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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Antalet ungdomar som lider av psykisk ohälsa ökar i samhället. Det krävs 

förebyggande och hälsofrämjande insatser i skolor för att stärka och bibehålla ungdomars 

psykiska hälsa. Teoretiska modeller som kan kopplas till området är SESAME modellen och 

Empowerment som används i hälsofrämjande arbeten. Syfte: Studiens syfte är att undersöka 

det hälsofrämjande arbetet avseende elevers psykiska hälsa samt skolledningars uppfattning 

om elevernas psykiska hälsa, i gymnasieskolor i Västerås. Metod: En kvalitativ studie har 

genomförts med semistrukturerade intervjuer. Urvalet valdes utifrån ett målinriktat urval 

och består av fyra rektorer i gymnasieskolor i Västerås. Material har analyserats med en 

manifest innehållsanalys. Resultat: Det upplevs finnas många elever som lider av psykisk 

ohälsa och skolorna arbetar på olika sätt för att skapa en trygg skolmiljö för eleverna. Många 

insatser genomförs i förebyggande och åtgärdande syfte. Slutsats: Uppfattningen om elevers 

psykiska hälsa samt de hälsoarbete som genomförs på skolorna kan tyda på behovet av fler 

främjande insatser och samarbeten med utomstående aktörer.  

Nyckelord: Empowerment, Gymnasieskolor, Hälsofrämjande arbete, Psykisk hälsa, 

Skolledningar, SESAME modell 



 

ABSTRACT 

Background: The number of young people who suffer from mental illness increases in 

society. Preventive and health-promoting efforts are needed in schools to strengthen and 

maintain youth mental health. Theoretical models that can be linked to the area are the 

SESAME model and Empowerment used in health promotion work. Aim: The aim of the 

study is to investigate the health-promoting work regarding students mental health and the 

school leaders' perception of the students' mental health, in upper secondary schools in 

Västerås. Method: A qualitative study has been conducted with semi-structured interviews. 

The selection consists of four principals in upper secondary schools in Västerås. The material 

has been analyzed with a manifest content analysis. Results: There are many students who 

suffer from mental illness and the schools work in different ways to create a safe school 

environment for the students. Many initiatives are carried out for preventive and remedial 

purposes. Conclusion: The perception of students' mental health and the health work 

carried out at the schools may indicate the need for more health promotion and 

collaborations in schools. 

Keywords: Empowerment, High schools, Health promotion, Mental health, School 

administration, SESAME model 
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1 INTRODUKTION  

Folkhälsopolitikens mål är att uppnå en god och jämlik hälsa i samhället. Skolor bidrar till 

utveckling av elevers hälsa och välmående genom förebyggande och hälsofrämjande insatser. 

Ett hälsofrämjande perspektiv ger möjlighet att stärka det som redan är friskt och genom 

trygga skolmiljöer, kunskap och medvetenhet kan individer ges möjlighet att kontrollera och 

förbättra sin hälsa.  

Skolan är den arena där ungdomar spenderar största delen av tiden vilket gör 

hälsofrämjande insatser ett betydande hälsoarbete för både individ och samhälle. Allt fler 

ungdomar lider av psykisk ohälsa i form av stress, oro eller ångest. Det kan i sin tur leda till 

ohälsosamma levnadsvanor, sjukdomar och kostnader i samhället. Det kan också leda till 

konsekvenser för ungdomar senare i livet vilket därmed är en riskfaktor för 

samhällsutvecklingen. Ungdomar utsätts för psykiska påfrestningar både i skolan och andra 

miljöer vilket gör målgruppen tillgängliga för hälsofrämjande insatser. Genom främjande 

insatser kan verktyg, kunskap och stödjande miljöer ge möjlighet att hantera och reducera 

mentala utmaningar.  

Författaren har tidigare studerat kurser inom hälsofrämjande arbete på individ- och 

gruppnivå, positiv psykologi, hälsofrämjande ledarskap samt coaching. Det har bidragit till 

ett ökat intresse för det som innefattar individers psykiska hälsa och välmående, med särskilt 

fokus på det främjande. Liknande studier kan vara till nytta för att utveckla effektiva 

hälsoarbeten i samhället.  
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2 BAKGRUND 

2.1 Begreppsdefinitioner   

Hälsa är ett begrepp som kan definieras olika i olika sammanhang (Pellmer, Wramner, & 

Wramner, 2012) Den mest kända definitionen av hälsa kommer från 

Världshälsoorganisationens (WHO) konstitution från 1948 och definieras som ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott från frånvaro av sjukdom 

eller handikapp (World health Organization [WHO], 1948). Hälsobegreppet har utvecklats 

från att betrakta hälsa som ett statiskt tillstånd till att istället se hälsa som en process 

(Pellmer, et al., 2012). I Ottawa Charter for Health Promotion betraktades hälsa som en 

resurs i vardagslivet och inte ett mål i livet (World Health Organization [WHO], 1968).  

I Ottawa Charter for Health Promotion myntades även begreppet hälsofrämjande arbete 

(health promotion) vilket definieras som processen att göra det möjligt för människor att öka 

kontrollen och förbättra sin hälsa (WHO, 1968). 

Psykisk hälsa är ett annat svårdefinierat begrepp (Green, Tones, Cross, & Woodall, 2015). 

WHO definierar psykisk hälsa som ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ 

ser sin egen potential, kan klara av normala påfrestningar, kan arbeta produktivt och kan 

bidra till det samhälle han eller hon lever i (WHO, 1968). Psykisk hälsa är mer än frånvaro av 

psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2019). För att betona att det är hälsan och inte 

ohälsan som avses används ibland begreppet positiv psykisk hälsa (Folkhälsomyndigheten, 

2019) Enligt Green et al. (2015) innebär psykisk hälsa kognitiva, emotionella och spirituella 

dimensioner där dimensionen emotionellt välbefinnande är mest central inom psykisk hälsa.  

Psykisk ohälsa är ett begrepp som används övergripande för olika former av psykiska besvär 

och även kliniskt definierade sjukdomstillstånd (Folkhälsomyndigheten, 2019). Enligt 

Pellmer et al. (2012) är de största grupperna av psykisk störning psykoser, depression och 

ångesttillstånd. Därtill kommer psykosociala påfrestningar och stressrelaterade besvär, som 

har ökat mer på senare år.  

2.2 Ökning av psykisk ohälsa 

Enligt Socialstyrelsen (2017) har psykisk ohälsa ökat hos barn i ålder 10–17 år med över 100 

procent på tio år. För åldersgruppen 18–24 år har psykisk ohälsa ökat med närmare 70 

procent. Enligt Socialstyrelsen (2017) är det framförallt depression och ångest som orsakar 

ökningen av psykisk ohälsa och kan finnas i skolmiljöer eller vid inträde till 
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arbetsmarknaden, där ungdomar befinner sig. Det finns starka samband mellan 

psykosomatiska besvär och stressorer i skolan (Hjern, Alfven, & Östberg, 2007). Många 

skolbarn känner irritation, magvärk och huvudvärk och har svårt att sova 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). Psykisk ohälsa är riskfaktor för flertal sjukdomar och 

negativa följder som exempelvis, hjärt-och kärlsjukdomar, missbruk, övervikt och självmord. 

I regeringens proposition (2017/18:249) bedöms psykisk ohälsa som ett område i behov av 

förebyggande- och hälsofrämjande insatser. Det krävs insatser och samarbete med skola, 

elevhälsa och hälso- och sjukvård för att behandla psykisk ohälsa. Behandling av psykisk 

ohälsa utgör stora samhällskostnader och de ungdomar som drabbas av psykisk ohälsa kan få 

konsekvenser senare i livet (Prop. 2017/18:249). 

2.3 Hälsofrämjande arbete i skolan 

Skolungdomar anses vara en betydande målgrupp för hälsofrämjande insatser då ungdomar 

utsätts för psykiska påfrestningar både i och utanför skolmiljön under tonåren. Studier 

påvisar betydelsen av hanterringsstrategier och ökad medvetenhet om de egna stressnivåerna 

för att hantera och reducera mentala utmaningar (Kalra et al. 2012). 

Internationellt har hälsofrämjande arbete i skolor har tidigare begränsats till fysisk aktivitet, 

kost och hygien och har på senare tid utvecklats till att främja social och personlig utveckling 

(Naidoo, & Wills, 2016). Naidoo och Wills (2016) menar att hälsofrämjande arbete i skolor 

ska bidra till att individer har kontroll över sina liv och där skolans roll är att stärka 

självkänsla och medvetenhet hos eleverna. Förutom att skolan ska bidra med kunskap och 

risk om bland annat alkohol och droger, ska de även hjälpa människor att hantera stress, öka 

självförtroende, uttrycka känslor och främja sociala relationer (Naidoo, & Wills, 2016). 

Tidigare studier om hälsofrämjande interventioner har gjorts i skolor i flertal länder med 

syfte att främja elevers sociala och emotionella välbefinnande (Barry, Clarke, & Dowling, 

2017). De mest effektiva interventioner är skolor som arbetar på ett omfattande 

tillvägagångsätt där hela skolan arbetar i ett system (Wells, Barlow, & Stewart-Brown, 2003). 

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2019) är hälsofrämjande skolor ett strategiskt 

tillvägagångsätt att främja positiv utveckling hos elever men som få länder genomfört. 

Hälsofrämjande skolor engagerar hälso- och utbildningstjänstemän, lärare, elever, föräldrar 

och samhället till att skapa en hälsosam skolmiljö (WHO, 2019).  

Skolbaserade universella program har visat ge positiva resultat med ökat självförtroende, 

förbättrat positivt socialt beteende, ökat engagemang i skolan och högre betyg hos elever. Det 

i sin tur minskar problembeteenden som exempelvis mobbning (Barry et al., 2017). 

Interventioner som pågått under en längre tid med syfte att främja psykisk hälsa har visat 

vara mer effektiva än kortare klassrums-baserade interventioner med syfte att förebygga 

ohälsa (Wells et al., 2003). För att sådana program ska utvecklas och nå full potential finns 

det ett behov av större uppmärksamhet för hur de används i utbildningssystem i olika länder 

(Barry et al., 2017). En studie från 2019 visar att dans- och rörelseterapi kan på ett kreativt 
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och icke-värderande sätt få kvinnor att utrycka och hantera känslor, vilket resulterar i ökad 

självkänsla, medvetenhet och förbättrad kroppsbild (Lee, Chiang, Chu, 2019). 

Enligt en studie från 2019 är det endast 13,7 procent av skolorna i Tyskland som 

implementerar ett hälsofrämjande program i skolorna och endast 50 procent av skolor ser 

hälsofrämjande arbete som en del av deras skolprofil (Schwager, Berger, Glaeser, Strauss, & 

Wick, 2019). Svårigheter med hälsofrämjande arbeten kan bero på bland annat hög 

arbetsbelastning på skolorna, begränsade resurser hos lärare samt att programmen kan vara 

omfattande (Schwager et al., 2019). Det råder även brist på forskning och studier som kan 

vara till nytta och vägledning för skolor och kommuner (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2013). 

Ett relativt ungt forskningsområde som flera studier med hälsofrämjande insatser grundar 

sig i är positiv psykologi. Positiv psykologi i utbildning ger elever möjlighet att utveckla 

känslomässigt, socialt och psykologiskt välbefinnande (Elfrink, Goldberg, Schreurs, 

Bohlmeijer, & Clarke, 2017). Enligt Lewis (2011) innebär positiv psykologi vetenskap om hur 

individer kan skapa ett meningsfullt, lyckligt och produktivt liv. Historiskt har psykologin 

haft ett negativt perspektiv på hälsa, det vill säga, forskning har utvecklat kunskap om mental 

ohälsa och sjukdomar. På grund av ett negativt perspektiv har individer utvecklat ett synsätt 

där individens egna kontroll över situationer har reducerats (Gillham, & Seligman, 1999). 

Inom positiv psykologi finns det inte lika mycket evidens att utgå från som i den allmänna 

psykologin, vilket innebär att forskning utan stöd av tidigare studier inte anses vara lika 

trovärdigt eller effektivt (Lewis, 2011). 

I svenska skolor innebär ett hälsofrämjande arbete att stärka eller bibehålla elevers fysiska, 

psykiska och sociala välbefinnande. Skolor ska sträva efter att skapa en social gemenskap 

som ger trygghet och lust att lära. Det är betydande att fokusera på det som får elever att må 

bra genom att bland annat skapa lärmiljöer, främja närvaro samt stötta individer till att nå 

sin fulla potential. En god lärmiljö omfattar trivsel och trygghet, delaktighet, meningsfullhet 

och begriplighet. Vilket menas att elevers individuella och unika förutsättningar ska beaktas 

och respekteras (Skolverket, 2019).  

Enligt skollagen (2010:800) ska alla elever ges den ledning och stimulans de behöver för sitt 

lärande och personliga utveckling för att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 

mål. Skolor arbetar utifrån en särskild läroplan. Läroplanen för gymnasiet innehåller 

riktlinjer, mål och ansvarsområden för hur skolor ska arbeta (Skolverket, 2019a). I 

läroplanen framkommer det bland annat att rektorn på skolan ansvarar för skolans resultat 

och för att utbildningen utvecklas. Det framkommer även att en elevhälsa ska finnas för 

hälsofrämjande- och förebyggande arbete på skolan (Skollag, 2010:800). 

2.3.1 Skolledningen 

Skolledningen består främst av rektorer på skolan. En rektor ska verka för att utbildningen 

utvecklas. De har ansvaret att besluta om enhetens inre organisation och fördela resurser 

utifrån de behov och förutsättningar som finns hos eleverna (Skollag, 2010:800). I 

läroplanen nämns det att rektorn har ansvar för skolans resultat och att de har ansvar för att 
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bland annat lärare och annan personal ska få den kompetensutveckling som krävs för att de 

ska kunna utveckla utbildningen. Elever ska få utbildning om sex och samlevnad, 

konsument- och trafikfrågor samt riskerna med alkohol, tobak och droger. Vidare ska 

utbildningen, elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen utformas så att elever ges den 

stimulans och ledning, extra anpassning och stöd som de behöver (Skolverket, 2019a).  

2.3.2 Elevhälsan 

Ett elevhälsoteam ska finnas på varje gymnasieskola och arbeta hälsofrämjande och 

förebyggande på skolan (Skollag, 2010:800). Det är främst elevhälsan som arbetar med 

psykisk hälsa där de bidrar till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling 

och hälsa (Skolverket, 2019). Enligt skollagen (2010:800) ska elevhälsan omfatta 

medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Det ska finnas 

tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator på skolan (Skollag, 2010:800). 

2.4 Teoretiskt perspektiv 

Studien utgår från tre teoretiska modeller, SESAME modellen och Empowerment, vilka kan 

sättas i relation till studiens ämnesområde. Ett effektivt hälsofrämjande arbete måste enligt 

Pellmer et al. (2012) bygga på tydliga planeringsmodeller för att uppnå positiva effekter.  

2.4.1 SESAME modellen  

SESAME (Supportive Environment Action Model) är en modell för praktiskt hälsofrämjande 

arbete. Modellen utvecklades under Sundsvallskonferensen för hälsofrämjande arbete år 

1991. Förändringsmodellen är en spiralformal pågående modell för stödjande miljöer och 

innehåller åtta steg som medför att modellen följs systematiskt. Att den är spiralformad 

innebär att förändringsarbete verkställs tidigt i planeringsprocessen och ger möjlighet för 

förbättring efter att utvärdering genomförts. Modellen kan förutom att ge möjlighet för ett 

systematiskt planeringsarbete även användas som ett kvalitetsäkringsinstrument eller för att 

kritiskt ställa frågor vid verksamhetsuppföljning (Haglund, Finer, Tillgren, & Petersson, 

1996). Nedan beskrivs de åtta stegen i en figur. 
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Figur 1. SESAME modellens åtta steg.  

 

Källa: Haglund et al. (1996) 

2.4.2 Empowerment 

Empowerment är ett begrepp som är centralt inom hälsofrämjande arbete. Begreppet 

definieras av WHO (1998) som en process där människor får större kontroll över beslut och 

handlingar som påverkar hälsan. Empowerment kan ses som hjälp till självhjälp och handlar 

om människans makt att ta kontroll över en situation. Det kan också innebära att ge kraft åt 

någon annan att hantera en situation vilket kan vara en hälsofrämjande ledningsåtgärd. Flera 

modeller bygger på begreppet empowerment inom hälsoarbeten. Modeller utgår från att 

människor ska vara kapabla till att styra sina egna liv med stöd från förutsättningar i den 

omgivande kulturella, sociala och fysiska miljön (Pellmer et al. 2012). 

2.5 Problemformulering 

Skolor arbetar med hälsofrämjande och förebyggande insatser för att utveckla barn- och 

ungdomar i positiv riktning. Det krävs arbete från flera aktörer för att uppnå god och jämlik 

hälsa vilket är folkhälsopolitikens mål i samhället. Det behövs resurser och stöd för att 

hälsofrämjande arbete ska bedrivas och utvecklas och en samverkan mellan aktörer och 

arenor för att bibehålla utvecklingen (Prop. 2017/18:249). 

Det är betydande för ungdomarnas framtid samt skolmiljön att vidareutveckla det främjande 

arbetet av psykisk hälsa för att stärka individers hälsa samt minska prevalens av ohälsa. Det 

är intressant att få en ökad förståelse för det hälsofrämjande arbetet gällande psykisk hälsa 

för att vidare kunna studera, forska och implementera åtgärder.  
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Studiens syfte är att undersöka det hälsofrämjande arbetet avseende elevers psykiska hälsa 

samt skolledningars uppfattning om elevernas psykiska hälsa, i gymnasieskolor i Västerås. 

 

Frågeställning: 

• Hur definierar skolledningen psykisk hälsa? 

• Vilken uppfattning har skolledningen om elevernas psykiska hälsa?   

• Hur arbetar skolan för att främja psykisk hälsa hos gymnasieeleverna?  

• Vilka utvecklingsmöjligheter anser skolledningen att det finns för det hälsofrämjande 

arbetet kring psykisk hälsa? 
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4 METOD 

För att besvara studiens syfte användes en kvalitativ studiedesign vilken innefattat 

semistrukturerade intervjuer. Intervjupersonerna valdes ut efter principerna för ett 

målinriktat urval. Resultatet har analyserats med en manifest innehållsanalys.  

4.1 Studiedesign 

En kvalitativ studiedesign användes för studien av intresset att undersöka skolledningars 

uppfattning av elevers psykiska hälsa samt det hälsofrämjande arbete avseende elevers 

psykiska hälsa. Kvalitativa ansatser ger möjlighet att studera människors upplevelser och 

erfarenheter vilket ofta bedrivs genom intervjuer. Intervjupersoner får chans att berätta ens 

egen uppfattning eller upplevelse och intervjuaren kan få en djupare förståelse genom att 

ställa följdfrågor, observera och lyssna (Patel & Davidsson, 2011).  

4.2 Urval  

Deltagare till studien valdes utifrån principerna för ett målinriktat urval vilket enligt Bryman 

(2011) innebär personer som är relevanta för studiens syfte och frågeställningar.  

För studien kontaktades 18 gymnasieskolor i Västerås varav 10 tackade nej och 4 besvarade 

inte kontaktförsöken. Kontakten till skolor pågick under ca en månads tid. Rektorer 

kontaktades först via telefon där det informerades om studiens syfte och innehåll. Om de 

tackade ja skickades sedan ett mail med ett befogat missivbrev (Bilaga A). Ett missivbrev 

liknar ett informationsbrev och innehåller information om bland annat studiens etiska 

principer (Bryman, 2011). För de deltagare som inte svarade på telefon skickades ett mail 

med en förfrågan om deltagande tillsammans med missivbrevet. Därefter bestämdes tid och 

plats via mail efter intervjupersonens önskemål.  

Intervjupersonerna består av fyra rektorer från olika gymnasieskolor i Västerås. Enligt Kvale 

och Brinkamann (2014) beror antalet intervjupersoner på undersökningens syfte. Ett för litet 

antal kan göra det svårt att generalisera och mäta skillnader mellan grupper medan ett för 

stort antal kan göra det svårt att göra mer ingående tolkningar av intervjuerna (Kvale & 

Brinkmann, 2014). På grund av tidsramarna för undersökningen togs beslutet att fortsätta 

undersökningen trots en önskan om fler antal deltagare. Deltagarnas ålder och erfarenhet på 

skolor varierade vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) kan ge en ökad trovärdighet i 

studien. Tre av intervjupersonerna arbetar på kommunala gymnasieskolor medan en 

intervjuperson arbetar på en privat gymnasieskola i Västerås.  
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4.3 Datainsamling 

Material samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer ger 

möjlighet att formulera allmänna frågor som kan följas under intervjun samtidigt som 

intervjuaren kan ställa följdfrågor till de som kan upplevas ge viktiga svar (Bryman, 2011). 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide (Bilaga B) med förberedande frågor. 

Frågorna till intervjuguiden formulerades utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Frågorna följdes i ordning i samtliga intervjuer vilket inte behövs i semistrukturerade 

intervjuer (Bryman, 2011) men som gjordes för att inte glömma bort att ställa vissa frågor. 

Det genomfördes ingen pilotstudie på intervjuerna. En pilotstudie finns för att testa att 

intervjufrågorna fungerar och ger möjlighet att åtgärda eventuella problem (Bryman, 2011). 

På grund av tidsramen valdes det att inte genomföra en pilotstudie.  

Intervjuerna genomfördes på olika dagar under två veckors tid. Varje intervju ägde rum på 

intervjupersonens arbetsplats i enskilt rum. Mötet med intervjupersonerna inleddes med 

allmän dialog samt ett tack för deltagandet för att snabbt skapa en bra relation. En bra 

relation genom inledande allmänna dialoger kan skapa en trygghet för både intervjuaren och 

intervjupersonen i en situation som kan upplevas nervöst eller stressande (Bryman, 2011).  

Det presenterades kort om studien och etiska principer och det frågades om tillåtelse att 

spela in intervjun på mobiltelefon. Efter godkännande började inspelningen och samtalet. 

Genom att spela in intervjun ger det intervjuaren frihet att lyssna och fokusera på ämnet 

(Kvale & Brinkmann, 2014).  

Det användes ett aktivt lyssnade för att lättare kunna ställa viktiga följdfrågor. Aktivt 

lyssnade innebär att lyssna och försöka förstå personens upplevelse utan att egna tolkningar 

tränger in (Weger, Castle, & Emmett, 2010). Intervjuerna pågick mellan 29 – 37 minuter. 

Varje intervju hade en avsatt tid på en timma för att undvika stress. Samtalen avslutades med 

att tacka intervjupersonen för tiden och deltagandet.  

4.4 Databearbetning och analys 

Transkribering av material påbörjades inom 1–3 dagar efter varje intervjutillfälle. I skrift 

döptes intervjupersonerna till IP1, IP2, IP3 och IP4. Transkriberingarna genomfördes i 

författarens hem på en lösenordskyddad dator. 

Intervjuerna bearbetades och analyserades enligt Graneheim och Lundman (2004) 

beskrivning av en manifest innehållsanalys. Manifest innebär att innehållet har tolkats 

utifrån det som tydligt har beskrivits med ord, det uppenbara. Manifest skiljer sig från latent 

där en intervju tolkas utifrån vad som inte har sagts, exempelvis kroppsspråk (Graneheim & 

Lundman, 2004).  

Materialet lästes först igenom flera gånger för att förstå helheten och hitta relevant 

information till studiens resultat. Materialet analyserades utifrån studiens frågeställningar 

där meningsbärande enheter, det vill säga stycken eller citat som anses vara relevanta 
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(Graneheim & Lundman, 2004) samlades i ett nytt dokument. De meningsbärande 

enheterna kondenserades därefter för att förtydliga innehållet ytterligare. Kondensering 

innebär att skriva om en meningsenhet och behålla samma innehåll (Graneheim & Lundman, 

2004). Varje kondenserad meningsenhet bildade sedan en kod (en eller få enstaka ord) som 

representerade meningsenheterna. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är koder en 

märkning av en kondenserad meningsenhet som gör det möjligt för författaren att se data på 

nya och olika sätt. Koderna färgades i olika färger och de koderna med samma färg, 

gemensamma nämnare, skapade sedan underkategorier och kategorier. Det skapades 

sammanlagt tio underkategorier vilka delades in i fyra huvudkategorier som var 

representativa för studiens innehåll (Bilaga C). Exempel på hur materialet har analyserats 

med en manifest innehållsanalys redovisas i tabell 1.   

Tabell 1. Exempel på en utförd manifest innehållsanalys.  

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

IP1: ”…Att kunna bli 

strukturerad i 

vägledning efteråt för 

den här målgruppen 

som ska sluta. Det tror 

jag vi kan tjäna på…” 

Struktur i 

vägledning kan vi 

tjäna på för 

målgruppen som 

ska sluta 

Utveckling Utvecklings-

möjligheter för 

det 

hälsofrämjande 

arbetet 

Satsning utav 

fler främjande 

insatser IP1: ”Hindren är väl 

mer… balansen att allt 

ska hinnas med i 

skolan. Att man ska... 

att det blir en naturlig 

del. Att det kommer in 

och blir en naturlig del 

i skolarbetet. Inte så 

här punktinsats…” 

Balansen att allt 

ska hinnas med kan 

vara ett hinder  

Hinder  Hinder för det 

hälsofrämjande 

arbetet 
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4.5 Kvalitetskriterier 

I kvalitativa studier används begreppen trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och 

konfirmerbarhet för att beskriva olika aspekter av tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann, 2014., 

Graneheim & Lundman, 2004).  

Trovärdighet handlar om hur forskningsmaterialet överensstämmer med forskarens 

observationer (Graneheim & Lundman. 2004). Trovärdigheten har beaktats genom en 

noggrann och lättförståelig formulering av intervjufrågor samt att allt material har 

transkriberats ordagrant. Enligt Granheim och Lundman (2004) handlar trovärdighet även 

om hur väl kategorisering av data utförts samt hur likheterna bedöms inom varje kategori. 

Det har redovisats i genomförandet av analys och påvisas i resultatet för hur data presenteras 

och inkluderas. 

Pålitlighet innebär graden till vilken data förändras genom analysprocessen (Graneheim & 

Lundman. 2004). Pålitligheten har beaktats genom att tidigt, inom 1–3 dagar påbörja 

transkribering av varje intervju. Det för att minnas och ha god förståelse för samtalets 

innehåll inför analysprocessen. Intervjuerna genomfördes inom en tidsperiod på 2 veckor 

kort därpå påbörjades analysprocessen. I analysprocessen analyserades materialet på samma 

sätt i samtliga intervjuer för en likvärdig observation. 

Överförbarheten har beaktats genom en tydlig beskrivning av urvalet, datainsamlingen och 

analysprocessen. Graneheim och Lundman (2004) beskriver överförbarhet som 

omfattningen av vilken resultaten kan generaliseras till andra miljöer och situationer. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) ökar överförbarheten med ett innehållsrikt resultat 

tillsammans med relevanta citat vilket påvisas i resultatet.  

Ett annat begrepp som används i kvalitativa studier är konfirmerbarhet och innebär hur väl 

data överensstämmer med resultatet (Kvale & Brinkmann, 2014). Konfirmerbarheten har 

beaktats genom ett objektivt förhållningssätt av författaren under samtliga intervjuer och 

under forskningsprocessen. Graneheim och Lundman (2004) nämner att konfirmerbarheten 

är nära relaterat till trovärdigheten i genomförande av analys. 

4.6 Etiska principer 

Etiska aspekter har noga beaktats i studien genom alla delar i undersökningen för att ta 

hänsyn till aspekter av sekretess, anonymitet och frivillighet. Vetenskapsrådet (2002) belyser 

forskningens fyra allmänna huvudkrav vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet beaktades dels i Missivbrevet (Bilaga A) där det framgick att deltagandet 

var frivilligt och anonymt, vilket Vetenskapsrådet (2002) beskriver som krav. Dels vid möte 

med intervjupersonen där det återigen berättades att medverkan hade rätt att avbrytas. 

Informationskravet innebär att forskare ska informera om deltagarens uppgift och villkor i 

medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). I Missivbrevet framgick också studiens syfte och 

kontaktuppgifter till författare och handledare.  
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Samtyckeskravet innebär att deltagare har rätt att själv bestämma över sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002). I Missivbrevet blev intervjupersonerna informerade om att det var 

frivilligt att delta i undersökningen.  

Konfidentialitet har ett nära samband med offentlighet och sekretess. Konfidentialitetskravet 

innebär att behandla uppgifter med största möjliga konfidentialitet och vara obehörig från 

utomstående (Vetenskapsrådet, 2002). I Missivbrevet som varje deltagare fick befogat via 

mail fanns information gällande konfidentialiteten. I mötet med intervjupersonerna 

informerades det återigen om konfidentialiteten och att samtalet är tänkt att spelas in. Det 

frågades om tillåtelse att spela in och därefter påbörjades samtalet. Allt inspelat material 

raderas efter att undersökningen är klar. För att skydda intervjupersonernas identitet 

kodades personuppgifter i den skriftliga analysprocessen.  

Vetenskapsrådet (2002) beskriver att nyttjandekravet handlar om att uppgifter om enskilda 

personer endast får användas för forskningsändamål. Vilket också framgick i Missivbrevet 

där det klargjordes att endast författare och handledare har tillgång till materialet.  

5 RESULTAT 

Nedan presenteras studiens resultat. Resultatet har sammanställts utifrån de 

underkategorier och kategorier som skapats under databearbetning och analys (Bilaga C). I 

citaten används tre punkter (…) för att visa att en intervjuperson har tagit en kort paus. Tre 

punkter med parantes […] betyder att orelevanta delar av citatet har klippts bort. 

5.1 Svårdefinierat begrepp av psykisk hälsa 

Rektorer på gymnasieskolor i Västerås upplever psykisk hälsa som ett svårdefinierat begrepp. 

Det arbetas med frågor gällande psykisk hälsa på olika sätt i skolorna däremot finns ingen 

direkt nedskriven definition i det flesta skolor av vad psykisk hälsa är för något.  

”Nej, alltså de, de, de har vi väl inte gjort kanske liksom för oss själva, men, men det finns ju, vi 

jobbar ju en del med frågan, man kan ju liksom tänka psykisk hälsa för mig, nej men nej svaret 

på frågan är egentligen, nej, vi har inte gjort en egen definition, men vi jobbar med flera saker 

som är kopplat” (IP1) 

Begreppet psykisk hälsa definieras olika hos olika intervjupersoner. Psykisk hälsa beskrivs 

som att vara i balans och ha ett helhetsperspektiv kring elevernas mående. Det handlar om 

tankar och känslor samt välmående kopplat till psykiska tillståndet vad gäller stress, sömn, 

oro och ångest. En intervjuperson beskrev psykisk hälsa som mer än avsaknad av psykisk 

ohälsa.  
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”Ja… det är ju när man är i balans på något sätt. Eh... tankar och känslor. När stressnivåer 

ligger på en sund nivå och när vi har ungefär lagom mycket input… som vi kan hantera i 

systemet så att säga […] det är en ganska komplex fråga, jag tror inte någon egentligen vet vad 

psykisk hälsa är för någonting” (IP2) 

5.2 Uppfattning om bristande psykisk hälsa hos eleverna 

Rektorernas uppfattning om elevernas psykiska hälsa varierar, däremot upplevs det finnas 

psykisk ohälsa hos många av eleverna på samtliga skolor. Det förekommer ohälsa hos många 

ungdomar i Västerås och skolorna anser sig inte avvika från den allmänna statistiken. Psykisk 

ohälsa förekommer hos både flickor och pojkar. Många elever känner oro, ångest, stress och 

sömnsvårigheter. En intervjuperson beskriver elevernas psykiska hälsa som generellt sett bra 

men att det har blivit fler som mår mindre bra.  

”Ah, tyvärr är jag väl lite rädd för att den… den är inte så bra som jag skulle vilja att den är, eh, 

jag vet att det är många elever som, som upplever många form utav oro…” (IP4) 

Det finns en medvetenhet om att det förekommer ohälsa och det är ett fokuserat område som 

det arbetas kring i skolorna. En del elever känner oro och stress över särskilda ämnen som 

kan uppfattas omfattande och andra känner oro på grund av en otrygg skolmiljö. En styrka 

som upplevs finnas är tilltron hos eleverna som finns av det nära samarbetet till arbetslivet. 

Det upplevs även finnas en närhet mellan elever och personal vilket skapar en 

trygghetskänsla hos eleverna.  

”och det påverkar ju vårt mående, inte vårt mående men elevernas mående. De blir utsatta rätt 

mycket för, ah, försäljning av knark och eh… ah våld, hot, olika situationer” (IP2) 

”jag tror den stora styrkan är, som jag säger, vi jobbar som vi, jag, jag försöker också vara en 

del av vi även om jag råkar vara rektor” (IP3) 

5.3 Trygghet och trivsel för att främja elevers psykiska hälsa 

Skolans roll i det hälsofrämjande arbetet kring psykisk hälsa anses vara att skapa trygghet 

och trivsel hos eleverna samt erhålla en undervisning av god kvalitet. För att undervisning 

ska fungera krävs det att eleverna mår relativt bra vilket ger skolan en skyldighet att arbeta 

kring elevernas hälsa och välmående på olika sätt. En annan uppfattning om skolans roll är 

att tidigt uppmärksamma, snabbt utreda och sätta in åtgärder.  

”Egentligen är det skolans roll att se till att det är en... alltså en… skola för, för alla. Och 

identifiera för oss själva, vad, vad är det vi behöver göra på bredden för att få med, ja för att få 

med huvuddelen. Alltså vilka delar är det vi behöver identifiera (IP3)  
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Flera skolor uttrycker behovet av ett samarbete med utomstående aktörer. Det finns andra i 

omgivningen som också har en roll i arbetet avseende elevers psykiska hälsa. 

”Det är jättestor roll vi har. Samtidigt är… vi inte den enda aktören som ska få ungdomarna må 

bra, det är också viktigt att poängtera. Ungdomarna själv och inte minst föräldrarna har en 

jätteviktig funktion att fylla” (IP4) 

Det finns flera sätt att skapa trygghet och trivsel i skolorna och främja en god hälsa hos 

eleverna. Att tidigt skapa en trygg miljö för eleverna har varit en strategi hos flera skolor. Det 

har gjorts genom bland annat välkomstsamtal, visning av lokaler och teambildade aktiviteter 

innan och/eller under skolstarten i år 1. Att samtala med eleverna innan skolstart ger 

möjlighet att tidigt möta eventuella svårigheter.  

”Mm… alltså en stor åtgärd som vi gjorde inför det här året var att vi genomförde med alla våra 

nya ettor, alltså ordentliga välkomstsamtal […] det kommer upp väldigt mycket där som gör 

att vi kan ta hand om eleven mycket bättre.” (IP4) 

Andra insatser är att öka kunskap hos eleverna om bland annat machokulturer, förekomst av 

våld, normer och sociala medier. Det görs även insatser kring närvaro samt diskussioner 

kring prov och examinationer med eleverna. En intervjuperson anser att en betydande del i 

arbetet är att prata om värdegrund. Om det upplevs finnas särskilda svårigheter i en klass 

pratas det återigen om värdegrund, som är en första del i undervisningen.  

Målet för det hälsofrämjande arbetet uppfattas av flera rektorer vara att genomföra 

aktiviteter på skolan. Aktiviteter kan handla om att minska avhopp samt titta på enkäter för 

hur elever upplever att de får stöd och arbetsro. För att mäta elevers psykiska hälsa har flera 

olika undersökningar genomförts i form av enkäter och intervjuer. Allmänna 

elevhälsoenkäter har använts som exempelvis ”Liv och hälsa ung” och egna undersökningar 

har genomförts om bland annat elevers psykiska hälsa, relationer samt arbetsklimat. Målet 

för det hälsofrämjande arbetet uppfattas också vara att elever ska lyckas och må bra och att 

alla ska gå ut med betyg och examen. En intervjuperson beskriver att det finns mål men att 

de kommer att förbättras till hösten då en ny elevhälsoplan kommer att innehålla fler 

främjande och förebyggande insatser.  

”Nej men det är väl att elever ska lyckas och må bra. De ska vara trygga, dom ska få en bra 

skola, dom ska kunna klara av sin skolgång. Vårat mål är att alla ska ut med betyg och examen, 

nu gör ju inte alla det men nästan alla gör ju det ” (IP1) 

Det upplevs av flera finnas tillräckliga resurser för det hälsofrämjande arbetet däremot skulle 

det underlätta med exempelvis resurser i form av mer tid. En del upplever att finnas lagom 

med resurser och att det handlar mer om hur resurserna används. En intervjuperson 

upplever att det skulle behövas mer personal.  

”Ja… vad säger man… eh… man skulle behöva lite mer tid, generellt sätt, alltid, men nej, men 

det går att integrera tycker jag. Det handlar om vad man tycker är viktigt och ta det först […] 
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det är väl klart att man vill ha mer resurser, det vill man alltid, men det är inte där skon 

klämmer tycker jag” (IP2) 

Det upplevs även finnas svårigheter i det hälsofrämjande arbetet. Flera skolor upplever att 

mycket tid går åt till det åtgärdande. En intervjuperson uttrycker svårigheten som det någon 

vill ha och det någon annan tror att man behöver vilket vidare beskrevs som att mycket tid 

upplevs gå åt till enskilda samtal med skolkurator eller skolsköterska.  

”hur det än är så är större delen är faktiskt åtgärdande för dom som har specifika problem och 

det, det, mm, och då blir det där större resurserna läggs också. Mm, och det är ett faktum…” 

(IP4) 

” vi jobbar väldigt mycket individualiserat alltså, det är ju så, när det är en elev som halkar 

efter så är det ofta anpassningar…” (IP2) 

Andra svårigheter handlar om känslan av att hinna med då personal vet vad som krävs för att 

komma in på högskola och universitet. Det finns även en svårighet i att prata om särskilda 

områden i undervisningen och nå ut till individer som har svårt att prata om exempelvis 

homosexualitet. En annan svårighet upplevs vara att hjälpa ungdomar komma ur nätverk där 

det kan upplevas mer otryggt.  

5.4 Satsning utav fler främjande insatser 

Några av de utvecklingsmöjligheter som rektorerna vill satsa på är de framtidsplaner och 

projekt som tas fram till nästkommande år. Ett exempel på en framtida insats som kommer 

att finnas på en av skolorna är möjligheten till rörelse och fysisk aktivitet, vilket erbjuds till 

de elever som är i behov av samtal med skolkurator eller skolsköterska. En intervjuperson 

beskriver att utvecklingsmöjligheter kan innebära en strukturerad vägledning för de 

studenter som går sista året. En annan intervjuperson anser att det ska göras mer val åt 

ungdomarna idag.   

”att kunna bli strukturerad i vägledning efteråt för den här målgruppen som ska sluta. Det tror 

jag vi kan tjäna på” (IP1) 

Flera uttrycker att tidsbrist kan vara ett hinder i arbetet. Tid hos både elever och personal att 

kunna utveckla ett arbete. Hinder kan också vara att hitta balansen för att arbetet ska bli en 

naturlig del av skolarbetet för att inte enbart nyttjas till specifika punktinsatser. En 

intervjuperson beskriver betydandet av ens egen förmåga att påverka olika situationer.  

”man kan egentligen hitta på massor men, men egentligen så gör det ju inte det, alltså man 

behöver alltid fundera på vad, vad är hos mig. Jag kan hitta på tusen hinder som är någon 

annans fel men det kommer inte påverka någonting i någon riktning, tänker jag. Utan tittar 

man på var finns hindren i det vi själva kan påverka, ah då är det vi själva som är hindren då, 

tänker jag” (IP3) 
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6 DISKUSSION  

Nedan diskuteras studiens metod och resultat i relation till tidigare forskning och teoretiska 

modeller.  

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Diskussion om studiedesign 

Studiens syfte är att studera uppfattningar vilket gör en kvalitativ forskningsmetod med 

intervjuer till en lämplig studiedesign. I och med metodvalet fick författaren möjlighet att 

förbereda frågor i en intervjuguide och ställa följdfrågor under intervjuerna för att få en 

fördjupad förståelse över skolledningarnas upplevelser.  

En kvantitativ forskningsmetod hade inte varit lämplig för studien då kvantitativ forskning 

innehåller fler antal deltagare för att oftast i numeriska data mäta skillnader och pröva 

hypoteser (Bryman, 2011) vilket inte studiens syfte avsåg att mäta. Skillnader om 

skolledningars olika uppfattningar kan däremot diskuteras för att generaliseras till andra 

miljöer och situationer (Graneheim & Lundman, 2004).  

6.1.2 Diskussion om urval 

Ett målinriktat urval valdes då syftet riktas specifikt till skolledningar på gymnasieskolor i 

Västerås. Ett målinriktat urval innebär enligt Bryman (2011) att strategiskt välja ut 

målpersoner som är relevanta för syftet i undersökningen. Att strategiskt välja ut 

målpersoner kan anses ge en ökad kvalitet i studien för att få svar på studiens syfte. Det kan 

jämföras med exempelvis ett bekvämlighetsurval där personer väljs ut utifrån 

tillgängligheten.  

Med det målinriktade urvalet hade antalet kommunala och privata gymnasieskolor 

strategiskt kunnat valts ut. Det upplevdes däremot inte finnas möjlighet att välja ut 

målgruppen på grund skolledningars otillgänglighet vilket resulterade i en ojämn fördelning 

av kommunala och privata gymnasieskolor. Av de intervjupersoner som var tillgängliga var 

tre intervjupersoner arbetande i kommunala gymnasieskolor medan en intervjuperson 

arbetar på en privat gymnasieskola. Det hade varit intressant att genomföra ett flertal 

intervjustudier på både kommunala och privata gymnasieskolor för att sedan mäta 

skillnader. Det hade däremot inneburit en mer djupgående analys och mer resurser i form av 

tid vilket det inte fanns möjlighet till i detta fall.   

Det låga antalet intervjupersoner anser vara en svaghet i studien. Med fler antal 

intervjupersoner hade fler svar kunnat öka trovärdigheten genom ett mer innehållsrikt 

resultat (Graneheim & Lundman, 2004). Det låga antalet deltagare gav däremot möjligheten 

att noggrannare analysera och tolka det material som fanns inhämtat. Även om det önskades 

fler intervjuer kan varje intervju och intervjuperson också skilja sig väldigt mycket åt. En 
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intervjuperson kan vara mer djupgående i intervjuerna och bidra till mer innehållsrikt 

material, då behövs kanske inte flera intervjupersoner. Andra är mer kortfattade vilket det då 

kan vara till hjälp med fler intervjuer.  

6.1.3 Diskussion om datainsamling 

Förberedda frågor i en intervjuguide användes som stöd till författaren under varje intervju. 

Det kan vara en styrka i studien då författaren saknar erfarenhet av att genomföra intervjuer 

och lättare kan följa frågorna vid behov. Frågorna följdes i ordning för att inte glömma bort 

att ställa vissa frågor vilket också är till fördel i studien. Det upplevdes finnas en avslappnad 

stämning i samtliga intervjuer. Intervjupersonerna berättade de egna uppfattningarna utan 

att författaren kände behov av att hålla igång samtalen. Det kan tyda på att det fanns en 

bekvämlighet och trygghet hos intervjupersonerna vilket anses vara positivt för ett 

innehållsrikt resultat.  

Intervjupersonerna tog inte del av intervjuguiden innan eller under intervjun av anledningen 

att undvika osanningsenligt resultat. Varje intervjuperson hade några dagar innan 

intervjutillfället att förbereda för intervjun utifrån den information som fanns befogat i 

Missivbrevet. Att varje intervjutillfälle genomfördes på olika dagar var även till fördel för 

författaren som hade tid att förbereda både praktiskt och mentalt inför varje intervju.  

Under intervjuerna användes ett aktivt lyssnande vilken anses vara en styrka i studien för att 

lättare fråga relevanta och betydande följdfrågor. Däremot finns en risk att följdfrågor som 

kan anses vara viktiga ändå inte frågades, vilket kan bero på brist på erfarenhet hos 

författaren.  

I intervjuerna talades det många gånger om psykisk ohälsa, det vill säga, fokus riktades till 

ohälsa även om det frågades specifikt om främjandet av psykisk hälsa. Intervjuaren försökte i 

något tillfälle formulera följdfrågorna för att fokusera på det hälsofrämjande i syfte att få 

relevant information utifrån frågeställningarna. Frågorna i intervjuguiden kan behöva ha 

formulerats annorlunda för att få mer information till studien. Det frågades till exempel inte 

något specifikt om stödjande miljöer eller motivation hos eleverna som kan vara relevant för 

områden. Däremot ville författaren undvika ledande frågor och använde istället mer öppna 

frågor för att få mer beskrivande svar från intervjupersonerna.  

Intervjuaren ska under undersökningen vara objektiv i sitt förhållningssätt och inte påverka 

studiens resultat (Bryman, 2011). På grund av intresset för ämnet samt brist på erfarenheten 

av att intervjua kan det egna intresset ha speglats under något tillfälle i intervju med 

intervjupersonerna.  

En svaghet är att det inte genomfördes en pilotstudie. Frågorna i intervjuguiden testades inte 

innan intervjuerna genomfördes på grund av tidsramarna. Däremot upplevdes det varken 

från författare eller uttrycktes av intervjupersonerna att frågorna var svåra att förstå.  
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6.1.4 Diskussion om databearbetning, analys och kvalitetskriterier 

Transkribering av material påbörjades inom 1–3 dagar efter varje intervjutillfälle. Allt 

material var transkriberat inom en tidsperiod på två veckor vilket innebär en minskad risk 

för feltolkningar. Författaren kunde därmed med minnas intervjun och hantera och tolka 

materialet lättare. Det kan tänkas vara svårare att förstå innehållet av intervjun om författare 

inte minns hur vissa saker berättades av intervjupersonerna. En del intervjupersoner kan till 

exempel ha utryckt sig med viss ironi eller liknande som kan göra det svårare att tolka senare. 

Även om materialet analyserats utifrån det som uttryckts i ord kan det finnas svårigheter att 

förstå en intervju i efterhand. Hur material har hanterats och tolkats kan öka trovärdigheten 

och pålitligheten i studien (Graneheim & Lundman, 2004).  

Analysprocessen genomfördes utifrån Graneheim och Lundman (2004). Att utgå från en 

analysmetod anses vara en styrka i studien då författaren noga följt den struktur som 

Graneheim och Lundman (2004) beskrivit. Om flera analysmetoder skulle användas kan det 

tänkas skapa förvirring och därmed påverka hantering av material och resultat. Det kan vara 

en styrka i överförbarheten då studien noga har beskrivit studiens genomförande i metod- 

och analysprocessen.  

Materialet tolkades ordagrant, det vill säga, utifrån en manifest innehållsanalys (Graneheim 

& Lundman, 2004). Styrkan i att tolka material ordagrant i denna studie är att det minskar 

risk för feltolkningar då författaren saknar erfarenhet av att tolka och observera exempelvis 

gester eller mimer. Däremot kan det vara av intresse att genomföra en liknande studie med 

en latent innehållsanalys för att få fler infallsvinklar och en mer fördjupad förståelse. För att 

öka förståelse om individers upplevelser anses det vara av betydelse att ha med både 

kroppsspråk och det som inte sägs i ord för att få en korrekt bild av en situation. Det behöver 

inte innebära att det som uttryck inte i ord inte är sant däremot kan det vara till hjälp för att 

ställa betydande följdfrågor. Om en individ uttrycker med kroppsspråket eller med ton i 

rösten att något upplevs vara till exempel svårare eller lättare i arbetet kan det förstås av 

intervjuaren och därmed ge möjlighet att ställa frågor kring det. Det kan öppna upp för 

informationsrika diskussioner och ny information som inte tidigare framkommit i liknande 

studier.  

Det inhämtade materialet analyserades med hjälp av meningsbärande enheter, kondenserade 

meningsenheter, koder, underkategorier och kategorier. Enligt Granheim och Lundman 

(2004) handlar tillförlitlighet om hur väl kategorisering av data utförts samt hur likheterna 

bedöms inom varje kategori. Uppgifter bör exempelvis inte passa in i flera kategorier 

(Graneheim & Lundman, 2004) vilket kan anses vara en svaghet gällande trovärdigheten i 

studien. Det upplevdes finnas svårigheter i att fördela koderna och skapa passande 

underkategorier då det förekom att flera uppgifter passade i flera kategorier. Det kan även 

innebära att viktiga delar av materialet kan ha missats vilket därmed kan ha påverkat 

resultatet. Graneheim och Lundman (2004) menar däremot att det inte alltid är 

genomförbart av människan när en text behandlar upplevelser.  

En styrka gällande pålitligheten är att författare läst igenom transkriberingarna och de 

meningsbärande enheterna ett flertal gånger för att säkerställa att ingenting bortglömts eller 
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misstolkats. Att analysen genomfördes kort tid efter transkriberingarna färdigställdes kan 

också anses vara en styrka i analysprocessen.  

Under intervjuerna och i analysprocessen har författaren haft ett objektivt förhållningssätt 

för att inte påverka resultatet. Det kan innebära en styrka gällande konfirmerbarheten. 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver kvalitetskriterierna främst i förhållande till 

analysprocessen medan Kvale och Brinkmann (2014) beskriver utifrån den allmänna 

kvalitativa forskningen. Båda källorna har varit till användning i beskrivning av 

kvalitetskriterier för att fokusera mer djupgående på studiens kvalitet. Under 

analysprocessen kan det tänkas förekomma svårigheter i tolkning och bearbetning av data 

vilket kan påverka studiens resultat. Det har därmed varit till nytta att använda Graneheim 

och Lundman (2004) för att diskutera betydande faktorer av studiens kvalitet.  

 

6.1.5 Diskussion om etiska principer 

Etiska principer beaktades under hela forskningsprocessen. För att ta hänsyn till 

konfidentialitetskravet har intervjupersonerna avidentifierats genom kodnamn under 

analysprocessen och namn på gymnasieskolorna har inte nämnts för att peka ut någon 

intervjuperson. Personligt innehåll i intervjuerna har också undanhållits för att ta hänsyn till 

konfidentialiteten. Att undanhålla information om intervjuperson anses vara ytterst viktigt 

för att genomföra en studie som inte tar skada på de medverkande (Vetenskapsrådet, 2002) 

även om det inte frågades särskilda personliga eller känsliga frågor.  

Intervjupersonerna arbetar på olika gymnasieskolor i Västerås. Det kan tänkas minska risken 

ytterligare för att personer ska identifieras i undersökningen. Om intervjupersoner arbetet på 

samma skola kan det tänkas finnas en risk att intervjupersoner ser eller hör om varandras 

deltagande i undersökningen. Att intervjupersonerna inte vet om varandras deltagande kan 

det tänkas ge en känsla av trygghet att medverka i undersökningen. Att intervjupersonerna 

valde plats för intervjuerna efter deras egna önskemål kan också anses vara en 

trygghetsfaktor.  

För att ta hänsyn till informationskravet och samtyckeskravet har författaren informerat om 

att deltagande är frivilligt och anonymt i både Missivbrev och muntligt i intervjuerna. Att 

muntligt berätta att medverkan när som helst kunde brytas under intervjun beskrevs för att 

påminna om de etiska principer och rättigheter som intervjupersonerna har. Det kan tänkas 

ge intervjupersonerna en trygghet i att de inte är skyldiga att medverka från början till slut. 

Att intervjupersonerna känner situationen som avslappnad kan tänkas ge mer beskrivande 

svar och berikande diskussioner till studien.  

I Missivbrevet framgick det att forskningsmaterialet endast var tillgängligt till studiens 

författare och handledare. Att material endast får användas i forskningsändamål tar hänsyn 

till nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  
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6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Diskussion om svårdefinierat begrepp av psykisk hälsa 

Psykisk hälsa anses vara ett svårdefinierat begrepp i gymnasieskolorna i Västerås. Det 

arbetas med frågor gällande psykisk hälsa på olika sätt i skolorna, däremot finns ingen direkt 

nedskriven definition i det flesta skolor av vad psykisk hälsa är för något.  

För att arbeta hälsofrämjande med psykisk hälsa kan det tänkas vara betydande att ha en 

definition av vad begreppet innebär för att kunna konkretisera mål och genomföra 

hälsofrämjande insatser. Det kan sättas i relation till den teoretiska modellen, SESAME, där 

insatser verkställs tidigt i planeringsprocessen genom att identifiera behov och problem, 

etablera samverkan och därefter konkretisera mål för förändringsarbetet (Haglund et al. 

1996).  

Psykisk hälsa som definition nämns inte i skollagen för gymnasieskolan (Skollag, 2010:800) 

däremot nämns det i en rapport från Regeringskansliet att definition av skolfaktorer innebär 

en skolmiljö där elever känner sig trygga och stimulerade. I definitionen inkluderas olika 

aspekter av lärmiljön som skolklimat, relationer med lärare samt relationen mellan elever 

(SOU 2010:79). Det kan tänkas finnas en betydelse som skola att utgå från befintliga 

definitioner eller ha en gemensam definition i skolan att arbeta efter för att uppnå ett 

effektivt hälsoarbete. Det kan tänkas ge en tydlighet för all personal som arbetar med det 

främjande arbetet i skolan samt i planering av insatser för att uppnå målen.  

I resultatet visas en definition av psykisk hälsa som kan likställas med 

Folkhälsomyndighetens uppfattning där psykisk hälsa beskrivs som mer än avsaknad av 

psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2019). Det anses därmed finnas en förståelse över 

begreppet i skolorna däremot kan det inte generaliseras.  

6.2.2 Diskussion om uppfattning om bristande psykiska hälsa hos eleverna 

Resultatet visar att det upplevs finnas ohälsa hos många elever på gymnasieskolorna i 

Västerås och det visar även tidigare forskning. Skolor anser inte avvika från den allmänna 

statistiken av psykisk ohälsa och enligt socialstyrelsen (2016) har psykisk ohälsa ökat med 

närmare 70 procent för åldersgruppen 18–24. Resultatet visar att ohälsa förekommer i form 

av sömnsvårigheter, stress och ångest hos eleverna vilket flera studier påvisar är 

förekommande i skolmiljöer. Tidigare forskning visar starka samband mellan 

psykosomatiska besvär och stressorer i skolan (Hjern, Alfven, & Östberg, 2007).  

Enligt Socialstyrelsen (2016) är det framförallt depression och ångest som orsakar ökningen 

av psykisk ohälsa som kan finnas i skolmiljöer. Även om det finns många elever som mår bra 

så ökar antalet elever med psykisk ohälsa i gymnasieskolorna i Västerås. Tidigare forskning 

visar att det länge funnits ett negativt perspektiv på hälsa vilket utvecklat ett synsätt där 

individens egna kontroll över situationer har reducerats (Gillhamn & Seligman 1999). Det 

kan vara en bidragande faktor till varför många ungdomar upplever någon form av psykisk 

ohälsa idag. Begreppet empowerment belyser också vikten att känna kontroll över en 
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situation. Empowerment innebär att individer ska ha egenmakt och att vara kapabla att styra 

sina egna liv med förutsättning att det finns stöd i den omgivande miljön. Vilket också kan 

användas som en hälsofrämjande ledningsåtgärd för att hjälpa andra att få kraft (Pellmer et 

al. 2012). Om individens egen kontroll reduceras på grund av ett negativt perspektiv på hälsa 

kan det tänkas vara svårare att uppnå egenmakt. 

I intervjuerna var fokus många gånger på psykisk ohälsa och det påvisas i resultatet för 

uppfattning om elevernas psykiska hälsa. Författaren försökte i något tillfälle ändra 

perspektivet till ett mer hälsofrämjande perspektiv däremot går det inte att tala om hälsa 

utan att tala om ohälsa. I och med att det talades till större del om psykisk ohälsa kan det 

också tyda på att det finns ett behov av åtgärder för att främja psykisk hälsa i skolorna. Det 

kan tänkas vara lättare att arbeta med förebyggande och åtgärdande av psykisk ohälsa om det 

inte finns en tydlig definition av begreppet psykisk hälsa samt tydliga mål som ger stöd i det 

främjande arbetet.  

Resultatet visar även trygghetskänslor hos eleverna på gymnasieskolorna. Ett nära samarbete 

till arbetslivet och en närhet mellan personal och elever är några faktorer som skapat 

trygghet hos eleverna. Trivsel och trygghet är faktorer som omfattar en god lärmiljö enligt 

Skolverket (2012).  

6.2.3 Diskussion om trygghet och trivsel för att främja elevers psykiska hälsa 

Gymnasieskolorna arbetar för att främja elevers psykiska hälsa på olika sätt däremot upplevs 

mycket tid gå åt förebyggande och åtgärdande insatser för att stötta och hjälpa elever. Enligt 

skollagen har skolledningar ansvaret att besluta om enhetens inre organisation och fördela 

resurser utifrån de behov och förutsättningar som finns hos eleverna (2010:800). Skolverket 

(2012) menar att elevers individuella och unika förutsättningar ska beaktas och respekteras.  

Det kan tänkas vara en svårighet att fördela resurserna utifrån de behov och förutsättningar 

som finns hos eleverna med tanke på att stor del går till åtgärdande hjälpinsatser. Om mycket 

tid går åt att hjälpa de i behov finns inte tid att främja hälsan hos elever som nödvändigtvis 

inte mår dåligt men som kan uppleva psykisk ohälsa i framtiden. Det kan stärka behovet av 

fler främjande insatser för att bibehålla elevers psykiska välmående och hälsa.   

Resultat visar att det finns ett behov av samarbete med utomstående aktörer. 

Gymnasieskolor i Västerås vill även markera att skolan inte är den enda aktören som ska 

arbeta med ungdomars psykiska hälsa. I regeringens proposition (2017/18:249) beskrivs det 

att det krävs insatser och samarbete med skola, elevhälsa och hälso- och sjukvård för att 

behandla psykisk ohälsa, vilket är en del av psykisk hälsa då begreppet kan innefatta både 

hälsa och ohälsa.  

Teoretiska modeller belyser också vikten av att etablera samverkan. I SESAME modellens 

andra steg beskrivs etablera samverkan som en del av förändringsarbetet (Haglund et al. 

1996). Samverkan med andra kan tänkas vara föräldrar men även organisationer eller företag 

i samhället som arbetar med ungdomars hälsa på olika sätt. Det kan finnas behov av både 

förebyggande, främjande och åtgärdande hjälpmedel utifrån för att uppnå god hälsa hos 

ungdomarna. Många ungdomar har fritidsaktiviteter som kan tänkas ha en samverkan med 
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skolorna för att främja fysisk aktivitet eller exempelvis ungdomspsykiatrin för att arbeta mer 

med elevers psykisk ohälsa.  

Tidigare forskning visar att svårigheter med hälsofrämjande arbeten kan bero på bland annat 

hög arbetsbelastning på skolorna, begränsade resurser hos lärare samt att programmen kan 

vara omfattande (Schwager et al. 2019). I gymnasieskolorna i Västerås upplevs tiden vara en 

svårighet i det hälsofrämjande arbetet, att fördela resurser och hinna med allt som ska göras. 

Det upplevs även saknas personella resurser i en av skolorna.  

Det kan tänkas vara flera faktorer som påverkar för det hälsofrämjande arbetet kring psykisk 

hälsa. Olika skolor kan uppleva olika typer av svårigheter som kan utgöra hinder i det 

hälsofrämjande arbetet. Om det inte upplevs finnas stöd i form av tillräcklig personal inom 

verksamheten så kan det kanske innebära högre krav i den befintliga personal som arbetar 

kring elevers psykiska hälsa. Långsiktigt kan det tänkas leda till utbrändhet hos personal eller 

obalans i det praktiska genomförandet. Att hinna med allt som ska hinnas med att göra kan 

också tänkas bero på att det saknas kontroll i förhållande till de krav som finns hos personal 

på skolan. För att bidra till en god utveckling av elevers mående kan det vara betydande att 

personal och anställda känner kontroll och stöd i arbetet som finns för att aktivt kunna 

genomföra och vidareutveckla arbetet.  

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (2013) kan en svårighet i arbete vara brist på 

forskning och studier som kan vara till nytta och vägledning för skolor och kommuner. Det 

kan tyda på betydelsen av denna undersökning och framtida forskning inom området.   

En strategi som används på gymnasieskolorna i Västerås är att tidigt skapa en trygg miljö för 

att främja god hälsa hos eleverna. Insatser och aktiviteter har genomförts för första års elever 

för att skapa trygghet hos eleverna och tidigt möta eventuella problem. I SESAME modellen 

verkställs förändringsarbete tidigt i planeringsprocessen för att sedan kunna förbättras och 

justeras och kan anses därför vara ett positivt tillvägagångssätt i skolorna. En studie från 

2019 visar att det endast är 13,7 procent av skolorna i Tyskland som implementerar ett 

hälsofrämjande program i skolorna och endast 50 procent av skolor ser hälsofrämjande 

arbete som en del av deras skolprofil (Schwager et al. 2019). Det upplevs finnas främjande 

insatser i skolorna och att tillsätta strategier tidigt i skolan kan tänkas vara en positiv åtgärd 

för att skapa trygghet hos eleverna.  

På gymnasieskolorna pratas det med elever om aktuella ämnen i syfte att öka kunskap och 

förebygga ohälsa. Det kan exempelvis handla om diskussioner kring förekomst av våld eller 

upplevelse av prov och examinationer. Tidigare forskning visar att interventioner som pågått 

under en längre tid med syfte att främja psykisk hälsa har visat vara mer effektiva än kortare 

klassrums-baserade interventioner med syfte att förebygga ohälsa (Wells et al. 2003).  

Resultatet visar att interventioner genomfördes för att förebygga stress och otrygga 

skolmiljöer. Det finns inga tydligare beskrivningar av interventiorna som genomförs i 

skolorna vilket innebär att det inte går att avgöra om det kan räknas till kortare 

klassrumsbaserade interventioner. Det förekom däremot inte heller några tydligare 

beskrivningar om längre interventioner som genomförts i syfte att främja psykisk hälsa. Det 
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kan bero på författarens formulering och val av frågor samt tidigare erfarenhet inom 

området.  

Det kan tänkas vara betydande att öka kunskap i både förebyggande och hälsofrämjande 

syfte. Däremot upplevs det arbetas förebyggande i större utsträckning än vad det gör 

hälsofrämjande. Naidoo och Wills (2016) menar att hälsofrämjande arbete i skolor ska bidra 

till att individer har kontroll över sina liv och där skolans roll är att stärka självkänsla och 

medvetenhet hos eleverna. Genom att öka kunskap och diskutera kring särskilda ämnen kan 

det tänkas öka medvetenhet hos eleverna, vilket i sig är en hälsofrämjande insats. Det kan 

också kopplas till Empowerment om elever genom ökad kunskap känner mer egenmakt att 

hantera en situation.   

Gymnasieskolorna i Västerås arbetar efter mål för det hälsofrämjande arbetet och målen 

skiljer sig mellan skolorna. Flera anser också att det kommer att utvecklas nya mål till 

nästkommande år där det bland annat kommer att fokuseras mer på det hälsofrämjande 

arbetet. SESAME modellen beskriver utförligt hur ett förändringsarbete kan gå till i åtta steg. 

Ett av stegen är att formulera mål som vidare utvecklas till strategier och planering för 

utvärdering (Haglund et al. 1996). Att formulera mål kan tänkas vara en betydande del i ett 

förändringsarbete för att kunna planera och genomföra relevanta insatser. Det kan tänkas 

skapa en tydlighet i arbetet som kan vara till fördel under flera delar av arbetet. Att arbeta 

efter en förändringsmodell som SESAME kan också förenkla arbetet genom att följa de steg 

som modellen innehåller och förbättra insatser utifrån de resultat som utvärderas.  

6.2.4 Diskussion om satsning utav fler främjande insatser 

Det upplevs finnas flera utvecklingsmöjligheter för det hälsofrämjande arbetet i 

gymnasieskolorna i Västerås. Att satsa på de framtida projekt som ska genomföras 

nästkommande år är en av möjligheterna. Tidigare studier menar att för att hälsofrämjande 

program ska utvecklas och nå full potential finns det ett behov av större uppmärksamhet för 

hur de används i utbildningssystem i olika länder (Barry, 2017). Det kan tänkas vara en 

betydande del att samverka mellan skolor och inspireras från skolor även utanför Sverige för 

att uppnå ett effektivt hälsofrämjande arbete.  

I skolor i Västerås ska det erbjudas fysisk aktivitet på skolan få elever att må bättre. 

Aktiviteten avses riktas till elever som behöver stöd av skolkurator eller skolsköterska. 

Liknande insatser har gjorts i tidigare studier med positiva resultat. Tidigare studier har visat 

att dans har lett till en ökad självkänsla, medvetenhet och förändrad kroppsbild hos kvinnor 

(Lee, Chiang, Chuu. 2019). Sådana aktiviteter kan tänkas vara effektfulla däremot riktas 

insatsen i gymnasieskolan i Västerås till de elever som mår mindre bra. Det är alltså inte en 

direkt hälsofrämjande insats som är öppen för alla elever på skolan. Det kan tänkas finnas 

möjlighet för liknande insatser att genomföras för elever som inte nödvändigtvis mår dåligt 

för exempelvis öka självkänslan hos elever.  

Det kan uppstå hinder för att ytterligare utveckla det hälsofrämjande arbetet. Vad hindren 

kan vara skiljer sig också mellan gymnasieskolorna. Tidsbrist upplevs vara ett hinder som 

förekommer på skolorna. Tid att hinna med det som ska göras för att få ett effektivt arbete. 
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Det kan tänkas förebyggas med hjälp av teoretiska förändringsmodeller som kan användas 

som stöd i arbetet som exempelvis SESAME modellen. I studien skulle fler frågor om hur det 

främjande arbetet genomförs behövas för ett få en ökad förståelse för insatserna. Det kan 

också tänkas vara frågor som riktas mer till elevhälsoteamet som arbetar direkt i det 

området. Den här studien studerar skolledningars uppfattningar och får en annan synvinkel 

på det främjande arbetet där huvudansvarig på verksamheten som fördelar och ansvarar för 

skolans resultat beskriver hälsoarbetet.  

På en skola upplevs det inte finnas särskilda hinder förutom det individen själv kan påverka, 

vilket kan innebära att individen själv är ett hinder. Det kan kopplas till en del av 

Empowerment som är att ha egenmakt och hjälpa andra få kraft (Pellmer et al. 2012). Om en 

individ själv inte har kontroll över en situation kan det vara svårt att hjälpa andra individer 

att ha kontroll över en situation. Det kan tänkas vara betydande att rektorer på 

gymnasieskolorna känner egenmakt och kontroll för att kunna bidra till utveckling av ett 

hälsofrämjande arbete och bibehålla en god hälsa hos eleverna. Om rektorer känner kontroll 

över en situation kan det tänkas vara till fördel i ansvar för verksamheten och de insatser som 

genomförs. Att rektorer som har ansvar över verksamheten känner kontroll och stöd i arbetet 

anses vara betydelsefullt för att främjande arbete ska vara effektivt.  

6.3 Förslag till framtida forskning samt praktisk tillämpning 

Det vore av betydelse att genomföra fler studier med olika infallsvinklar inom 

forskningsområdet samt genomföra en liknande studie med mer resurser för att få ett mer 

trovärdigt resultat. Det kan också behövas genomföra undersökningar med fler frågor 

specifikt riktat till det som innefattar ett hälsofrämjande arbete för att få en djupare 

förståelse för hur det främjande arbetet ser ut i skolor. Det vore också intressant att intervjua 

personer med olika arbetsroller i skolan som exempelvis elevhälsan som arbetar med de 

hälsofrämjande insatserna eller också lärare och elever för att undersöka deras upplevelser av 

arbetet. Ett annat perspektiv är att genomföra en studie för att mäta skillnader mellan privata 

och kommunala gymnasieskolor för att se om det finns skillnader i upplevelser och 

arbetssätt.  

Studien kan praktiskt tillämpas i skolor som ett komplement för att utveckla det främjande 

arbetet avseende elevers psykiska hälsa. Det kan vara till vägledning för elevhälsan och 

skolledningen för att satsa och möjliggöra arbetet av främjande insatser i framtiden. Genom 

inblick i skolledningars uppfattning om svårigheter och styrkor i det främjande arbetet kan 

det vägleda och medvetandegöra för andra skolor hur ett främjande arbete kan upprätthållas. 

Det kan också tänkas vara till praktiskt nytta för personer som arbetar inom skolområdet i 

kommuner för att utveckla arbeten med relevans till aktuell forskning.  
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7 SLUTSATS 

Hälsofrämjande arbete i skolan anses vara av betydelse för att bibehålla och stärka elevers 

psykiska hälsa och välmående. Det krävs samarbete med flertal aktörer i samhället för att 

upprätthålla och utveckla det hälsoarbete som genomförs på skolorna.  

I gymnasieskolorna i Västerås upplevs det finnas många elever med psykisk ohälsa och 

skolorna arbetar på olika sätt för att skapa trygghet och utveckling hos eleverna. Många 

insatser genomförs i förebyggande och åtgärdande syfte. Skolledningarnas uppfattning om 

elevers psykiska hälsa samt det hälsofrämjande arbete som genomförs avseende elevers 

psykiska hälsa kan tyda på behovet av fler främjande insatser i skolorna och en samverkan 

med utomstående aktörer.  

 

 



 

 
26 

REFERENSLISTA 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (upplaga 2). Malmö: Liber.  

Barry, M.M., Clarke, M.A., & Dowling, K. (2017). Promoting social and emotional well-beings 

in schools. Health education, vol. 117 (5), 434-451. Doi: 10.1108/HE-11-2016-0057  

Elfrink, R.T., Goldberg, M.J., Schreurs, M.G.K., Bohlmeijer, T.E., & Clarke, M.A. (2017). A 

whole school approach to supporting children’s well-being and creating a positive 

school climate: a pilot study. Positive educative programme, vol. 117 (2), 215-230. 

Doi: 10.1108/HE-09-2016-0039  

Folkhälsomyndigheten. (2018). Skolbarns hälsovanor i Sverige2017/2018. Stockholm: 

Folkhälsomyndigheten 

Folkhälsomyndigheten. (2019). Begrepp. Hämtad 2019-04-23 från 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-

suicidprevention/psykisk-halsa/begrepp-psykisk-halsa/ 

Gillham, J. E., & Seligman, M. E. P. (1999). Footsteps on the road to positive psychology. 

Behaviour Research and Therapy, vol. 37 (1), 163–173. Doi: 10.1016/S0005-

7967(99)00055-8 

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse education 

today, vol. 24 (2), 105-112. Doi: 10.1016/j.nedt.2003.10.001  

Green, J., Tones, K., Cross, R., & Woodall, J. (2015). Health Promotion – Planning & 

Strategies (3. ed.). London: Sage publications.  

Haglund, B., Finer, D., Tillgren, P., & Petersson, B. (1996). Creating supportive 

environments for health. Geneva: World Health Organization.  

Hjern, A., Alfven, G., & Östberg, V. (2007). School stressors, psychological complaints and 

psychosomatic pain. Acta pediatrica, Vol. 98 (1), 112-117. Doi: :10.1111/j.1651-

2227.2007.00585.x  

Holmström, E., & Ohlsson, K (red.). (2014). Människan i arbetslivet: Teori och praktik. 

Lund: Studentlitteratur 

Kalra, G., Christodoulou, R., Jenkins, V., Tsipas, N., Christodoulou, D., Lecic-Tosevski, J., 

Mezzich, D., & Bhugra, C. (2012). Mental health promotion: Guidance and strategies. 

European Psychiatry, 27, 81-86. Doi: 10.1016/j.eurpsy.2011.10.001 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun (3:e uppl.). Lund: 

Studentlitteratur 

Lewis, S. (2011). Positive Psychology at Work: how positive leadership and appreciative 

inquiry create inspiring organizations (uppl. 1). United Kingdom: Wiley-Blackwell 



 

 
27 

Lee, T., Chiang, C., & Chu, C. (2019). Body image promotion program with a creative 

movement approach for female college student in Taiwan. Mental Health & 

Prevention, 13. 107-112. Doi: 10.1016/j.mhp.2019.01.004  

Naidoo, J. & Wills, J. (2016). Foundations for health promotion. (4th edition.). Amsterdam: 

Elsevier. 

Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder (upplaga 4:7). Lund: 

Studentlitteratur  

Pellmer, K., Wramner, B., & Wramner, H. (2012). Grundläggande Folkhälsovetenskap. (3e 

uppl.). Stockholm: Liber. 

Prop. 2017/18:249. God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik. 

https://www.regeringen.se/498282/contentassets/8d6fca158ec0498491f21f7c1cb2fe

6d/prop.-2017_18_249-god-och-jamlik-halsa--en-utvecklad-folkhalsopolitik.pdf 

Skollag. (SFS 2010:800). Hämtad från Regeringskansliets webbplats: 

http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2010:800 

Sveriges Kommuner och Landsting. (2013). Vänd frånvaro till närvaro – Guide för 

systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner. Sveriges Kommuner och Landsting.  

Socialstyrelsen. (2017). Utveckling av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna. 

Stockholm. Socialstyrelsen 

Schwager, S., Berger, U., Glaeser, A., Strauss, B., & Wick, K. (2019). Evalution of “Healthy 

learning together”, an easily applicable mental health promotion tool for students age 

9 to 18 years. International Journal of Environmental Research and Public Health, 

16 (487). Doi: 10.3390/ijerph16030487  

Skolverket. (2019). Främja barns och elevers hälsa. Hämtad 2019-04-15 från 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-

arbetet/framja-barns-och-elevers-halsa 

Skolverket. (2019a). Läroplan för gymnasieskolan. Hämtade från 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-

amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan 

Utbildningsdepartementet. (2010). Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan: en 

kunskapsöversikt (SOU 2010:79). Hämtad från: https://www.regeringen.se/rattsliga-

dokument/statens-offentliga-utredningar/2010/11/sou-201079/ 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet  

World Health Organization. (1948). Constitution. New York: World Health Organization.  



 

 
28 

World Health Organization, WHO (1986). The Ottawa Charter for health promotion. Hämtad 

från: 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/129532/Ottawa_Charter.pdf 

World Health Organization, WHO (1998). Health Promotion Glossary. Hämtad 2019-04-15 

från http://www.who.int/healthpromotion/about/HPR%20Glossary%201998.pdf?ua 

=1 

Wells, J., Barlow, J., & Stewart-Brown, S. (2003). Universal approaches to mental health 

promotions in schools. Health education, vol. 103 (4), 197-220. Doi: 

10.1108/09654280310485546  

Weger, H., Castle, R.G., & Emmett, C.M. (2010). Active Listening in Peer Interviews: The 

Influence of Message Paraphrasing on Perceptions of Listening Skill. The Intl. 

Journal of Listening, 24 (1), 34–49. DOI: 10.1080/10904010903466311  

World Health Organization. (2019). Health promoting schools. Hämtad 2019-04-23 från 

https://www.who.int/health-promoting-schools/overview/en/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
29 

BILAGA A. MISSIVBREV 

Hej! Mitt namn är Ellinor Copperfeldt. Jag läser min sista termin på folkhälsoprogrammet 

vid Mälardalens Högskola i Västerås. Jag ska nu göra mitt examensarbete. Jag vill undersöka 

skolledningars uppfattning om elevers psykiska hälsa, samt det arbete som görs för att främja 

elevers psykiska hälsa i gymnasieskolor i Västerås.  

Jag önskar nu deltagande från dig som arbetar med verksamhetsledning på en 

gymnasieskola. Undersökningen kommer att ske genom en intervju som tar ca 30–45 

minuter. Intervjun kommer att spelas in som ljudfil på mobiltelefonen för att jag senare ska 

kunna bearbeta materialet.  

Uppgifter som lämnas kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att endast jag och 

min handledare kommer att ha tillgång till materialet samt att allt material endast används 

för denna studie. Uppgifter som lämnas kommer inte att kunna identifieras till deltagaren. 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta intervjun, och därmed ditt 

deltagande. Du kan även efter att intervjun genomförts ångra ditt deltagande och dra tillbaka 

materialet, när som helst under studiens gång.  

Examensarbetet kommer att vara klart i april 2019 och därefter publiceras arbetet i 

databasen Diva på Mälardalens högskola.  

Ditt deltagande är ett viktigt bidrag till studien och jag skulle bli väldigt tacksam om du har 

möjlighet att medverka. 

Kontakta gärna mig eller min handledare vid frågor och funderingar.  

Tack!  

Kontaktuppgifter: 

Ellinor Copperfeldt, Student  Lina Nilsson, Handledare 

Tel:     Tel:  

Email:      Email:  
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BILAGA B. INTERVJUGUIDE 

Bakgrundsfrågor: 

• Beskriv dig själv kort, din yrkesroll. 

• Hur länge har du arbetat inom skola? 

• Hur länge har ni arbetat på denna skola? 

• Hur många elever finns det på skolan? 

• Vilka linjer/program ges på er gymnasieskola? 

 

Intervjufrågor: 

 

(Frågeställning 1, hur definierar skolledningen psykisk hälsa?) 

• Har ni definierat för er själva vad ni menar med psykisk hälsa? Om ni har gjort det, 

hur ser den definitionen ut? Om ni inte har gjort det, hur skulle ni definiera det? 

 

(Frågeställning 2, vilken uppfattning har skolledningen om elevernas psykiska hälsa?) 

• Hur anser du att den psykiska hälsan är bland eleverna?  

• Har ni gjort några undersökningar? Hur? Vad blev resultatet?  

 

(Frågeställning 3, hur arbetar skolan för att främja psykisk hälsa hos eleverna?) 

• Vad anser du är skolan roll i det främjande arbetet av psykisk hälsa? 

• Hur arbetar er verksamhet för att främja psykisk hälsa hos eleverna?  

• Har ni några mål för de hälsofrämjande arbetet? Beskriv målen. Vilka är era åtgärder 

för att nå de här målen? Beskriv mål, åtgärder och utvärdering. Om ni har utvärderat, 

vad blev resultatet? Hur hanterar ni hälsoarbetet annars? Hur arbetar ni om ni inte 

har en plan? Har ni tänkt att göra en plan?  

• Finns det flera grupper /personal som arbetar för att främja psykisk hälsa hos 

eleverna?  

• Finns det tillräckliga resurser? 

• Upplever ni att det finns svårigheter i arbetet? Vilka?  

• Finns det särskilda styrkor vid er skola för denna typ av arbete? 

 

(Frågeställning 4, vilka utvecklingsmöjligheter anser skolledningen att det finns för det 

hälsofrämjande arbetet kring psykisk hälsa?) 

• Vilka utvecklingsmöjligheter ser ni för att ytterligare stärka det här arbetet? 

• Finns det några hinder för att kunna utveckla arbetet? 

Önskar ni tillägga något som inte har kommit fram under den här intervjun? Har ni några 

frågor eller något ni vill ta upp innan vi avslutar? 
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BILAGA C. FÖRDELNING AV KATEGORIER  

Tabell 2. Fördelning av underkategorier och huvudkategorier under databearbetning och analys 

Underkategori Kategori 

Definition av psykisk hälsa Svårdefinierad definition av psykisk hälsa 

Psykisk ohälsa hos elever  Uppfattning om bristande psykisk hälsa hos 

eleverna 
Trygghet och trivsel 

Tidiga insatser och aktiviteter Trygghet och trivsel för att främja elevers 

psykiska hälsa 
Förebyggande och åtgärdande arbete 

Ansvar och samverkan  

Svårigheter i det hälsofrämjande arbetet 

Trygg skolmiljö 

Utvecklingsmöjligheter för det hälsofrämjande 

arbetet 

Satsning utav fler främjande insatser 

Hinder för det hälsofrämjande arbetet 

 

 

 

 



 

 1 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


	1 introduktion
	2 bakgrund
	2.1 Begreppsdefinitioner
	2.2 Ökning av psykisk ohälsa
	2.3 Hälsofrämjande arbete i skolan
	2.3.1 Skolledningen
	2.3.2 Elevhälsan

	2.4 Teoretiskt perspektiv
	2.4.1 SESAME modellen
	2.4.2 Empowerment

	2.5 Problemformulering

	3 Syfte och frågeställningar
	4  Metod
	4.1 Studiedesign
	4.2 Urval
	4.3 Datainsamling
	4.4 Databearbetning och analys
	4.5 Kvalitetskriterier
	4.6 Etiska principer

	5 Resultat
	5.1 Svårdefinierat begrepp av psykisk hälsa
	5.2 Uppfattning om bristande psykisk hälsa hos eleverna
	5.3 Trygghet och trivsel för att främja elevers psykiska hälsa
	5.4 Satsning utav fler främjande insatser

	6 Diskussion
	6.1 Metoddiskussion
	6.1.1 Diskussion om studiedesign
	6.1.2 Diskussion om urval
	6.1.3 Diskussion om datainsamling
	6.1.4 Diskussion om databearbetning, analys och kvalitetskriterier
	6.1.5 Diskussion om etiska principer

	6.2 Resultatdiskussion
	6.2.1 Diskussion om svårdefinierat begrepp av psykisk hälsa
	6.2.2 Diskussion om uppfattning om bristande psykiska hälsa hos eleverna
	6.2.3 Diskussion om trygghet och trivsel för att främja elevers psykiska hälsa
	6.2.4 Diskussion om satsning utav fler främjande insatser

	6.3 Förslag till framtida forskning samt praktisk tillämpning

	7 Slutsats
	Referenslista


