningen. 

Vidare menar han att tydligt uppsatta mål är en grundläggande premiss för att möjliggöra att 

elevhälsans arbete kan följas upp och utvärderas. Elevhälsoteamet kan med fördel jobba 

läsårsvis utifrån olika teman för att kunna sätta upp mer konkreta mål att utvärdera förklarar 

han och belyser fördelarna med transparens och öppenhet gentemot sin omgivning. Tydliga 

mål och tillvägagångssätt kan uppmuntra inte bara skolans personal utan även elever och 

föräldrar att vara delaktiga i processen, vilket uppges vara positivt. 

Sorbing och Bolin (2017) analyserar Folkhälsomyndighetens satsning i en mindre svensk 

kommun som arbetat med vad som kallas Team Agera. Det beskrivs som en utökad elevhälsa 

med särskilt fokus på barn i riskzonen och ska fungera som länk mellan socialtjänst och 

elevhälsa med specifika kunskaper om att identifiera barn som riskerar att fara illa. 

Utvärderingen visar att Team Agera anses vara en viktig länk med handlingskraft och 

förtroende både från lärare och socialtjänst men att lärarna i sin tacksamhet missar att 

uppmärksamma eventuella brister som kan vara mer eller mindre synliga.  

Gustafsson (2009) beskriver organiseringen av elevhälsan som varierande mellan kommuner. 

Vissa kommuner kan till exempel ha ett centralt resursteam där olika professioner samlas och 

leds av en verksamhetschef. Andra kommuner har istället fördelat de olika resurserna på 

respektive skola där rektorn är den som är ansvarig. De upplevda nackdelar som Backlund 

(2007) framhäver med en central organisation ser Gustafsson (2009) lösningen på då han 

betonar vikten av att varje enskild skola bör ha sitt eget elevhälsoteam, oavsett hur 

organisationen generellt sett är uppbyggd. Han menar att elevhälsoteamet på respektive skola 

måste vara tillgängligt och välbekant för både elever, vårdnadshavare och personal för att inge 

trygghet och förtroende. Detta menar han är något som är möjligt och som ska lösas då han 

anser det vara en förutsättning i elevhälsoarbetet. Isaksson (2014) framhåller att samverkan 

blir lidande när det råder brist på resurser vilket i sin tur påverkar det förebyggande arbetet 

som är en primär del av elevhälsan. Som exempel lyfts det faktum att samarbetet kring enskilda 

elever hindras av att de olika professionernas tjänster inte odelat är förlagda på en och samma 

skola. Det framkommer i studien att det på grund av en sådan form av elevhälsoorganisation 

inte finns tid att utbyta information mellan professionerna vilket i slutänden kan få negativa 

effekter för eleverna. Frey, Anlauf Sabatino och Alvarez (2013) menar utifrån sin studie, vilken 

är baserad på en litteraturgenomgång, att skolkuratorns roll bör innefatta en handledande 
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funktion för lärare i syfte att kunna implementera inslag av evidensbaserad praktik (EBP) i 

läroplanen. Studien belyser vikten av att någon har den samordnande funktionen i att ta fram 

relevant EBP och stödja både lärare och annan skolpersonal vid användandet av den.  

2.3 Arbetssätt och handlingsutrymme 

Isaksson och Sjöströms (2017) intervjustudie visar att de som är verksamma inom det sociala 

arbetet på skolor ofta gått flera utbildningar i olika specifika arbetsmetoder på arbetsgivarens 

bekostnad. Ingen av dem tycks dock arbeta med en renodlad metod utan kombinerar flera 

olika. De förklarar att användandet av metoder anpassas utifrån elevernas olika 

förutsättningar och vad de som professionella tror kan fungera. Detta arbetssätt visar sig även 

vara resultatet av det projekt som Thompson, Reinke, Holmes, Danforth och Herman (2017) 

utvärderar. Projektet innefattar sex skoldistrikt vilka använt en vetenskapligt baserad metod 

för bedömning och förebyggande arbete. Samarbetet uppges möjliggöra utvecklingen av ett 

systematiskt arbetssätt för den sociala hälsan hos elever och har lett till att skolor på lokal nivå 

använt sig av vetenskapligt baserad vägledning i sitt arbete. Utifrån det har de sedan utformat 

ett mätbart och effektivt system som bäst lämpar sig för just deras verksamhet. En del i det 

systematiska arbetet anser Gelander (2011) vara hanteringen av avvikelser. Han lyfter det 

faktum att lex Maria-anmälningar från skolhälsovården sällan görs och en av hans förklaringar 

till det är rådande brister i organisationen inom just det området. Vidare menar han att 

anmälningar som rör psykisk ohälsa borde ha varit fler om skolhälsovårdens arbetssätt vore 

utformat och anpassat utifrån Socialstyrelsens gällande riktlinjer. Socialstyrelsen (2013) 

formulerar en av elevhälsans centrala uppgifter på följande sätt:   

[...]att genom hälsoövervakning uppmärksamma de barn som visar tecken på 

beteende- eller utvecklingsproblem. Genom att tidigt upptäcka psykisk ohälsa kan 

barn ges insatser som ger dem förutsättningar att utvecklas optimalt trots sina 

problem. En viktig uppgift är alltså att upptäcka de barn som bör få insatser (s. 9).  

Gustafsson (2009) uppger att frånvaro kan användas som ett verktyg i arbetssättet för att 

upptäcka problem i tid och gynna det förebyggande arbetet. Elevers frånvaro är något som 

beskrivs som ett problem i skolan. Vidare förklaras det som att vissa elever inte kommer till 

skolan alls och att andra elever befinner sig inom skolans område men inte deltar i 

undervisningen. Orsakerna till elevers frånvaro uppges kunna vara många. Exempelvis nämns 

sjukfrånvaro, vilket ses som en giltig och förklarlig frånvaro, men det talas även om att elever 

minst lika ofta stannar hemma från skolan av andra skäl. Hur skolan benämner elevernas 

frånvaro diskuteras utifrån att skolk är en olycklig beteckning då det har en skuldbeläggande 

klang och antydan till moralisk överträdelse. Det uppges även att det bör finnas en tillåtelse till 

viss ströfrånvaro som kan inrymma en nödvändig paus i en pressad och stressig vardag. Det 

som däremot ska uppmärksammas är om frånvaron är mer sporadisk och spridd än vad som 

kan antas vara godtagbart och inom det normala. Att använda frånvaro som en måttstock 

menar Lindqvist (2017) är lika viktigt i grundskolan som på gymnasienivå. Hon förklarar det 

med att även om de gymnasiala studierna är frivilliga har eleven ändå en skyldighet att delta i 
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utbildningen som anordnas. Avslutningsvis hävdar hon att främjande av elevernas närvaro i 

skolan är en viktig insats utifrån ett förebyggande perspektiv.  

Clarke, Chambers och Barry (2017) undersöker i sin kvantitativa studie, som är genomförd på 

Irland, i vilken utsträckning internet anses vara en resurs i arbetet med skolungdomar. 

Resultatet visar att internet anses vara en resurs när det gäller saker som att finna riktlinjer i 

det hälsofrämjande arbete, vad man kan göra samt var man kan vända sig för stöd och hjälp. 

Internet kan även vara ett verktyg för att hitta relevant fakta kopplat till psykisk ohälsa hos 

ungdomar. Av de 900 personer som deltagit i studien uppger 98% att de skulle kunna tänka 

sig att använda internetresurser för att främja psykisk hälsa om det fanns möjlighet. Internet 

är idag en källa som används i hög utsträckning av professionella menar Clarke et al. (2017) 

och skulle kunna öka tillgängligheten hos exempelvis psykologer. Att använda teknologin på 

ett effektivt vis skulle även göra fortbildning och information till andra professioner som 

arbetar med barn mer tillgängligt. Gällande just fortbildning exemplifierar Alizadeh, Törnkvist 

och Hylander (2011) en metod de arbetat fram i sin forskning vilken ger skolkuratorer kunskap 

om att möta unga tjejer som kommer från en hederskontext. Deras resultat visar att 

skolkuratorer har en benägenhet att känna sig osäkra och begränsade när de saknar kunskap 

om olika problembilder. O’Malley et al. (2018) menar däremot att det finns kunskap om olika 

problembilder och belyser istället de begränsningar av resurser, såsom ekonomi och personal, 

som råder inom skolhälsovården. För att kunna implementera ny kunskap i elevhälsans 

organisation krävs enligt Gelander (2011) en tydlig struktur och ett medvetet kvalitetsarbete. 

Detta menar han även skulle bidra till att möjliggöra uppföljningar av genomförda insatser och 

dess resultat.  

Isaksson och Sjöström (2017) uppger att de professionella socialarbetarna i skolan betonar att 

de är lyhörda för elevens perspektiv och menar att tillgängligheten är en viktig del i deras sätt 

att arbeta. Studiens resultat pekar på en generell uppfattning om de långsiktiga och positiva 

effekterna av förebyggande arbete. Det framkommer dock att det finns en upplevelse av att inte 

ha handlingsutrymme nog att påverka organisationen vilket ses som ett hinder i arbetet. De få 

som sade sig lyckas med det förebyggande arbetet skapade mer personliga relationer med 

eleverna i syfte att få kontakt med dem och deras problem i ett tidigt skede. När det handlar 

om synlighet och tillgänglighet förklarar Alizadeh et al. (2011) i sin modellskapande studie att 

en framgångsfaktor är att finnas tillgänglig i de lokaler där eleverna vistas. Detta ger en positiv 

bild av skolkuratorerna och leder till en kontakt som annars inte varit möjlig. Även Lindqvist 

(2017) betonar vikten av tillgänglighet och menar att det bör vara en aspekt som beaktas vid 

utformandet av elevhälsans arbetssätt. Hon förklarar det med att elevhälsan måste verka i 

elevernas vardagliga miljö för att kunna förmedla sin funktion till dem samt för att det 

möjliggör observationer som kan vara till gagn för det förebyggande arbetet.   

Isaksson (2014) betonar att ekonomiska resurser påverkar skolkuratorers handlingsutrymme 

och hon beskriver hur de på grund av nedskärningar måste ta till ett arbetssätt som innebär 

mer arbete med lärarna än med eleverna. Utbildning som resurs påverkar också 

handlingsutrymmet och enligt hennes studie upplever skolkuratorer att de behöver 

fortbildning för att utöka sina grundläggande kunskaper med inriktning på olika metoder. 

Detta uppges vara en förutsättning för att handlingsutrymmet ska kunna vidmakthållas och 
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det ger också de professionella en högre grad av trygghet i deras arbete med specifik 

problematik. 

2.4 Reflektion 

Tidigare forskning belyser vikten av det förebyggande och hälsofrämjande arbetet inom 

skolans elevhälsa. Arbetssätt, metoder och verktyg som gynnar ett framgångsrikt arbete 

presenteras och komponenter som främjar KASAM diskuteras. Även de organisatoriska 

förutsättningarna som bör finnas i syfte att möjliggöra ett effektivt arbete mot givna mål 

avhandlas i tidigare forskning. En relativt samlad bild framträder av att en väl utformad 

struktur och implementerade metoder ses som fördelaktigt i arbetet mot psykisk ohälsa hos 

unga. Det sociala arbetet som elevhälsan utför förklaras i vissa fall som en handledande och 

stöttande funktion till övrig skolpersonal i syfte att möta elevers ohälsa på bästa vis. Tidigare 

forskning visar att ett begränsat handlingsutrymme upplevs som ett hinder i arbetet. På 

samma sätt framgår det att riktlinjer, struktur och någon form av återkoppling är en 

förutsättning för att kunna utföra arbetet på ett tillfredsställande sätt. Elevhälsans 

förebyggande och hälsofrämjande arbete mot psykisk ohälsa bland unga framställs således 

som komplext. Oavsett hur elevhälsans organisation är utformad rent praktiskt klargörs i 

tidigare forskning att samverkan är en av grundstenarna i ett framgångsrikt elevhälsoarbete. 

Att utifrån endast en av de professionella synvinklarna föra arbetet framåt tycks omöjligt och 

forskningen visar att det krävs en helhetssyn inom organisationen för ett lyckat resultat. 

Med avseende på studiens syfte är den tidigare forskning som presenteras relevant. Den bidrar 

till att förstå och förklara de professionellas upplevelse av sina förutsättningar i deras 

förebyggande och hälsofrämjande arbete mot elevers psykiska ohälsa.  

3 TEORETISKT RAMVERK 

I detta avsnitt presenteras de utgångspunkter som ligger till grund för studiens analys av det 

empiriska materialet. Huvudsakligen används Antonovskys (2005) teori för att titta på de 

professionellas känsla av sammanhang (KASAM) utifrån ett salutogent perspektiv. Detta 

kompletteras med de analytiska begreppen handlingsutrymme samt samverkan för att 

genomföra en grundlig analys av resultatet.   

3.1 KASAM i ett salutogent perspektiv 

I samband med sina funderingar kring hur det kommer sig att vissa människor på ett mer 

lyckat sätt strävar efter att ta sig igenom motgångar med en känsla av god hälsa, utvecklade 

den medicinske sociologen Aron Antonovsky begreppet KASAM. Begreppet hör till det 
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salutogena perspektivet som handlar om att se på vilket vis människor hanterar svårigheter 

och vilka resurser som bidrar till att öka eller bevara hälsan hos dessa individer. Det är därmed 

ett förhållningssätt som utgår från att se individer utifrån ett friskt perspektiv istället för att se 

till vilka faktorer som gör en människa sjuk. Fokus ligger på vilka copingresurser personen har 

och baseras på vad som gör att en individ kan uppleva sig vara vid god hälsa trots erfarna 

motgångar och svårigheter. Det finns fördelar med att fokusera på det friska hos människor 

utifrån ett salutogent perspektiv och det gynnar det hälsofrämjande arbetet (Antonovsky, 

2005).  

KASAM uppges bestå av de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet samt 

meningsfullhet vilka Antonovsky (2005) redogör för. Begriplighet handlar om hur en individ 

förstår sin situation, både den inre och yttre, samt i vilken mån denne kan se situationen ur ett 

logiskt perspektiv snarare än ett obegripligt kaos utan förklaring. Hanterbarhet innefattar de 

resurser individen anser sig ha tillgång till, antingen utifrån sig själv eller från andra, och som 

kan hjälpa till att hantera den egna situationen. Meningsfullhet avser individens inbyggda 

motivation till att engagera sig i olika områden känslomässigt vilket anses hjälpa vid 

konfrontering av sin situation i syfte att finna mening med det som hänt. Vidare beskriver han 

hur vi hanterar svårigheter, eller stressorer som han kallar det. De generella 

motståndsresurser (GMR) en individ besitter formas genom och under uppväxten via 

socialisationsprocessen. Människor lär sig att handskas med de stressorer livet består av 

utifrån tidigare erfarenheter av att exempelvis hantera liknande situationer. Dessa stressorer 

är alltid närvarande men det är hur en individ handskas med dem som är väsentligt när det 

kommer till människans välmående. Den viktigaste komponenten för KASAM uppges vara 

meningsfullhet, även om balansen mellan de olika komponenterna är det som påverkar 

KASAM.  

GMR ger individen livserfarenheter och stärker dennes KASAM. En person med stark KASAM 

är mer trolig att hantera situationer utifrån en avslappnad inställning. Detta beroende på att 

erfarenheter bekräftat att saker löser sig och därmed uppfattas situationen inte lika stressig 

som hos en person med svag KASAM. De GMR en individ besitter påverkar hur vi bedömer 

olika påfrestningar på så vis att en situation som inte känns påfrestande för person A mycket 

väl kan vara en fruktansvärd upplevelse för person B. En och samma situation ger personer 

med svag respektive stark KASAM helt olika känslor. Hos en person med stark KASAM är 

känslorna fokuserade och motsatt beskrivs känslorna hos en person med svag KASAM. När en 

person reagerar med fokuserade känslor blir situationen följaktligen både begriplig, hanterbar 

och meningsfull och känslan av att klara av det som står i ens väg är överhängande. Av de 

komponenter KASAM bygger på framhävs meningsfullhet som den mest centrala. Utan denna 

komponent uppges begriplighet och hanterbarhet inte bli varaktiga och balansen i under-/ 

överbelastningen kommer med största sannolikhet att rubbas. Dessutom behöver individen 

själv anse att de delar vilka är avgörande för en stark KASAM är personligen viktiga för henne 

eller honom. Det är också nödvändigt att individen känner att det finns stöd att inhämta när 

det behövs. Om en person ska uppleva känslan av hanterbarhet bör det finnas en tydlig 

möjlighet för återhämtning (Antonovsky, 2005).  

Meningsfullheten beskrivs komma inifrån individen och avgör huruvida personen kan se en 

mening i saker som sker. Där kan exempelvis förmågan att känslomässigt engagera sig i 
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situationer innebära att en person känner att det arbete den utför, hur svårt och jobbigt det än 

må vara, har en mening. Upplevelsen av att vara delaktig i något som är betydelsefullt för den 

enskilde leder till den känsla av meningsfullhet som är en av huvuddelarna i KASAM. 

Företeelser kan vara förutsägbara utan att det nödvändigtvis innebär att de blir meningsfulla. 

Rutiner kan till exempel vara förutsägbara men det innebär inte att de är tillfredsställande i 

den grad att man kan finna meningsfullhet i rutinen som sådan. Ett annat exempel är den 

respons ett barn får på sina försök att socialisera med omvärlden vilket kommer avgöra till 

vilken grad barnet känner sig värdefullt. Även hanterbarheten grundar sig i uppväxten utifrån 

graden av lyckade eller misslyckade försök att möta de krav som omgivningen ställer på barnet. 

Om det ställs krav som barnet inte har förmåga att hantera ökar belastningen och balansen 

rubbas då barnet upplever ett misslyckande i att leva upp till förväntningarna (Antonovsky, 

2005).  

Människor kan i olika situationer förändra sin KASAM beroende på omständigheter. Det kan 

till exempel vara vid trauman eller andra tillfällen där individen tillsammans med andra kan 

känna en kraft och sammanhållning och något specifikt att kämpa för. Detta betyder inte att 

personens KASAM framgent kommer vara förändrad utan innebär bara att den tillfälligt 

rubbas för just den specifika situationen. Olika sociala grupperingar innebär att individer har 

olika förutsättningar, även om det självklart kan finnas avvikelser i olika grupperingar så är 

det en generell bild Antonovsky (2005) beskriver. Vilka grundförutsättningar en individ har 

kommer således att påverka dennes KASAM. Även om det ter sig möjligt verkar det krävas en 

hel del av en person för att förändra sina GMR och därmed få andra förutsättningar att uppleva 

en känsla av sammanhang. 

3.2 Handlingsutrymme 

Svenssons et al. (2008) förklaring av organiserat arbete innebär att det finns en struktur med 

tydliga gränser för vem som ska göra vad, när det ska utföras och på vilket sätt det ska ske. Det 

handlingsutrymme som skapas genom samverkan mellan profession och organisation kan inte 

likställas med bristen på regler och riktlinjer utan ska ses som en del av det organiserade 

arbetet. Handlingsutrymme är nödvändigt i det sociala arbetet där de yrkesverksamma möter 

en rad olika behov som måste hanteras utifrån rutiner, erfarenhet, kunskap och enskilda 

bedömningar. Hur handlingsutrymmet nyttjas varierar alltså mellan de enskilda 

professionerna utifrån deras olika kompetenser, synsätt, tolkningar och ställningstaganden. 

Vidare poängteras även att socialt arbete inte är något som existerar oföränderligt utan att det 

är något som formas fortlöpande genom de utförda handlingarna. Lipsky (2010) uppger att 

byråkratiska organisationer arbetar mot uppsatta mål, vilket är en förutsättning för att kunna 

växa och utvecklas. För detta krävs att arbetet utvärderas men han menar att det finns 

svårigheter i att göra det på grund av den komplexitet arbetet innefattar. Det förklaras utifrån 

de många aspekter som påverkar resultatet och att det är vanskligt att säga huruvida ett annat 

agerande skulle få ett avvikande utfall. Resonemanget stärker således vikten av 

handlingsutrymmet så som Svensson et al. (2008) beskriver det när de talar om betydelsen av 

de professionellas kompetens och att handlingarna utgör grunden i det föränderliga sociala 

arbetet. Berglind (1995) menar att även om resultatet av en människas handlande till synes 
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kan vara dennes egen förtjänst finns det omständigheter som får en individ att handla på ett 

särskilt vis. I många fall känner människor ett tvång att handla på ett givet sätt utifrån rådande 

samhällsnormer och liknande vilket kan leda till ett resultat som individen själv inte önskat. 

Oavsett vilken handling en person utför kan denne ofta försöka rättfärdiga handlandet genom 

att utgå ifrån att det inte fanns valmöjligheter att handla på ett annat vis. 

Lipsky (2010) berättar om gräsrotsbyråkrater vilka är personer som arbetar inom den 

offentliga sektorn. Dessa personer möter i sitt arbete individer utifrån ett regelverk som är 

uppbyggt på en generell syn där regler och strukturer är konstruerade för att kunna tillämpas 

på alla människor. Förklaringen av en gräsrotsbyråkrat innefattar olika perspektiv på 

handlingsutrymme. Bland annat redogörs för de svårigheter som kan uppstå när professionella 

inom till exempel välfärdssektorn ska möta enskilda individer utifrån byråkratiska strukturer. 

Problematiken förklaras utifrån att det finns en önskan om att alla ska behandlas lika men att 

de samtidigt måste bemötas individuellt och kontextuellt. Det innebär att de professionellas 

handlingsutrymme är avgörande då de ska genomföra väl underbyggda handlingar som 

förhåller sig till både den enskilde individen och verksamheten. Vidare uppges att tidsbrist, 

många klienter och ett prestationskrav gör att handläggningen och mötet med individen inte 

alltid håller önskad kvalitet. Allmänheten har nämligen ett krav, ibland uttalat och ibland 

outtalat, på att välfärdssektorn ska leverera utifrån alla individers enskilda behov. Det hela kan 

bli problematiskt utifrån den arbetsbelastning de anställda inom den offentliga sektorn vittnar 

om och det uppstår i och med det en risk för generalisering och förhastade beslut. Vidare 

förklaras hur gräsrotsbyråkraten kan ha en syn på hur ett normativt beteende ser ut och bör 

uppnås medan organisationen har helt andra riktlinjer. Detta innebär svårigheter i att bemöta 

människor på ett individuellt plan då de professionellas förutsättningar landar i de ofta 

begränsade resurser som organisationen tillhandahåller. För att kunna tillgodose den 

enskildes behov samtidigt som riktlinjerna inom organisationens ramar följs utvecklar 

professionella gräsrotsbyråkrater egna rutiner och arbetssätt. På så vis formar de en strategi 

för sitt agerande och påverkar således sitt handlingsutrymme. 

3.3 Samverkan 

Grell (2016) kommer i sin avhandling fram till slutsatsen att det finns brister mellan en 

organisations specialisering och komplexiteten kring individens vardagliga liv och faktiska 

behov. Han uppger att en organisation med skilda kompetenser och ansvarsområden kan 

innebära en ökad status hos respektive profession i och med att varje område utgör en egen 

expertis. Det fokus som ligger på samverkan, både i det praktiska sociala arbetet och i 

diskussioner på samhällsnivå, ifrågasätter inte organisationer vars struktur bygger på 

specialistkompetens. De olika specialiserade inriktningarna utgör snarare en utgångspunkt för 

den samverkan som anses nödvändig för att möta komplexa problem. Det ökade behovet av 

samverkan mellan professioner är också en följd av att specialisering inom organisationer blir 

allt vanligare. De olika graderna av samverkan som beskrivs går från specialisering med låg 

interaktion till integrering med hög interaktion. Utifrån ett organisatoriskt perspektiv behövs 

en jämvikt mellan dessa ytterligheter för att få en verksamhet att bli optimalt funktionell. Det 

talas även om informella forum som de olika specialiserade professionerna inom en 



 

15 

organisation skapar i syfte att samverka över gränserna. Den här typen av samverkan uppges 

kunna ha stor påverkan och betydelse för de människor som professionerna möter. Den 

informella samverkan är dock inte direkt föremål för diskussion utan rådande fokus kring 

samverkan handlar i regel om den formella samverkan inom och mellan organisationer. 

Sociala problem är växlande och på samma sätt är även lösningarna föränderliga menar Grell 

(2016). Han förklarar att detta är en naturlig konsekvens av att allt påverkas av olika faktorer 

och hur samverkan kring dem fungerar. Vidare beskrivs mänskliga system och socialt arbete 

som icke-linjära och komplexa. Begreppen förklaras som en samverkan där alla berörda parter 

inom området påverkar. Som exempel nämns professionella inom en organisation som 

tillsammans med klienterna formar ett komplext system. Samverkan mellan professioner tycks 

vara positiv och det finns generellt sett höga förväntningar på en fungerande samverkan. 

Samtidigt framhålls svårigheten i att mäta utfallet av samverkan och vad det egentligen har för 

effekter.  

Socialstyrelsen (2016) anser att samverkan sker kring ett specifikt fall och inom en begränsad 

grupp som avsiktligt agerar för att lösa ett komplext problem. Samverkan ska ses som ett 

verktyg i situationer som rör sådan typ av problematik där olika professioners kompetens 

krävs. Vad gäller samverkans syfte ska det vara tydligt och det är viktigt att den är av den 

sammansättning och grad som möjliggör att problemet kan lösas. När det kommer till 

elevhälsan specifikt uppges att professionernas samverkan inom den sker utifrån ett 

tvärvetenskapligt perspektiv genom de olika kompetensernas delaktighet. Vidare föreslås 

samverkan äga rum genom tvärprofessionella grupper där samtliga professioner företräds vid 

regelbundna träffar. Även vikten av att tydliggöra de olika professionernas kompetens och inte 

låta dem smälta samman betonas.  

4 METOD 

Studien har en abduktiv ansats vilket enligt Alvesson och Sköldberg (2008) innebär att 

empirin analyseras med hjälp av teori som inspirationskälla. Vidare beskrivs abduktion som 

en metod vilken tillåter en utveckling av de olika delarna under processens gång och ger en 

annan typ av djup och förståelse än induktion och deduktion. Abduktion som 

vetenskapsteoretisk inriktning har möjliggjort nya infallsvinklar i studien utifrån kontinuerligt 

utforskande av fältet samt bearbetning av det analytiska ramverket. Den abduktiva ansatsen 

innebär således att studien utvecklats och formats genom en växelverkan mellan empiri och 

teori vilket lett till en djupare kunskap och förståelse inom området. I nedanstående avsnitt 

presenteras den kvalitativa metod som använts i genomförandet av studien. Vidare redogörs 

för insamlandet av data samt anskaffningen av för studien relevant litteratur. Därefter beskrivs 

genomförandet av intervjuerna samt hur resultatet av dessa bearbetats och analyserats. I 

avsnittet redogörs även för de etiska överväganden som gjorts innan och under arbetet.  



 

16 

4.1 Val av metod 

För att kunna besvara studiens syfte har semistrukturerade intervjuer använts. Enligt Bryman 

(2011) ger den semistrukturerade intervjun en möjlighet för forskaren att få ett djup snarare 

än en bredd i empirin. Kvalitativ intervju som metod möjliggör även för intervjupersonerna att 

ge sin egen bild av hur något föreligger. Metoden har bedömts lämplig för ändamålet då 

studien syftar till att undersöka en upplevelse hos professionella inom elevhälsan.  

4.2 Urval 

Urvalet bygger på en önskan om att ta del av upplevelser från professionella inom elevhälsan 

och därmed kom ett målinriktat urval att göras. Med det målinriktade urvalet avses att det 

fanns specifika inklusionskriterier som de professionella behövde uppfylla för att kunna delta 

i studien. Målinriktat urval menar Bryman (2011) grundar sig i att forskaren har en önskan om 

att informanterna kan svara på de specifika forskningsfrågorna. För att nå ut till den valda 

målgruppen e-postades en förfrågan om att delta i studien till tre olika professioner inom 

elevhälsan som dagligen kommer i kontakt med elever i sin yrkesroll. Mottagarna var 

kuratorer, skolsköterskor samt specialpedagoger på olika skolor i både grundskolan och 

gymnasiet i en mellanstor stad i mellersta Sverige. Inklusionskriterierna som behövde 

uppfyllas för deltagande i studien var att de professionella var verksamma inom elevhälsan 

samt att de hade daglig kontakt med elever utifrån sin profession. E-postförfrågan mynnade 

ut i sju personer som visade sitt intresse att medverka och samtliga uppfyllde de fastställda 

inklusionskriterierna för deltagande. Informanternas arbetslivserfarenheter inom elevhälsan 

och skolan varierar mellan 6 månader och 30 år och deras ålder är från 25 år upp till 63 år.  

4.3 Datainsamling 

I denna studie fanns en önskan om detaljerade svar som på en djupare nivå skulle belysa 

informanternas upplevelse av sina förutsättningar vilket de semistrukturerade intervjuerna 

möjliggjorde. Den kvalitativa intervjun är särskilt lämplig menar Kvale och Brinkman (2009) 

när syftet är att få informanternas egna upplevelser av olika situationer beskrivna utifrån deras 

perspektiv. De resultat som framkommer ur en semistrukturerad intervju förklarar Bryman 

(2011) handlar om just den specifika kontext som studeras och syftet är att svaren ska vara så 

beskrivande som möjligt. Inför intervjuerna formulerades en intervjuguide (Bilaga B) som 

delades in i två teman med ett antal huvudfrågor under varje tema. Detta gjordes för att hålla 

en viss struktur på genomförandet av intervjuerna och samtidigt möjliggöra sonderingsfrågor 

där detta krävdes eller ansågs relevant. Inför mötena med informanterna formulerades ett 

missivbrev (Bilaga A) vilket togs med för underskrift vid varje intervjutillfälle. 
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4.4 Litteratursökning 

Relevant litteratur för studien söktes både genom böcker och vetenskapliga artiklar via 

Mälardalens högskolas bibliotek. De databaser i vilka sökningar gjordes var exempelvis Social 

Service Abstract, Primo, Sociological Abstract och Swepub. De sökord som användes var bland 

annat school, mental health, support, youth, prevent och school counseling. Vidare 

avgränsning som gjordes vid sökningarna i databaserna var Peer reviewed vilket innebär att 

publikationerna är kvalitetsgranskade av experter inom ämnet innan de publicerats. 

Sökningarna gjordes även med en avgränsning gällande årtal där vetenskapliga artiklar mellan 

år 2010 och 2018 var de som ansågs ha relevans. Artiklar med någon form av koppling till den 

aktuella studiens syfte utifrån metod, resultat och diskussion gicks igenom både för att få en 

god grund inom ämnet och för att underlätta kommande datainsamling.  

4.5 Intervjugenomförande 

I arbetet med formuleringen av intervjuguiden genomfördes en provintervju med en utvald 

opartisk person. För att kunna utveckla intervjuguiden och få den optimalt utformad för 

ändamålet ansågs provintervjun ha stor betydelse. Efter provintervjun utvärderades 

intervjuguidens frågor och justerades utifrån utfallet tills dess att intervjuguiden bedömdes 

vara komplett. 

Vad gäller intervjuplats fick informanterna själva bestämma var intervjuerna skulle äga rum 

och samtliga intervjuer genomfördes på respektive informants arbetsplats. Syftet med att följa 

informanternas önskan angående intervjuplats var att skapa en känsla av trygghet för 

informanterna samt respektera deras tid. Enligt Bryman (2011) kan valet av intervjuplats även 

påverka hur informanterna uttrycker sig. Genom tryggheten i att vara i en välbekant miljö ökar 

chanserna att informanterna känner sig bekväma att tala fritt under intervjun, vilket var 

avsikten med de semistrukturerade intervjuerna. 

Varje intervju spelades in elektroniskt med hjälp av författarnas mobiltelefoner. Detta för att 

underlätta transkriberingen av intervjuerna samt för att kunna behålla fokus och vara lyhörd 

inför informanten och dennes svar under respektive intervju. Då båda författarna var 

närvarande vid fem av de sju genomförda intervjuerna delades huvudansvaret att leda 

intervjuerna och ställa frågor utifrån intervjuguiden likvärdigt mellan dem. Informant fem och 

sex intervjuades samtidigt men separerat så att författarna var ensamma med varsin 

informant. Detta upplägg anses inte ha gett något avvikande resultat i förhållande till de 

intervjuer där båda författarna deltog.  

4.6 Bearbetning av data samt analys 

Med transkribering menas att det inspelade materialet under en intervju skrivs ner i text. 

Fördelarna med att spela in och transkribera intervjuer är bland annat att det främjar en 

grundlig analys av intervjumaterialet och att forskaren kan gå igenom informantens svar flera 
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gånger (Bryman, 2011). Studiens intervjuer varade i mellan 20 och 32 minuter och 

transkriberingarna gjordes i direkt anslutning till respektive genomförd intervju. Det var en 

medveten strategi att inte låta det gå mer än någon timme mellan intervju och transkribering. 

Detta för att ha intervjuerna färskt i minnet och på så vis kunna koppla minnesbilder av 

kroppsspråk och ansiktsuttryck till det inspelade materialet. När samtliga intervjuer var 

transkriberade analyserades materialet noggrant för att hitta eventuella framträdande teman 

och mönster. 

I genomgången av transkriberingarna utgick författarna ifrån intervjuguiden och valde ut de 

sex huvudfrågor som ansågs mest relevanta med avseende på studiens syfte. Svar och 

kommentarer rörande de olika huvudfrågorna antecknades utifrån respektive intervju av 

författarna gemensamt. Bryman (2011) beskriver hur tematisk analys saknar tydliga direktiv i 

tillvägagångssättet men att metoden ändå är vanlig när det gäller hantering av kvalitativa data. 

I denna studie ansåg författarna att en form av tematisk analys, närmare bestämt en 

meningskoncentrering, var lämplig för att bearbeta empirin. En meningskoncentrering menar 

Kvale och Brinkman (2009) är ett sätt att ta fram det centrala ur längre meningar för att fånga 

huvudinnebörden och på så vis ta fram lämpliga teman. Syftet med en meningskoncentrering 

i denna studie var att fånga informanternas perspektiv och titta på empirin utifrån deras 

beskrivningar. Meningskoncentreringen ledde till följande empirigenererade teman; 

förebyggande och hälsofrämjande, organisation och samverkan samt handlingsutrymme 

och arbetssätt.  

4.7 Tillförlitlighet och äkthet 

Bryman (2011) beskriver hur tillförlitlighet och äkthet är två kriterier vilka används för att 

bedöma kvalitativ forskning. Tillförlitligheten delas upp i trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt möjligheten att konfirmera och styrka sin forskning. Trovärdigheten syftar till 

att ge en verklig bild av det resultat som framkommer samt tillåta informanterna att ge sin 

återkoppling på resultatet för att få en bekräftelse från källan till informationen. Med 

överförbarhet menas möjligheten att kunna göra om studien vid ett annat tillfälle. Pålitligheten 

ger en sammansatt bild av huruvida forskningsprocessens alla delar redovisats på ett korrekt 

vis. Detta gör att en oberoende person kan granska hur studien håller kvaliteten. Att kunna 

styrka och konfirmera forskningen innebär enligt Bryman (2011) att forskaren agerat i god tro 

och inte påverkat varken informanter eller resultat med någon form av förförståelse eller egna 

uppfattningar. Genom att i resultatanalysen redogöra för och utgå ifrån informanternas egna 

upplevelser stärks trovärdigheten i denna studie. Vad gäller överförbarheten är chansen stor 

att resultatet blir detsamma om studien görs på nytt. Dock måste det faktum att resultatet 

består av subjektiva upplevelser beaktas och att det av den anledningen skulle kunna få 

resultaten av liknande studier att variera. Genom att på ett tydligt vis redogöra för studiens 

olika moment under arbetsprocessen har författarna försökt få studiens pålitlighet så hög som 

möjligt. Under studien har författarna även haft ett objektivt förhållningssätt och inte låtit egna 

värderingar och förutfattade meningar påverka vare sig genomförandet av studien eller dess 

resultat. 
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Äktheten förklarar Bryman (2011) innefattar kriterier som rättvis bild, ontologisk autenticitet, 

pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet samt taktisk autenticitet. Rättvis bild innebär 

att informanternas upplevelser presenteras korrekt och sakligt i studien. Den ontologiska 

autenticiteten syftar till att ge en ökad förståelse för informanternas situation och med 

pedagogisk autenticitet avses att resultatet ska redogöras för på ett sätt som ger förståelse för 

andras upplevelser i situationen. Katalytisk autenticitet syftar till att studien ska bidra till 

insikter om de möjligheter som finns för att kunna påverka en situation. Den taktiska 

autenticiteten visar hur pass väl studien medverkar till att möjliggöra de insatser som krävs för 

att åstadkomma en förändring. 

I denna studie har informanternas upplevelser utifrån intervjuerna återgetts på ett så opartiskt 

och sakligt vis som möjligt. Genom att studiens resultat redogör för informanternas 

upplevelser på ett tydligt presenterat vis kan detta leda till en ökad förståelse för deras faktiska 

situation. Författarnas avsikt är att tydliggöra informanternas upplevda situation och på så vis 

bidra till möjligheterna att förändra den. Genom att belysa både det positiva och 

utvecklingsbara som informanterna lyfter fram kan studien anses bidra till att lokalisera de 

åtgärder som krävs för att åstadkomma en förändring av situationen. 

4.8 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) förklarar att de forskningsetiska principer vilka ska tas hänsyn till i 

syfte att skydda individen är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. Informationskravet innefattar informanternas frivilliga medverkan 

samt att studiens syfte ska redogöras för dem. I denna studie har informanterna informerats 

om dessa punkter både skriftligt och muntligt innan genomförandet av de enskilda 

intervjuerna. Ett skriftligt missivbrev undertecknades och lämnades i samband med respektive 

intervju och vid samma tillfälle gavs även informationen muntligt till var och en av 

informanterna. Samtyckeskravet informerar Vetenskapsrådet (2002) ger informanterna 

rätten att själva bestämma över sin medverkan i studien. Detta tog författarna hänsyn till 

genom att informanterna informerades och samtyckte till att delta samt att informanterna fick 

förklarat för sig att de när som helst under studiens gång hade rätt att avbryta sin medverkan 

genom att kontakta någon av författarna via angivna kontaktuppgifter. Informanterna fick 

även ta del av resultatet innan studien lämnades in för examination för att säkerställa att 

författarna uppfattat dem korrekt. I resultatanalysen kallas informanterna för informant 1, 

informant 2, informant 3, informant 4, informant 5, informant 6 och informant 7. Detta för att 

kunna särskilja svaren utan att frångå konfidentialitetskravet. Enligt Vetenskapsrådet (2002) 

gör konfidentialitetskravet gällande för hur exempelvis personuppgifter och transkriberingar 

av intervjuer ska förvaras och, om så utlovats, raderas efter användandet i den aktuella studien. 

Transkriberingar och inspelningar har i detta fall förstörts i direkt anslutning till att de använts 

färdigt i studien. De kontaktuppgifter och e-postkonversationer som av nödvändiga skäl 

behållits under tiden arbetet med studien pågått har efter färdigställt och inlämnat resultat 

raderats. Nyttjandekravet menar Vetenskapsrådet (2002) syftar till att underrätta 

informanten om avsikten med datainsamlingen och dess användningsområde samt att 

materialet enbart ska användas för just detta. I denna studie har informanterna både 
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skriftligen via missivbrevet samt muntligt informerats om att det enbart är för just denna 

studie som den insamlade datan kommer användas.  

5 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt redogörs för studiens resultat i form av en analys utifrån tidigare forskning samt 

det analytiska ramverk som introducerats i tidigare avsnitt. Resultatet presenteras utifrån de 

tre empirigenererade teman vilka är Förebyggande och hälsofrämjande arbete, organisation 

och samverkan samt arbetssätt och handlingsutrymme.  

5.1 Förebyggande och hälsofrämjande arbete 

Tidiga interventioner och förebyggande arbete kan vara avgörande för utgången, detta är de 

flesta forskare eniga om. Upplevelserna av elevhälsans förutsättningar att rent praktiskt utföra 

ett förebyggande arbete varierar, något som denna studies resultat vittnar om.  Informant 7 

uttrycker sin upplevelse av hur det förebyggande arbetet och begreppet psykisk ohälsa 

hanteras.  

Det som är egentligen hälsofrämjande vill vi ju komma till vi vill ligga förebyggande, 

så att inte psykisk ohälsa uppstår. Men vi hamnar för det mesta i det här fixandet, 

brandsläckningarna just när problemet uppstår, när en psykisk ohälsa finns så. Men 

vi skulle ju vilja vara där innan så att det inte behöver uppstå psykisk ohälsa över 

huvud taget. Sen tror jag vi pratar lite olika, om psykisk ohälsa vad är det för nånting 

också vad är det som är i begreppet.  

En övervägande del av informanterna uppger att deras arbete med frågor som rör psykisk 

ohälsa handlar om att medvetandegöra eleverna. Samtliga informanter anser att det finns en 

medvetenhet hos dem själva vad gäller psykisk ohälsa och att det är ett aktuellt ämne som 

diskuteras i både forskning och media vilket speglar elevhälsans inställning till det. Informant 

6 upplever att begreppet psykisk ohälsa inte längre är tabubelagd på samma sätt som det varit 

tidigare och att det idag pratas mer öppet om det. Alla informanter talar även om 

begreppsdefinition och att det inte alltid är givet vad psykisk ohälsa innefattar. Även om 

definitionen av psykisk ohälsa i sig uppfattas som otydlig upplever informanterna att 

elevhälsans syn på psykisk ohälsa är homogen. Övriga yrkesverksamma inom skolan, framför 

allt lärare, upplevs däremot inte alltid dela synsättet med elevhälsans professioner. Det 

framkommer i intervjuerna att definiering och samsyn gällande psykisk ohälsa är en av 

förutsättningarna för att elevhälsan framgångsrikt ska kunna arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande. Vikten av att alla professioner inom skolan har förståelse och är delaktiga i 

arbetet med elevernas psykiska hälsa är framträdande i intervjuerna och denna enhetliga 

medvetenhet uppges vara grundläggande för arbetet.  
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Det räcker enligt informanterna inte med att problemen är uppmärksammade och att de 

professionella inom elevhälsan definierat dem. Elevhälsans arbete innebär även att hjälpa 

eleverna med begripligheten i syfte att öka deras förståelse för problemen. Exempelvis 

beskriver en av informanterna att en stor del av hennes arbete handlar om att förtydliga 

begreppet psykisk ohälsa för eleverna. Hon berättar att en del av elevernas uttryck kommer 

från vuxenvärlden vilket kan göra att de inte alltid förstår innebörden av begreppen de 

använder. Informanten betonar vikten av elevernas förståelse för att man kan vara ledsen eller 

känna en viss oro utan att nödvändigtvis ha panikångest. Begriplighet är en av de komponenter 

som Antonovsky (2005) förklarar behövs för att uppleva KASAM. Han anser dock att 

meningsfullhet är den viktigaste komponenten och förklarar att en individ behöver förstå sin 

situation för att på ett logiskt sätt kunna hantera och finna mening med saker. 

Medvetandegörandet kan med koppling till detta tolkas som ett steg i att göra elevernas situation 

begriplig, både för dem själva och utifrån de professionellas perspektiv. Antonovsky (2005) 

lyfter fördelarna med att arbeta utifrån ett salutogent perspektiv med utgångspunkt i det friska, 

vilket informant 3 poängterar är var fokus bör ligga i elevhälsans arbete. När hon talar om 

psykisk hälsa istället för psykisk ohälsa kopplar hon det till vad hon anser vara en del av det 

förebyggande arbetet: “Här på skolan så försöker vi ju vända det till psykisk hälsa för jag är 

jätte jättemycket för förebyggande arbete”. Det salutogena synsättet tycks utifrån 

informantens uttalande alltså vara av vikt när det kommer till att arbeta förebyggande och det 

kan antas att hon därmed utgår ifrån det perspektivet i sitt arbetssätt. 

Enligt Prior (2011) minskar medvetandegörandet det stigma vilket han beskriver ofta är 

kopplat till att söka hjälp hos professionella. Informant 1 och 2 förklarar att de arbetar utifrån 

en metod som heter 7TJUGO vilken går ut på att stärka eleverna genom empowerment. 

Ytterligare en informant berättar om metoden och att det finns med i planeringen att hon ska 

få utbildning inom den. Arbetet med empowerment utifrån metoden 7TJUGO utförs enligt 

informant 1 och 2 i första hand klassvis vilket innebär att alla elever förväntas kunna 

genomföra det i grupp. Detta arbete på gruppnivå går tvärt emot Garmys et al. (2015) 

forskningsresultat. Enligt dem har tonåringar svårt att prata i grupp vilket gör att det ställs 

krav på tillgänglighet för enskilda samtal. De menar också att arbetet måste möjliggöras i olika 

kontexter om alla elever ska få nytta av metoden. Att arbeta med metoden 7TJUGO även i de 

enskilda samtalen skulle således kunna leda till att fler elever kan ta till sig informationen, i 

motsats till då den enbart utförs grupp- eller klassvis. Utifrån detta kan det tolkas som att det 

förebyggande arbetet bör ske på både individ- och gruppnivå för att ha optimal effekt. De 

professionellas uppgift blir då att anpassa sitt arbete för att möta samtliga elever utifrån deras 

individuella förutsättningar. Med ett tydligt syfte i de åtgärder som vidtas genom förebyggande 

metoder blir de professionellas situation både begriplig och meningsfull och deras KASAM 

främjas. Metoden 7TJUGO i sig utgår från ett salutogent förhållningssätt då det handlar om 

att stärka eleverna. Genom empowerment kan de bli hjälpta att hantera sin situation varpå 

deras KASAM främjas och den psykiska ohälsan hämmas. 

Flera av informanterna förklarar att elevhälsan använder skolfrånvaro som ett sätt att fånga 

upp eleverna i förebyggande och hälsofrämjande syfte. Genom att fastställa en accepterad grad 

av frånvaro och även se till om det rör sig om strötimmar eller sammanhängande tid, kan 

personalen inom elevhälsan följa upp den enskilda eleven som avviker från uppsatta normer. 
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Informant 3 beskriver att en viktig del av elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete 

handlar om att fånga upp elever som visar tendenser på en ökad och normbrytande frånvaro.  

Jag har satt en gräns på 10 procents frånvaro och då ska man uppmärksamma det för 

att kolla om, ja men är det en förkylning eller är det ströfrånvaro, och med det menas 

att det är en måndag eller en onsdag alltså det är ingen sammanhängande frånvaro 

och då så vill jag jättegärna att mentorer ska ringa hem och fråga: ”Varför är det så 

här?” och så för att förebygga det här fenomenet hemmasittare så där är jag väldigt 

involverad. Och det är en otroligt viktig fråga med förebyggande arbete. 

Engagemanget hos informanten när det kommer till det förebyggande arbetet i skolan framstår 

som stort och en av hennes metoder för att upptäcka och främja psykisk hälsa är att arbeta 

med tidiga interventioner i form av närvarokontroller. När en elevs frånvaro ligger över 

gränsen för acceptans behövs det enligt informanten vidtas åtgärder i syfte att förebygga 

eskalering. Informant 3 betonar vikten av att uppmärksamma eleverna i tid vilket kan tolkas 

som en del i det förebyggande arbetet. Genom rapportering av frånvaro till klassmentor, som 

i sin tur kontaktar vårdnadshavare, är detta en sorts informell samverkan. När de 

professionella uppmärksammar avvikande elever i tid innebär det enligt Lindqvist (2017) att 

det finns en möjlighet att stävja psykisk ohälsa, likväl som psykisk ohälsa kan utvecklas om 

eleverna inte fångas upp i ett tidigt skede. Goda skolresultat kan vara hälsofrämjande på 

samma vis som sämre skolprestationer kan leda till, eller vara ett tecken på, psykisk ohälsa hos 

dessa elever. Utifrån den beskrivning som Grell (2017) ger om vikten av en god samverkan kan 

frånvarorapportering vara ett sådant exempel där de olika professionerna, i syfte att fånga upp 

eleverna, samverkar utanför de formella samverkansmötena som exempelvis elevhälsoteamet 

(EHT). Gustafsson (2009) menar att orsakerna till att elever uteblir från studierna kan vara av 

sådana skäl att en djupare undersökning krävs för att komma till rätta med problemet. Utifrån 

vilka tänkbara strategier som kan användas i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet 

tycks de informanter som använder frånvaro som en måttstock ha hittat en taktik för att 

möjliggöra att psykisk ohälsa kan uppmärksammas och på så vis också förebyggas. Detta kan 

styrkas av Lindqvist (2017) som lyfter vikten av att främja elevernas närvaro i skolan då hon 

utgår ifrån det salutogena perspektiv som informanterna menar bör ingå i det förebyggande 

arbetet. Gelander (2011) poängterar att avvikelsehantering är en del av det systematiska arbete 

som Thompson et al. (2017) anser främjar elevers hälsa, vilket även informanterna tycks utgå 

ifrån i sitt förebyggande och hälsofrämjande arbete. Utifrån Antonovsky (2005) kan 

frånvarokartläggningen kopplas till den meningsfullhet som är en del av KASAM. Rutinen 

kring hanteringen av avvikande frånvaro är en process som involverar flera av de samverkande 

professionerna inom skolan. Detta kan främja upplevelsen av meningsfullhet genom att de 

professionella tillsammans är delaktiga i ett betydelsefullt arbete som är strategiskt inriktat på 

elevernas skolnärvaro utifrån ett salutogent perspektiv. Då målet med denna process även är 

tydligt och enkelt att utvärdera kan det bidra ytterligare till de professionellas upplevda 

KASAM. 
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5.2 Organisation och samverkan 

Samtliga informanter poängterar vikten av att ha stöd inom organisationen och en fungerande 

samverkan både internt och externt. De uppger att detta är en förutsättning för att kunna 

arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Grell (2016) och Socialstyrelsen (2016) beskriver 

samverkan i vissa fall som komplex men även avgörande för att kunna hjälpa. Socialstyrelsen 

(2016) förklarar att den tvärvetenskapliga grund som de olika professionerna inom elevhälsan 

utgör ger förutsättningar att hantera de komplexa ärenden som kan uppstå. Att de olika 

professionerna får vara delaktiga utifrån sin spetskompetens i de ärenden som uppkommer 

innebär att ett problem kan lyftas ur flera olika perspektiv. Det i sin tur ger en bredare bild av 

problematiken hos den enskilde eleven vilket kan underlätta åtgärdsplaneringen. När 

informant 1 får frågan om hon upplever att hon har stöd i sitt arbete från andra delar av 

organisationen svarar hon följande:  

Ja det upplever jag att jag har. Jag upplever att jag, att man ser på min roll med 

respekt och att man lyssnar på vad jag säger sen kanske det inte alltid blir så som jag 

tycker att det ska bli men man lyssnar i alla fall. 

Genomgående beskriver alla informanter att de upplever stöd i organisationen, att deras arbete 

tas på allvar samt att samverkan fungerar bra inom elevhälsan. De svårigheter i samverkan 

som beskrivs av informanterna handlar mer om samverkan mellan elevhälsan och enskilda 

mentorer. Informanterna säger sig ibland ha svårt att komma in i klasserna för att ägna sig åt 

förebyggande arbete, till exempel likabehandlingsplaner, vilket de anser behöver förmedlas 

klassvis. En av informanterna är av åsikten att vissa utbildningar som kan ges klassvis borde 

implementeras i läroplanen för att underlätta samverkan mellan mentorerna och elevhälsan. 

För att analysera detta med utgångspunkt i Antonovsky (2005) kan det tänkas främja KASAM 

när en mentor förstår varför en viss metod behöver användas på gruppnivå. Det kan antas att 

en implementering i läroplanen skulle frigöra tid för arbete på gruppnivå vilket i sin tur kan 

öka känslan av hanterbarhet. Det skulle exempelvis kunna genereras utifrån att tiden för det 

förebyggande arbetet med eleverna är schemalagd och inte inskränker på övrig lektionstid. 

Sammantaget skulle därmed en förändring i läroplanen kunna bidra till ett mer salutogent 

arbete hos både mentorerna och de professionella inom elevhälsan.  

EHT, vilket är en av de plattformar där elevhälsans professioner samverkar internt, består av 

kurator, skolsköterska, rektor, mentor och specialpedagog. Denna samverkansform är något 

som samtliga informanter lyfter som positiv, nödvändig och välfungerande. Flera av 

informanterna förklarar även att en samsyn på vilka mål som eftersträvas är en förutsättning 

för att dessa ska kunna uppnås. När det kommer till den externa samverkan förklarar 

informanterna att det är svårt att få stöd från andra verksamheter vid behov. Informant 2 

berättar om det utifrån sina erfarenheter. 

Det som kan va lite hinder det är ju om man möter den här tillexempel den här 

psykiska ohälsan att få tag i externa kontakter, ja men du kanske behöver hjälp på 

BUP till exempel eller nån annanstans och det kan vara lite svårare för att alla har så, 

ja dom har så trångt på sina väntelistor och allting så att de det är svårare men på 

själva skolan internt här nej det känns, det känns enkelt. 
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Den samverkan som uppges vara en förutsättning för elevhälsans arbete inom organisationen 

tycks enligt informant 2 vara tillfredsställande. Däremot upplever hon, tillsammans med flera 

andra informanter, att det ibland kan vara problematiskt med den externa samverkan. När det 

kommer till den interna samverkan förklarar Grell (2016) en av svårigheterna då det handlar 

om att hantera en individs komplexitet. Han menar att de kompetenser en organisation 

besitter utifrån olika yrkesprofessioner gör att kravet på en god samverkan ökar. Detta kan 

mycket väl kopplas till den tvärprofessionella organisation samtliga informanter beskriver 

elevhälsan som. Gällande extern samverkan förklarar Almqvist och Lassinantti (2018) att det 

kan finnas svårigheter utifrån den externa samverkan när det handlar om vem som ska 

finansiera och ta ansvar för vad. Detta tycks inte vara ett primärt problem enligt informant 2 

utan hennes bild av varför det är svårt med extern samverkan grundar sig i en tidsbrist hos de 

utomstående instanser hon behöver samverka med. Utifrån Lipsky (2010) kan det förklaras 

med att gräsrotsbyråkrater inom välfärdssektorn har vissa krav på sig att prestera vilket gör 

det svårt att möta alla enskilda individer utifrån deras specifika behov. Han menar vidare att 

det finns uttalade begränsningar i resurser. Huruvida detta är fallet med de externa 

organisationer som elevhälsan samverkar med är oklart men inom elevhälsan talas det inte om 

någon brist på resurser och att det skulle vara ett problem.  

De professionella inom elevhälsan ger en något kluven bild i beskrivningarna av vilken struktur 

de anser sig arbeta utifrån. Det tycks dock vara enklare utifrån ett skolsköterskeperspektiv att 

ha en tydlig struktur i sitt arbete medan kurator och specialpedagog uppges ha mer otydliga 

målformuleringar där mycket av strukturen är egenförvärvad. Backlund (2007) belyser klara 

definitioner och en tydlig struktur som en grundförutsättning för att organisationen ska 

fungera optimalt. Här kan det tolkas som att både komponenterna begriplighet och 

hanterbarhet i Antonovskys (2005) teori är viktiga. För att kunna begripa och hantera sin 

arbetssituation behöver den enligt honom vara tydlig och logisk. Individen behöver även finna 

tid för återhämtning och känna ett stöd i den överbelastning som kan förekomma i arbetet. För 

att exemplifiera detta kan överbelastningen på en persons arbetsplats, även om den är 

påfrestande där och då, vara tidsbegränsad. Detta kan göra att situationen ändå känns möjlig 

att hantera trots att situationen för tillfället upplevs pressad. Finns det stöd i arbetsgruppen 

för att kunna dela på arbetsbelastningen kan även detta göra situationen hanterbar och 

meningsfull. För att fortsätta på ämnet arbetsbelastning handlar begripligheten bland annat 

om att ha en tydlig struktur gällande vad som ska göras. Om en person till exempel blir 

överhopad med arbetsuppgifter utan en tydlig prioriteringsordning skapas troligtvis ett kaos 

hos personen vilket kan minska dennes känsla av begriplighet.  Gustafsson (2009) berättar om 

det fokus som EHT bör ha i sina prioriteringar samt hur de ska arbeta mot samma mål. Utifrån 

informanternas svar kan det tolkas som att den samsyn han belyser är något som finns inom 

elevhälsan, även om arbetsstrukturerna ser olika ut mellan professionerna.  

I det kurativa arbetet kan det vara svårt att ha en tydlig målbild och följa upp det arbete som 

utförs uppger både informant 3 och 4. Denna bild delas dock inte av informant 1 och 2, vilka 

är skolsköterskor. De menar att det finns tydliga och kontinuerliga utvärderingar vilket de är 

medverkande i att ta fram och vars resultat de även får ta del av. 

Ja, vi sitter ju tillsammans och gör den, allihopa och då brukar det va så att rektorerna 

är med sen lämnar dom oss så att teamet kan sitta själva men och sen ska det landa 
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där. Våra förslag till förändringar och sådär och sen ska det tillbaka så vi ska ju ha en 

fräsch gång eller en fräsch plan eller vad man nu ska kalla det varje termin (Informant 

1). 

Bilden av om, hur och när utvärderingar görs samt om de professionella får ta del av dessa ser 

olika ut beroende på vilken profession informanterna inom elevhälsan tillhör. Huruvida det 

påverkas av vilken struktur och tydlighet arbetet är grundat på uppges dock inte specifikt. 

Isaksson (2014) redogör för vikten av legitimitet i det utförda arbetet vilket hon menar är svårt 

att uppnå utan en tydlig arbetsbeskrivning. Utifrån denna förklaring kan det tänkas vara 

lättare att få legitimitet när ens arbetsuppgifter är tydliga och enkla att utvärdera. Det arbete 

som skolsköterskan utför är enligt majoriteten av informanterna lättare att utvärdera utifrån 

vaccinationsprogram och genomförda hälsosamtal, jämfört med till exempel kuratorns arbete 

som är mer diffust. Det torde medföra att legitimiteten hos en skolsköterska är högre än hos 

en kurator vars arbete inte kan utvärderas på samma sätt. För att tolka detta med koppling till 

Antonovsky (2005) skulle en konkret utvärdering vara främjande om man ser på 

utvärderingen som en bidragande faktor till upplevelsen av meningsfullhet i arbetet. 

Utvärdering och återkoppling kan ses som ett kvitto på att det finns en mening i det arbete en 

person utför. Brister på dessa punkter uppges kunna hanteras genom att finna meningsfullhet 

på andra sätt för att ändå uppnå en känsla av mening med sitt arbete. Två av informanterna 

konstaterar att då det kan vara svårt att få en regelrätt utvärdering av sitt arbete värderar de 

istället sin dag i antalet kramar de får av eleverna. Dessa kramar uppges fungera som en sorts 

återkoppling på att arbetet de gör är meningsfullt, vilket kan tolkas som att det således ersätter 

den mer formella evalueringen.  

Gustafsson (2009) menar att det kan finnas nackdelar med att vissa kommuner väljer att ha 

en centralt organiserad elevhälsa utifrån att elevhälsoteamets tillgänglighet i och med detta 

uppges minska. En av informanterna menar å andra sidan att det finns fördelar med den så 

kallade dubbla organisationen. Hon förklarar att den centrala elevhälsan är 

huvudorganisationen och även hennes arbetsgivare, medan skolan hon arbetar på är en annan 

organisation och de som beställer den tjänst hon utför. Detta upplägg menar informanten får 

hennes samarbete med rektorn att bli mer kollegialt vilket uppges göra det lättare för henne 

att lyfta problem som kan uppstå. En aspekt som övervägande del av informanterna tar upp 

under intervjuerna är tidsbristen som de anser leder till att det förebyggande arbetet ofta blir 

lidande. Denna tidsbrist förklaras bland annat utifrån att majoriteten av informanterna 

arbetar på flera skolor varav vissa de är närvarande på endast en arbetsdag per vecka. Den 

ojämna fördelningen uppges göra det omöjligt att utföra ett lika gediget och kontinuerligt 

arbete vid alla skolor. Även Isaksson (2014) belyser den här typen av problematik och hänvisar 

då till organisationens utformning. Informant 7 förklarar att den tidsbrist hon upplever är 

kopplad till det hon kallar för brandsläckning. Med detta menar hon att den större delen av 

tiden går åt till akuta insatser och åtgärder vilket gör att det blir svårt att hinna med ett mer 

förebyggande arbete. Det kan tänkas att tidsbristen har en ogynnsam inverkan på både 

begripligheten och hanterbarheten. I en stressig arbetsmiljö kan det vara svårt att hålla fokus 

och hitta tid för reflektion för att förstå situationen ur ett logiskt perspektiv. Om det dessutom 

saknas resurser, i form av exempelvis GMR och avlastande kollegor, blir situationen inte 

hanterbar. Detta utgör således en negativ faktor när det kommer till de professionellas 

upplevelse av KASAM.  Det finns dock flera organisatoriska orsaker till att det förebyggande 
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arbetet blir lidande förklarar informant 4 och nämner som exempel brister i samarbetet med 

vissa lärare. Hon uppger att samarbetssvårigheter utgör ett hinder då hon vill komma in i 

klassrummet för att arbeta förebyggande på gruppnivå.  

Jobba mycket med samarbeten just med lärare så man får låna barnen eller vad man 

ska säga för jag tänker att, att man kan göra mycket på gruppnivå liksom i 

klassrumssituationer mycket förebyggande. Jag tänker att det här med 7TJUGO 

tillexempel att man kan få in det. Jag skulle vilja köra till exempel det är min utopi 

eller min vilja att jag skulle vilja köra alla ettor (Informant 4). 

Flera av informanterna uttrycker tydligt fördelarna med ett samarbete mellan elevhälsan och 

lärarna i syfte att handleda lärarna i metoder för att kunna implementera dem som 

arbetsmetoder i läroplanen. Detta har en stark koppling till Freys et al. (2013) tankar om att 

integrerad EBP skulle gynna eleverna utifrån att de metoder som de professionella tagit del av 

också används. För att analysera detta utifrån Antonovsky (2005) kan känslan av 

meningsfullhet tänkas öka då implementerade arbetsmetoder möjliggör utvärdering på ett 

mer konkret vis vilket skulle ge de professionella en tillfredsställande återkoppling på det 

arbete de utför. Utifrån den förståelse som detta skulle ge lärarna kan även deras begriplighet 

öka vilket skulle främja samverkan och gynna elevhälsans arbete. 

5.3 Handlingsutrymme och arbetssätt 

Alla informanter upplever att de har ledningens förtroende och förklarar det genom att de har 

stor frihet i planeringen och utförandet av sitt eget arbete. Informant 6 uttrycker det på 

följande vis: 

Jag planerar min tid väldigt självständigt och vad jag gör och så vidare sen är det ju 

en avstämning liksom med ledning: “Gör jag rätt saker?” “Är det det här du förväntar 

dig av mig?” men jag planerar över min tid väldigt självständigt.  

Samtliga informanter bekräftar också att fortbildning erbjuds inom elevhälsan. De är alla eniga 

om att de har goda förutsättningar att hålla sig uppdaterade och utbildade inom sitt område. 

Då möjligheten att fortbilda sig lyfts fram även i Isaksson och Sjöströms (2017) studie kan det 

tolkas som att kompetensutveckling värdesätts och prioriteras inom elevhälsan. Det 

handlingsutrymme som informanterna uppger sig ha ger dem möjlighet att påverka både 

organisationen och den egna kompetensutvecklingen. Både Alizadeh et al. (2011) och Garmy 

et al. (2015) är eniga om att det med kunskap följer en sorts trygghet i det egna arbetet. 

Tryggheten som samtliga informanter känner i sin yrkesroll uppges bottna i just kompetens 

och kunskap. Informanterna menar att det handlar om både den egna kompetensen och även 

vetskapen om att de är omgivna av kvalificerade och kunniga kollegor. Svensson et al. (2008) 

poängterar att handlingsutrymmet är nödvändigt i professionen då de yrkesverksamma ska 

hantera en mängd olika behov utifrån sina respektive erfarenheter och kunskaper. I 

intervjuerna framhävs kunskap och utbildning som viktiga faktorer och en förutsättning i det 

förebyggande arbetet. Informant 4 lyfter vikten av att använda sin kunskap i praktiken och 

förmedla den till både kollegor och elever. Tankesättet framkommer i flera tidigare studier, 



 

27 

exempelvis hos Thompson et al. (2017) i samband med att de tog fram ett system för att på ett 

effektivt sätt kunna mäta arbetet som utförs i deras verksamhet. De menar dock att det inte 

alltid är mest framgångsrikt att använda sig av en specifik metod utan att det kan finnas 

fördelar i att kombinera olika metoder och arbetssätt. På liknande sätt kan Lipsky (2010) tolkas 

då han talar om likabehandling i kombination med ett individuellt och kontextuellt perspektiv. 

Han menar då att de professionellas sätt att använda sitt handlingsutrymme ligger till grund 

för deras handlande i syfte att möta den enskilde individen utifrån verksamhetens ramar. Detta 

innebär således att metoder och arbetssätt kan variera och kombineras inom de olika 

professionerna och verksamheterna för att anpassas till de enskilda fallen. Informant 5 uppger 

att de kunskaper och metoder som finns måste tas tillvara på och praktiseras när det gäller det 

förebyggande arbetet för att de ska komma till nytta, vilket sägs brista i dagsläget.  Informant 

3 uttrycker sin syn på fortbildning kopplat till den ständiga förändringen i samhället.  

Ja det finns ju alltid utveckling och jag är ju en så här kunskapstörstig person så att 

alla utbildningar alla fortbildningar jag kan få det tänker jag det kommer gynna, ett 

sånt här arbete är aldrig klart. Men jag ser goda förutsättningar att utveckla för det 

kommer ständigt behövas för samhället förändras konstant. 

Fortbildning kan alltså konstateras vara ständigt aktuellt med hänsyn till den oupphörliga 

samhällsutveckling som informanten nämner. Av resultatet att döma har de professionella 

inom elevhälsan goda grundförutsättningar att hålla sig uppdaterade inom sitt område vilket 

höjer deras kompetens och utökar handlingsutrymmet. Kopplat till Antonovsky (2005) kan den 

kunskap som fortbildning medför tänkas skapa en begriplighet vilket skulle kunna leda till 

meningsfullhet i det arbete som utförs. I syfte att arbeta hälsofrämjande utifrån ett salutogent 

perspektiv kan fortbildning därmed främja de professionellas KASAM. 

Flera av informanterna upplever en stor frihet i sitt arbete och kan forma sin dag efter de 

förutsättningar de har. Dock beskriver informant 3 att hon upplevde en alldeles för stor frihet 

i sin yrkesroll inledningsvis då det blev svårt att strukturera arbetet utan tydliga ramar och 

direktiv. Utifrån Antonovskys (2005) teori kan detta tänkas vara en negativ faktor då otydliga 

ramar och en bristande styrning riskerar att försvåra för en person att känna meningsfullhet i 

det utförda arbetet. Även informant 7 uppger att det fanns brister i hennes arbetsbeskrivning 

och att det dröjde en tid innan hon kände sig bekväm nog att arbeta utifrån en struktur som 

hon själv skapat.  

När jag kom så hade jag ju behövt nån som nästan en liten punktlista som: “Gör det 

här och gör det här” så får jag prata med nån om det här var okej. Så man behöver ju 

det här samarbetet och sen ett tydligt material väldigt strukturerat så. Det finns ingen 

tydlig arbetsbeskrivning utan det finns ju en rutin hur ärendena görs och hur jag tar 

kontakten och så men inte mina själva arbetsuppgifter så att det har man ju fått skapa 

sig helt själv. Så man behöver samarbetet med alla andra runt omkring det är ju 

jätteviktigt. 

Andra informanter menar att friheten att kunna skapa sina egna strukturer bara är fördelaktigt 

och anser att de därmed kan vara en extra vuxen i de situationer som detta behövs. De 

professionellas sätt att hantera bristen på struktur från organisationens sida kan liknas vid 

Lipskys (2010) beskrivning om gräsrotsbyråkrater. De uppges utveckla sina egna rutiner och 
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arbetssätt med följden att de på så vis påverkar sitt handlingsutrymme. Informant 3 

exemplifierar detta genom att beskriva sin möjlighet att finnas med i klassrummet, utan att det 

egentligen finns ett uttalat behov eller en tydligt framträdande problematik i just den klassen. 

I och med sitt agerande kan informanten i det här fallet sägas ha både nyttjat och utvecklat sitt 

handlingsutrymme, vilket Svensson et al. (2008) menar är en grundläggande del i det sociala 

arbetet. Utifrån Antonovsky (2005) kan man tolka det som att möjligheten att själv planera sin 

tid och verksamhet ger utrymme för den återhämtning som uppges vara en viktig faktor för 

upplevelsen av hanterbarhet. Handlingsutrymmet främjar således KASAM genom att de 

professionella har både kompetens och förtroende att själva skapa struktur i sitt arbete vilket 

möjliggör upplevelsen av hanterbarhet. 

6 DISKUSSION 

Studiens syfte har varit att ge en fördjupad kunskap kring vilka förutsättningar professionella 

inom elevhälsan upplever sig ha i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet mot psykisk 

ohälsa hos barn och unga. I detta avsnitt presenteras de frågeställningar författarna utgått ifrån 

tillsammans med en redogörelse för huruvida de kan anses vara besvarade eller ej. Även valet 

av metod diskuteras och slutligen förs ett resonemang kring de etiska dilemman och 

ståndpunkter författarna tagit ställning till i studien.  

6.1 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen framgår på vilket sätt empirin genererat svar på de frågeställningar 

studien utgått ifrån och därmed uppfyllt syftet. Diskussionen presenteras utifrån de teman 

resultatet frambringade. Studiens frågeställningar är Hur upplevs förutsättningarna hos de 

professionella inom skolans elevhälsa när det kommer till det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet i skolmiljön? Vilka hinder upplever de professionella inom 

elevhälsan att det finns i deras arbete mot elevernas psykiska ohälsa? Samt vilka möjligheter 

upplever professionella inom elevhälsan att det finns i deras arbete mot elevernas psykiska 

ohälsa? 

6.1.1 Förebyggande och hälsofrämjande arbete 

Barn och unga mår allt sämre och lider i större utsträckning än tidigare av psykisk ohälsa vilket 

elevhälsan har som uppdrag att stävja. Studiens resultat visar att det finns en god tanke och 

ambition kring det förebyggande arbetet men att det inte riktigt räcker hela vägen fram. Ordet 

brandsläckning används flitigt och syftar till att det inte finns tillräckliga förutsättningar att 

arbeta förebyggande och hälsofrämjande utan att den största delen av arbetet går ut på att 

arbeta med akuta lösningar. Det förebyggande arbete tycks därmed vara en vision snarare än 

en realitet. Detta går emot det primära syftet med elevhälsans uppdrag vilket specificeras i 
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Skollagen (2010:800). Det tyder på att det inte finns förutsättningar att arbeta förebyggande 

på det vis som avsågs när riktlinjerna utformades. Tidsbrist och en något otydlig 

arbetsbeskrivning är en del av de hinder som informanterna upplever. Det mönster som kan 

skönjas visar dock att de professionella inom elevhälsan försöker hantera det med hjälp av 

egenutformade arbetssätt för att själva styra över sin planering och utveckling. Av detta att 

döma verkar elevhälsans professioner i vissa fall ha en högre ambitionsnivå och en tydligare 

bild än arbetsledande rektor när det kommer till hur målet med det förebyggande arbetet ska 

uppnås. Trots att det finns en god kommunikation och stöd från organisationen saknas den 

tydlighet och struktur som möjliggör ett framgångsrikt förebyggande och hälsofrämjande 

arbete. En metod för att arbeta förebyggande är att främja skolnärvaro genom att sätta en gräns 

för acceptabel frånvaro. Detta förfarande kan vara positivt ur flera aspekter, inte bara för att 

upptäcka psykisk ohälsa som sådan utan även i syfte att upptäcka barn som på ett eller annat 

vis inte har det bra i sin hemmiljö.  

Det är tydligt utifrån informanternas beskrivningar att eleverna behöver hjälp att definiera 

begreppet psykisk ohälsa och bli medvetna om det. Prior (2011) berättar även att medvetenhet 

eliminerar den stigmatisering som finns kring psykisk ohälsa och ökar benägenheten att söka 

hjälp vid behov. Att det skulle finnas ett märkbart stigma kring psykisk ohälsa är inget som 

direkt framkommer i resultatet men det varierar från skola till skola i vilken utsträckning 

elever söker sig självmant till elevhälsan. Det kan uppfattas som att mentaliteten på respektive 

skola är avgörande för vilken attityd eleverna har till elevhälsan och deras arbete. Det 

medvetandegörande som uppges vara en stor del av elevhälsans arbete kan antas påverka 

elevernas inställning. Därmed utgör det en del av det förebyggande och hälsofrämjande arbete 

vilket de professionella tycks kämpa för att hinna med. Deras egna knep för att på ett 

framgångsrikt sätt hantera de situationer som uppkommer tyder på ett starkt engagemang och 

de verkar även ha ett gott stöd från ledningen i sitt arbetssätt. En annan förklaring till att de 

yrkesverksamma inom elevhälsan, trots de svårigheter som framträder, fortsätter sträva mot 

att arbeta förebyggande och hälsofrämjande kan ses utifrån Antonovskys (2005) teori. För att 

kunna hantera det som beskrivs som brandsläckning, tidsbrist och liknande påfrestningar bör 

en person som ska arbeta inom elevhälsan inledningsvis ha grundläggande förutsättningar att 

uppleva KASAM. Som professionell inom elevhälsan kan det vara en fördel i det förebyggande 

och hälsofrämjande arbetet att kunna skapa ordning i kaos och finna avlastning och 

återhämtning där organisationen i sig inte tillgodoser de behoven. Detta underlättas om den 

professionella har god tillgång till GMR vilket utifrån resultatet kan antas vara fallet hos 

informanterna i denna studie. 

6.1.2 Organisation och samverkan 

Ett bra stöd verkar vara något som bidrar till förutsättningarna att arbeta på ett förebyggande 

och hälsofrämjande sätt. Elevhälsans professioner anser sig ha stöttning från organisationen 

och en väl fungerande intern samverkan. Trots detta vittnas det om brister i samverkan mellan 

elevhälsan och delar av skolpersonalen. För att kunna arbeta utifrån rådande riktlinjer krävs 

en fungerande samverkan där elevhälsan får tillfälle att arbeta både på individ- och gruppnivå. 

Möjligheten att nå ut till eleverna under ordinarie lektionstid brister och denna samverkan bör 

förbättras för att det ska bli så bra som möjligt för eleverna. En tolkning är att 
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samverkanssvårigheterna kan bero på mentorers okunskap om elevhälsans huvudsakliga 

uppdrag och att elevhälsans personal mer ses som extraresurser än professionella med olika 

spetskompetens. Elevhälsan skulle kunna vara en tillgång på andra sätt än att enbart arbeta 

med punktinsatser. Exempelvis skulle de med fördel kunna fungera som handledare till 

mentorer och på så vis både bredda och fördjupa mentorernas kunskapsbas i syfte att främja 

elevernas psykiska hälsa. Detta är något som Franklin et al. (2012) betonar som en viktig form 

av samverkan med positiva konsekvenser för eleverna. Förmågorna hos elevhälsans 

professionella tycks i samverkan med lärare ofta bli förminskade vilket kan tyda på att de 

saknar den legitimitet de borde ha utifrån sina kompetenser.  

Den interna samverkan tycks ändå fungera bra överlag till skillnad från hur den externa 

samverkan beskrivs. Det är svårt att få tider till exempelvis BUP och liknande instanser där 

personal från elevhälsan kan behöva stöd för att hjälpa barn och unga. Orsakerna till detta 

uppges vara långa väntetider då dessa verksamheter har sina egna vårdköer vilket försvårar en 

fungerande samverkan där emellan. När barn och unga behöver hjälp från flera håll, som 

ibland är fallet i komplexa problembilder, beskriver bland annat Almqvist och Lassinantti 

(2018) att ansvarsbilden är otydlig. Vem är ansvarig för vad? Detta verkar även vara en fråga 

de professionella inom elevhälsan brottas med i de fall samarbetet inte fungerar med 

exempelvis mentorer. De elever som behöver hjälp, stöd eller bara en push i rätt riktning tycks 

bli lidande av att organisationen saknar den struktur och ordning som skapar en fungerande 

samverkan både inom och utom organisationen. 

Organisationens utformande kan påverka hur samverkan fungerar och upplevelsen av 

elevhälsans centrala organisation är enligt resultatet överlag positiv. En central elevhälsa kan 

dock innebära att de yrkesverksamma inom den organisationen blir splittrade då de har 

ansvaret på flera olika skolor. Att en skola med få elever inte har behov av elevhälsans olika 

professioner på heltid känns logiskt men frågan är vilka konsekvenser det får när det kommer 

till arbetet med elevernas psykiska ohälsa? Bristen på kontinuitet i elevhälsans närvaro på de 

mindre skolorna försvårar utvecklingen av trygga relationer, både mellan elevhälsan och 

eleverna samt elevhälsan och lärarna. Relationerna kan tänkas vara en förutsättning för den 

fungerande samverkan vilken enligt resultatet framhävs som nödvändig för att kunna arbeta 

förebyggande och hälsofrämjande. Ett relationsskapande berättar även Alizadeh et al. (2011) 

är en grundförutsättning för att eleverna ska känna trygghet i att vända sig till professionen för 

hjälp. Hur organisationen kring elevhälsan ser ut kan utifrån resultatet konstateras påverka 

samverkan. Finns det brister på organisatorisk nivå försämras de professionellas 

förutsättningar att arbeta enligt sina riktlinjer vilket i sin tur drabbar eleverna i slutänden. Av 

detta kan utläsas att en väl utformad och strukturell organisation skapar goda chanser till en 

tillfredsställande samverkan vilket krävs när olika kompetenser behövs för att hantera 

komplexa situationer.  

Även utvärderingar tycks gynna en positiv utveckling av det förebyggande och hälsofrämjande 

arbetet då dessa säger något om vad som varit och hur det kan bli bättre. Tydlighet och väl 

utformat arbetsmaterial ger en grund för att kunna utvärdera arbetet och på så vis ge en 

möjlighet att utvecklas och arbeta framåt. När det brister på dessa punkter kan man som 

yrkesverksam inom elevhälsan behöva finna meningsfullhet genom andra saker än utifrån 

tydlig återkoppling i form av en utvärdering. Behovet av att känna mening med sitt arbete blir 
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uppenbart när två av informanterna uttrycker att de i brist på en konkret uppföljning värderar 

sina dagar i antalet kramar. Detta kan tolkas som att de finner meningsfullhet i sitt arbete 

genom dessa kramar vilket i sin tur främjar KASAM. 

6.1.3 Handlingsutrymme och arbetssätt 

För att bredda sin kompetens är det viktigt att hålla sig à jour med den senaste forskningen och 

ta del av nya metoder. Den upplevda tryggheten som lyfts fram i resultatet bottnar i en tilltro 

till både den egna och kollegornas kompetens, vilket återigen betonar vikten av samverkan 

inom deras yrkesområde. Av resultatet att döma uppmuntras elevhälsans professioner att 

fortbilda sig och det råder inga tvivel om att de har förtroende att själva utforma och anpassa 

sitt arbete utifrån verksamheten. Det kan dock tyckas ligga en alltför stor frihet i detta om det 

sätts i relation till den upplevda bristen på struktur och tydlighet i elevhälsans varierande 

arbetsbeskrivningar. Kan man kräva att den anställda ska ta ansvar för att planera sin egen 

verksamhet om målen och ramarna inte är klargjorda? Det faktum att möjligheten till 

fortbildning erbjuds är naturligtvis positiv men samtidigt framkommer att kunskaper och 

metoder inte alltid tas tillvara på i organisationen. Det kan vara kopplat till de upplevda 

otydligheterna som gör att fokus läggs på att skapa struktur och fungerande arbetssätt istället 

för att föra sina kunskaper vidare i organisationen och arbeta med implementering av metoder. 

Lipsky (2010) beskriver hur den enskilde har möjlighet att påverka sitt handlingsutrymme 

genom att själv utveckla strategier att agera utifrån. Måhända är det en större fördel än nackdel 

att ha den höga grad av frihet i sin yrkesroll som resultatet vittnar om. Det ökade 

handlingsutrymmet kan kanske på sikt generera i en organisation med högre grad av struktur 

och mer definierade ramar. Möjligheterna att arbeta förebyggande mot elevernas psykiska 

ohälsa torde kunna gynnas av den flexibilitet som det självständiga arbetssättet medför. Även 

om informanterna upplever graden av handlingsutrymme som positivt lyckas de ändå inte nå 

fram till att huvudsakligen ägna sig åt det förebyggande arbete de alla eftersträvar. Detta kan 

tolkas som att det råder obalans mellan frihet och tydliga ramar i elevhälsans uppdrag, 

samtidigt som det måste finnas en förståelse för komplexiteten som socialt arbete med 

individer innebär. Med det sagt blir Thompsons et al. (2017) uppfattning om fördelarna med 

att blanda arbetssätt och metoder utifrån den specifika verksamheten mer begriplig. Komplexa 

situationer kräver komplexa lösningar och det anpassningsbara upplägg som elevhälsan har 

när det kommer till arbetsstruktur kan således vara lämpligt.  

6.2 Metoddiskussion 

Studiens syfte har varit att undersöka hur de professionella inom elevhälsan upplever sina 

förutsättningar att arbeta förebyggande och hälsofrämjande mot elevers psykiska ohälsa. För 

att få svar på våra frågeställningar ansågs semistrukturerade intervjuer vara en lämplig metod. 

Med hjälp av dem möjliggjordes fria svar inom en fastställd ram vilket gav informanterna 

utrymme att berätta om sina upplevelser utifrån grundfrågorna. Om studien istället baserats 

på enkäter hade informanternas svar med största sannolikhet inte varit lika utförliga och 
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djupgående. Enkäter som metod för att besvara frågeställningarna hade således inte varit 

lämplig med hänsyn till att studiens kvalitativa avsikt då till stor del gått förlorad. Då studiens 

syfte har uppfyllts och frågeställningarna besvarats med hjälp av de semistrukturerade 

intervjuerna kan valet av metod således fastslås som rättmätig. Samtliga informanter i studien 

är kvinnor vilket kan tolkas utifrån att det råder en ojämn könsfördelning inom elevhälsan, likt 

stora delar av det sociala arbetet i allmänhet. Att enbart kvinnor deltagit kan ha haft betydelse 

för resultatet och eventuellt försvagat studien. När det kommer till elevhälsans förutsättningar 

att arbeta förebyggande och hälsofrämjande torde det dock inte utgöra några skillnader om de 

professionella är män eller kvinnor. Erfarenhetsmässigt föreligger en bredd bland 

informanterna vilket anses ge studien ett perspektiv som inte varit möjligt i det fall samtliga 

informanter arbetat länge alternativt varit helt nya i sina yrkesroller. Även åldersspannet bland 

informanterna breddar bilden av elevhälsans professioner och sammantaget anses dessa båda 

faktorer stärka studien i och med den uppnådda variation som urvalet gett.   

Informanterna arbetar med elever i åldrarna 6–12 år samt 16–18 år och är verksamma som 

skolsköterskor, kuratorer och specialpedagoger. Med detta sagt saknas den del av elevhälsans 

profession som arbetar på högstadiet med elever i åldern 13–15 år. Inte heller psykologer, 

läkare och socialpedagoger är representerade i studiens resultat. Varför de professionella inom 

elevhälsan på högstadiet valt att inte delta är oklart men i mötet med informanterna ges bilden 

av att de yrkesprofessionella på högstadiet har en annan belastning vilket tolkas som att tiden 

inte finns till att delta. Hade en eller fler som arbetar med åldersgruppen 13–15 år deltagit i 

studien kan det tänkas att resultatet sett annorlunda ut. Resultatet skulle troligtvis gett en mer 

nyanserad bild i det fall samtliga yrkesroller inom denna tvärprofessionella verksamhet varit 

representerade. De två bristerna kan sammantaget ses som försvagande för studiens resultat. 

Den tidigare forskning som använts i studien har inhämtats under hela arbetets gång. I första 

hand söktes artiklar för att ge en nyanserad bild av fältet och arbetet inom det. Vidare har 

ytterligare artiklar sökts i syfte att både bekräfta och dementera studiens resultat. Samtliga 

artiklar har gåtts igenom för att försäkra deras relevans med avseende på studiens syfte och 

frågeställningar. Avsikten med att under studiens gång fortsätta titta på tidigare forskning var 

att få variation och en bredare förståelse för att kunna hantera, problematisera och diskutera 

resultatet. Fältet anses med den inhämtade empirin vara tillräckligt utforskat för att 

författarna ska ha fått en bra grund för studien.  

6.3 Etikdiskussion 

De etiska aspekter som ursprungligen diskuterades var hur vi skulle behandla det 

transkriberade materialet i det fall informanterna nämnde namn, arbetsplats eller liknande 

vilket skulle kunna äventyra den utlovade konfidentialiteten.  Beslut fattades med hänsyn till 

konfidentialiteten att alla namn på personer, skolor och städer skulle avidentifieras. 

Diskussioner fördes även kring hur transkriberingarna skulle förvaras vilket författarna enades 

om lämpligast gjordes i lösenordskyddade mappar på privata datorer. Detta sammantaget 

anses stärka studiens konfidentialitet. Funderingar kring intervjufrågorna bollades med 

handledaren, exempelvis om vissa frågor skulle kunna uppfattas på fel vis eller kännas för 



 

33 

påträngande. Med avsikt att eliminera den risken ytterligare genomfördes en testintervju med 

en utomstående person. Utifrån detta reviderades intervjuguiden något och ställningstagandet 

var slutligen att frågorna var riktade till informanternas yrkesprofessionella erfarenheter och 

därmed inte ansågs påverka deras integritet. I övrigt uppstod inte några etiska dilemman vare 

sig före, under eller efter arbetet. 

7 SLUTSATS 

Det finns en viss variation i upplevelsen av vilka förutsättningar professionella inom elevhälsan 

har när det kommer till att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Likväl går det att urskilja 

mönster i upplevelserna av hinder och möjligheter där vissa faktorer är mer framträdande. De 

hinder som anges grundar sig bland annat på en otydlighet i arbetsbeskrivningar och direktiv 

vilket försvårar uppföljning och hämmar utvecklingsmöjligheterna. Tidigare forskning 

framhäver utvärderingen av de professionellas insatser som en framgångsfaktor i det 

förebyggande arbetet. I de fall informanterna upplever brister i utvärderingen hittar de andra 

vägar för att få bekräftelse på att de arbetar i rätt riktning. Av detta dras slutsatsen att 

evaluering har en betydande del i de professionellas förebyggande och hälsofrämjande arbete 

mot elevernas psykiska ohälsa och att det därför borde prioriteras. 

Organisationen har förtroende för professionerna inom elevhälsan utifrån att de ges möjlighet 

att själva skapa struktur och planera sin tid. Organisationen uppmuntrar och möjliggör även 

kompetensutveckling i form av fortbildning. Handlingsutrymmet kan således konstateras vara 

stort vilket ökar möjligheten för de professionella att påverka både organisationen och den 

egna utvecklingen. Det finns en överensstämmande upplevelse av tillfredsställande 

samverkan, bra handlingsutrymme och goda grundförutsättningar att fullfölja sitt uppdrag. 

Det kan dock verka som att elevhälsan arbetar i motvind då deras uppdrag och resurser är 

konstanta medan psykisk ohälsa hos barn och unga ökar. Utifrån detta dras slutsatsen att det 

brister någonstans och att elevhälsan ändå kanske inte tillhandahålls tillräckliga 

förutsättningar för ett fullgott förebyggande och hälsofrämjande arbete. 

Denna studie kan bidra till forskningen genom att den redogör för elevhälsans förutsättningar 

i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet utifrån de professionellas perspektiv. Förslag 

på vidare forskning är att genom en longitudinell pilotstudie undersöka på vilket sätt 

implementering av metoder, exempelvis 7TJUGO, redan i tidig ålder skulle påverka den 

psykiska ohälsan hos barn och unga. Fortsatt forskning inom ämnet skulle kunna leda till att 

elevhälsans förutsättningar kan optimeras i syfte att främja barn och ungas psykiska hälsa och 

minska behovet av socialt stöd i framtiden. 
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BILAGA A 

MISSIVBREV OCH INFORMERAT SAMTYCKE 

Stort tack för att du vill delta i vår intervjustudie! Intervjuerna genomförs av Malin Gustafsson 

och Anna Wigzell Karlström som är studenter på Socionomprogrammets sjätte termin vid 

Mälardalens högskola i Eskilstuna. 

Intervjun är ämnad för professionella inom elevhälsan och syftar till att undersöka vilka 

förutsättningar de upplever sig ha när det gäller att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. 

Resultatet av studien kommer enbart att användas i vårt självständiga arbete och du är 

välkommen att ta del av den färdiga uppsatsen om du så önskar. 

Intervjun beräknas pågå under ca 30 minuter och vi önskar spela in intervjun för att sedan 

kunna transkribera den för vidare analys. 

Vi följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilka presenteras i följande punkter: 

• I enlighet med informationskravet har du erhållit information om studien och dess 

syfte. 

• I enlighet med samtyckeskravet ges du möjlighet att godkänna ditt deltagande i studien 

och har rätt att när som helst avbryta ditt deltagande, utan påtryckning och utan att 

ange skäl. 

• I enlighet med konfidentialitetskravet kommer din identitet inte att röjas och 

materialet kommer att hanteras och förvaras på ett säkert sätt för att garantera att din 

identitet skyddas. 

• I enlighet med nyttjandekravet kommer materialet endast användas i forskningssyfte 

för denna specifika studie. Intervjuerna kommer raderas efter att uppsatsen har 

godkänts. 
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Anna Wigzell Karlström                                       Malin Gustafsson                                              

Handledare: Anna-Lena Almqvist  anna-lena.almqvist@mdh.se 

 

Genom att du signerar detta missivbrev lämnar du samtycke till deltagande i studien 
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BILAGA B 

INTERVJUGUIDE 

 

• När vi pratar om ”elevhälsan” menar vi din arbetsplats och elevhälsan på den skola där 

du är verksam 

• Med ”organisationen” avses organisationen som du arbetar inom 

 

Inledning 

• Vilket år är du född? 

• Vad arbetar du med inom elevhälsan, vad har du för titel? 

• Hur länge har du arbetat med de arbetsuppgifter du har idag? 

• Vilken utbildning har du för din nuvarande tjänst? 

 

Arbetsuppgifter och elevkontakt 

• Vad består dina huvudsakliga arbetsuppgifter av? (Är de i linje med vad som är tänkt, 

krav och förväntningar?) 

• Vilken ålder har de elever du möter? 

• Hur kommer du i kontakt med eleverna? 

 

Förebyggande och hälsofrämjande arbete  

• Vilken syn anser du att elevhälsan har på psykisk ohälsa? 

• Hur ser du på elevhälsans sätt att i praktiken arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande mot elevernas psykiska ohälsa?  

• Hur ser du på ditt eget sätt att arbeta förebyggande och hälsofrämjande mot elevernas 

psykiska ohälsa? (Handlingsutrymme? Utveckling? Fortbildning? Stöd?)   

• Känner du dig trygg utifrån din profession att möta elever med olika typer av 

problematik? (Vad tänker du ligger till grund för den tryggheten? alt. Vad skulle du 

behöva för att känna dig trygg?)  

• Vilka möjligheter att påverka ditt arbete upplever du att organisationen erbjuder dig? 

• Hur utvärderas elevhälsans arbete på din arbetsplats? 

• Vilka utvecklingsmöjligheter kan du se när det kommer till elevhälsans förebyggande 

och hälsofrämjande arbete med avseende på psykisk ohälsa? 

 

Avslutning 

• Har du något du vill tillägga, är det något du känner att vi missat som du tycker att vi 

bör ta med oss? 

• Är det okej om vi kontaktar dig för eventuellt förtydligande kring de frågor du 

besvarat? 


