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SAMMANFATTNING 

Denna studies syfte är undersöka hur elevhälsoteamet på en gymnasieskola inom 

Västmanlands Län arbetar med att främja gymnasieelevernas psykiska hälsa. För att 

möjliggöra studien tillämpades en kvalitativ metod för att få ta del av personers erfarenheter 

och upplevelser kring ämnesområdet. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med ett 

antal intervjupersoner som identifierades genom ett målinriktat urval där alla deltagare 

arbetar inom elevhälsoteamet på en gymnasieskola inom Västmanlands Län. Det insamlade 

materialet analyserade med en manifest innehållsanalys där ett resultat kunde uttolkas.   

Intervjupersonerna upplevde att det den psykiska hälsan påverkades av den fysiska hälsan. 

För att kunna vara nöjd med sig själv beskrev intervjupersonerna att det krävdes att uppnå 

ett stabilt och positivt hälsotillstånd. I det praktiska arbetet upplevdes en avsaknad av en 

handlingsplan eller tydliga riktlinjer trots att intervjupersonerna arbetade aktivt med att 

främja gymnasieelevernas psykiska hälsa. Intervjupersonerna betonade att det var bristande 

fokus på psykisk hälsa och främjande arbete. Hur intervjupersonerna uppskattade sitt 

hälsofrämjande arbete var främst genom betyg, gymnasieelevernas skolutveckling och 

förändring i närvaro, engagemang och humör. Det föreligger utvecklingsmöjligheter där 

implementering av handlingsplan eller arbetsmodell skulle förbättra det hälsofrämjande 

arbetet på gymnasieskolan. Denna studie tar slutligen upp SESAME arbetsmodell som ett 

förslag att tillämpa för elevhälsoteamet och deras arbete med att främja gymnasieelevernas 

psykiska hälsa.  

Nyckelord: Hälsofrämjande, Kvalitativa intervjuer, Psykisk hälsa, SESAME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine how the school health unit at a high school in 

Vastmanlands County is working to promote mental health among the students. To enable 

the study a qualitative method was applied in order to understand how the health unit works 

around the subject. Semistructured interviews was carried out with a number of persons who 

were identified through a targeted selection. Where all were working as a part of the school 

health unit at a high school in Vastmanlands County. With a manifest content analysis the 

collected material could show a result from those interviewed.  

The result demonstrated that there was a connection between how the mental health was 

affected by the physical health. In order to achieve a stable and positive health condition it 

required a person to be satisfied with oneself. The practical work lacked a plan of action or 

guidelines although personel were working actively to promote the mental health among the 

students. It was underlined that there was a lack of attention specifically regarding the 

mental health and the health promotion. The results of the health promotion work were 

estimated mainly via grades, students school development and changes in attending school, 

commitment and mood. There are development possibilities in which implementation of a 

plan of action or a working model could improve the health promotion work in high school. 

Finally this study suggests applying SESAME as a working model in the health promotion 

work for the health school unit in order to promote the mental health among the students.  

Keywords: Health promotion, Mental health Qualitative Interviews, SESAME 
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1 INTRODUKTION 

När ämnet psykisk hälsa kommer på tal är det oftast fokus på den psykiska ohälsan. Inte den 

psykiska hälsan. Hur hälsoarbetet fokuserar på den psykiska ohälsans tillväxt och omfattning 

och hur interventioner kan tillämpas för att förebygga och åtgärda psykisk ohälsa. Dock finns 

det inte lika mycket forskning som fokuserar på hur den psykiska hälsan ska främjas och vad 

för riktlinjer det hälsofrämjande arbetet ska förhålla sig till. Att jobba hälsofrämjande med 

psykisk hälsa och behålla välmående i fokus ligger till grund för författarens intresse till det 

valda ämnesområdet. 

Att må bra psykiskt är grundläggande för att uppnå ett positivt hälsotillstånd. Det påverkar 

hur andra hälsotillstånd tillkommer och är även relaterad till den fysiska hälsan. Psykisk 

hälsa avser graden av livskvalitet hos en individ och dess välbefinnande. Under senare år har 

psykisk ohälsa ökat bland befolkningen och det kräver alltmer hälsofrämjande interventioner 

för att hejda den negativa tillväxten. Främst för att främja den psykiska hälsan och undvika 

att den hamnar i skymundan för den psykiska ohälsan. Det moderna samhället med den 

tekniska utvecklingen har skapat ett behov i folkhälsopolitiken och folkhälsoarbetet att 

arbeta med de nya stressfaktorerna som har uppstått bland annat genom sociala medier som 

Instagram, Facebook, Snapchat med flera.  

I denna studie undersöks det hälsofrämjande arbetet på en gymnasieskola inom 

Västmanlands Län. För att se hur elevhälsoteamet arbetar med att främja den psykiska 

hälsan hos gymnasieelever. I studien definieras skolpersonal som personal från elevhälsan på 

skolan och unga vuxna definieras efter Socialstyrelsens definition; ungdomar i åldern 18-24 

år. Författare samt intervjuare som nämns i denna studie, är samma person. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Definitioner av hälsa 

2.1.1 Psykisk hälsa 

Psykisk hälsa är ett mentalt hälsotillstånd där individen känner sig nöjd med sin egen tillvaro 

och är medveten om sin egen kapacitet och förmåga. Det är en balans mellan den psykiska 

såväl den fysiska hälsan och utgör individens välbefinnande och välmående. Fenomenet 

framgår inte bara som ett tillstånd avsaknad av sjukdom (WHO, 2018). 

Psykisk hälsa kan definieras på andra sätt, där det mentala tillståndet är en individuell 

upplevelse. En uppfattning av psykisk hälsa som varierar och är sig olik beroende på 

individen. Detta kan illustreras genom hälsokorset som Jakobsson (2018) presenterar. 

Hälsokorset visar att hälsa kan upplevas på olika sätt och att det är möjligt att ha en god 

psykisk hälsa trots en fysisk eller medicinsk sjukdom. Men att det även går att lida av psykisk 

ohälsa trots uteblivandet av en medicinsk eller fysisk sjukdom (Jakobsson, 2018). 

I denna studie förhåller sig författaren till WHO:s definition av psykisk hälsa och beaktar 

även Jakobssons hälsokors.  

2.1.2 Psykisk ohälsa  

Psykisk ohälsa är när individens psykiska tillstånd är i rubbning och obalans. Det kan 

kännetecknas genom symptom till instabilitet hos individen och diagnoser i form av mental 

funktionsnedsättning (Folkhälsomyndigheten, 2017) Psykisk ohälsa och symptom som 

igenkänns som mental ohälsa kan uppstå vid bristande fysisk aktivitet. De två faktorerna 

påverkar varandra och ett intryck av fysisk inaktivitet kan framstå som både en direkt och 

indirekt orsak till försämrad psykisk hälsa (Biddle, 2016). 

Psykisk ohälsa kan enligt Socialstyrelsen (2017) även definieras i form av diagnoser; oro, 

ångest och depression som orsakar tillväxten av psykisk ohälsa. Det är hälsotillstånd som kan 

urskiljas på många olika sätt, bland annat genom depression som orsakar nedstämdhet hos 

individen och påverkar allt från det emotionella stadiet och beteendemönster, till humör och 

tankegångar (Almutairi, 2015). Teachman et al. (2018) påvisar ett samband att depression är 

kopplat till individers mobilbeteende och hur det påverkar dem.  

I denna studie förhåller sig författaren till Socialstyrelsens definition av psykisk ohälsa som 

innebär oro, ångest, depression och nedstämdhet.  
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2.2 Synen på psykisk hälsa 

2.2.1 Tidigare forskning om psykisk hälsa 

 

Enligt Socialstyrelsen (2017) har psykisk ohälsa hos unga vuxna ökat med 70% mellan åren 

2006-2016. De definierar unga vuxna som ungdomar mellan åldern 18-24 där det är allra 

främst diagnoser för depression och olika ångestsyndrom som orsakar den negativa 

utvecklingen av psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2017).  

Forskningen om psykisk hälsa har framförallt fokus på psykisk ohälsa hellre än psykisk hälsa. 

Den psykiska ohälsan har enligt Haro et al. (2013) ökat allra främst genom diagnoser eller 

symptom som orsakar diagnoser. Det har skapat ett globalt behov att implementera 

hälsoinsatser. De interventionerna ska ha fokus på att främja psykisk hälsa hellre än att 

förebygga psykisk ohälsa. Det finns en enighet inom forskningen kring psykisk hälsa att det 

behövs lämpliga hälsointerventioner som kan bromsa den negativa trenden av psykisk ohälsa 

och förbättra dagsläget kring psykisk hälsa (Haro et al. 2013). 

Utifrån en omfattande kritik mot det hälsofrämjande arbetet har Grabowski, Hansen, 

Willaing och Jensen (2017) skapat egna riktlinjer för hur det hälsofrämjande arbetet ska gå 

till väga. Riktlinjerna är fem principer som arbetet ska utgå ifrån; ett brett och positivt 

hälsokoncept, deltagande, handling och handlingsförmåga, arenaperspektiv och rättvis hälsa. 

De har uppnått framgångsrika resultat av att implementera principerna som 

hanteringsverktyg för det hälsofrämjande arbetet för att främja psykiska hälsa (Grabowski et 

al. 2017). 

Weist och Murray (2008) belyser hinder som kan uppstå för det hälsofrämjande arbetet 

inom skolan som arena. Skolledarskapet är annorlunda på varje skola och mottagandet av det 

hälsofrämjande arbetet är inte alltid välkommet. En del skolledningar menar att skolan är en 

arena endast för lärande, medan det kan finnas skolledningar som är öppna för tanken att 

skolan är även en hälsofrämjande plats. Stigmat av det hälsofrämjande arbetet framgår som 

en utmaning att försöka hantera för att implementera hälsofrämjande insatser för psykisk 

hälsa (Weist & Murray, 2008). 

2.2.2 Ungdomarnas psykiska hälsa 

Det finns ett behov av hälsoinsatser och hälsointerventioner som fokuserar på att främja 

psykisk hälsa hos ungdomar. Det framkommer att skolor behöver fokusera mer på 

hälsofrämjande insatser som kan främja ungdomarnas psykiska välbefinnande för att uppnå 

ett förbättrad psykiska hälsa hos ungdomarna. Det skulle även bidra till förbättrade 

förutsättningar för deras skolgång och skolprestationer. Fenomenet psykisk hälsa är relaterat 

till hur ungdomar presterar i skolan och huruvida de klarar kunskapsmålen eller inte.  

Utveckling av strategier som stärker den psykiska hälsan hos ungdomarna skulle bidra med 

förutsättningarna att uppnå förbättrade skolresultat, skolprestationer och en mer hälsosam 



 
4 

lärmiljö att klara av skolgången och uppnå kunskapsmålen (Amaral, Geierstanger, 

Soleimanpour & Brindis, 2011). 

2.3 Elevhälsan 

I denna studie är elevhälsoteamet undersökningens målgrupp för att studera hur de arbetar 

med att främja gymnasieelevernas psykiska hälsa. Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska 

elevhälsan arbeta både förebyggande samt främjande och innefatta yrkesroller som 

skolpedagog, skolsköterska, kurator, skolläkare och psykolog. Elevhälsan ska enligt 

Skolverket och Socialstyrelsen (2016) ansvara för hälsoinsatser som främjar den befintliga 

hälsan och förebygga potentiell ohälsa. Det ska genomföras ett regelbundet arbete som 

främjar elevernas skolmiljö och skolutveckling med både medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser enligt skollagen (SFS 2010:800). Med skolmiljö 

avses en miljö där elevernas psykiska, fysiska och sociala välbefinnande främjas och 

skolutveckling avser stöd i elevernas skolgång för att uppnå kunskapsmålen (Skolverket och 

Socialstyrelsen, 2016).  

2.4 Handlingsplan och policy i det hälsofrämjande arbetet 

För att skolor ska kunna jobba mer effektivt och nå bättre resultat med sina hälsoinsatser 

kring psykisk hälsa. Bör det finnas en policy eller handlingsplan att utgå ifrån i det 

hälsofrämjande arbetet. Det skulle bidra med riktlinjer för hur det hälsofrämjande arbetet 

ska gå till väga och bli lyckosamt. En handlingsplan eller policy skulle kunna vara med som 

en del av en skolreform eller att vara en del av den pågående utvecklingen av det 

hälsofrämjande arbetet. (Adelman & Taylor, 2000). 

Enligt Green, Tones, Cross & Woodall (2015) kan en handlingsplan innefatta en 

planeringsmodell som underlättar arbetsprocessen och förtydligar varje del av arbetet och 

dess utförande. Det kan skapa stödjande miljöer som innebär att tillhandahålla de mest 

relevanta redskap som är nödvändiga för att åstadkomma ett särskilt hälsoutfall (Haglund, 

1996). Det bidrar till att arbetet blir långsiktigt och hållbart som är viktigt för 

folkhälsoinriktade insatser där Winroth (2018) anser att dagens projekt inom 

folkhälsoarbetet blir alldeles för kortvariga och varken långsiktiga eller hållbara.  

Proctor et al. (2011) fyller i med att det är en viktig del av arbetsprocessen att mäta utfallet av 

genomförandet. Det möjliggör för framtida förbättringar och utveckling av arbetet med 

psykisk hälsa för vidareforskning.  

2.4.1 Psykisk hälsa ur ett folkhälsoperspektiv 

Regeringen belyser behovet av att tänka på psykisk hälsa i samhället och dess befolkning. För 

att betona vikten av att jobba med psykiska hälsa föreslår de en strategi som sträcker sig över 
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ett decennium. Strategin innebär att dagens resurser som är inom ramen för regeringens 

överenskommelse med landsting och kommuner ska samlas till ett förordningsstyrt 

statsbidrag som är ansökbart. Det skulle underlätta för kommuner och landsting att förutse 

graden av medel och resurser de ska få under en längre period. Det framgår att det skulle 

behövas ett nationellt mål för strategin som också kräver en sektorsövergripande 

målstruktur. Strategin och utredningen skulle generera i tre tydliga mätbara mål; en större 

population som skulle uppleva ett psykiskt välbefinnande, reducerad psykisk ohälsa hos en 

population och ett lägre antal som dör av suicid. Det är viktigt att utreda och jobba med 

psykisk hälsa som ett prioriterat område som ska vara en del av folkhälsopolitiken för att 

kunna reducera utvecklingen av psykisk ohälsa i samhället (Regeringen, 2019). 

Enligt Folkhälsomyndighetens årsrapport (2019) har den negativa utvecklingen av psykisk 

ohälsa fortsatt utbredas och förblir ett uppmärksammat orosmoln för den generella 

folkhälsan. EU Kommissionen (2005) betonar problemet ytterligare och menar att psykisk 

ohälsa är individuellt den mest utmanande och största hälsoproblemet att åtgärda i hela 

Europa.  

2.5 Teoretiskt perspektiv  

2.5.1 The Ottowa Charter for Health Promotion 

The Ottowa Charter for Health Promotion tog fram sju grundläggande och fundamentala 

principer för hur det hälsofrämjande arbetet ska gå till väga och förhålla sig till; delaktighet, 

holistiskt synsätt, tvärsektoriellt arbete, jämlikhet, social rättvisa och vidmakthållande 

(WHO, 1986). 

WHO (2001) tar upp en annan variant av principerna som innebär; empowerment, 

delaktighet, holistiskt synsätt, intersektoriellt arbete, social rättvisa, vidmakthållande och 

multistrategiskt. WHO (2001) betonar att det är viktigt med självförstärkning för att stärka 

individers självkänsla och att de får mer kontroll över sina egna liv och de faktorer som berör 

deras hälsa. Det är också väsentligt att få alla involverade delaktiga för att göra processen 

möjlig, och att processen tar hänsyn till ett holistiskt synsätt. Det vill säga en helhetssyn på 

hälsa för att främja hälsa på alla nivåer. Det hälsofrämjande arbetet behöver även inkludera 

intersektoriellt arbete och samarbeta med andra intressenter som aktörer från relevanta 

sektorer. Vidare behöver processen ta avseende till den sociala rättvisan, att arbetet jobbar 

för jämlikhet och rättvisa för alla. Det framgår också som en fundamental faktor att arbetet 

ska bidra till en utveckling som är hållbar, som gör att arbetet går att vidmakthålla under en 

längre tid. Men såväl att angreppsättet ska variera sig i multistrategiska tillvägagångssätt för 

att hitta det mest lämpliga arbetssättet att jobba hälsofrämjande (WHO, 2001). 



 
6 

2.5.2 SESAME arbetsmodell  

För att underlätta den hälsofrämjande arbetsprocessen kan arbetet förhålla sig till 

Sesammodellen (Figur 1), SESAME arbetsmodell (Supportive EnviromentS Action ModEl). 

Den innehåller åtta steg som ska erhålla arbetsplatsen med stödjande miljöer genom; behov-

och problemidentifiering, samverkanetablering, planering, utforma genomförandet och 

resursmobilisering, verkställa, vidmakthållande, utvärdering och förnya, förstärka och 

omorientera (Haglund, 1996) 

Det första steget i modellen handlar om att identifiera problem och behov. Vad är problemet 

som behöver åtgärdas för att kunna följa upp med steg två. I steg två etableras samverkan för 

att få de involverade att bli engagerade och börja samarbeta med varandra. Planeringen som 

är steg tre har tre faser. Den första fasen är att formulera tydliga mål som alla ska för att 

uppnå. Den andra fasen är att skapa strategier och ge olika perspektiv på ämnesområdet. Den 

tredje och sista fasen är att planera hur utvärderingen ska gå till väga när arbetet är 

genomfört. I steg fyra ska resurserna mobiliseras för att göra genomförandet möjligt utifrån 

de medlen som är tillgängliga. I steg fem verkställs arbetet där utvecklingen av stödjande 

miljöer skapas och det kan ske via olika aktiviteter, program eller projekt som ska 

genomföras. För att vidmakthålla arbetet, ska det i steg sex skapas strukturer för 

organisering så att arbetet upprätthålls. Arbetet och allt som har genomförts utvärderas och 

följs upp i steg sju för att se vad som har varit framgångsrikt och vad som behöver förbättras. 

Det är i det sista steget, steg åtta, som det förnyas, förstärks eller omorienteras utifrån vad 

som framgick under utvärderingen. Om någon del av utförandet inte gav de resultat som 

förväntades kan det förnyas, förstärkas och göras om för att förhoppningsvis ge ett bättre 

utfall (Haglund, 1996). 

 

Figur 1. SESAME modellen (Haglund, 1996). 
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2.6 Problemformulering 

Psykisk hälsa är en angelägen och grundläggande faktor för folkhälsan. Den negativa 

tillväxten av psykisk ohälsa orsakar att den psykiska hälsan förbises. Det är talande för hur 

den mentala hälsan och det hälsofrämjande arbetet har mottagits och betraktats. Den 

psykiska ohälsan och det förebyggande arbetet är i centrum, hellre än den psykiska hälsan 

och det främjande arbetet. Det finns behov av att arbeta mer med hälsofrämjande insatser 

kring psykisk hälsa inom gymnasieskolor. Det behövs ett ständigt hälsofrämjande arbete för 

att neutralisera stigmat kring psykisk hälsa, förbättra dagsläget och utveckla arbetet kring 

det. För att göra det möjligt krävs det en utgångpunkt i arbetet. En handlingsplan, en policy 

eller riktlinjer att förhålla sig till. Det skapar en tydlig struktur och arbetssätt hur den 

utvecklade ohälsan ska motverkas och för att uppnå förbättrade resultat i det hälsofrämjande 

arbetet. 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Syftet med denna studie är att undersöka upplevelser från elevhälsoteamets hälsofrämjande 

arbete gällande psykisk hälsa bland gymnasieelever på en gymnasieskola i Västmanlands 

Län.  

3.1 Frågeställningar 

 

• Vilka uppfattningar har elevhälsoteamet om gymnasieelevernas psykiska hälsa? 

 

• Hur arbetar elevhälsoteamet med att främja psykisk hälsa bland gymnasieeleverna? 

 

• Hur utvärderar elevhälsoteamet resultaten i arbetet med att främja 

gymnasieelevernas psykiska hälsa? 
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4 METOD 

4.1 Metodval 

Författarens val av metod valdes utifrån den mest lämpliga metoden som passade till 

ämnesområdet och det övergripande syftet; att undersöka hur skolpersonal på en 

gymnasieskola i Västmanland arbetar med att främja gymnasieelevernas psykiska hälsa.     

En kvalitativ metod innebär enligt Patel och Davidsson (2011) att få ta del av 

intervjupersoners erfarenheter och upplevelser kring ämnesområdet. Därför valdes en 

kvalitativ metod där intervjupersonerna fick utrymmet att själva berätta och utgöra studiens 

empiri. 

Med en kvalitativ metod kunde studien genomföra semistruktuerade intervjuer där de ställda 

frågorna varierade i tur och ordning. Det möjliggjorde även utrymme för följdfrågor som 

enligt Bryman (2011) bidrar till att intervjupersonerna kan ge ytterligare information till 

studien och dess syfte. 

4.2 Urvalsmetod 

Intervjupersonerna valdes utifrån deras erfarenheter och kunskaper inom ämnesområdet. 

Studien hade ett målinriktat urval som enligt Bryman (2011) når ut till personer som är mest 

lämpliga utifrån sin förmåga, kunskap och erfarenhet att svara upp till syftet. Kriterierna för 

att ingå i urvalet krävde att personerna var utbildade inom sin yrkesroll och ingick i 

elevhälsoteamet.  

Författaren ville nå ut till personer som jobbade inom elevhälsan och dess elevhälsoteam. 

Kriterierna för att ingå i urvalet var att personen var utbildad inom sin yrkesroll samt att 

personen ingick i elevhälsan. Personerna som intervjuades hade yrkestitlar som; 

specialpedagog, studie-och yrkesvägledare, profillagsledare, speciallärare, skolsköterska och 

kurator. 

Via mejl skickades en intresseförfrågan samt missivbrev till rektorer på olika högstadieskolor 

inom Västmanlands Län. Vid svar och intresse fick rektorn godkännande av författaren att 

dela ut missivbrevet (Bilaga A) till elevhälsan och dess elevhälsoteam. Missivbrevet innehöll 

studiens syfte och förklarade hur intervjuerna skulle genomföras samt att de skulle spelas in 

via mobil. Information om att deltagandet var frivilligt framgick och totalt hörde sex personer 

av sig. Fyra kvinnor och två män. Vid intresse av deltagande kontaktade intervjupersonerna 

författaren via mejl för att stämma av tid och plats för genomförandet av intervjun. Sex 

intervjuer bokades in, där samtliga personer som hade hört av sig ville delta.  

Alla intervjupersoner var i varierande medelåldrar, var utbildade inom sina yrkesroller och 

hade jobbat inom elevhälsan under olika lång tid. Intervjuerna bokades in efter deras 

önskemål om plats och tid som författaren anpassade sig efter. 
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4.3 Datainsamlingsmetod 

Innan genomförandet av intervjuerna skapades först en intervjuguide (Bilaga B) som enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) ger intervjuaren ett manus över de frågor som forskningen ska 

undersöka. Det gav intervjuerna en struktur över vad som skulle efterfrågas för att undvika 

att intervjuaren skulle tappa kontroll över intervjun och behålla fokus på ämnesområdet. 

Enligt Bryman (2011) bidrar semistrukturerade intervjuer med flexibilitet i 

intervjustrukturen och ger möjligheten till följdfrågor som intervjuaren använde sig av. 

Intervjuguiden hade tre teman förutom bakgrunds och-öppningsfrågor, dessa teman var; 

elevhälsoteamets uppfattning om gymnasieelevernas psykiska hälsa, elevhälsoteamets 

arbete med att främja gymnasieelevernas psykiska hälsa och hur elevhälsoteamet 

utvärderar resultat i arbetet med att främja gymnasielevernas psykiska hälsa. 

Totalt genomfördes sex intervjuer under tre veckors tid där alla intervjuer ägde rum på 

intervjupersonernas arbetsplats. Vid samtliga intervjutillfällen valdes en plats avskilt från 

ljud och andra störningsmoment. Det framgick som en viktig del av intervjuprocessen att 

säkerställa en isolerad miljö för att inte störa intervjun och inspelningen (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Varje intervju spelades in via mobiltelefon för att underlätta och förenkla 

bearbetningen av materialet som Kvale och Brinkmann (2014) menar är ett nödvändigt 

intervjuredskap att använda sig av. Då minimeras risken att viktig information uteblir och 

det blir lättare för intervjuaren att hålla fokus på ämnesområdet. Innan varje intervju 

försäkrade författaren att intervjupersonen hade läst missivbrevet och om personen hade 

några frågor eller funderingar innan intervjun startade.  

Sex intervjuer genomfördes men endast fem av dem användes i studien. Det upptäcktes 

under transkriberingen att en av de inspelade intervjuerna var en trasig ljudfil och blev 

därmed oanvändbar. Intervjun med personen som var på den trasiga ljudfilen blev 

informerad om situationen. För att bli informerad om att deltagandet av personen inte skulle 

återspeglas i studien. Författaren valde att inte göra minnesanteckningar av intervjun. 

Längden på intervjuerna varierade mellan 12 minuter till 35 minuter vilket resulterade i 67 

sidor transkriberad text där varje paus, ljudläte, fundersamhet och tveksamhet från både 

intervjuare och intervjuperson skrevs ut. I transkriberingarna skrevs varje intervjuperson ut 

som informant, men kodas om till intervjuperson följt av en siffra för att enklare separera 

intervjupersonerna från varandra. Exempel: Intervjuperson 1 (IP1) eller intervjuperson 2 

(IP2) och så vidare. 

Resultatet presenteras genom citat från intervjupersonerna som har medverkat i studien. För 

att underlätta utläsningen av resultatet har ljudläten, kortare och längre pauser, tveksamhet 

funderingar, upprepningar och utfyllnadsord tagits bort i citaten. Ord och meningar har 

skrivits ut exakt som intervjupersonerna har sagt. Detta utan att ha påverkat eller manipulera 

intervjupersonens respons i förhållande till den ställda frågan. Citaten är därmed inte 

ordagrant utskrivna.  

När tre punkter i följd skrivs utan parantes (…) väntar en uppföljning av ord eller mening 

som uteblev från intervjuaren eller intervjupersonen. När tre punkter skrivs ut i ramparantes 
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är det censur av namn eller någonting annat som kan avslöja någon av intervjupersonernas 

identitet.  

4.4 Analysmetod 

Det transkriberade materialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) innebär en kvalitativ innehållsanalys att få en överblick av 

innehållets helhet. Därmed fokuserade analysen på det manifesta som kunde utläsas från 

transkriberingarna, det vill säga det textnära som skrevs ut som intervjupersonerna hade 

sagt. 

I transkriberingarna underströks de meningar, ord och fraser som framgick som 

meningsbärande enheter och mest informationsrika. Enligt Graneheim och Lundman (2004) 

är det de enheterna som är mest talande, relevanta och representativa för vad 

intervjupersonen sa för att besvara studiens syfte. Allt fördes in i en analysmatris för att få en 

tydligare överblick av innehållet som analyserades. De meningsbärande enheterna 

kondenserades till mindre komprimerade meningar som Graneheim och Lundman (2004) 

förklarar som förkortade meningar. Det underlättade att lyfta fram det allra viktigaste i varje 

meningsbärande enhet utan manipulera eller förändra innehållet. Samtidigt som dess 

betydelse bevaras och onödiga utfyllnadsord som inte tillför något för textens betydelse kan 

uteslutas (Graneheim & Lundman, 2004). Dessa förkortade meningar sattes sedan in i koder 

som framgick som likvärdiga och skapade underkategorier. Varje underkategori svarar upp 

till respektive huvudkategori som är studiens frågeställningar. 

 

 

Tabell 1. Ett exempel på hur analysen gick till väga med analysmatrisen som tabell 1 nedan. 

 

Meningsbärande enhet 
Kondensering Kod Underkategori Kategori 

 

Man är nöjd med sig själv 

i princip och nöjd med 

sin personlighet och nöjd 

med ja, sitt utseende, sin 

träning, sin kost, sina 

vänner och sina fritids-

aktiviteter och sin familj. 

Psykisk hälsa handlar om 

att ta hand om sig själv 

på många olika plan, 

undvika droger, alkohol, 

tobak och andra saker 

som är negativa för 

hälsan. (IP2) 

 

Man är nöjd med sig 

själv i princip. 

Psykisk hälsa 

handlar om att ta 

hand om sig själv på 

många olika plan, 

undvika droger, 

alkohol, tobak och 

andra saker som är 

negativa för hälsan. 

 

Nöjd med sig 

själv 

 

Man är nöjd med 

sig själv. 

 

Uppfattning om 

gymnasielevernas 

psykiska hälsa. 
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Det är ju ett välmående 

när man ja, klarar av sin 

livssituation. Som är i det 

här fallet när dem är här, 

det är ju både studie-

situationen, sin fritidsbit 

och allting hänger ju 

ihop. Är det någon bit 

som fallerar så är det ju… 

Så mår man ju inte bra. 

Så det är helheten i 

alltihopa då, som jag 

bedömer som psykisk 

hälsa. (IP5) 

 

Det är ju ett 

välmående när man 

ja, klarar av sin 

livssituation. Allting 

hänger ju ihop. Så 

det är helheten i 

alltihopa då som jag 

bedömer som 

psykisk hälsa. 

 

Klarar av sin 

livssituation 

 

Man klarar av sin 

livssituation. 

 

Uppfattning om 

gymnasielevernas 

psykiska hälsa 

 

4.5 Kvalitetskriterier 

Graneheim och Lundman (2004) betonar vikten av att inkludera och ta avseende till 

kvalitetskriterier i kvalitativa studier. Denna studie tog hänsyn till de kvalitetskriterier som 

Granheim och Lundman (2004) anser är viktiga för att kvalitetssäkra studien och dess 

innehåll; trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet.  

Trovärdigheten i studien säkerställdes genom att det som framgick under studiens 

genomförande, materialinsamling och resultat var sanningsenligt. Vid utskrivandet av citaten 

valde författaren att behålla det ursprungliga språket för att fånga intervjupersonernas 

genuina respons till de ställda frågorna. Det stärker trovärdigheten enligt Graneheim och 

Lundman (2004) i och med att de presenterade citaten överensstämde med vad 

intervjupersonerna sa och inte blev ändrade eller manipulerade av författaren.  

Deltagarna blev rikligt informerade om studien, dess genomförande och syfte genom 

missivbrev och personlig kontakt via mejl. Att ge tydlig information om studien och dess syfte 

menar Graneheim och Lundman (2004) är viktigt för att undvika missförstånd och på så sätt 

stärka trovärdigheten i studien. Intervjupersonerna måste förstå studiens syfte för försäkra 

att informationen som framkommer är relevant till det som undersöks (Graneheim & 

Lundman, 2004). Studien stärkte trovärdigheten ytterligare genom att göra ett urval av 

personer som ansågs vara relevanta till studien. Intervjupersonernas olika erfarenheter inom 

ämnesområdet bidrog till att det skapades flera olika uppfattningar kring det undersökta 

ämnet som ytterligare stärkte studiens trovärdighet enligt Graneheim och Lundman (2004).  

Pålitligheten i studien säkerställdes genom att intervjuaren hade samma förhållningssätt 

under samtliga genomförda intervjuer, för att inte bli påverkad av uppståndelsen av nya 

uppfattningar (Graneheim och Lundman, 2004). Graneheim och Lundman (2004) förklarar 

att under intervjuernas gång kan nya uppfattningar uppstå hos intervjuaren vilket kan 

påverka hur intervjuaren tar sig an ena intervjun jämfört med den andra. Ny information kan 
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uppstå som kan påverka hur intervjuaren ställer en viss fråga eller förhåller sig i ena 

intervjun jämfört med den föregående eller nästkommande intervjun (Graneheim & 

Lundman, 2004). Alla intervjuer utgick från samma intervjuguide som innehöll liknande 

följdfrågor till alla intervjupersoner för att uppfylla studiens pålitlighet.  

Slutligen säkerställde studien sin överbarhet med en tydlig struktur i studien. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) bör studien ha en tydlig struktur som beskriver sina 

beståndsdelar på ett begripligt och förståeligt sätt. Graneheim och Lundman (2004) menar 

att det inte är förens efter studien är slutförd dess överförbarhet kan avgöras. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) är det läsarens uppfattning av studien som avgör om 

innehållet och resultaten kan överföras till en annan kontext, studie eller sammanhang och 

därmed vara överförbar. Eftersom denna studie förhöll sig till en tydlig struktur med 

vägledande rubriker som omfattar berikande innehåll. Underlättar det för möjligheten att 

överföra innehållet och resultatet till en annan studie, kontext eller sammanhang. Resultaten 

som presenteras i studien är öppna för att leta efter andra varianter av tolkningar av 

resultaten som enligt Graneheim och Lundman (2004) ökar trovärdigheten i studien. 

4.6 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) är det viktigt att forska för både individers och samhällets 

utveckling. Vetenskapsrådet (2002) betonar vikten av att ta hänsyn till etiska överväganden 

vid humanistisk-och samhällsvetenskaplig forskning där forskaren har en förpliktelse att ta 

avseende för dessa principer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Genom att ta ha en omtanke för de etiska 

principerna undviker forskningen att kränka någons integritet under forskningsprocessen 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet innebär att intervjupersonerna blir informerade om studien och dess 

syfte som enligt Vetenskapsrådet (2002) är en skyldighet från författaren att informera om. 

Det innefattar även att deltagandet är frivilligt och att avbrytande av deltagandet i studien 

kan ske när som helst under forskningen (Vetenskapsrådet, 2002). Genom ett tilldelat 

missivbrev blev intervjupersonerna informerade om studiens syfte och kunde därefter 

kontakta forskaren om de var intresserade att delta eller inte. 

Samtyckeskravet är enligt Vetenskapsrådet (2002) att intervjupersonerna ska godkänna 

villkoren och deltagandet av studien som uppfylldes när intervjupersonerna kontaktade 

forskaren via mejl och meddelade om att vilja delta i studien. När intervjuerna väl ägde rum 

och intervjupersonerna närvarade belystes och genomsyrades samtyckeskravet ytterligare att 

de var där på egen vilja och samtyckte till studien.  

De framkomna uppgifterna om intervjupersonerna behandlades konfidentiellt i enlighet 

konfidentialitetskravet. Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska inga utomstående av studien få 

kännedom om informationen och därför har deltagarnas namn förblivit anonyma för att 

kringgå identifikation av intervjupersonerna. Deras svar och citat har istället ersatts med 

koder i form av IP1 (intervjuperson 1) och så vidare. Ljudfilerna som användes för 
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bearbetningen av materialet överfördes från mobil till dator för att lagras på en säkrare 

plattform som endast författaren har behörighet och tillgång till. 

Materialet som samlades in under intervjuerna var enbart för studien och dess syfte för att 

följa nyttjandekravet som Vetenskapsrådet (2002) betonar. När studien är slutförd och 

godkänt publiceras arbetet på databasen DiVA och intervjumaterialet med ljudfilerna 

raderas.  
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5 RESULTAT 

Analysen av de genomförda intervjuerna presenterar resultat som sammanförs i tre 

huvudkategorier. De tre huvudkategorierna representerar frågeställningarna som studien 

grundade sig i och betecknas som; uppfattning om gymnasieelevernas psykiska hälsa, 

arbetet med att främja gymnasieelevernas psykiska hälsa och utvärdering av resultat i 

arbetet med att främja gymnasieelevernas psykiska hälsa.  

5.1 Uppfattningen om gymnasielevernas psykiska hälsa 

Resultaten i studien visade att elevhälsoteamet uppfattade att den psykiska ohälsan hade 

ökat. De menade att den psykiska hälsan hamnar i skymundan av den negativa utvecklingen 

av psykisk ohälsa. Det fanns en enighet mellan intervjupersonerna om vilka faktorer det var 

som hade en negativ påverkan på gymnasieelevernas psykiska hälsa.  

Intervjupersonerna påpekade att den psykiska hälsan påverkades av den fysiska hälsan och 

att det krävdes en balansgång mellan dessa två faktorer för att bevara ett positivt psykiskt 

tillstånd.  

Ja men på psykisk hälsa så en kombination av fysisk och psykisk hälsa blir ju hur man 

mår. För funkar inte liksom den psykiska hälsan så funkar ju oftast inte.. Det hänger ju 

ihop. (IP1) 

Ganska många elever kommer hit och har ont i huvudet, de har ont i magen och så 

försöker man reda ut varför har du ont i huvudet? Varför har du ont i magen och då är 

det fysiska. Då känner de fysiskt att de inte mår bra, men vad beror det på då? Ganska 

ofta är det ju att de är ganska stressade, de kanske inte har sovit, de kanske inte har ätit 

frukost, det finns ju så mycket. Men då försöker man reda ut och då handlar det kanske 

om att det är till exempel stressen i skolan, då blir det ju en psykisk ohälsa. (IP3) 

Att kunna vara nöjd med sig själv uppfattade intervjupersonerna som en viktig komponent 

för det psykiska välbefinnandet. Deras definition av psykiska hälsa handlade om individens 

egen självkänsla. Att ha förmågan att kunna acceptera sig själv och vara tillfredsställd med 

sin egen livssituation. Men även att kunna vara tillfreds med de beslut individen gör för att 

främja sitt psykiska välbefinnande.  

Man är nöjd med sig själv i princip och nöjd med sin personlighet och nöjd med ja, sitt 

utseende, sin träning, sin kost, sina vänner och sina fritidsaktiviteter och sin familj. 

Psykisk hälsa handlar om att ta hand om sig själv på många olika plan, undvika droger, 

alkohol, tobak och andra saker som är negativa för hälsan. (IP2) 

Det är ju ett välmående när man ja, klarar av sin livssituation. Som är i det här fallet 

när dem är här, det är ju både studiesituationen, sin fritidsbit och allting hänger ju 

ihop. Är det någon bit som fallerar så är det ju… Så mår man ju inte bra. Så det är 

helheten i alltihopa då, som jag bedömer som psykisk hälsa. (IP5) 
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Intervjupersonerna menade att det var faktorer som stress, press och krav som orsakade 

psykisk ohälsa bland gymnasieleverna. Det framstod som hinder för bevarandet av psykisk 

hälsa. Skolans kravbild var en bakomliggande faktor till att gymnasieelevernas psykiska hälsa 

hade försämrats där kraven uppstod som alltför krävande. Utvecklingen av sociala medier 

som Facebook, Instagram och Snapchat framgick också som underliggande faktorer till den 

negativa utvecklingen av psykisk ohälsa. Genom sociala medier menade intervjupersonerna 

att nya påfrestningar hade uppstått som både stressade och pressade gymnasieelevernas och 

orsakade en negativ påverkan på deras psykiska hälsa.  

Att det är kravet på vad de ska prestera. Ja men just det här med att de ska… Och sen är 

det också att det är mycket uppgifter så har jag förstått det. Det är inte bara proven, det 

är mycket inlämning, det är mycket de ska prestera hela tiden. (IP3) 

Jag tycker ungdomarna är mera att dem ska hela tiden vara uppdaterade på sina egna 

profiler, det är så himla viktigt. Man kan inte göra vad som helst utan att dem lever i 

sociala medier och det tror jag är ett stressmoment. De blir bara stressade att jag 

kommer in och vill ha en halvtimmesinformation. (IP5) 

5.2 Arbetet med att främja gymnasieelevernas psykiska hälsa 

Intervjupersonerna betonade viken av att förse eleverna med redskap och förutsättningar för 

att bibehålla en psykisk hälsa. Det var även viktigt att lyfta och fokusera på det positiva i 

hälsoarbetet hellre än de faktorerna negativa faktorerna. Det var deras egen tolkning av det 

hälsofrämjande arbete de utförde. En viktig del i att kunna arbeta främjande är att ha en plan 

och struktur för elevens skolgång menade intervjupersonerna. På så sätt skapa 

förutsättningar för främjande och undvika att en händelse inträffar som resulterar i en 

åtgärdande insats i längre fram.  

Främjande, ja det är ju att man försöker göra någonting bra av… Eller att man försöker 

stimulera någonting skulle jag vilja säga. Främjande av idrottsaktivitet eller psykisk 

hälsa eller det är att man stöttar, man tar fram positiva bilder av hur det kan gå till. 

(IP2) 

Det är väldigt viktigt hur kan vi anpassa, göra anpassningar i lärmiljön så att eleven 

inte behöver stöta på dem här hindren. Så vi undanröjer hinder helt enkelt. Och det är 

att jobba främjande tycker jag. Hälsofrämjande och förebyggande. Just att se att alla får 

förutsättningar att kunna bedriva sina studier utifrån förmågor och förutsättningar 

man har. (IP4) 

Intervjupersonerna betonade att det var viktigt att jobba aktivt med att främja den psykiska 

hälsan hos gymnasieleverna. Genom att göra tidiga anpassningar för eleven som redan 

existerade under grundskolan kunde underlätta deras skolgång och förbättra deras psykiska 

välbefinnande. Det framgick att det praktiska arbetet innefattade att vägleda eleverna till att 

träffa de personer vars kompetens var mest lämplig för deras situation. På så sätt får de 
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möjligheten och förutsättningarna att kunna bevara ett positivt psykiskt tillstånd såväl som 

en försämrad situation kan förbättras med den hjälp som tillhandahålls.  

Det kommer att vara att vi kan följa eleven från hur det var på grundskolan. Och sen 

vilka anpassningar man har haft där för att kunna sätta in dem anpassningarna redan 

tidigt. För då behöver det inte bli att man stöter på hinder. (IP4) 

Om vi säger pressen, att man upplever sig väldigt vilsen kring studier och alla 

runtomkring som har minsann en plan klar. Då kan det ju vara en främjande insats att 

bara se till att den kommer till en studieyrkesvägledare eller kurator eller vad man nu 

kommer fram till eleven. Kanske ha lugnande samtal. (IP1) 

Att kunna planera och ha en tydlig struktur menade intervjupersonerna var en viktig del för 

att möjliggöra arbetet att främja gymnasielevernas psykiska hälsa. Det framkom att kunna 

lära ut och ge eleverna en struktur i sin egen situation är en del av det praktiska 

hälsofrämjande arbetet som utfördes. Att prata om studieteknik med eleverna och förse dem 

med kunskap, planering och struktur kunde underlätta deras situation med både studier och 

välmående. Inte endast för den ordinära eleven, men även för elever som har svårigheter i 

skolan på grund av funktionsnedsättning eller diagnos. 

Pratar vi bland annat om studieteknik och hur man planerar sina studier. Vi tar 

exempel på hur man kan ha en almanacka eller en kalender och så hur man försöker 

planera in det man ska göra att man har en struktur. Där kommer det ju ganska tidigt 

att vi försöker berätta lite om hur man kan tänka kring studierna då och hur man kan 

planera. (IP3) 

Du verkar ha studiesvårigheter, har du gjort utredningar förut, har du läs-och 

skrivsvårigheter, har du andra funktionsnedsättningar som vi kan kanske kan hjälpa 

dig med. Hitta kompensatoriska hjälpmedel. (IP5) 

Intervjupersonerna menade att det praktiska arbetet även innehöll aktiviteter som 

motivationshöjande insatser. Genom de motivationshöjande insatserna fick de en ingång till 

att nå ut till eleverna att främja deras psykiska hälsa. En av intervjupersonerna lyfte ett 

exempel med en motivationshöjande insats som fungerade som ett belöningssystem genom 

elevens hästintresse. Det fick eleven mer engagerad och involverad i skolan som i sin tur 

främjande elevens skolgång och psykiska välbefinnande.  

Vi försöker hjälpa dem att hitta aktiviteter där dem kan må bra av att göra saker 

tillsammans med andra. (IP2) 

Då kan man jobba med motivationshöjande insatser. Till exempel […] största intresse 

är hästar. Så då ska […] få rida Islandshästar. I såhär utetur och då är det lite såhär att 

man ska försöka vara i skolan, det finns inget såhär att man stryker aktiviteter om […] 

inte skulle uppnå det. Men att man ska försöka. […] ska försöka vara i skolan varje dag 

så jobbar man med såhär tre veckor och då så avslutas den perioden med att man får gå 

ut… Som ett belöningssystem. (IP1) 
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Trots de olika tillvägagångssätten i det praktiska arbetet med att främja gymnasieelevernas 

psykiska hälsa så framstod det aldrig några tydliga riktlinjer i arbetet. Intervjupersonerna 

menade att de hade ingen tydlig anvisning i arbetet som exempelvis en handlingsplan eller 

policy. Varken för det främjande eller specifikt för psykisk hälsa. Intervjupersonerna 

upplevde att det var brist på en handlingsplan för det hälsofrämjande arbetet trots att de var 

medvetna om att det ingår i deras yrkesroll och arbetsuppgifter. 

Nej jag tycker inte att vi har någon handlingsplan för det. Sen pratar vi jättemycket om 

det för vi vet att det är det vi ska göra, det är det vi ska göra i elevhälsan. Men jag tycker 

inte att vi har någon speciell handlingsplan, det känner jag inte till riktigt nej. (IP3) 

Några av intervjupersonerna lyfte att det fanns befintliga dokument och egna utformade 

riktlinjer i deras hälsofrämjande arbete. Dock fanns det en avsaknad för aspekten främjande 

såväl för den psykiska hälsan. Intervjupersonerna menade att förebyggande och åtgärdande 

hamnade i centrum och att det fanns inget specifikt för psykisk hälsa. 

Det finns en sådan här dokument hur vi ska förhålla sig, där finns typ allt. Så jag gissar 

att det finns. Jag tror inte att det finns något riktad mot just psykisk hälsa. (IP1) 

Vi har ju utarbetat en egen här som är godkänd. Där vi har tyngdpunkter på 

förebyggande arbete. (IP4) 

5.3 Utvärderingen av resultat i arbetet med att främja 

gymnasieelevernas psykiska hälsa 

För att utvärdera resultat i arbetet med att främja gymnasieelevernas psykiska hälsa. Menade 

intervjupersonerna att de kunde utvärdera skolresultat och observera elevernas humör, 

beteende, engagemang och intresse. Enligt intervjupersonerna kunde framsteg uttydas 

genom de genomförda aktiviteterna som visade förbättrade resultat i skolnärvaro och ett 

generellt gladare humör som antydde ett positivt psykiskt hälsoutfall.  

På individnivå kan man ju se det ibland att någon mår bättre. Genom våra aktiviteter så 

får någon ett bättre självförtroende, blir gladare, kommer mera till skolan, sällan 

hemma. Då jag tycker vi kan se små framsteg. (IP2) 

Vi har ju dem elever som har varit hemmasittare, alltså inte varit i skolan 

överhuvudtaget och då är det ju en jätteframgång om man når dem till att kunna bara 

komma tillbaka till skolan. (IP1) 

Intervjupersonerna kunde utvärdera arbetet genom att notera förbättrade skolresultat i deras 

betyg. De kunde även observera elevernas skolarbeten för att utvärdera arbetet med att 

främja gymnasieelevernas psykiska hälsa. Genom att uppmärksamma förbättrade betyg och 

en förbättrad studiesituation för eleven gav det indikationer på ett positivt resultat av det 

hälsofrämjande arbetet och dess genomförande.  



 
19 

Får vi resultat betygsmässigt kan man ju se att det går väl framåt. Men framförallt att 

eleven får en bra studiesituation här, kanske når betyg och når den inte det så kanske 

det går… I alla fall kommer en bit på vägen. (IP5) 

När jag träffar elever enskilt eller i mindre grupp så ser… Om vi tänker att de har med 

sig något arbete som ska vara klart till en viss tidpunkt så ser jag ju utvecklingen hur 

det arbetet går och hur resultatet blir då. (IP4)  

För att kunna utvärdera arbetet att främja gymnasieelevernas psykiska hälsa menade 

intervjupersonerna att det var viktigt att följa upp deras utveckling. Att vara involverad i 

deras skolgång och skolutveckling för att hela tiden vara uppdaterad om deras psykiska 

hälsotillstånd och hjälpa dem till en förbättrad situation.  

Man ser ju om de har klarat uppgiften för det finns ju en dialog med lärare, med 

eleverna också. ”Nu är jag klar med det här, det här har gått bra”. Och det kan också 

vara i små steg, som man känner att man lyckas. (IP4)  

Men oftast är det väl det att man märker att de kommer under en period då man nu 

behöver följa upp och så frågar man hur det går och sen så blir det liksom att man 

avslutar. Eller så märker man att… så säger de att det går bättre och så säger man såhär 

”men hör av dig om det liksom blir sämre igen”. Och ibland gör dem ju det men ibland 

så hör de inte av sig och då tänker jag, ”nu är det nog, nu är det nog ganska okej”. (IP3) 

Intervjupersonerna menade att det finns inget systematiskt tillvägagångssätt att utvärdera 

resultat av det hälsofrämjande arbetet. Men genom möten och dialoger kunde de göra 

mindre utvärderingar av resultat i det hälsofrämjande. Det kunde även utläsas från elevernas 

självskattning och elevhälsoteamets skattning av elevernas psykiska hälsa samt skolresultat. 

Ja den är svårmätt, jag skulle säga att det sker inte något systematiskt att man för upp 

det i nå tabeller. Däremot mäts det lite kring de här EHT-möten hur många ärenden 

man har haft och lite resultatmätning är det ju. Lyckades man? (IP1) 

Avslutningsvis menar intervjupersonerna att det hälsofrämjande arbetet kan utvärderas om 

arbetet har varit lyckosamt eller inte. Om eleven inte blir kvar i skolan och fullföljer inte sin 

skolgång kan det resultera i avhopp. Det kan vara på grund av faktorer som inte har åtgärdats 

och hanterats i det hälsofrämjande arbetet. Då har arbetet misslyckats helt totalt. 

När man misslyckas helt totalt i skolan det är egentligen när man skriver ut elever eller 

om de hoppar av gymnasiet. (IP1) 
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Diskussion om metodval 

Resultaten i studien visade att metodvalet var både relevant och lämpligt i och med att 

resultaten blev väldigt innehållsrika och talande för studiens syfte. Med en kvalitativ metod 

kunde upplevelser och erfarenheter från intervjupersonerna belysas enligt Patel och 

Davidsson (2011) och på så sätt svara studiens syfte. Studiens innehåll och empiri kunde 

utgöras av det som framgick under intervjuerna och blev ett framgångsrikt förhållningssätt.  

Samtliga intervjuer förhöll sig till semistrukturerade intervjuer som skapade utrymme att 

ställa följdfrågor under intervjuernas gång. När behovet uppstod att få ut mer information 

eller en vidareutveckling av ett svar kunde intervjupersonenen ge ett tydligare svar som följd 

till följdfrågan. På så sätt blev svaren tydligare och mer konkreta. Intervjupersonernas 

upplevelser och erfarenheter kunde återspeglas i studien för att besvara det övergripande 

syftet.  

6.1.2 Urvalsdiskussion 

Det målinriktade urvalet innebar att personer från ett elevhälsoteam på en gymnasieskola 

inom Västmanlands Län identifierades. I och med att elevhälsan ansvarade för hälsoarbetet 

på skolan, ansågs deras erfarenheter och upplevelser vara de mest givande för studiens syfte. 

Enligt Bryman (2011) kunde därmed personer vars kompetens och kunskap som var mest 

passande inom ämnesområdet urskiljas för studien. Intervjupersonerna hade olika ingångar 

till det hälsofrämjande arbetet och hade jobbat där under olika lång tid som gav ett bredare 

perspektiv av de olika uppfattningarna, erfarenheterna och upplevelserna. På så sätt blev 

svaren mer representativa för varje intervjupersons sanna upplevelse och erfarenhet av 

ämnesområdet.  

Studien hade endast sex deltagare, varav en inte inkluderades på grund av trasig ljudfil. Trots 

det låga deltagarantalet ansågs intervjupersonernas information, erfarenheter och 

upplevelser vara tillräckliga för att svara studiens syfte. De olika arbetsingångarna i det 

hälsofrämjande arbetet och personernas bakgrunderfarenheter gav berikande information. 

Svaren var tillräckligt omfattande för att tyda ett rättvist utfall av information, men samtidigt 

inte var för skildrande för att sammanställa ett resultat. Majoriteten av deltagarna var 

kvinnor och det var ett lågt antal män som deltog, allra främst för att enheten för 

elevhälsoteamet hade fler anställda kvinnor än män. Könsfördelningen kan ha påverkat vad 

för information som framkom under intervjuerna. I och med att samtliga personer uppfyllde 

kriterierna för att ingå i urvalet ansåg författaren att könsfördelningen inte hade någon 

påverkan på svaren. Författaren förlitade sig på att personerna inom urvalet svarade 

sanningsenligt utifrån sin profession och kunskap, hellre än sitt kön. 
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6.1.3 Diskussion om datainsamling 

De genomförda intervjuerna utgick från en intervjuguide som enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) skulle underlätta intervjuprocessen. Genom att förse intervjuerna med en struktur. 

Det underlättade för både intervjuaren och intervjupersonen att intervjun hade ett manus att 

utgå ifrån och bevarade intervjuns flöde, syfte och innehåll. Det bidrog till att intervjun 

fokuserade på det undersökta ämnesområdet. De semistrukturerade intervjuerna gav 

intervjuerna flexibilitet som Bryman (2011) menade kunde bryta strukturen i form av 

följdfrågor. Det framgick som en viktig del i de genomförda intervjuerna att ha möjligheten 

att ställa följdfrågor för att få ut tydligare och mer innehållsrika svar. Som kunde bidra med 

relevant och nödvändig information till studiens syfte. Det uppstod som en avgörande 

kombination för de genomförda intervjuerna att de hade ett manus att utgå ifrån samt 

följdfrågornas flexibilitet. 

Intervjuguiden utformades utifrån studiens övergripande syfte där studiens tre 

frågeställningar placerades in under tre teman. Manuset delade in i dessa tre teman och gav 

en tydligare bild av vad som efterfrågades under intervjun. Det bidrog med tydlighet och 

minskad risk för missförstånd från både intervjupersonen och intervjuaren. 

Intervjupersonerna hade inga problem med att svara på frågorna från intervjuguiden och 

under vissa tillfällen svarades två frågor samtidigt utan att den andra frågan hade ställts. Den 

andra frågan ställdes trots allt för att antingen få ett mer utvecklat svar eller för att 

förtydliggöra vad som eftersöktes med frågan.  

Samtliga intervjuer genomfördes på intervjupersonernas arbetsplats efter deras önskemål om 

tid och plats. Intervjuerna tog plats i tomma rum med endast intervjuare och intervjuperson 

närvarande. Rummen var isolerade från ljud och andra eventuella störningsmoment för inte 

avbryta intervjuprocessen eller inspelningen av intervjuerna som Kvale och Brinkmann 

(2014) betonade vikten i. Att spela in intervjuerna framkom som ett nyttigt intervjuredskap 

enligt Kvale och Brinkmann (2014) för att underlätta bearbetningen av materialet, som 

intervjuaren utnyttjade. Det förenklade bearbetningsprocessen att ha intervjuerna inspelade. 

Författaren kunde tyda intervjuerna tydligare under transkriberingen och risken för 

missförstånd minskades.  

Under transkriberingen av intervjuerna upptäcktes en trasig ljudfil som resulterade i att 

studien saknade en intervju. Intervjun som blev oanvändbar hade varit värdefull tillgång för 

studiens syfte i och med att författaren kom ihåg vad för information som framkom under 

intervjun. I och med att ljudfilen blev obrukbar kunde inte intervjun transkriberas och 

därmed kunde inte innehållet analyseras eller redogöras i studien. Det kan uppstå som etiskt 

fel att inte minnesanteckna intervjun och använda sig av den ihågkomna informationen. 

Författaren valde att inte minnesanteckna på grund av risken av misstolkning och bristande 

minne som hade kunnat förvrängt eller manipulerat personens svar. Utan en noggrann 

transkribering och analys av innehållet valde författaren att inte inkludera den intervjun i 

studien. 

Intervjuerna varierade i längd där genomsnittslängden var runt halvtimmen långa eller 

längre där en intervju blev endast 12 minuter kort. Trots den markanta skillnaden i tidslängd 

upplevde författaren att den intervjun var givande, nyttig och konkretiserad. Den uppstod 
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som en nyttig tillgång till studies syfte. Eftersom intervjupersonens svar var rakare och gav 

svar på tal utan tveksamheter och funderingar som gjorde det lättare att uttyda svaren. 

6.1.4 Analysdiskussion 

Varje intervju transkriberades i följd av genomförandet vilket sträckte sig över den avsedda 

intervjuperioden på tre veckor. Transkriberingarna påbörjades under samma dag för att ha 

intervjuerna och dess innehåll färskt i minnet. Med hjälp av ljudinspelningarna kunde varje 

intervju transkriberas ordagrant efter vad varje intervjuperson och intervjuaren sa. Varje 

inspelning lyssnades igenom flera gånger för att inte missa värdefull information och för att 

bearbetningen av materialet skulle vara felfritt. Det resulterade i att transkriberingarna 

innefattade inte bara information om ämnet, men såväl ljudläten och pauser. Det framkom 

som en nödvändighet att inkludera varje ljudläte och paus för att spegla intervjupersonens 

direkta, genuina respons till den ställda frågan. Det reducerade även risken för misstolkning 

eller missförstånd vid analysen av en mening, ord eller fras när intervjuerna transkriberades 

ordagrant med varje ljudläte och paus. 

I enlighet med Graneheim och Lundman (2004) analyserades det som faktiskt sades under 

intervjuerna med en manifest innehållsanalys. Analysen blev därför grundlig i det 

ordagranna som minskade risken för feltolkning av texten. Det framkom som en lämplig 

analysmetod i och med studiens tre frågeställningar. Det gjorde att svaren som framkom blev 

direkt kopplade till varje huvudkategori i form av studiens frågeställningar. Det blev endast 

nödvändigt att analysera det som faktiskt sades under intervjuerna och det textnära i 

transkriberingarna. På så sätt återkastades inte heller intervjuarens personliga tolkning eller 

perception under analysen enligt Graneheim och Lundman (2004). 

Genom analysen kunde därmed citat identifieras som skulle presentera studiens resultat. 

Därmed blev det ett deduktivt tillvägagångssätt som Graneheim och Lundman (2004) 

förklarar som en metod där en slutsats dras från en förutbestämd utgångspunkt. I och med 

studiens frågeställningar fanns det ett fastställt antagande som genom analysen skulle ge 

svar. På så sätt kunde citaten återfinnas. Om citaten hade tagits direkt från transkriberingen 

skulle citaten förlora sitt flöde med alla ljudläten och pauser. Därför blev det nödvändigt att 

analysera transkriberingarna för att uttyda vad som verkligen sades, för att sedan få ett citat 

som blev lättare att utläsa. Utan att dess betydelse hade ändrats eller manipulerats.  

Huvudkategorier skapades under analysen som gestaltade studiens tre frågeställningar för 

att underlätta bedömningen om frågeställningarna blev besvarade. Underkategorier 

skapades utifrån likvärdiga koder som uppstod under analysen där underkategorierna gav 

ytterligare förankring för huvudkategorierna. Det skapade möjligheten att få en klarare 

överblick huruvida intervjupersonerna tog upp liknande faktorer, erfarenheter och 

upplevelser eller inte.  

Författaren valde att inte redogöra för underkategorier i resultatet. Författaren ansåg att 

svaren var direkt kopplade till studiens tre frågeställningar och huvudkategorier utifrån 

intervjuguidens tre teman. En redogörelse för underkategorierna i resultatet hade endast 

svarat upp till det som redan var bestämt, huvudkategorierna i form av frågeställningarna. 
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För att undvika missförstånd och ge studiens analysdel samt resultatdel tydlighet, valde 

författaren att endast fokusera på huvudkategorierna. 

6.1.5 Diskussion om kvalitetskriterier 

Författaren valde att inte justera språket i de valda citaten trots det bristande språket. Det 

hade kunnat medföra att citatens betydelse och innehåll hade förändrats och inte speglat vad 

intervjupersonerna verkligen sa. Det stärkte studiens trovärdighet genom att allt tillhörande 

till studiens framfart har varit sanningsenligt utifrån vad intervjupersonerna har berättat 

(Graneheim & Lundman, 2004). Ingenting i språket manipulerades eller ändrades för att 

gynna studiens resultat. Endast pauser, upprepning av ord och ljudläten uteslöts från citaten 

utan att påverka vad intervjupersonerna berättade. Det skapade ett bättre flöde vid 

utläsningen av citaten och framgick som en styrka för studiens trovärdighet hellre än en 

svaghet. På så sätt blev citaten tydligare att utläsa och reducerade risken för att citatens 

betydelse skulle förbises eller misstolkas.  

Intervjuaren hade liknande förhållningssätt genom samtliga intervjuer. Enligt Graneheim 

och Lundman (2004) stärker det studiens pålitlighet att inte bli påverkad av uppståndelsen 

av nya uppfattningar under intervjuerna. Frågorna från intervjuguiden ställdes till samtliga 

intervjupersoner där liknande följdfrågor uppstod. Intervjuaren hade liknande tonläge och 

inställning till alla intervjupersoner och intervjuer som genomfördes för att ge studien 

pålitlighet. Det kan ha uppstått att vissa följdfrågor som ställdes under ena intervjun inte 

ställdes under en annan och på så sätt ifrågasätta pålitligheten i studien. Författaren anser att 

det handlar mer om intervjupersonen hellre än intervjuaren.  

Tidslängden på intervjuerna varierade, främst på grund av intervjupersonens svar. Det 

framgick att en del av intervjuerna krävde fler följdfrågor på grund av tveksamhet eller 

fundering hos intervjupersonen. Medan under andra intervjuer uppstod det inte lika mycket 

tveksamhet eller tid för fundering innan intervjupersonen svarade. Därför blev tidslängden 

olika långa. På vilket sätt svaren framkom avgjorde även hur intervjuaren förhöll sig. Även 

om ställningstagandet och förhållningssättet var densamma under samtliga intervjuer, 

ställdes det olika många frågor under intervjuerna. Under en del intervjuer var svaren redan 

utvecklande som inte behövde en följdfråga, medan under andra intervjuer var svaren för 

otydliga som krävde vidareutveckling och följdfrågor. Författaren kunde ha ställt följdfrågor 

på redan utvecklande svar för att få ytterligare information. Men vid de tillfällena det 

inträffade, blev det endast upprepning som i sin tur gjorde svaret mer otydligt än tydligt. 

Därför valde författaren att förhålla sig på det valda sättet under intervjuerna.  

Studien säkerställde dess överbarhet enligt Graneheim och Lundman (2004) i och med sin 

tydliga struktur i studien med utförligt beskrivna och begripliga satsdelar. Graneheim och 

Lundman (2004) menar att det inte är förens efter studien är slutförd dess överförbarhet kan 

återspeglas där det är läsarens uppfattning som avgör om studien och dess innehåll kan 

tillämpas i en annan kontext och sammanhang. Eftersom denna studie förhöll sig till en 

tydlig struktur med vägledande rubriker som omfattar berikande innehåll underlättade det 

för möjligheten att överföra innehållet och resultatet till en annan studie, kontext eller 

sammanhang.  
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6.1.6 Etikdiskussion 

Studien tog avseende för fyra etiska principer som Vetenskapsrådet (2017) lyfter som viktiga 

aspekter att ta hänsyn till vid genomförandet av studier och forskning. Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Samtliga personer inom urvalet fick ett tilldelat missivbrev och kunde läsa igenom vad 

studien handlade om och vad studiens syfte var. Det är enligt Vetenskapsrådet (2017) 

författarens skyldighet att informera. Författaren valde att gå igenom missivbrevet precis 

innan varje intervju startade för att försäkra om att varje deltagare tog del av informationen. 

På så sätt uteblev ingen information och alla intervjupersoner blev medvetna om vad studien 

innebar och utifrån vilka villkor. Eftersom deltagandet var frivilligt som betonades i 

missivbrevet kunde alla som ville delta i studien kontakta intervjuaren för att boka in en tid 

och plats efter önskemål.  

Genom att kontakta intervjuaren via mejl gav deltagarna sitt samtycke till studien enligt 

Vetenskapsrådet (2017). Men deltagarnas samtycke framhävdes även när de valde att fullfölja 

sin bokning av intervjun och närvara fysiskt vid den bestämda platsen och tidpunkten. Det 

kan ha varit en avgörande faktor till att deltagarna var villiga till att delta. Att de fick själva 

bestämma tid och plats och på så sätt kunna boka in den tid som var mest aktuell för dem. 

Hade författaren bestämt tid och plats på förhand hade kanske inte samtliga deltagare ställt 

upp. Därför valde författaren att ge deltagarna redan vid första kontakten, att få bestämma 

tid och plats själva. 

Studien skyddade varje deltagare från att bli identifierad i linje med Vetenskapsrådets (2017) 

konfidentialitetskrav. Detta skedde genom att deras namn ersattes med koder och uppgifter 

som kunde avslöja någon identitet doldes det med annan kodning. På så sätt framgick det 

ingen information eller uppgift som möjliggjorde identifiering av personerna och de förblev 

anonyma. Författaren var noggrann med att försäkra sina deltagare om anonymitet genom 

dessa kodningar. Studien belyser yrkesroller inom elevhälsan som skulle kunna avslöja någon 

av deltagarnas identitet. Författaren anser att trots yrkesrollerna nämns, är elevhälsoteamet 

för omfattande för att någon persons identitet ska avslöjas. I och med att studien nämner 

bara en gymnasieskola inom Västmanlands Län, men inte vilken skola eller var påvisar 

studiens avseende för konfidentialitetskravet.  

Materialet som samlades in från deltagarna hanterades konfidentiellt enligt Vetenskapsrådet 

(2017) genom att endast författaren hade tillgång till de inspelade ljudfilerna på en 

lösenordskyddad dator. På så sätt kunde deltagarnas uppgifter hållas gömda och de kunde 

förbli anonyma som studien försäkrade att de skulle vara. Det möjliggjorde även för 

lagringen av ljudfilerna som överfördes från mobil till dator. Hade ljudfilerna lagrats kvar på 

datorn hade det kunnat orsaka en osäkerhet hos deltagarna. Att deras inspelningar lagrades 

på en sådan blottad apparat som mobil, som används dagligen. I och med att ljudfilerna 

kunde istället lagras på en dator som var skyddad med lösenord, som endast författare hade 

tillgång till. Då kunde författaren försäkra deltagarna om att uppgifterna lagrades 

konfidentiellt som studien hade avsikt att göra.  
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Den insamlade informationen användes enbart till denna studie i enlighet med 

nyttjandekravet. Inget av det insamlade materialet delades eller användes till någon extern 

studie eller utomstående (Vetenskapsrådet, 2017). Författarens syfte var att samla in 

information för att besvara studiens syfte. Därför uppstod aldrig situationen av att dela 

materialet till någon utomstående studie eller person och på så sätt uppfylla nyttjandekravet.  

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Uppfattningen om gymnasieelevernas psykiska hälsa 

Uppfattningen från intervjupersonerna var att gymnasielevernas psykiska hälsa hade 

försämrats enligt studiens deltagare. Intervjupersonerna definierade den psykiska hälsan 

som ett stadie av välbefinnande där individen kunde vara nöjd med sig själv på alla 

hälsoplan. Definitionen överensstämde med den definition som WHO beskrev som ett 

psykiskt tillstånd där individen var tillfreds och belåten med sig själv och sitt välbefinnande 

(WHO, 2018). Intervjupersonerna menade att faktorer som stress, press, krav och sociala 

medier påverkade gymnasieelevernas psykiska hälsa negativt.  

Den psykiska ohälsan hos gymnasieeleverna uppstod utan någon medicinsk eller fysisk 

sjukdom, utan endast av stressfaktorer. Det är ett möjligt utfall som kan illustreras genom 

hälsokorset som Jakobsson (2018) förklarade att det går att lida av psykisk ohälsa trots 

avsaknaden av medicinsk eller fysisk sjukdom som enligt intervjupersonerna var i detta fall 

stressfaktorer som orsakade psykisk ohälsa bland gymnasieeleverna. 

Den psykiska ohälsan var påtaglig enligt intervjupersonerna som menade att det kunde synas 

genom frånvaro i skolan, dåligt humör och sämre skolprestationer. Det framkom att de 

gymnasieeleverna som drogs med psykisk ohälsa var i obalans och rubbning som är hur 

Folkhälsomyndigheten (2017) definierade psykisk ohälsa.  

Intervjupersonerna betonade även att den psykiska hälsan och den fysiska hälsan hängde 

ihop och påverkade varandra. Biddle (2016) menade att den psykiska hälsans förekomst kan 

orsakas av fysisk inaktivitet som enligt intervjupersonerna var en del av orsaken till den 

psykiska ohälsans utbredning. Socialstyrelsen (2017) definierade psykisk ohälsa som 

nedstämdhet, oro men även diagnoser i form av depression. Almutairi (2015) fyllde i med att 

depression kunde leda till nedstämdhet som påverkar individens beteendemönster och 

emotioner. Det var precis de beteendemönster och instabilitet i det emotionella stadiet som 

intervjupersonerna valde att lyfta som ett tecken på den psykiska ohälsan hos 

gymnasieeleverna.  

Det var även den typen av psykisk ohälsa som intervjupersonerna var påtaglig hos 

gymnasieeleverna. Teachman et al. (2018) påvisade att depression var kopplat till individers 

mobilbeteende som intervjupersonerna betonade hur sociala medier framkom som en 

stressfaktor för gymnasieeleverna. Hur det påverkade deras psykiska hälsa negativt genom 

att orsaka stress och press via Facebook, Instagram och Snapchat. Det Teachman et al. 
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(2018) påvisade reflekterades tydligt i och med att det framkom som en av de främsta 

orsakerna till den negativa utvecklingen av psykisk ohälsa enligt intervjupersonerna. 

6.2.2 Arbetet med att främja gymnasieelevernas psykiska hälsa 

Intervjupersonerna underströk att trots att de jobbade aktivt med att främja 

gymnasieelevernas psykiska hälsa så framgick det att det inte fanns någon utförlig 

handlingsplan eller policy för hur de skulle förhålla sig i sitt hälsoarbete. Inte framkom det 

heller hur de skulle arbeta främjande eller specifikt för den psykiska hälsan. Haro et al. 

(2013) betonade att det rådde enighet inom forskningen av psykisk hälsa-och ohälsa där det 

krävdes lämpliga hälsoinsatser för att hindra utvecklingen av den psykiska ohälsan och 

förbättra den psykiska hälsans omfattning. Det går att uttolka vad intervjupersonerna lyfte i 

sitt arbete med att främja gymnasieelevernas psykiska hälsa att det krävdes tydligare 

riktlinjer för hur det främjande arbetet skulle gå till väga och bli mer riktat på psykisk hälsa. 

Utifrån den ansenliga kritiken mot det hälsofrämjande arbetet skapade Grabowski et al. 

(2o17) fem principer för hur det hälsofrämjande arbetet kunde utgå och förhålla sig till. 

Principerna som innefattade; ett brett och positivt hälsokoncept, deltagande, handling och 

handlingsförmåga, arenaperspektiv och rättvis hälsa som hade varit lämpliga principer att 

utgå ifrån i det arbetet som intervjupersonerna menade saknade anvisning. I och med dessa 

principer hade arbetet kunnat tydliggöras och redan i första principen; ett brett och positivt 

hälsokoncept hade just den hälsofrämjande aspekten kunnat betonas och förkroppsligats på 

ett mer distinkt sätt.  

Utifrån intervjupersonernas uppfattning om bristen av riktlinjer i deras hälsofrämjande 

arbete påvisade Adelman och Taylor (2000) dess betydelse. Att med en handlingsplan eller 

policy i det hälsofrämjande arbetet skulle det bidra med tydligare riktlinjer för göra det 

hälsofrämjande arbetet så framgångsrikt och tydligt som möjligt. En aspekt som 

intervjupersonerna ansåg att de saknade i sitt arbete. En potentiell anledning till att det är 

brist på en handlingsplan i det arbetet som intervjupersonerna lyfte kan vara på grund av 

skolledarskapets uppfattning. Enligt Weist och Murray (2008) uppfattar en del skolledningar 

skolan som en arena för enbart lärande och inte som en hälsofrämjande plats. Det kan orsaka 

att handlingsplaner och policys för det hälsofrämjande arbetet inom skolan utesluts. I det här 

fallet är det inte fullt giltigt eftersom intervjupersonerna lyfte att de jobbade hälsofrämjande. 

Men det kan uppstå som ett av skälen till varför intervjupersonerna upplevde att det inte 

fanns någon utförlig handlingsplan att utgå ifrån i sitt hälsofrämjande arbete.  

Green et al. (2015) betonade tillika betydelsen av att ha en handlingsplan i det 

hälsofrämjande arbetet. Handlingsplanen kunde enligt Green et al. (2015) innefatta en 

planeringsmodell som hade gjort varje del av arbetet tydligare och underlättat 

arbetsprocessen. Intervjupersonerna lyfte bristen av struktur och riktlinjer, som en 

planeringsmodell hade kunnat förse med. Enligt Haglund (1996) hade det skapat stödjande 

miljöer som hade underlättat intervjupersonernas förutsättningar att jobba hälsofrämjande. 

Det hade inte bara centrala utgångspunkter att jobba utifrån men arbetet hade säkerställt att 

det var fokus på det främjande hellre än det förebyggande och åtgärdande som 

intervjupersonerna beskrev att de upplevde idag.  
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Intervjupersonerna belyste att det hade blivit mer aktuellt att jobba med den psykiska hälsan 

i och med den negativa utvecklingen av ohälsa. Årsrapporten från Folkhälsomyndigheten 

(2019) påvisade den negativa utvecklingen av psykisk ohälsa där den har fortsatt utbredas. 

EU Kommissionen (2005) fyllde i med påpekandet att just psykisk ohälsa är enskilt den mest 

provocerande och största hälsobekymret att åtgärda. Regeringen (2019) menade att utreda 

och jobba med psykisk hälsa skulle vara ett prioriterat område och en del av 

folkhälsopolitiken när de föreslog en tioårig strategi. Den skulle innefatta att reducera den 

psykiska ohälsan och förbättra utbredningen av den psykiska hälsan. Skulle strategin 

sanktioneras och verkställas skulle det gynna hela nationen och för intervjupersonerna skulle 

det hälsofrämjande arbetet förbättras.  

6.2.3 Utvärdering av resultat i arbetet med att främja gymnasieelevernas psykiska 

hälsa 

Genom att se förändringar i gymnasieelevernas humör, beteende, skolprestationer och 

närvaro kunde intervjupersonerna se resultat i det hälsofrämjande arbetet. De kunde även 

följa elevernas skolutveckling genom att titta på deras arbeten och göra en uppskattning 

huruvida det utförda hälsoarbetet hade hjälpt att främja gymnasieelevernas psykiska hälsa 

eller inte. Amaral et al. (2011) menade att psykisk hälsa är direkt relaterat till 

skolprestationer som kunde påvisas och återspeglas i det som intervjupersonerna valde att 

lyfta i sina svar. 

Proctor et al. (2011) menade att det är viktigt att kunna värdera resultatet av ett arbete och 

dess genomförande. Intervjupersonerna lyfte att de har sina egna uppskattningar där de 

betraktar resultatet av det hälsofrämjande arbetet som Proctor et al. (2011) menade att det 

kan möjliggöra för framtida förbättringar och utveckling för arbetet med psykisk hälsa. Det 

betonades av intervjupersonerna som berättade att de hade möten för att stämma av och 

göra resultatmätningar av vad de hade genomfört. Winroth (2018) menade att mäta och 

uppskatta resultat av hälsofrämjande arbeten och insatser möjliggör att arbetet blir 

långsiktigt och hållbart som är grundläggande och önskade faktorer för folkhälsoinriktade 

insatser som hade gynnat intervjupersonernas nuvarande hälsofrämjande arbete. 

6.2.4 Teoretisk anknytning  

Intervjupersonerna beskrev tydligt att det saknades riktlinjer eller handlingsplan i deras 

arbete att främja gymnasielevernas psykiska hälsa. Genom att utgå ifrån principerna som 

togs fram i The Ottowa Charter for Health Promotion (WHO, 1986) hade försett deras arbete 

med relevanta och nödvändiga utgångspunkter för det hälsofrämjande arbetet.  

Principerna hade försäkrat att det hälsofrämjande arbetet hade fått vägledning och riktning 

som intervjupersonerna beskrev som en brist i deras arbetssituation. Framförallt hade 

punkterna delaktighet och holistiskt synsätt varit givande för intervjupersonernas 

hälsofrämjande arbete. Att få gymnasieeleverna mer delaktiga i det hälsofrämjande arbetet 

och anpassa det efter deras behov och handlingsförmåga hade gjort arbetet mer lyckosamt 

och givit bättre resultat enligt WHO (2018). Intervjupersonerna betonade att de gjorde 
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anpassningar efter gymnasieeleverna och att fokus var på deras hälsa, men genom att göra 

dem delaktiga genom hela processen och inte enbart under vissa delar hade gjort arbetet 

blivit mer tilltalande och givande för gymnasieeleverna.  

Arbetet handlar om att förbättra deras psykiska hälsa och den person som känner dem bäst, 

är dem själva och därför blir det viktigt att de får sin röst hörd genom hela processen, inte 

bara i utfallet. Det holistiska synsättet hade hjälpt intervjupersonernas hälsofrämjande 

arbete med det som de själva lyfte som en avsaknad, den främjande aspekten. Att ha en 

helhetssyn på hälsa handlar enligt WHO (2018) inte bara om det förebyggande och 

åtgärdande arbetet, det handlar om helheten där det främjande innefattas. Med den 

principen tillämpad i det hälsofrämjande arbetet för intervjupersonerna hade det inte bara 

varit fokus på det förebyggande och åtgärdande, det hade varit ett motsvarande och 

likvärdigt arbete för det främjande. Någonting som hade uppskattats av intervjupersonerna 

utifrån uttydandet av deras svar.  

En arbetsmodell som hade varit en framgångsrik och nyttig att använda sig av för 

intervjupersonernas är SESAME arbetsmodell. Enligt Haglund (1996) hade det bidragit det 

hälsofrämjande arbetet med struktur och riktlinjer som hade berättat stegvis hur de skulle 

förhålla sig i arbetet. Stödjande miljöer hade skapats utifrån stegen som enligt Haglund 

(1996) hade fungerat som ett ramverk för arbetet.  

Elevhälsoteamet hade i samlad enhet först identifierat utvecklingen av den psykiska ohälsan 

som ett problem och identifierat ett behov för mer hälsofrämjande insatser för psykisk hälsa 

(Haglund, 1996). Det betonades att det var problemet och behovet utifrån 

intervjupersonerna.  

Sedan hade elevhälsoteamet upprättat samverkan mellan de olika yrkesrollerna för att hitta 

en balans där alla har en roll och ansvarsområde och utgör en del av arbetet som helhet. Men 

framförallt att få alla engagerade i att utföra arbetet och se dess betydelse och vikt av att 

genomföra det.  

Därefter hade det planerats i tre olika steg där elevhälsoteamet först ska formulera mål som 

alla ska gemensamt jobba för att uppnå. Skapandet av strategier ska inledas och bidra med 

olika perspektiv till ämnesområdet för att få en sådan omfattande och talande bild som 

möjligt. Slutligen skulle planeringen för proceduren av utvärderingen skapas.  

Genom dessa utförliga steg kan en grundlig och tydlig utgångspunkt utformas och 

elevhälsoteamet kan börja mobilisera och fördela resurserna för att göra genomförandet 

möjligt. När alla komponenter överensstämmer skulle arbetet kunna verkställas där 

skapandet av stödjande miljöer utvecklas. Intervjupersonerna lyfte både aktiviteter och 

motivationshöjande insatser som en del av deras hälsofrämjande arbete. De utvecklade 

stödjande miljöerna kan ta form i just aktiviteter men såväl som program och eller projekt. 

På så sätt hade det blivit mer långvariga processer om de hade skett i program eller projekt 

som hade möjliggjort vidmakthållandet av arbetet.  

Elevhälsoteamet skulle enligt Haglund (1996) skapa strukturer som gör vidmakthållandet 

möjligt. Arbetet i sin helhet skulle sedan utvärderas enligt Haglund (1996) för att se vad som 
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fungerade i arbetet och gav positiva resultat och vad som gav mindre bra resultat och behöver 

förbättras. Det är det sista steget av SESAME arbetsmodell som gör att modellen framgår 

som lämplig och högst relevant för intervjupersonernas hälsofrämjande arbete. I och med att 

det sista steget enligt Haglund (1996) handlar om att förnyas, förstärkas och göras om så kan 

arbetet ständigt och kontinuerligt förbättras och ändras om efter vad som framgår under 

utvärderingen. På så sätt blir arbetet alltid anpassat efter behovet och efter mest lämpliga 

angreppssätt utifrån situation och ämnesområde.  
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7 SLUTSATSER 

Elevhälsoteamet på en gymnasieskola inom Västmanlands Län uppfattar att den psykiska 

ohälsan har ökat och att behovet för hälsoinsatser riktade specifikt för psykisk hälsa blir allt 

större. De upplever att uppkomsten av sociala medier och kravbilden i skolan har en negativ 

inverkan på gymnasieelevernas psykiska hälsa. 

Genom olika aktiviteter och motivationshöjande insatser arbetar de aktivt med att främja den 

psykiska hälsan hos eleverna. Intervjupersonerna upplever att arbetet saknar en utförlig 

handlingsplan och riktlinjer som vägleder det praktiska arbetet.  

Elevhälsoteamet beskriver att det finns inget sätt att utvärdera arbetet med att främja den 

psykiska hälsan. Utan resultat av arbetet uppskattas genom att observera elevernas 

skolutveckling i deras arbeten och betyg, om deras närvaro i skolan ökar och se förändringar i 

deras generella humör, beteende och välmående.  

7.1 Förslag till framtida forskning 

För den framtida forskningen hade en studie av större omfattning varit intressant. Ett 

genomförande av en liknande studie på gymnasieskolor i hela Västmanlands Län eller i hela 

Sverige för att se hur de arbetar med att främja gymnasieelevernas psykiska hälsa. Skolor 

inom olika län och regioner skulle kunna jämföra de olika hälsoinsatserna och dess resultat 

med varandra. Det hade det givit en helhetsbild av hur det hälsofrämjande arbetet ser ut i 

hela Sverige. På så sätt hade styrkor med det hälsofrämjande arbetet tydliggjorts och 

uppmärksammats men även svagheter och förbättrings-utvecklingsmöjligheter hade kunnat 

belysas.  
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BILAGA A; MISSIVBREV 

MISSIVBREV 

Hej!  

Mitt namn är Victor Andersson och läser min sista termin på Folkhälsoprogrammet vid 

Mälardalens Högskola i Västerås. Jag går mitt sista år och ska nu genomföra mitt 

examensarbete på kandidatnivå. Syftet med studien är att undersöka upplevelser från 

elevhälsoteamets hälsofrämjande arbete gällande psykisk hälsa bland gymnasieelever på en 

gymnasieskola i Västmanlands Län.  

Det ligger därför i mitt intresse att intervjua dig som arbetar med gymnasieelever, för att få 

information kring hur ni arbetar med att främja gymnasieelevernas psykiska hälsa. Intervjun 

förväntas att pågå i ungefär 30 minuter där intervjun kommer spelas in via mobiltelefon. Det 

inspelade materialet kommer att skrivas ut för att kunna bearbetas och analyseras. När 

studien är slutförd och examinerad kommer ljudfilerna att raderas.  

De uppgifterna du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ingen 

annan förutom jag, min handledare och examinator kommer ha tillgång till 

intervjumaterialet, samt att din information kommer endast användas för studiens syfte. 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan i studien.  

Examensarbetet kommer vara slutfört i april 2019 och kommer därefter att publiceras i 

databasen DiVA.  

Jag vore tacksam om du ville ställa upp på att bli intervjuad eftersom du har den information 

jag är intresserad av. Kontakta mig eller min handledare om du har några frågor. 

Hör gärna av dig till någon av mina nedanstående kontaktuppgifter. 

 

Intervjun kommer att äga rum mellan vecka 11–13 och jag är flexibel avseende tid och plats. 

 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 

Victor Andersson 

 

Författare: 

Mail: Van16002@student.mdh.se 

Telefon: 070-750 58 79 

Handledare:  

Mail: Anita.Larsson@mdh.se 

mailto:Anita.Larsson@mdh.se


 

 

BILAGA B; INTERVJUGUIDE 

INTERVJUGUIDE 

Syftet med denna studie är att undersöka upplevelser från elevhälsoteamets hälsofrämjande 

arbete gällande psykisk hälsa bland gymnasieelever på en gymnasieskola i Västmanlands 

Län. Intervjun kan avbrytas när som helst om du önskar. 

Bakgrunds- och öppningsfrågor: 

- Hur kommer det sig att du började arbeta med elevhälsa? 

- Vilka ingår i elevhälsan och vilken roll har respektive anställd? 

 

Tema 1 - Elevhälsoteamets uppfattning om gymnasieelevernas psykiska hälsa 

- Hur skulle du beskriva psykisk hälsa? 

- Vad är din uppfattning om gymnasieelevernas psykiska hälsa? 

- Hur har den psykiska hälsan hos gymnasieeleverna utvecklas under tiden du har 

arbetat med elevhälsa? 

- Vad är din upplevelse av vad det är som påverkar gymnasieelevernas psykiska 

hälsa? 

 

Tema 2 - Elevhälsoteamets arbete med att främja psykisk hälsa bland 

gymnasieeleverna. 

- Kan du beskriva vad främjande innebär för dig?  

- Hur går ni till väga i arbetet med att främja elevernas psykiska hälsa? 

- Vad för resurser tillhandahålls ni i arbetet att främja elevernas psykiska hälsa? 

- Finns det någon policy eller handlingsplan i arbetet med att främja elevernas 

psykiska hälsa?  

- Följdfråga: Om ja, beskriv. Om nej, varför inte? 

 

Tema 3 – Hur elevhälsoteamet utvärderar resultat i arbetet med att främja 

gymnasieelevernas psykiska hälsa 

- Kan du beskriva hur ni utvärderar resultat i arbetet med att främja 

gymnasieelevernas psykiska hälsa? 

- Vad anser du behöver utvecklas för att arbetet med att främja gymnasieelevernas 

psykiska hälsa ska förbättras? 

 

Förslag på följdfrågor: Kan du beskriva?... Kan du utveckla?... Kan du förklara hur?... Kan 

du ge ett exempel?... 

Övriga frågor: 

- Har du något mer du vill tillägga? 

 

Stort tack för ditt deltagande! 
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