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SAMMANFATTNING 

Skolans samlade elevhälsa ska utgöra en helhet som bistår verksamheten med 
hälsofrämjande och förebyggande insatser. De ska bedriva ett målinriktat arbete och skapa 
lärmiljöer som både främjar elevers hälsa och lärande. Trots detta, finns det forskning som 
visar att elevhälsan står inför stora utmaningar rörande tillämpningar av hälsofrämjande 
insatser. Mot denna bakgrund är syftet med föreliggande studie att belysa hur elevhälsan 
arbetar hälsofrämjande med skolelevers psykiska hälsa. Studien har en kvalitativ metod och 
är baserad på semistrukturerade intervjuer. Genom ett målstyrt urval har fem personer 
intervjuats som arbetar med elevhälsa inom tre olika högstadieskolor i Västmanland. De 
tillför skolorna med olika arbetsinsatser och omfattar yrkestitlar som skolsköterska, 
specialpedagog och kurator. Det insamlade intervjumaterialet har analyserats med hjälp av 
en manifest innehållsanalys och försett studiens resultat med två kategorier; ”Skola som 
hälsofrämjande arena” och ”Utvecklingsbehov i elevhälsoarbetet”. Det framkomna resultatet 
visar att elevhälsan tillämpar insatser som syftar till att stärka elevernas delaktighet och 
arbetar aktivt för att de ska tillses med positiva bemötanden. Samtidigt visar resultatet att det 
föreligger ett flertal organisatoriska faktorer som försvårar det hälsofrämjande arbetets 
utformning. På grund av bristande tid och oklara mål hamnar arbetet snarare i åtgärdande 
arbetsgångar.  
 
Nyckelord: Elevhälsa, Hälsofrämjande arbete, Kvalitativ studie, Psykisk hälsa, Skolelever 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The school health service shall include an approach which assists the school establishment 
with health promotion and preventive interventions. They shall conduct a goal-oriented work 
and create learning environments that promote students health and learning. However, 
research shows that the student health services faces major challenges regarding health 
promotion actions. The current situation led to the purpose of this study which is to highlight 
how the student health service promote students mental health. The study has a qualitative 
method and is based on semi-structured interviews. Through a targeted selection, five people 
have been interviewed who works in the school health service at three different middle 
schools in Vastmanland. They provide the schools with various health interventions and 
compose titles such as school nurse, special educator and counselor. The collected material 
has been analyzed using a manifest content analysis which contributed to the study's results 
with two categories; "School as an arena for health promotion" and "Development needs in 
the school health service work". The result shows that school health service applies initiatives 
aimed at strengthening the students participation and are working actively to ensure that the 
students are treated with positive attitudes. Meanwhile, the result indicates that there are 
several organizational factors that make the structure of health promotion more difficult. Due 
to lack of time and unclear goals, the work ends up in remedial steps. 
 
Keywords: Health promotion, Mental health, Qualitative study, School health service, 
Students 
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1 INTRODUKTION  

 
Att främja barn och ungas psykiska välbefinnande, är viktigt nu och för framtiden. Barn är en 
särskilt utsatt grupp för psykiska besvär och enligt folkhälsomyndighetens rapport (2018) 
lider allt fler barn med någon form av psykisk ohälsa. Det växande ohälsotalet är numera ett 
folkhälsoproblem som utifrån ett samhällsperspektiv orsakar konsekvenser för både den 
enskilde individen och samhället i stort. Det är därav vikt att den stigande ohälsan motverkas 
genom tillämpningar av tidiga insatser som främjar barnens utveckling mot en frisk och 
positiv framtid.  
 
En arena som präglar en stor del av barn och ungas vardag och har därmed goda möjligheter 
att främja såväl hälsa som lärande, är skolan. I enlighet med skollagen (SFS 2010:800) som 
trädde kraft 2011, ska skolverksamhetens program för elevhälsa bestå av hälsofrämjande och 
förebyggande insatser. Arbetet ska möjliggöra elevers förutsättningar till att uppnå 
utbildningens mål och bidra med medel som främjar deras skolutveckling. Modern forskning 
påvisar dock elevhälsoarbetets hälsofrämjande del som alltför frånvarande och bristfällig. 
Det föreligger svårigheter att systematiskt genomföra åtgärder som syftar till att stärka 
elevernas hälsa då arbetet inte omfattas av särskilda målinriktade strategier. Trots 
lagstiftning, hamnar det hälsofrämjande arbetet i skymundan och förblir snarare en strävan 
om vision än praktiknära. Denna vetskap ligger till grund för motivet att vilja belysa hur 
elevhälsans faktiska hälsofrämjande arbete bedrivs. Studien har till avsikt att intervjua 
elevhälsopersonal för att erhålla djupare förståelse kring dess hälsofrämjande tillämpningar 
och vilka faktorer som eventuellt försvårar arbetets utformning.   
 
Författarens förförståelse kring skolverksamheters hälsofrämjande arbeten är begränsad. 
Däremot har författaren under sin utbildning inhämtat kunskap berörande hälsofrämjande 
utföranden på både individ-, grupp- och samhällsnivå. Det föreligger även förförståelse kring 
den psykiska ohälsans utbredning bland barn och unga, samt vilka orsaker som ligger bakom 
ohälsans utveckling.  
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2 BAKGRUND 

I följande avsnitt ges en inblick i psykisk hälsa, med en genomgång av dess definition och 
utbredning bland barn och unga, vad hälsofrämjande arbete innebär och viktiga aspekter av 
elevhälsan. Det följs sedan med en presentation av teoretiska perspektiv och en beskrivning 
av studiens problemformulering.  

2.1 Psykisk hälsa  
Psykisk hälsa kan beskrivas som ett tillstånd av mentalt välbefinnande där varje individ har 
förmåga att fungera rent psykologiskt. Begreppet kännetecknas som mer än frånvaro av 
sjukdom och bidrar till individens mentala funktionsförmåga att kunna hantera 
påfrestningar och prestera produktivt (WHO, 2013). Ur en ekonomisk och social synvinkel, 
betraktas psykisk hälsa som en väsentlig tillgång för både individen och samhällets framtida 
utveckling (Barry, 2012). 
 
Folkhälsomyndigheten (2017) beskriver psykisk ohälsa som en allmän benämning för nedsatt 
psykiskt välbefinnande eller psykiska besvär som i olika grad påverkar den mentala 
funktionsförmågan hos individen. Begreppet innefattar besvär som tar sig uttryck i oro, 
ångest, nedstämdhet och sömnsvårigheter. 

2.2 Barn och ungas psykiska hälsa   
Barn och ungas psykiska hälsa har försämrats under de senaste 20 åren (Socialstyrelsen, 
2017). Med barn och unga avses i detta arbete vara personer upp till femton år. Enligt en 
rapport från folkhälsomyndigheten (2018) har den psykiska ohälsan ökat i Sverige, framför 
allt bland 13- och 15-åringar. Trots att de flesta barn är tillfreds med livet, har det blivit allt 
vanligare att de drabbas av oro och sömnsvårigheter, känner sig nedstämda och irriterade. Ur 
ett internationellt perspektiv har den växande psykiska ohälsan har blivit mer omfattande i 
Sverige, jämfört med andra nordiska länder. Detta betonar även Bremberg (2015) i sin studie 
då Sverige som till skillnad från Danmark eller Norge, påvisar en märkbar ökning av psykiska 
sjukdomar bland barn och unga.  

2.3 Folkhälsoperspektiv  
Bördan av psykisk ohälsa orsakar inte enbart lidande för den drabbade, utan medför 
livslånga konsekvenser för både den enskilde individen och samhället. Psykisk ohälsa står för 
en samhällskostnad på 135 miljarder kronor varje år och är ett växande folkhälsoproblem 
som berör samtliga i samhället. Det är därav vikt att tillämpa övergripande strategier som 
förebygger dess utveckling och förbättrar människors levnadsförhållanden (Nationell 
Samordnare, 2015). Enligt Lindert, Bilsen och Jakubauskiene (2017) bör den psykiska 
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ohälsan vara ett prioriteringsområde vid arbete med folkhälsa och motverkas genom insatser 
såväl på individnivå som på grupp- och policynivå. Det är en faktor som medför ett lidande 
för både familj, vänner och samhället i stort. 
 
En grupp som är särskilt utsatt för psykisk ohälsa, är barn och unga. Det föreligger 
svårigheter att kartlägga varför den psykiska ohälsan utvecklas, dock bedöms förändringar i 
miljöer som präglar en stor del av barn och ungas vardag vara en bidragande faktor till 
ökningen (Nationell Samordnare, 2015). I folkhälsomyndighetens rapport (2018) 
framkommer det att skolan är en miljö som under de senaste åren haft en inverkan som inte 
främjar elevers psykiska mående. Det finns flera studier som påvisar kopplingar mellan höjda 
kompetenskrav och skolrelaterad stress. Denna kombination resulterar ofta till låga 
skolprestationer och ökade psykiska besvär hos eleverna. Rapporten belyser även att skolan 
som helhet behöver stärkas och skapa lärandemiljöer som såväl främjar deras hälsa som 
lärande (Folkhälsomyndigheten, 2018). Vikten av tidiga ingrepp är nyckeln till minskade 
framtida hälsokonsekvenser och viktigt att beakta utifrån ett samhällsperspektiv, då det 
underlättar arbetet för jämlik hälsa hos befolkningen (Mcdougall, 2011).  

2.4 Det hälsofrämjande arbetet i skolan  
Skolan har ett ansvar att skapa samt upprätthålla en främjande skolmiljö som bidrar till 
elevernas lärande och hälsa. Ur en hälsofrämjande synvinkel ska skolan erbjuda ideala 
möjligheter som främjar elevers personliga utveckling och stimulerar deras strävan att nå 
kunskapsmålen (Hylander & Guvå, 2017). O’Conner, Dyson, Cowdell och Watson (2017) 
menar att det är av särskild vikt att tillämpa hälsofrämjande insatser då det bidrar till ökad 
social kompetens hos elever och begränsar uppkomsten av psykiska hälsoproblem. Som 
Sveriges största arbetsplats, är det väsentligt att skolverksamheterna skapar tryggsamma 
skolmiljöer där elever får känna sig delaktiga i sin utbildning och medverka i beslut som 
berör deras hälsa och lärande (Lundin & Belfrage, 2012).  
 
Tidigare forskning visar att ett väl genomfört hälsofrämjande arbete ökar elevers upplevelse 
av självkänsla, vilket kan mätas i skolresultat (Hylander & Guvå, 2014). Elever med positiva 
skolresultat erhåller vanligtvis hög självkänsla och i motsatt förhållande kan låga skolresultat 
bidra till negativ självuppfattning bland elever (Gustafsson et al., 2010). Dray et al. (2017) 
menar dessutom att barn som drabbas av psykiska besvär tenderar att klara sig sämre i 
skolan och utsätter sig i större utsträckning för olika hälsoriskbeteenden. Barn är en sårbar 
grupp som behöver stöd av såväl lärare som föräldrar för att inte hamna i onda cirklar av 
psykisk ohälsa som följer med dem upp till vuxenlivet (Membride, 2016).  
 
Framgångsrika skolor låter eleverna vara delaktiga i olika beslut, bygger goda relationer och 
utvecklar aktivt skolan till en stödjande miljö för både hälsa och lärande (Turunen, 
Sormunen, Jourdan, Von Seelen & Buijs, 2017). Ett arbete som detta vilar på en grund av 
engagerade skolpersonal och en elevhälsa som stödjer barnen genom skolgången och ger de 
förutsättningar till en positiv framtid (Hylander & Guvå, 2014).  
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2.5 Elevhälsans uppdrag och arbete i skolan   
Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska elevhälsan vara av förebyggande och hälsofrämjande 
karaktär. Elevhälsan ska tillgodose samtliga elever med tillgång till skolläkare, 
skolsköterskor, psykologer och kuratorer, samt personal med specialpedagogiska 
kompetenser. De ska fungera som stöd och främja elevers utveckling samt förmåga att kunna 
uppnå skolans kunskapsmål. I förarbetet till den nya skollagen framgår det att elevhälsans 
främsta uppdrag är att stimulera elevernas skolutveckling och skapa miljöer som både 
främjar och upprätthåller deras hälsa. De ansvarar för att bidra till trygga uppväxtvillkor, 
vilket i enlighet med folkhälsopolitikens första målområde ”Det tidiga livets villkor” (Prop. 
2017/18:249), är en grundläggande förutsättning för barns hälsa. I ett mer individinriktat 
arbete är det inom ramen för elevhälsans uppdrag att undanröja risker och utreda orsaker 
som hämmar elevers hälsoutveckling (Prop. 2009/10:165).   
 
Elevhälsans generella arbetsuppgifter är att genomföra kartläggningar, analyser och ständigt 
utveckla arbetet kring elevernas lärmiljöer. Arbetet ska genomsyras av ett tvärprofessionellt 
perspektiv där elevhälsans tillhörande professioner gemensamt ska stödja och främja elevers 
kunskapsutveckling (Socialstyrelsen och Skolverket, 2016). Med det tvärprofessionella 
perspektivet bedöms samverkan vara en grundläggande faktor för elevhälsans framtida 
arbete. Genom att organisera samverkansarbeten med olika myndigheter eller hälso- och 
sjukvårdsorganisationer, möjliggörs åtgärder som tillgodoser eleverna med stöd i det 
sammanhang de befinner sig i. Elevhälsan kan betraktas som elevernas företagshälsovård 
som medverkar till att främja deras arbetsmiljö och identifierar riskfaktorer som kan komma 
till att hota elevernas hälsa. (Hylander & Guvå, 2017). Med riskfaktorer avses de faktorer som 
har betydelse för uppkomsten av ohälsa. Det kan vara en händelse, ett förhållande eller en 
egenskap som ökar sannolikheten att exponeras för ett hälsoproblem. Faktorer som däremot 
ökar individens motståndskraft mot ohälsa och leder till positiva utfall, kallas för skydds- 
eller friskfaktorer (Folkhälsomyndigheten, 2018).  

2.6 Elevhälsans tre spår   
I linje med skollagen (SFS 2010:800) föreligger det krav på tillgång till medicinska-, 
psykologiska-, psykosociala- samt specialpedagogiska insatser i skolan. De utförs av 
elevhälsans tillhörande professioner och kan delas in i tre spår. Första spåret består av 
medicinska insatser som representeras av skolläkaren och skolsköterskan. De bär på 
medicinsk kompetens och har vetenskaplig grund om diagnostik, behandling och 
folkhälsovetenskap. Tillsammans ska de på ett övergripande plan arbeta för att förebygga 
sjukdomar och bidra med insatser som främjar elevers skolutveckling. Detta genom 
hälsokontroller där syftet är att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och 
kartlägga skyddsfaktorer som bidrar till elevernas psykiska välbefinnande (Hylander & Guvå, 
2017).  
 
Det andra spåret innefattar de psykologiska- och psykosociala insatserna inom elevhälsan. 
Skolans psykologiska insatser utförs av skolpsykologen som har till uppgift att stödja elevers 
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skolgång och bistå verksamheten med psykologisk kompetens. De psykosociala insatserna 
representeras av skolkuratorn som arbetar på uppdrag att ge stöd och rådgivning till både 
elever och lärare (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016).  
 
I det tredje spåret ska specialpedagogiska insatser utföras av personal som besitter 
specialpedagogiska kompetenser. Skollagen definierar inte någon särskild yrkeskategori, 
däremot genomförs insatserna vanligtvis av specialpedagoger. Deras del av elevhälsoarbetet 
är att skapa åtgärdsprogram och utveckla klassrumsmiljöer som främjar elevers 
förutsättningar för lärande. De ska i sin handledande roll även erbjuda hjälp åt elever i 
skolsvårigheter och stödja lärarnas pedagogiska arbete (Lundin, 2014).  

2.7 Elevhälsans hälsofrämjande arbete 
Socialstyrelsen och Skolverket (2016) skriver att elevhälsans främsta uppdrag är att tillföra 
skolan med förebyggande och hälsofrämjande insatser. Med betoning på det förebyggande, 
är elevhälsans roll att identifiera aktuella hälsorisker som kan komma till att hota individers 
hälsa. Arbetet ska baseras på en kunskapsgrund om vad som orsakar ohälsa och genomföra 
kartläggningar för att tidigt upptäcka faktorer som hindrar elevers lärande (Partanen, 2012).  
Den hälsofrämjande delen av elevhälsoarbetet syftar till att åstadkomma miljöer som 
genomsyras av ett salutogent perspektiv. Det salutogena perspektivet utgår från Antonovskys 
teori om salutogenes och utgör en viktig faktor för att en hälsofrämjande utveckling ska ske. 
Perspektivet förutsätter ett arbete som systematiskt identifierar samt analyserar friskfaktorer 
som leder till hälsa (Guvå, 2014).  
 
Enligt Höög (2014) ska det hälsofrämjande arbetet tillföra insatser som ökar människors 
möjlighet till delaktighet och skapar skolklimat som präglas av goda relationer mellan elever 
och lärare. Författaren menar att detta förutsätter en gemensam värdegrund hos 
skolpersonal som tillsammans bedriver arbetet framåt. Elevhälsans roll i det hälsofrämjande 
arbetet omfattar skapandet av lärmiljöer där elevers värderingar samt mål respekteras. De 
ska med sina samlade kompetenser analysera framgångssituationer för att kunna stärka samt 
bibehålla elevernas psykiska, fysiska och sociala välbefinnande (Socialstyrelsen & Skolverket, 
2016). 
 
Dagens forskning visar däremot en föreliggande frånvaro av hälsofrämjande tillämpningar i 
elevhälsan. Enligt Hylander (2011) saknas det teorier och tydliga metoder för hur det 
hälsofrämjande arbetet ska genomföras. Avsaknaden orsakar en oklar arbetsstruktur som 
inte främjar det salutogena synsättet, utan medför ett arbetssätt som genomsyras av 
patogena processer, där tyngdpunkten ligger på vad som orsakar ohälsa framför det som 
bidrar till hälsa. Partanen (2012) menar att det är vanligt förekommande att elevhälsans 
arbete blir av åtgärdande karaktär. Det föreligger organisatoriska faktorer som varken 
möjliggör tid eller utrymme för hälsofrämjande insatser då arbetet sällan omfattas av tydliga 
systematiska strategier (Partanen, 2012). Likaså ser Törnséns (2014) i sin studie en mångfald 
av faktorer som orsakar elevhälsans hälsofrämjande arbete som bristfällig och alltför 
individinriktad. På grund av otillräckliga tillgångar riktas arbetet främst mot elever i 
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skolsvårigheter istället för att tillgodogöra de på grupp- och organisationsnivå. Törnsén 
(2014) betonar vikten av att införa handlingsplaner som både tydliggör elevhälsans visioner 
samt mål berörande det hälsofrämjande arbetet, men även hitta nya angreppssätt för 
utvecklade samarbetsstrukturer mellan elevhälsans tillhörande professioner och övrig 
skolpersonal. 

2.8 Teoretiska perspektiv  
Studiens teoretiska perspektiv utgörs av det salutogena perspektivet och ramfaktorteorin. 
Det salutogena perspektivet avser bidra med ökad förståelse vad gäller elevhälsans arbete 
utifrån salutogena processer och ramfaktorteorin syftar till att synliggöra de faktorer som 
eventuellt påverkar elevhälsans möjlighet till hälsofrämjande utföranden. 

2.8.1 Det salutogena perspektivet 

Som tidigare nämnt ligger elevhälsans hälsofrämjande arbete i linje med det salutogena 
perspektivet, vilket utvecklades av Aaron Antonovsky under 1960- och 70-talet. Utifrån 
perspektivet är hälsans ursprung det centrala där faktorer som främjar och vidmakthåller 
hälsa är av betydelse (Antonovsky, 2005). Enligt Socialstyrelsen och Skolverket (2016) har 
elevhälsan till uppgift att tillämpa ett arbetssätt som ökar individens möjlighet att utvecklas 
utifrån egna förutsättningar. Arbetet ska genomsyras av ett hälsofrämjande förhållningssätt 
som stärker individens tilltro till den egna förmågan och tillgodogöra dem tillräckligt med 
resurser för att klara skolgången.  
 
Kärnan i det salutogena perspektivet utgörs av Antonosvkys framforskade teori om KASAM 
som står för ”känsla av sammanhang”. Den innefattar tre komponenter som tillsammans 
bildar en enhet och demonstrerar individens upplevelse av dess tillvaro på tre olika plan; 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. I korthet handlar begriplighet om i vilken 
uträckning individen upplever sin vardag som strukturerad och förutsedda såväl som 
oförutsedda händelser som gripbara. Hanterbarhet syftar till individens upplevelse av att ha 
resurser att tillgå vid yttre påfrestningar och den tredje komponenten förklarar individens 
vilja samt förmåga att kunna finna mening i olika livssituationer. Meningsfullhet beskrivs 
som teorins motivationskomponent och betraktas som avgörande berörande människans 
engagemang att vilja möta motgångar som uppstår i livet (Antonovsky, 2005). För att 
omsätta KASAM i ett skolsammanhang kan begriplighet innebära att eleven vet hur 
skoldagen kommer att utspela sig eller har kännedom om verksamhetens tillgångar. Med 
komponenten hanterbarhet kan det handla om att eleven tillhandahåller tillräckligt med 
resurser för att kunna uppnå utbildningens mål, och meningsfullhet betraktas som ett medel 
för ökad delaktighet och bidrar till att eleven upplever sin skolsituation som intressant samt 
besitter motivation att vilja slutföra sina skoluppgifter (Hylander & Guvå, 2017).  
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2.8.2 Ramfaktorteorin 

En teori som grundar sig i det pedagogiska och handlar om i vilken utsträckning 
skolverksamheternas lärande påverkas av yttre såväl som av inre faktorer, kallas för 
ramfaktorteorin. Den är myntad av Dahllöf (1967) som hade till avsikt att studera vilka ramar 
som styr en undervisnings utformning. Han kom fram till att läromedel, tid och 
elevgruppering var de främsta ramfaktorerna, och kunde både verka begränsande eller 
möjliggöra utvecklade undervisningsprocesser. Teorin har sedan dess vidareutvecklats av 
Lundgren, Linde och Aeslund (1999) som redogjorde ytterligare ramfaktorer som mer eller 
mindre påverkar undervisningens resultat. Det kan handla om skolans uppbyggnad, struktur, 
lokaler, förordningar och lagar.  
 
Utgångspunkten i teorin är att den utgörs som en tankemodell för hur väl en process 
genomförs inom vissa ramar och delas in i tre system; målsystem, ramsystem och 
regelsystem. Med målsystemet föreligger det läroplaner där mål och kunskapskrav styr hur 
läraren planerar och genomför sina undervisningar. Vad gäller ramsystemet berörs olika 
organisations- och resursrelaterade frågor som tid, utrustning och sociala förhållanden. Det 
sistnämnda systemet innefattar ramar som skolverksamheten har begränsad inverkan på, det 
vill säga förordningar och lagar (Gustafsson, 1999). I relation till det pedagogiska, är tanken 
att teorin ska användas som stöd för att synliggöra vilka ramfaktorer som påverkar 
elevhälsans arbete och dess möjligheter att genomföra hälsofrämjande insatser.  

2.9 Problemformulering 
Att den psykiska ohälsan har ökat bland barn och unga, råder det inga tvivel om. Det är 
numera ett växande folkhälsoproblem som både påverkar samhällets tillstånd och framtida 
utveckling. Sett ur ett arenaperspektiv, är skolan en arena som har stor inverkan på elevers 
hälsa och bör därav genomsyras av miljöer som såväl främjar hälsa som lärande. I linje med 
skollagen, ska elevhälsan främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande. De ska verka för 
att skapa skolmiljöer som bidrar till elevers skolutveckling och tillämpa insatser som stärker 
deras psykiska, fysiska och sociala välbefinnande.  
 
Efter en genomförd litteratursökning föreligger det begränsad forskning vad gäller 
elevhälsans tillämpningar av hälsofrämjande åtgärder. Den forskning som finns publicerad 
visar på ett elevhälsoarbete som präglas av bristfälliga hälsofrämjande utföranden då det 
förekommer organisatoriska faktorer som hindrar arbetets utformning. Denna bakgrund i 
kombination med vetskapen om psykiska ohälsans utbredning bland barn och unga, har 
väckt ett intresse att vilja studera och få ökad förståelse för hur elevhälsans hälsofrämjande 
arbete bedrivs. Det finns en vilja att undersöka vilka insatser som värderas som 
hälsofrämjande och hur arbetet tillämpas inom skolverksamheterna. Vidare föreligger det en 
strävan om att erhålla förståelse kring vilka faktorer som försvårar arbetets förekomst och 
hur dessa påverkar elevhälsopersonalens möjligheter att främja elevers psykiska hälsa. 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 
Syftet med studien är att belysa hur elevhälsan arbetar hälsofrämjande med skolelevers 
psykiska hälsa. 

3.1 Frågeställningar  
 

• Hur arbetar elevhälsan främjande med skolelevers psykiska hälsa?  

• Vilka utvecklingsbehov och hinder beskrivs i arbetet?  

 

4 METOD  

I detta avsnitt motiveras val av metod och urval av informanter, samt en beskrivning av 
datainsamlings- och analysprocessen. Slutligen följs en redogörelse av studiens 
kvalitetskriterier och de etiska aspekter som tagits i beaktande.   

4.1 Kvalitativ metod 
Till föreliggande studie har en kvalitativ metod valts. Vid kvalitativa studier efterfrågas 
subjektiv kunskap där människors synsätt på verkligheten är av betydelse (Bryman, 2018). 
Det föreligger en strävan att erhålla beskrivningar som fångar människors upplevelser och 
uppfattningar kring det fenomen som studeras. Med denna metod är därav kvalitativa 
intervjuer till att föredra (Kvale & Brinkmann, 2014). Patel och Davidsson (2011) förklarar att 
den kvalitativa intervjun ger informanten utrymme till att uttrycka sig i ord och röra sig i 
olika riktningar. På så vis framhävs olika aspekter av informanternas upplevelser, vilket 
gynnar studien med omfångsrika och detaljerade svar.  
 
Valet av kvalitativ metod har baserats på studiens syfte där avsikten har varit att erhålla 
resultat av beskrivande karaktär. Det förelåg en vilja att få en djupare förståelse för hur 
elevhälsan arbetar hälsofrämjande med elevers psykiska hälsa. I studien har informanterna 
därför fått möjligheten att dela med sig av sina egna upplevelser och erfarenheter berörande 
det hälsofrämjande arbetet, samt resonerat kring olika elevhälsofrågor.  
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4.2 Urval 
Urvalsformen som ligger till grund för studiens val av informanter har baserats på ett 
målstyrt urval. Bryman (2018) beskriver urvalsformen som en strategisk metod där 
informanter väljs ut med anknytning till det som ska studeras. I enlighet med studiens syfte, 
har det därför varit av intresse att intervjua personer som arbetar med elevhälsa och besitter 
kunskap kring det studerade ämnet.  
 
Då den psykiska ohälsan framför allt ökar bland 13–15 åringar, har det varit inom ramen för 
studiens avgränsning att genomföra intervjuer med elevhälsopersonal som verkar inom olika 
kommunala högstadieskolor i Västmanland. Detta för att bidra studien med ett bredare 
perspektiv på hur elevhälsan arbetar hälsofrämjande och vilka hinder som eventuellt 
förekommer i arbetet. Ambitionen har varit att få ett medverkande från fem olika skolor, 
dock på grund av tidspress och bristande intresse har endast personal från tre 
högstadieskolor inkluderats. Däremot har avgränsningen och den valda urvalsmetoden 
bidragit till att informanterna ansågs vara av vikt för att syftet skulle kunna besvaras. 
Urvalsgruppen består av totalt fem informanter och omfattar yrkestitlar som specialpedagog, 
kurator och skolsköterska.  
 
Initialt kontaktades informanterna via mail som innehöll ett bifogat missivbrev (Bilaga A) 
där studiens syfte samt etiska aspekter redogjordes. Deras kontaktuppgifter identifierades 
genom en sökning på skolornas respektive hemsidor och när endast två tackade ja till 
deltagandet, kontaktades resterande tre informanter via telefon. Under samtalet erhöll de 
information om studiens syfte, hur intervjun skulle gå till väga samt en muntlig redogörelse 
av vilka etiska aspekter som skulle tas i beaktande. 

4.3 Den kvalitativa intervjun  
Avsikten med kvalitativa intervjuer är att tillhandahålla empiri i form av människors 
uppfattningar eller upplevelser kring ett fenomen. Det är kvalitativa aspekter av information 
som eftersöks och där studieobjektets tankar samt åsikter är av värde (Patel & Davidsson, 
2011). Till denna studie har intervjuerna utgått från en semistrukturerad form. En 
intervjuform som är öppen till sin karaktär och erbjuder informanterna frihet att formulera 
sina egna svar (Bryman, 2018). Denna intervjuform ansågs vara lämplig för studiens syfte då 
formens flexibilitet bidrar till nyanserade diskussioner och djupa svar.  
 
Vid intervjutillfällena användes en intervjuguide (Bilaga B) som stöd. En intervjuguide som 
används till semistrukturerade intervjuer kan betraktas som ett manus som innehåller en 
översikt av ämnen och frågor som ska komma till att beröras under intervjuerna (Bryman, 
2018). Kvale & Brinkmann (2014) betonar att frågorna kan ställas i olika ordningsföljd och 
kompletteras med följdfrågor om intervjuaren vill erhålla ytterligare fördjupningar av olika 
svar. Till denna studie förelåg det en strävan att utforma en intervjuguide som till låg grad 
skulle begränsa informanternas svar. Tanken var att de formulerade frågorna skulle vara 
öppna till sin karaktär och bidra till diskussioner kring det studerade ämnesområdet. 
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Intervjuguiden har således bestått av fem huvudfrågor som efterfrågade upplevelser och 
tolkningar kring det hälsofrämjande arbetet i elevhälsan samt frågor berörande arbetets 
eventuella hinder och utvecklingsbehov. Innan intervjuerna ägde rum genomfördes en 
pilotintervju för att kontrollera intervjuguidens uppsättning samt relevans för studiens syfte. 
Pilotintervjuer är till för undersöka frågornas begriplighet till det som ska studeras och 
säkerställa att de uppfattas korrekt, men även för att erhålla erfarenhet av den valda 
intervjumetoden (Bryman, 2018). Informanten till pilotintervjun var en studiekamrat och då 
frågorna ansågs besvara syftet, förelåg det inga behov av justeringar.  
 
Mötet för de fem intervjuerna bokades via mail och telefon. De tre informanterna som 
tackade ja till deltagande via telefon, erhöll ytterligare ett mail som tydliggjorde studiens 
syfte, samt vilken dag och tid intervjuerna skulle äga rum. Samtliga informanter fick själva 
föreslå tid och plats. Vid varje intervjutillfälle användes en mobiltelefon för att spela in 
samtalen, trots detta gick en intervjuinspelning förlorad. Det inspelade materialet blev 
korrupt och kunde inte längre spelas upp. För att inte gå miste om informantens svar, skrevs 
minnesanteckningar under samma dag för att minimera risken för att glömma bort vad som 
diskuterades vid intervjun. Samtliga intervjuer varade mellan 30 till 65 minuter och de fyra 
resterade inspelningar transkriberades strax efter varje intervjutillfälle, det vill säga 
överfördes från tal till skrift (Bryman, 2018).  

4.4 Analys  
Studiens kvalitativa analysprocess har utgått från Graneheims och Lundmans (2004) 
beskrivning av manifest innehållsanalys. En analysprocess där forskaren inriktar sig på den 
uppenbara innebörden av en text och fångar det som tydligt framgår i texten. I enlighet med 
Graneheim och Lundman (2004) inleddes analysen först med att minnesanteckningarna från 
den ofullständigt inspelade intervjun samt det transkriberade materialet lästes igenom för att 
få en helhetssyn och generell bild av innehållet. Därefter markerades fraser och textmeningar 
som ansågs vara relevanta för studiens syfte och blev analysens meningsbärande enheter. 
Med vetskapen om att långa meningsenheter kan inrymma flertal betydelser, har 
textmeningar vid behov separerats till två enheter för att säkerställa att de inte hade olika 
innebörder. De meningsbärande enheterna kondenserades sedan i syfte att korta ner 
meningarna samtidigt som kärnan i texten bevaras. Därpå kodades de för att kortfattat 
beskriva textens innehåll, likt en etikett (Graneheim & Lundman, 2004).  
 
Vidare sorterades koder med liknande innehåll i olika underkategorier. Totalt identifierades 
sju underkategorier som sammanfördes och bildade två huvudkategorier; ”Skola som 
hälsofrämjande arena” och ”Utvecklingsbehov i elevhälsoarbetet”. Enligt Graneheim, 
Lindgren och Lundman (2017) är kategori ett samlingsbegrepp för liknande innehåll som 
vanligtvis utgörs av informanters åsikter, erfarenheter eller attityder. Kategoriseringsarbetet 
har utförts med hjälp av en analysmatris där samtliga meningsbärande enheter, 
kondenseringar, koder, underkategorier och huvudkategorier har skrivits ned bredvid 
varandra för att ge en översiktlig bild av innehållet och därigenom underlättat 
analysprocessen. 
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Tabell 1. Exempel på meningsbärande enhet, kondensering, kod, underkategori och kateogori i den 
manifesta innehållsanalysen.  

 
Meningsbärande  

enhet 
 

Kondensering 
 

Kod 
 

Under- 
kategori 

 
Kategori 

 
Det ska alltid vara ett leende 
och ett välkomnade oavsett 
om man är sen.… så att… 
man ska aldrig mötas av 
negativt bemötande.  

 
Ingen ska 
bemötas av 
negativt 
bemötande, 
oavsett om man 
är sen eller inte.  

 
Inget negativt 
bemötande  

 
Hälsofrämjande 
åtgärder riktade 
mot elever 

 

 
Skola som 
hälsofrämjande 
arena 

 
…ett utvecklingsområde för 
elevhälsan är nog fortfarande 
att vi behöver försöka arbeta 
mer hälsofrämjande och 
förebyggande snarare än att 
hela tiden hamna i det 
åtgärdande. 

 
Behöver arbeta 
mer hälso-
främjande och 
förebyggande än 
åtgärdande.  
 

 
Mer av hälso-
främjande och 
förebyggande 
arbete 

 
Oönskat 
åtgärdande 
arbete 

 
Utvecklingsbehov 
i elevhälsoarbetet 

 

4.5 Tillförlitlighet   
Till denna studie har fyra delkriterier som berör tillförlitlighet tagits i beaktande; 
trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Det första 
delkriteriet handlar om att följa forskningsregler och studera subjektiva verkligheter på ett så 
korrekt sätt som möjligt (Bryman, 2018). För att uppfylla detta delkriterium, har följdfrågor 
ställts för att bekräfta att informanternas reflektioner och svar har uppfattats enligt deras 
mening. Vid varje intervjutillfälle har även ljudinspelningar använts för att underlätta 
bearbetningen av det insamlade materialet. Då en inspelning blev ofullständigt inspelad, har 
minnesanteckningar skrivits ned för att informantens deltagande inte skulle gå förlorad. 
Däremot har inga citat från informanten framgått i studien. Resterande intervjuer har 
noggrant samt utförligt transkriberats för att tillse studien med ett så trovärdigt och pålitligt 
resultat som möjligt.  
 
Det andra delkriteriet handlar om i vilken mån studiens resultat kan överföras till andra 
kontexter eller sammanhang (Bryman, 2018). I detta fall har resultatet baserats på fem 
personer som arbetar på tre olika högstadieskolor. Således kan resultatet betraktas som 
någorlunda överförbart, baserat urvalgruppens bredd vad gäller anställningsplatser. 
Överförbarheten har även stärkts genom att utförligt beskriva studiens samtliga faser. 
Pålitlighet är det tredje kriteriet som avser ett granskande synsätt och handlar om att 
tillgängliggöra en utförlig beskrivning av studiens samtliga undersökningsfaser (Bryman, 
2018). För att uppfylla detta har studiens intervjuguide bifogats samt försett en beskrivning 
av urvalsgruppen. Det föreligger även en redogörelse av studiens tillvägagångssätt, vilket 
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underlättar för någon annan att genomföra liknande studie. Det sistnämnda delkriteriet 
handlar om att tillgodose ett neutralt och objektivt agerande under hela studiens gång 
(Bryman, 2018). Detta har tagits hänsyn till genom att inte låta egna värderingar eller 
tolkningar påverka resultatet, men även utformat intervjuguiden med så öppna frågor som 
möjligt för att inte styra eller begränsa informanternas svar.  

4.6 Etiska överväganden   
Vid kvalitativa studier ska etiska frågor beaktas under samtliga stadier av 
forskningsprocessen (Bryman, 2018). Kvale och Brinkmann (2014) menar att det är av 
särskild vikt att etiska överväganden tas hänsyn till vid intervjuundersökningar då 
forskningen innebär ett personligt samspel där privata liv samt åsikter studeras. All forskning 
som genomförs har ett bärande ansvar för samhället och den enskilde individen. Av de som 
deltar ska ingen utsättas för skada eller obehag, utan ska garanteras med skydd och säkerhet 
(Vetenskapsrådet 2002). För att tillgodogöra studiens informanter med detta, har 
Vetenskapsrådets fyra huvudkrav vidtagits; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
I linje med informationskravet ska informanterna bli upplysta om studiens syfte, vilka 
villkor som gäller och hur intervjuerna ska genomföras (Bryman, 2018). Till denna studie har 
samtliga informanter, både skriftligt och muntligt, fått information om studiens syfte, att 
intervjuerna skulle spelas in och upplysts om att deltagandet var frivilligt. De har även fått 
information berörande deras rätt att avbryta sitt deltagande om så önskades, vilket är i 
enighet med samtyckeskravet (Bryman, 2018). Ett informerat samtycke inhämtades 
dessutom under de första mailkonversationerna med informanterna och vid 
intervjutillfällena när de muntligt tillfrågades om att delta i studien innan intervjuerna 
påbörjades.  
 
Vetenskapsrådet (2002) menar att intervjupersonerna aldrig får utsättas för olika 
påtryckningar eller drabbas av negativa följder på grund av sitt deltagande. För att uppfylla 
konfidentialitetskravet har informanterna avidentifierats samt haft en anonym medverkan i 
resultatet, då bokstäver och siffror har använts istället för namn. All insamlad material i form 
av ljudfiler och transkriberingar har dessutom förvarats i en mapp på en lösenordskyddad 
dator. I och med att intervjuerna spelades in via en mobil, överfördes ljudfilerna efter varje 
genomförd intervju till datorn och raderades därefter direkt från mobilen. Detta för att inga 
obehöriga skulle kunna ha tillgång till materialet. Vidare har det även varit av vikt att 
intervjua elevhälsopersonal från flertal skolor för att minimera risken för utomstående att 
kunna utläsa vem som har sagt vad. Den erhållna informationen är dessutom endast avsedd 
för denna studie och kommer inte att användas för andra ändamål, vilket uppfyller 
nyttjandekravet (Bryman, 2018).  
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5 RESULTAT 

Nedan redovisas resultatet utifrån de två huvudkategorier och sju underkategorier som 
kartlagts under analysarbetet och avser besvara studiens syfte samt frågeställningar. 
Resultatet är baserat på fem intervjuer med elevhälsopersonal som arbetar inom tre 
kommunala högstadieskolor i Västmanland. Samtliga citat har benämnts med IP1 till IP4. Då 
en intervju är byggd på minnesanteckningar kommer inga citat från den informanten att 
framgå i resultatet. Däremot har anteckningarna bidragit med betydelsefull information som 
kommer att inkluderas i följande beskrivande texter.   

5.1 Skola som hälsofrämjande arena  
Denna kategori består av underkategorierna Hälsofrämjande åtgärder riktade mot elever, 
Inkludering och Hälsofrämjande arbete på strukturell nivå. Underkategorierna beskriver 
vilka insatser elevhälsan tillämpar för att främja elevers psykiska hälsa och lärande. Det 
nämns både hur elevhälsan arbetar mot eleverna och hur de på en strukturell nivå skapar 
förutsättningar för stimulerande lärandemiljöer som gynnar elevernas skolgång.  

5.1.1 Hälsofrämjande åtgärder riktade mot elever  

En viktig aspekt berörande åtgärder som syftar till att öka elevernas psykiska hälsa, är 
relation och bemötande. Elevhälsopersonalen uttrycker det som betydelsefulla faktorer då 
det bidrar till ökad upplevd motivation vad gäller elevernas vilja till att inhämta kunskap, 
utvecklas och närvara i skolan. De betraktas även som hälsofrämjande medel för skapandet 
av en trygg och trivsam skolmiljö. En informant förklarar att eleverna varje dag ska bemötas 
av elevhälsopersonal eller övrig skolpersonal som står med ett leende på läpparna och hälsar 
de välkomna i entrén. Det läggs även vikt på att regelbundet berömma eleverna för deras 
närvaro i skolan eller goda uppföranden.  

Det finns ingenting viktigare, än relationen och hur vi möter eleven vi har framför oss. Det är 
väl det mest hälsofrämjande vi kan göra… (IP3)  

När det gäller det individuella arbetet så är det hälsosamtalet som jag gör. Då fångar jag ju 
elevernas tankar och lyfter det som fungerar och använder… jag försöker använda elevens 
språk så de förstår att ”du har smarta tankar” och sånt där. Och informerar om det där med 
hälsovinster och att man får det lättare i skolan. (IP4) 

Vidare förklaras hälsosamtal vara en främjande åtgärd riktad direkt mot eleverna. 
Hälsosamtalen bygger på dialog, rådgivning och lärande. Vid hälsosamtalen diskuteras 
hälsofrågor och levnadsvanor där barnens egna resurser och styrkor står i centrum.  
Under samtalen är det elevhälsopersonalens roll är att uppmuntra eleverna till en hälsosam 
livsstil. Informanterna menar att hälsosamtalen ska tillgodogöra eleverna med utrymme att 
kunna reflektera över sina egna förutsättningar för att därigenom kunna stärka sina förmågor 
till positiva hälsobeteenden. Det beskrivs även att samarbetet med YAM är en 
hälsofrämjande åtgärd som syftar till att stärka elevernas psykiska hälsa. YAM står för ”Youth 
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Aware of Mental health” och är ett skolprogram som bidrar eleverna ökad kunskap om 
hälsosamma levnadsvanor samt dess inverkan på den psykiska hälsan. Programmet består av 
föreläsningar där eleverna erhåller information kring frågor som exempelvis berör stress eller 
vem eleverna kan vända sig till i svåra situationer.  

5.1.2 Inkludering  

Samtliga informanter arbetar aktivt för att främja olika aspekter av elevers delaktighet i 
skolan. De betonar vikten av elevinflytande och involverar de i olika frågor som berör deras 
hälsa och lärande. Eleverna får till exempel fila på formuleringar till olika trivselenkäter för 
att säkerställa att frågorna som ställs är förståeliga för samtliga elever i skolan. De involveras 
även i arbeten gällande sexuella trakasserier och får bidra med egna åsikter kring arbetets 
tillämpningar och genomföranden. Elevhälsans hälsofrämjande insatser betraktas utgöra 
resurser för elevers möjlighet att vara delaktiga då det dessutom tillgängliggörs dokument 
där de får besvara frågor som berör olika aspekter av skolan. På så sätt får de vara med och 
engagera sig i frågor berörande deras skolgång.  

Jobbar med att stärka elever och ungdomar kring det här med sexuella trakasserier, och 
sådana bitar. Och där har vi också att vi försöker involvera eleverna kring arbetet (…) Att de är 
involverade i vad vi ska göra, om det är bra, hur vi ska göra, om det är något vi ska förändra. 
(IP3)  

Det som jag har som… som kamratstödjare då… (…) …och då har jag en i varje grupp som jag 
träffar. Vart fjorton, eller nej vart tredje vecka (…) …de ska komma till mig om någonting 
händer. (…) och då berättar de för mig ”hur är det i klassen då?” (…) Och oftast säger de saker 
som läraren redan vet ”ja han är borta jättemycket, han kommer ju försent jämt ju” (…) Det är 
bra för lärarna att de eleverna reagerar. (…) Detta vet ju lärarna, men att eleverna får uttrycka. 
För mig är det viktigare att eleverna tycker till än lärarna. Så kamratstödjare är främjande! 
(IP2) 

Vidare uppfattas kamratstödjare vara en hälsofrämjande aspekt som bidrar till en tryggare 
skolmiljö. Kamratstödjare är utvalda elever som regelbundet träffar elevhälsopersonal för att 
berätta hur det ser ut klassrummen. De har till uppgift att vara goda kamrater och hjälpa till 
att skapa trivsamma klassrumsmiljöer som främjar elevernas psykiska hälsa. Informanterna 
upplever arbetet med kamratstödjare som en förutsättning till ökat elevinflytande då det 
möjliggör för eleverna att uttrycka tankar, funderingar och meddela personal om det 
förekommer problem som behöver åtgärdas.  

5.1.3 Hälsofrämjande arbete på strukturell nivå  

Elevhälsopersonalen genomför pedagogiska kartläggningar och observationer i 
klassrumsmiljöer för att kunna utarbeta anpassningar som både främjar elevers lärande och 
psykiska hälsa. Genom observationerna kan elevhälsopersonalen uppmärksamma elever som 
är i behov av extra stöd och undanröja hinder som kan komma till att påverka deras 
skolutveckling. Elevhälsopersonalen riktar även sitt arbete mot lärarna och används som stöd 
i planering av undervisningar. Dessutom läggs det mycket fokus på ledning och stimulans för 
att tillgodogöra eleverna med klassrumsmiljöer som präglas av struktur, tydlighet och balans. 
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De två begreppen tas upprepande gånger upp under intervjutillfällena och betraktas vara 
nyckelresurser för att eleverna ska må bra samt uppleva sin skolgång som meningsfull och 
begriplig.  

…alltså jag observerar ju jättemycket och jag lägger ganska mycket tid på observation. (…) Så att 
observationer tänker jag är ett sätt att arbeta hälsofrämjande, därför man måste liksom få syn 
på vad det är som behövs. (IP1) 

Sen har jag även stor kontakt med föräldrarna. Jag informerar de i samråd med eleverna! (…) vi 
ska hjälpas åt jag och föräldrarna, så att det blir bra för eleven och så. (IP4) 

För att ständigt utveckla det hälsofrämjande arbetet träffas elevhälsopersonalen varje vecka 
för att lyfta frågor berörande arbetets utföranden. De genomgår fort- och internutbildningar 
med avsikt att kontinuerligt inhämta kunskap och föra diskussioner kring olika tillämpningar 
eller hur eleverna ska bemötas i skolmiljön. Ytterligare betonas externa samarbeten vara en 
förutsättning till utvecklade hälsofrämjande insatser, där ungdomsmottagningen, BUP och 
socialtjänsten betraktas som viktiga aktörer. Elevhälsopersonalen har även ett nära 
samarbete med föräldrarna, som dessutom beskrivs vara en betydelsefull faktor för 
främjandet av elevernas skolgång och psykiska hälsa.  

5.2 Utvecklingsbehov i elevhälsoarbetet  
Faktorer som försvårar och hindrar elevhälsans hälsofrämjande arbete redogörs i följande 
underkategorier; Otillräckliga resurser, Organisatoriska utmaningar, Oönskat åtgärdande 
arbete och Vägen till hälsofrämjande skolmiljö. De beskriver hur informanterna upplever 
sin arbetssituation och vilka faktorer som skulle underlätta deras arbete att åstadkomma en 
hälsofrämjande skolmiljö.  

5.2.1 Otillräckliga resurser 

Tid uttrycks vara elevhälsopersonalens främsta bristvara i arbetet mot en hälsofrämjande 
skolmiljö. Tiden begränsar deras möjlighet att kunna nå ut till fler, vilket både skapar 
frustration och missnöje hos informanterna. Trots all kompetens som de besitter, upplever 
dem sig otillräckliga och beskriver att deras dagliga arbete mer eller mindre handlar om att 
prioritera vissa elever framför andra.  

Det finns en önskan och strävan att vi ska liksom komma vidare (…) och så har vi begränsad 
tid. Det är ett dilemma och det är så frustrerande! (IP3)  

…det ju också en fråga om lärarbristen. För vi tvingas ta in lärare som… vi tvingas ta in 
personal som inte är lärare, vilket får följder för undervisningens kvalitet och det påverkar ju 
mitt och mitt kollegas arbete också. (IP1)  

Ytterligare beskrivs bristande ekonomi som en hindrande faktor för tillämpning av 
hälsofrämjande insatser, men likaså att lärarbristen försvårar elevhälsans arbete kring 
ledning och stimulans. Informanterna menar att lärarbristen orsakar att skolan tvingas anlita 
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personal som inte är utbildade lärare, vilket har en inverkan på undervisningens kvalité och 
elevhälsopersonalens pedagogiska arbete.  

5.2.2 Organisatoriska utmaningar  

Det föreligger behov av ett mer strukturerat och organiserat hälsofrämjande arbete. 
Informanterna vill att elevhälsomötena ska behandla frågor som berör arbetets utformning 
och hur det kan utvecklas på organisationsnivå. De uttrycker även en vilja att genomföra 
insatser på gruppnivå då deras åtgärder främst riktas till enskilda elever. Vidare visar 
analysen av intervjuerna ett rådande behov av att skapa en gemensam bild för hur det 
hälsofrämjande arbetet ska genomföras. De betonar vikten av gemensamma mål och att alla 
som arbetar inom skolverksamheterna ska lägga sig på samma nivå för att kunna uppnå 
framgång.  

Mm, fast jag skulle önskat att det var mer på gruppnivå, och mitt elevhälsoteam jobbar hårt för 
att komma dit. Men det finns ett motstånd. (IP1)  

Samtidigt som det i resultatet framgår att externa samarbeten är av vikt för att åstadkomma 
skolmiljöer som främjar lärande, uttrycker en informant det som försvårande faktorer. 
Informanten menar att problematik inte ska behöva lösas med hjälp av andra aktörer i 
samhället, utan ska åtgärdas med de resurser som finns att tillgå inom skolverksamheten.  

Jag vill att saker och ting ska ligga under det här taket. Det behöver inte komma någon utifrån 
som ska tala om vad jag ska göra eller vad vi ska göra. (IP2) 

Man blir ju väldigt vilsna, för oss, vi har ju skolplikt och vi har kunskapskraven och eleven 
behöver nå målen för att kunna gå vidare på gymnasiet. Samtidigt då har vi elevens mående 
som är grundläggande. (…) Vad är rätt kravnivå? (IP3) 

Det föreligger även svårigheter att hitta en balans vad gäller arbetet kring elevernas hälsa och 
uppfyllelsen av läroplansmålen. Informanterna redogör att de har skolplikter att följa, vilket 
försvårar deras utföranden att skapa förutsättningar som både främjar elevers hälsa och 
deras möjlighet att uppnå utbildningens mål. Informanterna uttrycker dessutom att skolans 
storlek är en utmanande faktor för elevhälsoarbetet. De menar att arbetet hade underlättats 
om det tillgängliggörs två av varje yrkesgrupp då de gemensamt kan förse eleverna med den 
hjälp och stöd de behöver för att klara skolgången.  

5.2.3 Oönskat åtgärdande arbete 

Enligt informanterna ska det hälsofrämjande arbetet vara en integrerad del i 
skolverksamheten. Det föreligger en vilja att arbeta utifrån ett salutogent synsätt, dock 
upplevs elevhälsoarbetet många gånger vara av åtgärdande karaktär. Informanterna 
beskriver att de ständigt hamnar i situationer som kräver akuta utredningar, vilket resulterar 
att tiden och utrymmet till utföranden av hälsofrämjande insatser blir begränsad. En 
informant uttrycker dessutom att skolans alltmer hårda klimat leder till åtgärdande 
processer och tvingas upprepande gånger inta en polisroll för att lösa konflikter mellan 
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individer och grupper. På grund av detta upplever informanten sig ofta uppgiven och 
förbannad.  

…ett utvecklingsområde för elevhälsan är nog fortfarande att vi behöver försöka arbeta mer 
hälsofrämjande och förebyggande snarare än att hela tiden hamna i det åtgärdande. (IP4) 

Trots att arbetet kring ledning och stimulans anses vara en förutsättning för elevers 
skolutveckling, betraktar informanterna arbetet som någorlunda bristfällig. De menar att 
arbetet är i behov av att stärkas för att undvika hamna i situationer som kräver tillämpningar 
av åtgärdande insatser. En del informanter upplever även att lagstiftningen i kombination 
med det hårda skolklimatet styr deras möjlighet att vara ute bland eleverna. De styrs av akuta 
händelser och beordras att framställa tidskrävande åtgärdsprogram som begränsar deras 
möjlighet att spendera tid i klassrumsmiljöer.  

5.2.4 Vägen till hälsofrämjande skolmiljö 

För att kunna utveckla en hälsofrämjande skolmiljö, redogörs gruppsammansättning och 
sociala samspelsprocesser vara betydelsefulla faktorer. Om kunskapen kring hur sampel 
utvecklas mellan såväl elever som mellan lärare, kan goda relationer stimuleras som främjar 
lärande. Informanterna menar även att det är av vikt att den fysiska miljön inte föraktas då 
det kan komma till att påverka elevernas välmående och förmåga att inhämta kunskap. De 
uttrycker att elevhälsopersonalen ska våga arbeta mer rationellt och möjliggöra tid åt 
reflektion för att kunna utveckla främjande lärandemiljöer.  

Det kan vara frågor som berör akustik, belysning, men det kan också vara frågor som berör 
gruppsammansättning. Därför att, om inte gruppen fungerar, tenderar inte skolan bli så rolig 
för eleverna. (IP2) 

Det behöver vara både en manlig och kvinnlig kurator på en högstadieskola. (…) det behöver 
vara det, för det är inte alla som naturligt vill prata med en man. (IP4) 

Ytterligare upplevs samarbete vara en väsentlig resurs för elevhälsans framtida 
hälsofrämjande arbete. Det anses vara av vikt att elevhälsopersonalen tillsammans med 
lärarna tillvaratar varandras kompetenser för att möjliggöra ett kollegialt arbete som bidrar 
till ett meningsfullt lärande. En informant betonar dessutom vikten av att genomföra fler 
aktiviteter i samråd med lärare. Detta för att skapa gemensamma arbetsformer som bidrar 
till elevernas hälsa och samtidigt ge lärarna stöd i det pedagogiska arbetet. Vidare uttrycks 
det föreligga behov av könsfördelat arbete då detta anses underlätta hälsofrämjande 
utföranden. En informant menar att förekommer situationer där elever inte känner sig 
tillräckligt bekväma att samtala med en manlig vuxen, vilket påverkar deras vilja till att söka 
hjälp eller rådgivning. 
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6 DISKUSSION  

Inom ramen för avslutande avsnitt diskuteras studiens forskningsprocess på ett självkritiskt 
sätt. Det följs sedan med en diskussion kring det framkomna resultatet i förhållande till 
bakgrundsavsnittets tidigare forskning och teoretiska perspektiv.  

6.1 Metoddiskussion  

6.1.1 Forskningsprocessen 

Då avsikten med studien har varit att erhålla ökad förståelse kring elevhälsans 
hälsofrämjande arbete och vilka faktorer som påverkar dess utformning, har kvalitativ metod 
med semistrukturerade intervjuer varit till att föredra. Detta då metoden bidrar till ett 
omfångsrikt och fylligt resultat, vilket inte hade kunnat erhållas med en kvantitativ 
undersökning. Den kvantitativa insamlingsmetoden är lämplig att utgå från om det föreligger 
intressen att undersöka kausala samband eller skillnader mellan olika kvantifierbara faktorer 
(Bryman, 2018). Däremot generar dessa metoder inte i nyanserade beskrivningar och inte 
heller i djupa förståelser kring det som studeras, vilket var syftet med denna studie. 
 
För att kunna erhålla detaljerade beskrivningar, har personal från elevhälsan haft ett 
deltagande i studien. Valet av informanterna baserades på ett målstyrt urval för att tillgodose 
studien med relevant målgrupp för det studerade ämnesområdet (Bryman, 2018). Totalt 
deltog fem personer som arbetar på tre olika högstadieskolor i Västmanland och omfattar 
yrkestitlar som specialpedagog, kurator och skolsköterska. Det går att diskutera huruvida det 
låga antalet av informanter kan leda till ett missvisande resultat och därmed orsakar studien 
som mindre trovärdig. Med hänsyn till detta har det medvetet strävats efter att erhålla en 
medverkan från flertal högstadieskolor. Detta i hopp om att bidra studien med ett bredare 
perspektiv på elevhälsans förhållningssätt kring hälsofrämjande tillämpningar. I och med att 
informanterna dessutom tillför skolverksamheterna med olika insatser, kan detta betraktas 
berikat studien med omfångsrik information. Dock är frågan om inte ett medverkande från 
elevhälsans samtliga professioner, som exempelvis skolläkaren eller skolpsykologen, hade 
kunnat bidra studien med ett mer omfattande resultat. Å andra sidan kan informanterna 
baserat på elevhälsans tre spår, givit studien en tillräcklig bredd. De tillser 
skolverksamheterna med både medicinska, psykosociala och specialpedagogiska insatser, 
vilket är inom ramen för den samlade elevhälsan. Det är dessutom fördelaktigt om kvalitativa 
studier erhåller urvalsbredd i kön, ålder och yrkeslivserfarenheter (Bryman, 2018). 
Informanterna i studien varierade inte i kön, men har olika långa erfarenheter av att jobba 
med elevhälsa.  
 
Mötet med de fem informanterna genomfördes med semistrukturerade intervjuer. Valet av 
intervjumetoden baserades på en önskan om att inte styra eller begränsa informanternas 
tankar. De skulle erhållas stor frihet att själva kunna utforma målande svar, vilket är till en 
fördel med semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2018).  
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Vad gäller mötet med informanterna, fick de själva föreslå vart intervjun skulle äga rum. På 
grund av deras pressade tidschema valde informanterna att genomföra intervjuerna på sina 
arbetsplatser. Samtliga genomfördes i enskilda rum, vilket kan ha bidragit till deras vilja att 
dela med sig av öppna och ärliga svar. Vid varje intervjutillfälle användes en intervjuguide 
som innehöll ett antal frågor om det studerade ämnesområdet. Den var förhållandevis öppen 
till sin karaktär då den inledningsvis bestod av generella frågor gällande informantens 
bakgrund och avsmalnades successivt ned till att endast beröra elevhälsoområdet. Detta 
angreppssätt bidrar likt Kvales och Brinkmanns (2014) beskrivning, till en naturlig och 
bekväm dialogatmosfär. Då intervjumetoden även möjliggör utrymme till följdfrågor, kom 
detta till att nyttjas (Patel & Davidsson, 2011). På så vis blev intervjuerna inte identiska med 
varandra, utan tillgodogjorde studien med varierande och personliga svar.  
 
Vid genomförandet av intervjuerna användes en mobiltelefon som inspelningsverktyg. Detta 
har betraktats vara till studiens fördel då materialet var nära till hands och kunde vid behov 
upprepande gånger spelas upp. Dock blev en intervju ofullständigt inspelad. Bryman (2018) 
förklarar att tekniska problem är en förekommande risk vid kvalitativa studier med 
intervjuer som insamlingsmetod. Om intervjun inte spelas in, kan det innebära att viktiga 
nyanser inte fångas upp. Det kan även medföra att analysbearbetningen leder till ett 
missvisande och mindre trovärdigt resultat (Bryman, 2018). Då samtliga intervjuer 
värdesattes som viktiga var det inte aktuellt att låta intervjun gå förlorad. Istället skrevs 
noggranna minnesanteckningar ned under samma dag. Det som berättades var snarlikt med 
vad de andras reflektioner och åsikter handlade om, vilket underlättade att komma ihåg vad 
som diskuterades vid mötet. I och med att det inte var studiens sista intervju, användes två 
inspelningsverktyg till resterande intervjuer för att säkerställa att materialet spelades in och 
för att i möjligaste mån, öka tillförligheten. Då det även förelåg begränsad erfarenhet inom 
intervjuteknik och intervjuguideutformning, ansågs det som fördelaktigt att genomföra en 
pilotintervju. Detta för att säkerställa att frågorna besvarade studiens frågeställningar och 
möjliggöra utrymme till övning (Bryman, 2018). Pilotintervjun genomfördes med en 
studiekamrat, dock går det att diskutera ifall det inte hade varit mer gynnsamt om 
pilotintervjun genomfördes med en person som besitter kunskaper inom elevhälsoområdet. 
 
Transkriberingar av resterande intervjuer skedde löpande och längden på intervjuerna 
varierade mellan 30 till 65 minuter. Trots att transkriberingsprocessen upplevdes som 
tidskrävande är det ett tillvägagångssätt som möjliggör utförliga analyser och tolkningar 
(Bryman, 2018). För att styrka trovärdigheten till studien, har samtliga intervjuer 
transkriberats noggrant och ordagrant (Kvale & Brinkmann, 2014). Skratt, fnissningar, 
suckar, pauser och djupa andetag har uppmärksammats samt skrivits ned. Ljudfilerna har 
även upprepande gånger spelats upp för att inte möjliggöra utrymme till feltolkningar av 
informanternas yttranden.  
 
Till denna studie tillämpades en manifest innehållsanalys. En analysbearbetning som utgår 
från textens synliga och uppenbara mening (Graneheim & Lundman, 2004). Denna 
analysmetod valdes då det förelåg en strävan efter ett erhålla textens beskrivande del, men 
likaså för att studiens begränsade tidsram inte möjliggjorde en djupare tolkning av 
innehållets innebörd, vilket likställs enligt Graneheims och Lundmans (2004) beskrivning av 
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en latent innehållsanalys. Det är en analys som strävar efter djupa texttolkningar och söker 
den underliggande meningen med en text. Dock menar Graneheim och Lundman (2004) att 
det alltid finns en risk för tolkningar i manifesta analyser. De hävdar att det föreligger 
personliga åsikter eller värderingar från författarens sida som kan komma till att påverka 
resultatets trovärdighet och betonar vikten av att ständigt ha detta i åtanke (Graneheim & 
Lundman, 2004). Då det redan från början förelåg begränsad förförståelse och kunskap kring 
elevhälsans hälsofrämjande arbete, ansågs inte det påverka resultatets utformning. Valet till 
att använda den manifesta innehållsanalysen styrkte detta ytterligare, då avsikten endast var 
att utläsa vad texten handlade om och inte vad texten djupa mening var. Analysprocessens 
tillhörande delar har även analyserats på ett strukturerat sätt samt regelbundet kontrollerats 
för att säkerställa att de olika delarna bearbetades korrekt, vilket ökar tillförlitligheten i 
resultatet (Kvale & Brinkmann, 2014).  
 
En utmaning som framkom i analysen var kodningen. Det var en lång och tidskrävande 
process, men viktig att vara noggrann med för att kunna erhålla ett trovärdigt resultat (Kvale 
& Brinkmann, 2014). Dessutom förekom det svårigheter vid framtagandet samt 
sammanställningen av studiens under- och huvudkategorier. Detta då vissa underkategorier 
till en början överlappade varandra och representerade inte innehållet i koderna. 
Analyseringsprocessen hade möjligtvis kunnat förenklats om förutbestämda kategorier 
användes, däremot betonar Graneheim, Lindgren och Lundman (2017) vikten av att undvika 
ett sådant tillvägagångssätt då delar av materialet kan gå förlorade.  

6.1.2 Kvaliteten i studien  

Tillförlitligheten i studien kan betraktas som god. Det föreligger en utförlig beskrivning av 
studiens tillvägagångssätt och det insamlade materialet har noggrant transkriberats samt 
analyserats. För att öka trovärdigheten har det medvetet strävats efter att erhålla djupa och 
innehållsrika intervjuer. Det förelåg en vilja att få ett mångsidigt intervjumaterial för att 
kunna berika studien med ett omfattande resultat. Tack vare den målstyrda urvalsmetoden 
har detta tillgodogjorts då urvalet bestod av elevhälsopersonal som verkar inom olika 
högstadieskolor och tillför skolverksamheterna med varierade arbetsinsatser. För att höja 
trovärdigheten ytterligare, har en utformad intervjuguide utnyttjats vid varje intervjutillfälle 
(Kvale & Binkmann, 2014). Den tillförde med struktur och var öppen till sin karaktär. På så 
sätt kunde informanterna fritt dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter kring det 
hälsofrämjande arbetet. Att de själva fick föreslå plats för vart intervjun skulle genomföras 
kan även ha bidragit till deras öppenhet och vilja till att besvara frågorna.  
 
En svaghet med studiens trovärdighet är dock den ofullständiga inspelningen. Bryman 
(2018) menar att inspelade intervjuer möjliggör avlyssningar i repris och leder till 
säkerställandet av att samtliga yttranden har uppfattats korrekt. Med hänsyn till 
kvalitetskriteriet, har minnesanteckningar förts under samma dag som intervjun ägde rum. 
Intervjun betraktades som värdefull och var inte till för att gå förlorad. Det kan dessutom 
anses vara av etiskt värde att intervjun kom till användning i studien. Detta då informanten 
avsatte tid och rum för att bidra med egna erfarenheter kring det studerade ämnet, trots sitt 
tidspressade arbetsschema. 
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Genom en noggrann och utförlig beskrivning av studiens tillvägagångssätt, kan pålitligheten 
till studien säkerställas (Bryman, 2018). Detta har tagits i beaktning då studiens fullständiga 
undersökningsprocess har redogjorts. Studiens intervjuguide föreligger även tillgänglig som 
bilaga för att underlätta för någon annan att genomföra liknande studie. Vid samtliga 
intervjutillfällen har dessutom täta och detaljrika beskrivningar eftersträvats för att kunna 
tillgodogöra studien med fylligt innehåll. Utifrån detta perspektiv betraktas studiens resultat 
som någorlunda överförbar. De detaljrika beskrivningarna framgår i resultatets citat och 
styrks med en förklarande text som återger i vilken kontext de yttrades. Likaså kan studiens 
överförbarhet på liknande grupper anses förenklats i och med att informanterna arbetar på 
olika platser. Dock menar Kvale och Brinkmann (2014) att det kan skiljas i resultat då 
kvalitativa intervjuer handlar om att studera människors egna upplevelser och möjliggör 
därav inga identiska svar. 

6.1.3 Det etiska förhållningssättet  

Under hela studiens gång har Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav tagits i beaktande. 
Deltagarnas frivillighet och konfidentialitet har respekterats för att kunna tillgodogöra deras 
integritet som trygg och säker. De har genom missivbrevet erhållit en tydlig presentation vad 
gäller studiens syfte, det frivilliga deltagandet och att de när som helst kunde avbryta sitt 
deltagande. Deras samtycke erhölls i samband med mailkonversationerna och vid 
intervjutillfällena. Då tre av informanterna kontaktades via telefon, var det av vikt att 
muntligt informera de om de etiska principerna och samtidigt säkerställa att de hade 
missivbrevet nära till hands. På så sätt kunde de under telefonsamtalet ställa frågor om det 
förelåg funderingar kring studiens syfte eller genomförande.  
 
Vid intervjutillfällena blev de återigen muntligt informerade om de etiska principerna, vilket 
kan vara en förklaring till deras öppenhet och engagemang under intervjuerna. Det undveks 
även i enlighet med Bryman (2018), ställas frågor som på något sätt kunde inkräkta deras 
privatliv. Vid hantering av det insamlade materialet behandlades informanternas uppgifter 
konfidentiellt då deras namn kodades och benämndes som IP1 till IP4. Vidare har samtliga 
ljudfiler och transkriberingar hanterats med största försiktighet då de förvarades i en mapp 
på en lösenordskyddad dator. De inspelade intervjuerna överfördes dessutom direkt från 
mobilen till datorn för att säkerställa att inga utomstående kunde ta del av materialet.  
 
Det kan diskuteras huruvida väl integriteten har värnats då deras yrkesroller framgår i 
studien. Detta har dock betraktats som viktigt att benämna för att ge läsaren en bild av vilka 
elevhälsoprofessioner som har ingått i studien och vilka arbetsinsatser de bidrar med. 
Däremot har avidentifieringen stärkts genom att varken skriva ut skolornas namn eller vart 
de är lokaliserade. Numreringen på koderna har även behandlats på ett sådant sätt som inte 
överensstämmer med ordningsföljden på intervjuerna. Det insamlade materialet har endast 
avsett berika studien och kommer att raderas efter godkännande, vilket går i linje med 
nyttjandekravet (Bryman, 2018). 
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6.2 Resultatdiskussion  
Studiens syfte har varit att belysa hur elevhälsan arbetar hälsofrämjande med elevers 
psykiska hälsa. I resultatet framgår det att elevhälsan som organisation lägger stor vikt på att 
utveckla goda relationer och bemötanden. Likt Höögs (2014) studie uttrycks dessa faktorer 
vara betydelsefulla för skapandet av en trivsam skolmiljö som främjar elevers psykiska hälsa. 
Det framgår i resultatet att eleverna tillses med bemötanden som genomsyras av positivitet 
och glädje. Elevhälsopersonalen arbetar aktivt för att uppmuntra eleverna till lärande och 
tillämpar ständigt åtgärder som syftar till att främja deras skolnärvaro. Bara så lite som ett 
leende på läpparna eller en välkomsthälsning, bedöms vara effektiva metoder för utvecklade 
relationer och elevers motivation till att vilja engagera sig i skolan. I linje med skollagen 
(2010:800) ska elevhälsans arbete grunda sig i förhållningssätt som möjliggör utvecklade 
samspelsprocesser mellan elever och skolpersonal. För att kunna möjliggöra detta betonar 
Partanen (2011) vikten av att besitta kunskap kring hur det sociala samspelet utvecklas och 
vilka hinder som kan ha en inverkan på dess utformning. 
 
Att möjliggöra utrymme för kunskapsutveckling berörande hälsofrämjande strategier, är 
något som elevhälsopersonalen värderar högt. De genomgår både fort- och 
internutbildningar för att vidga deras vyer vad gäller faktorer som främjar elevernas psykiska 
hälsa samt lärande. I enlighet med O’Conner et al. (2017) som i deras studie påvisar att 
hälsofrämjande insatser motverkar uppkomsten av psykiska åkommor, betraktar elevhälsan 
deras arbete med pedagogiska kartläggningar och observationer vara hälsofrämjande 
strategier som både undanröjer ohälsa och bidrar till trivsamma skolmiljöer. Detta kan 
betraktas vara av plikt att genomföra då eleverna enligt lag (2010:800) ska tillgodoses med 
lärandemiljöer som främjar kunskapsutveckling och personlig framväxt. Milerad och 
Lindgren (2014) understryker även att skapandet av goda lärandemiljöer stärker elevernas 
känsla av sammanhang, vilket kan kopplas till Antonovskys (2005) teori om KASAM. Detta 
styrker elevhälsopersonalen då deras arbete kring ledning och stimulans anses bidra eleverna 
med en meningsfull och begriplig skolgång. Genom sina kartläggningar kan de identifiera 
elevers behov och tillgodogöra de med anpassade klassrumsmiljöer som både främjar deras 
psykiska hälsa och inlärning.  
 
Sett ur ett hälsoperspektiv, har lärande och hälsa en ömsesidig påverkan vad gäller 
skolprestationer (Hylander & Guvå, 2017). Elever som erhåller goda resultat upplever i större 
utsträckning en ökad självuppfattning, vilket påverkar deras förmåga att hantera skolgången 
(Gustafsson et. al, 2010). Med detta som bakgrund går det att härleda tillbaka till KASAM. 
Det gäller för skolan att möjliggöra elever med tillgång till rätt utrustning i form av redskap 
eller stöd, då detta ökar deras förmåga att hantera egna resurser. Det handlar även om att 
skapa meningsfulla processer för att eleverna ska kunna erhållas med motivation och vilja att 
engagera sig i skolan (Hylander & Guvå, 2017). I detta sammanhang betonar 
elevhälsopersonalen vikten av delaktighet och arbetar ständigt för att involvera eleverna i 
olika projekt för att möjliggöra de utrymme till att kunna tänka och tycka kring olika beslut. 
Enligt forskning skapar skolor större framgång om elevers tankar värdesätts som viktiga och 
tillvaratas under skolgången (Turunen et al., 2017). 
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Vidare framkommer det i resultatet att eleverna erbjuds till hälsosamtal och 
informationsföreläsningar. Interventionerna betraktas vara av hälsofrämjande karaktär då de 
syftar till att öka elevernas medvetenhet om hälsosamma levnadsvanor och livsstilar, vilket 
går i linje med KASAM:s begriplighetskomponent. Resultatet visar att elevhälsan strävar 
efter att tillse eleverna med struktur och ordning under skolgången. De vill förankra ett 
främjande förhållningssätt där elever tilldelas tillräckligt med information för att kunna 
uppleva sin skolsituation som begriplig och förståelig.  
 
Ambitionen i elevhälsoarbetet är att utveckla skolverksamheten till en framgångsrik lärande 
organisation. En organisation som söker efter det hälsofrämjande och fokuserar på de 
faktorer som upprätthåller det friska (Hylander & Guvå, 2017). Detta innebär ett 
elevhälsoarbete som har sin utgångspunkt i det salutogena perspektivet och utvecklar 
skolmiljöer där elevers styrkor lyfts fram. Inom det salutogena perspektivet utgör KASAM 
med dess tre tillhörande komponenter, en viktig och central del vad gäller en hälsofrämjande 
utveckling. Den besvarar hur salutogena processer bidrar till människors hälsa och förklarar 
vilka resurser som ökar tilltron till den egna förmågan (Partanen, 2012). Vikten av att 
tillämpa ett förhållningssätt som möjliggör Antonovskys hälsofrämjande tankegångar till 
praktiknära, kan baserat på resultatet, tillgodogöra elevernas skoltillvaro som begriplig, 
hanterbar och meningsfull. Hög känsla av sammanhang bidrar inte enbart till förmågan att 
kunna erövra kunskap, utan har ett starkt samband med psykiskt välbefinnande (Shad & 
Tideman, 2014).  
 
I Höögs (2014) studie betonas vikten av att all personal som verkar inom skolmiljön bör ha 
en gemensam grund att utgå från för att kunna tillgodogöra elever med hälsofrämjande 
insatser. Utifrån föreliggande resultat, framstår detta dessvärre vara en strävan om 
praktiknära. Det föreligger ett glapp mellan vision och verklighet då den grundläggande 
samsynen kring arbetet verkar alltför frånvarande. Det finns en risk för att samarbetet mellan 
elevhälsans personal och lärare inte består av ömsesidig respekt vad gäller deras yrkesroller 
och kompetenser. Det kan även tänkas föreligga organisatoriska hinder som styr deras 
möjligheter till goda samarbetsstrukturer.  
 
Enligt ramfaktorteorin finns det faktorer, eller för att använda Dahllöfs (1967) terminologi 
”ramar”, som antingen möjliggör eller begränsar undervisningsprocesser. Teorin består av 
tre system, varav ram-, mål-, och regelsystemet. För att dra en koppling till ovanstående 
diskussion kring gemensamma synsätt, kan ramfaktorer som tillhör ramsystemet verka 
begränsa skolpersonalens möjligheter till utvecklade samarbeten. Det kan handla om sociala 
förhållanden som genomsyras av olika perspektiv vad gäller tillämpningar av insatser och 
vem som har det bärande ansvaret. Baserat på resultatet, föreliggande det en vilja av 
utarbetade kollegiala samarbeten. Elevhälsan vill användas i skolarbeten, de vill närvara och 
vara tillgängliga för både lärare och elever. Frågan är om elevhälsopersonalen välkomnas i 
klassrummen eller om det enbart handlar om en verksamhet som präglas av för få riktlinjer, 
bristande resurser eller oklara mål. Likt Törnséns (2014) studie är det av vikt att utveckla 
samarbetsstrukturer med tydliga mål. En samarbetande skolkultur är en förutsättning för 
både ett stabiliserat och organiserat elevhälsoarbete (Skolverket & Socialstyrelsen, 2014).  
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Utifrån ett samhällsperspektiv betraktas samarbete vara ett viktigt medel för elevhälsans 
hälsofrämjande arbete. Aktörer som BUP, socialtjänsten och ungdomsmottagningen värderas 
som angelägna institutioner och tillför skolverksamheterna med hjälp och stöd. Däremot 
framkommer det även i resultatet vara en faktor som snarare försvårar arbetets utföranden 
än underlättar. Enligt skollagen (2010:800) ska det finnas strategiska strukturer för externa 
samverkansformer. De ska vara målinriktade och strukturerade samt grundas i gemensamma 
synsätt (Skolverket & Socialstyrelsen, 2014). Mot denna bakgrund går det att diskutera 
huruvida upplevelsen av det externa samarbetet har varit en förutsättning för skapandet av 
stödjande skolmiljöer eller om det gemensamma synsättet har varit alltför bristfällig och 
därmed orsakat negativa situationer mellan parterna.  
 
Det framkommer i resultatet att elevhälsan som organisation numera arbetar åtgärdande. De 
antyder på ett hårdare klimat som kräver akuta ingrepp och kortsiktiga lösningar. Det leder 
ofta till att arbetet riktas mot enskilda individer och begränsar utföranden av insatser som 
skulle kunna kännetecknas av salutogena processer på gruppnivå. I likhet med tidigare studie 
(Törséns, 2014) menar elevhälsan att det föreligger bristande resurser som orsakar ett mer 
individinriktat arbete. På grund av regelbundna akutärenden erhåller elevhälsan mindre tid 
åt hälsofrämjande utföranden. Trots skollagens (2010:800) ord om ett elevhälsoarbete som 
ska genomsyras av förebyggande och hälsofrämjande insatser, blir arbetet alltmer av 
åtgärdande karaktär. För att härleda tillbaka till ramfaktorteorin, kan det tänkas att den 
aktuella arbetssituationen är ett resultat av en organisation som på grund av olika 
ramfaktorer, försvårar för elevhälsan att ta sig ur de åtgärdande arbetsgångarna. Resultatet 
antyder att det bland annat föreligger ramfaktorer i form av skolplikter som påverkar 
elevhälsan möjlighet att nå ut i klassrumsmiljöer. De fångas ofta upp i en dagordning som 
genomsyras av åtgärdshanteringar och omfattande utredningar, vilket försvårar deras arbete 
kring ledning och stimulans.  
 
Det går att diskutera om inte ramfaktorteorin skulle kunna användas som ett medel för att 
synliggöra de ramfaktorer som verkar begränsande eller möjliggörande för elevhälsoarbetet. 
Som det framgår i resultatet är exempelvis bristande resurser i form av tid, ekonomi och 
lärare ramfaktorer som hindrar tillämpningar av hälsofrämjande insatser. Ett synliggörande 
av dessa hinder kan istället tillgodogöra elevhälsan med ökad förståelse för hur det påverkar 
arbetet, men även utifrån förståelsen skapa diskussioner för hur arbetet kan förbättras och 
utvecklas.  
 
Hylander (2011) menar att avsaknaden av teorier eller metoder försvårar det hälsofrämjande 
arbetet att nå ut i verksamheterna. Detta understryks även i resultatet då informanterna vill 
förankra det salutogena perspektivet till vardagsnära, men hindras på grund av oklara 
strukturer och bristande samsyn. Om elevhälsan ständigt tvingas hamna i situationer som 
kräver kortsiktiga och akuta lösningar, kommer strävan om en stödjande skolmiljö att gå 
förlorad. Likt resultatet, måste elevhälsan våga satsa på ett arbetssätt som tillgodogör 
skolmiljöerna med salutogena processer där varje elev får uppleva sin skolgång som 
begriplig, meningsfull och hanterbar. Om elever tillhandahålls med stöd och struktur under 
utbildningen kan de uppleva hög KASAM, vilket i sin tur gör de mer motståndskraftiga mot 
psykisk ohälsa, både under skolgången och senare i livet (Partanen, 2012).  
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7 SLUTSATSER 

Studiens resultat visar på att elevhälsan genomför ett flertal hälsofrämjande insatser som 
syftar till att främja och stärka elevernas psykiska hälsa. De arbetar aktivt för att skapa goda 
relationer och bemötanden, de tillgodogör eleverna med utbildningar kring olika hälsofrågor 
och involverar dem i arbeten som berör deras hälsa samt lärande. Däremot har elevhälsans 
hälsofrämjande arbete visat sig vara alltför bristfällig. Det föreligger utvecklingsbehov vad 
gäller arbetets utformning och tillämpning av hälsofrämjande insatser. På grund av 
organisatoriska brister som tidsbrist och otydliga strukturer, blir elevhälsans arbete snarare 
av problemfokuserad karaktär än möjlighetsbaserad.   

7.1 Förslag till vidare forskning samt praktisk tillämpning 
Då det föreligger brister i befintlig forskning vad gäller elevhälsoarbetet, är det av ytterst 
relevans att forska vidare inom området. Ett forskningsområde kan vara att vidare studera 
elevhälsans hälsofrämjande arbete, fast med ett urval som omfattar elevhälsans samtliga 
yrkesprofessioner. Eftersom studien endast har inkluderat upplevelser och erfarenheter från 
personal, kan det även vara av intresse att synliggöra hur det hälsofrämjande arbetet 
uppfattas utifrån ett elevperspektiv. Förslagsvis genom att undersöka arbetets direkta 
effekter på elevers hälsa och hur de ställer sig till arbetets utföranden.  
 
Vad gäller studiens resultat kan det användas som underlag till framtida 
förbättringsstrategier som syftar till att utveckla välfungerande elevhälsoarbeten. Resultatet 
kan även implementeras inom skolverksamheter för att tydliggöra de faktorer som försvårar 
skapandet av skolmiljöer där lärande samt hälsa främjas. Med ett synliggörande av dessa 
faktorer kan elevhälsan identifiera barriärerna i tid och tillämpa ett arbetssätt som möjliggör 
hälsofrämjande utföranden. Dock förutsätter detta ett arbete som präglas av klara riktlinjer, 
tydliga strukturer och av en samlad organisation som tillsammans verkar mot gemensamma 
mål.  
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BILAGA A 
 
MISSIVBREV  
 
Hej!  
 
Mitt namn är Rina Omeragic och jag studerar sjätte terminen på det folkhälsovetenskapliga 
programmet på Mälardalens högskola, i Västerås. Jag genomför nu mitt examensarbete vars 
syfte är att belysa hur elevhälsan arbetar hälsofrämjande med skolelevers psykiska hälsa. 
Studien kommer att behandla frågor som omfattar hur elevers psykiska hälsa främjas och om 
det föreligger utvecklingsbehov samt hinder i arbetet. Jag skulle därför vilja intervjua Dig 
som arbetar inom elevhälsan, då dina kunskaper och erfarenheter är värdefulla för min 
studie. 
 
Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter och kommer att spelas in för att transkriberas till 
text. Utifrån de forskningsetiska principerna kommer det insamlade materialet att 
avidentifieras samt behandlas konfidentiellt. Detta innebär att inga obehöriga kommer 
kunna ta del av det förutom jag, min handledare och en examinator. Intervjumaterialet 
kommer dessutom endast att användas för detta examensarbete och förstöras efter att 
studien är avslutad. Deltagandet bygger på frivillighet och Du får under alla omständigheter 
när som helst avbryta ditt deltagande utan någon närmare motivering. När examensarbetet 
har godkänts kommer den att publiceras i databasen DiVA. Intervjuerna planeras att äga rum 
under vecka 11–13 och jag anpassar mig efter dina önskemål avseende tid och plats.  
 
Vid övriga frågor eller funderingar är Du välkommen att kontakta mig eller min handledare 
för mer information.  
 
Tack på förhand!  
 
Med vänlig hälsning,  
Rina Omeragic  
 
Mailadress: roc16001@student.mdh.se 
Telefon: 076-225 20 26 
 
Handledare: Camilla Ramsten  
Mailadress: camilla.ramsten@mdh.se



 

 

BILAGA B  
 

INTERVJUGUIDE 
 
 
Inledning 
 
Redogör syftet med studien, förtydliga om informanternas frivillighet, att intervjun kommer 
att spelas in och att de när som helst får avbryta intervjun utan någon närmare motivering.  
 
Bakgrundsfrågor 

• Kan du berätta lite om dig själv, vad har du för yrkesroll i skolan?  
• Vad har du för tidigare utbildning och arbetslivserfarenheter?  
• Kan du beskriva dina arbetsuppgifter?  

 
Huvudfrågor 

• Kan du beskriva elevhälsans uppdrag och främsta arbetsuppgifter? 
• Vilka elevhälsofrågor tycker du är viktiga att belysa och arbeta med? 
• Hur tolkar du elevhälsans uppgift att arbeta hälsofrämjande? 
• Hur arbetar du för att främja elevernas psykiska hälsa?  

- Vilka möjliga vinster finns det med att arbeta främjande med elevers psykiska 
hälsa? 

- Känner du dig tillräcklig i din roll för att kunna påverka elevernas psykiska hälsa? 
• Upplever du att det föreligger utvecklingsbehov inom elevhälsoområdet? Om ja, kan 

du förklara mer? 
- Upplever du att det finns faktorer som försvårar ditt hälsofrämjande arbete? Om 

ja, vilka? 
- Vad skulle du behöva för att utveckla den hälsofrämjande delen av ditt arbete? 

 

Avslutande fråga 

• Finns det något mer du vill tillägga, utöver det vi redan har tagit upp?  
 

Exempel på följdfrågor 

• Kan du utveckla vad du menar med…?  
• Kan du ge några exempel på…?  
• Kan du ge en mer utförlig beskrivning av…?  
• Hur upplever du…?  
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