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_________________________________________________________________________ 

 

 

Då det är känt att den psykiska ohälsan ökar är det betydelsefullt att undersöka hur elever 

med psykisk ohälsa upplever sin hälsa i skolan och hur de anser att skolsköterskor kunde 

eller borde agera. Bipolär sjukdom är en kronisk cyklisk stämningslägessjukdom, med 

depression, hypomani och mani, vilken kan bero på både ärftliga faktorer såväl som faktorer 

i miljön. Det är viktigt att det finns en hög medvetenhet om dessa tillstånd bland dem som 

möter barn med problem. Skolsköterskor är centrala för elevhälsans arbete och som barnens 

representanter är de skyldiga att våga se, lyssna och fråga dem om psykisk ohälsa.  

 

Syftet med studien var att beskriva hur personer med bipolär sjukdom upplevde sin psykiska 

hälsa under skoltiden. Studien genomfördes utifrån kvalitativ metod. Studien bygger på nio 

intervjuer med personer diagnostiserade med bipolär sjukdom, som analyserades med hjälp 

av narrativ metod. I resultatet framkommer hur informanternas psykiska hälsa tog sig uttryck 

i hemmet, tillsammans med familjen och i skolan. Informanterna beskriver svårigheter att 

leva med bland annat djupa depressioner, förhöjd sinnesstämning, dåligt självförtroende och 

stress. Det meningsbärande är att alla upplevt psykisk ohälsa på olika sätt under skoltiden. 

Upplevelsen var att det fanns okunskap om psykisk ohälsa hos dem som arbetar i skolan. 

Gemensamt var att informanterna inte bad om hjälp och inte ville be om hjälp, men samtidigt 

önskade att någon skulle se, lyssna och fråga dem. Konklusionen är att skolan behöver 

uppmärksamma barns psykiska hälsa
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Since it is known that mental illness is increasing, it is important to investigate how students 

with mental illness perceive their health in school and how they feel that school nurses could 

or should act. Bipolar disorder is a chronic, cyclical mood disorder, depression, hypomania 

and mania, which can be caused by both genetic factors as well as environmental factors. It 

is important that there is a high awareness of the condition among those who meet children 

with problems. School nurses are central to student health work and children's 

representatives, they must dare to look, listen and ask them about mental illness. 

 

The aim of the study was to describe how people with bipolar disorder experienced their 

mental health at school. The study was conducted using qualitative method. The study is 

based on interviews with nine people diagnosed with bipolar disorder, which was analyzed 

using the narrative method. The result shows how the informants' mental health was reflected 

in the home, along with the family and at school. The informants describe the difficulties of 

life, including severe depression, elevated mood, low self-esteem and stress. It is meaningful 

to all experienced mental illness in different ways at school. The perception was that there 

was ignorance about mental illness in those who work in the school. Common was that the 

informants are not asked for help and did not want to ask for help, but at the same time 

wished someone would look, listen and ask them. The conclusion is that the school needs to 

pay attention to children's mental health. 
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INLEDNING 

Denna uppsats fokuserar på bipolär sjukdom hos barn. Diagnosen kan vara svår att ställa 

eftersom sjukdomsbilden för barn vanligtvis skiljer sig från den klassiska bilden som vuxna 

uppvisar. I skolsköterskors hälsofrämjande arbete ingår hälsosamtal med elever, vilket är ett 

viktigt tillfälle till att påverka elevers hälsosamma val i livet samt att fånga upp eventuell 

psykisk ohälsa. Då det är känt att den psykiska ohälsan ökar är det betydelsefullt att 

undersöka hur elever med psykisk ohälsa upplever sitt mående i skolan och hur de anser att 

skolsköterskor kunde, eller borde agera, för att ur ett omvårdnadsperspektiv, stödja och 

hjälpa elever.  

Bipolär sjukdom är ovanlig i yngre åldrar. Riskperioden för insjuknande börjar ofta i sena 

tonåren. Erfarenheter och forskning talar för att en tidig upptäckt tillsammans med bra vård 

och stödinsatser kan påverka prognosen positivt. Misstanken om psykisk sjukdom skapar 

mycket oro. Snabba bra utredningsinsatser tidigt, samt anpassat stöd och god information är 

därför positivt för personen själv, familjen och för omgivningen. Det finns ofta mycket 

fördomar och rädsla inför psykisk sjukdom vilket kan fördröja stöd och behandlingsinsatser. 

Det är därför viktigt att det finns en hög medvetenhet om dessa tillstånd bland dem som 

möter barn med problem, och att det finns tydliga vägar till bedömning på specialistnivå. 

BAKGRUND 

Omvårdnadsteoretisk utgångspunkt 

Denna studie tar sin utgångspunkt i ett vårdvetenskapligt perspektiv där människans 

livsvärld är central. Livsvärldsperspektivet utgår från människans levda värld där 

vardagsvärlden och den dagliga tillvaron uppmärksammas. Livsvärlden betecknar det sätt vi 

förstår oss själva, andra och vår omvärld och kan sägas utgöra den hållning varmed vi närmar 

oss till oss själva, andra och allt annat i världen (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Livsvärlden är inte endast begränsad till nutid utan inrymmer även människors tidigare 

erfarenheter och den historia som delas med andra (Rusner, 2012). För att hjälpa människor 

att fullfölja sina livsprojekt, även om individer till exempel bär med sig en svår sjukdom, 

måste vårdandet bygga på insikten om hur sjukdom påverkar upplevelsen av mening och 

sammanhang för just den individen och hur den påverkar hennes eller hans vardag. Det är i 

och genom livsvärlden som hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom utspelar sig. Med 

livsvärlden som stöd för den vårdande hållningen bejakas hälsa i termer av livskraft, då 

skapas redskap för att hjälpa patienten att optimera relationen mellan sårbarhet och frihet, 

liksom att balansera rörelse och vila för att finna en hälsosam livsrytm. Patientperspektiv 

och livsvärldsfokus kan inte särskiljas, och i patientens värld finns både närstående och 

vårdare (Dahlberg & Segesten, 2010). Rusner (2012) har i sin avhandling använt sig 

av Merleu-Ponty (2004) som skriver om livsvärlden och hur mening uppstår genom att 

beskriva tillvaron som det sammanhang i vilket människan står i en intersubjektiv, 
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sammanflätad, förbindelse med andra levande subjekt och med tingen. Relationen mellan 

människor kan därmed förstås som en mellankroppslighet, där mening uppstår i dynamiska 

mellanrum.    

Hälsa  

Världshälsoorganisationens (WHO) (2003) definition av hälsa skrevs 1946, där 

hälsa beskrivs som ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och 

inte endast frånvaro av sjukdom. Utifrån denna definition skulle få människor anses ha hälsa. 

Dahlberg & Segesten (2010) beskriver hälsa som ett komplext och mångtydigt begrepp och 

menar att hälsa är ett tillstånd som rör hela människan och är en upplevelse av att vara i 

jämvikt, men att hälsa och ohälsa får anses vara två dimensioner som behöver förstås i 

relation till varandra. När hälsan sviktar blir både hälsan och ohälsan synlig, genom att 

skillnaden däremellan blir tydligare. Hillman (2010) beskriver barns hälsa utifrån 

individrelaterade förutsättningar och egenskaper och att hälsans bestämningsfaktorer 

återfinns i den fysiska och sociala miljö som barnet lever i, vilka familj och föräldrar utgör 

kärnan. Runt kärnan finns bland annat skola, fritidshem, föreningsliv och andra 

samhällsstrukturer, som kan utgöra stödjande miljöer för hälsan. Barn definieras utifrån 

barnkonventionen som varje människa under 18 år (Unicef, 2016). 

Psykisk hälsa 

WHO (2003) definierar psykisk hälsa som förmågan att uppnå och behålla ett optimalt 

välbefinnande och sätt att fungera psykologiskt. Denna förmåga är relaterad till de 

psykologiska och sociala kompetenserna som etableras. Den psykiska hälsan inkluderar 

självkänsla, känslan av att ha en trygg identitet och att vara en värdefull person, tillgång till 

sunda sociala relationer med andra, förmågan att vara aktiv och produktiv och kapabel att 

utvecklas, samt förmågan att växa genom att utnyttja utvecklingsmöjligheter och utmaningar 

samt kulturella resurser. Barn, liksom vuxna, möter idag skärpt konkurrens och ökade krav 

på duglighet. För den med svaga resurser kan det innebära ett hot mot självkänslan och 

därmed också ett hot mot den psykiska hälsan. Skolan utgör här inget undantag (Hillman, 

2010).  

Psykisk ohälsa  

Psykisk ohälsa är svårdefinierad och svår att mäta men de senaste 

folkhälsoundersökningarna tyder på en markant ökning av den självrapporterade psykiska 

ohälsan (Malm, 2012). Allt sedan 1990-talet ökar andelen vårdade ungdomar stadigt för 

bland annat diagnoserna ångest, depressioner och bipolär sjukdom (Socialstyrelsen, 2013a). 

Det är inte självklart hur begreppet psykisk ohälsa ska avgränsas från vad som anses normalt 

(Petersen, Bergström, Cederblad, Ivarsson, Köhler & Rydell, 2010).  Psykisk ohälsa kan 

beskrivas som psykiska symtom som hindrar känslomässigt välbefinnande, optimal 

utveckling och delaktighet i vardagsaktiviteter (Socialstyrelsen, 2013b). Psykisk ohälsa 

används ofta som en samlad beteckning för mindre allvarliga psykiska besvär som till 

exempel oro och nedstämdhet och mer allvarliga symtom som uppfyller kriterier för en 
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psykiatrisk diagnos. Oro och nedstämdhet kan vara normala reaktioner på en påfrestande 

livssituation och är ofta övergående. Ärftliga faktorer, uppväxtförhållanden, traumatiska 

upplevelser och andra påfrestningar kan tillsammans, eller var och en för sig, ge upphov till 

psykisk ohälsa (Statens offentliga utredningar, SOU, 2006:77). Det är viktigt att inte 

sjukdomsförklara det som är normala reaktioner i livet samtidigt som tidig upptäckt av 

psykiska tillstånd kan påverka prognosen positivt (Bremberg & Dalman, 2015). Människor 

har olika sårbarhet för att utveckla psykisk ohälsa. En svårighet med att definiera psykisk 

ohälsa gällande barn kan vara att definitionen utgår från den vuxens perspektiv. Under 

puberteten pågår en biologisk revolution som kan påverka humör och bidra till förändringar 

som kan vara svåra att hantera. Puberteten är en sårbar fas då tidigare, obearbetade känslor 

kan komma upp till ytan i samband med den kognitiva mognaden (Petersen et al., 

2010). Andelen barn som söker psykiatrisk öppenvård ökar (Socialstyrelsen, 2013a). 

Bipolär sjukdom typ I och II 

Den klassiska formen av bipolär sjukdom, med allvarliga skov av manier samt depressioner, 

kallas bipolär sjukdom typ I. Med klassifikationssystemet för diagnostiska kriterier, 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-III (1980) utvidgades det 

bipolära begreppet till att också omfatta personer som har lindrigare episoder av manisk typ, 

hypomani, utöver depressiva episoder, bipolär sjukdom typ II (Carlson & Glovinsky, 2009). 

Bipolär sjukdom debuterar vanligen mellan puberteten och 35-års ålder, därefter avtar 

frekvensen av debut med stigande ålder (Goodwin & Jamison, 2007; Merikangas, Jin & He, 

2011; Baldessarini, Tondo & Vazquez, 2012). Bipolär sjukdom är en kronisk, cyklisk 

stämningslägessjukdom, vilken kan bero på både ärftliga faktorer såväl som faktorer i miljön 

(Chang, Blasey, Ketter & Steiner, 2001). Varaktigheten och svårighetsgraden av episoderna 

är varierande men är ofta allvarliga. Depressionerna kan bli långdragna (Judd, Akiskal & 

Schettler, 2003). Forskning visar att människor med bipolär sjukdom får kvarvarande 

depressiva symtom och kognitiva funktionsnedsättningar (Fagiolini, Kupfer, Masalehdan, 

Scott, Houck & Frank, 2005). Undersökningar av bipolär sjukdom typ I och II från olika 

länder rapporterar en genomsnittlig livstidsprevalens på omkring 2 procent av befolkningen 

med jämn fördelning mellan könen (Merikangas, et al, 2011). 

Bipolär sjukdom hos barn 

När det gäller bipolär sjukdom för barn debuterar mer än hälften med en depressionsepisod 

och då finns det ännu inte grund för någon diagnos i merparten av fallen (Judd et al, 2003). 

Hos den grupp som insjuknar före 18 års ålder är det vanligare att de har ärftlighet för bipolär 

sjukdom. Deras symtombild inkluderar ofta snabba humörsvängningar, fler suicidförsök, 

mer våld mot andra, mer missbruk, sämre prognos och kroniskt förlopp (Kadesjö, Lundqvist 

& Abrahamsson, 2008). Barn kan ibland fastna i ett stämningsläge under flera veckor, vilket 

sedan kan eskalera och leda till en lång episod med rapid cykling, där stämningsläget kan 

pendla från exempelvis mani till depression under en och samma dag (Geller, Williams, 

Zimerman, Fraizer, Beringer & Warner, 1998). Exempel på vanliga symtom är trots mot 

auktoritet, agitation, grandiositet, irritabilitet, nedstämdhet, minskat intresse, 

koncentrationssvårigheter, aggressivitet, vårdslöst och explosivt beteende, sömnsvårigheter, 

sängvätning, suicidala tankar och separationsångest (Kristofferson & Tranvåg, 2008). 
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Många föräldrar känner inte igen de tidiga tecknen av irrationellt och ursinnigt beteende på 

grund av osäkerhet om det är beteenden som tillhör den normala utvecklingen hos barn. Med 

DSM-5 kom diagnosen ”Disruptive Mood Dysregulation Disorder” (DMDD) som är 

utarbetad för barn upp till 18 år, som uppvisar ihållande negativ affekt, affektlabilitet och 

återkommande utbrott. Diagnosen uppkom med syftet att minska överdiagnostik av 

bipolaritet bland barn (Kupfer & Regier, 2013). Olson och Pacheco (2005) beskriver barn 

med diagnosen bipolär sjukdom som bitar i ett pussel med naggade sidor, där de har svårt 

att få bitarna att passa ihop. Dessa barn har ofta en försämrad utveckling akademiskt, socialt 

och emotionellt. Barnet blir inte bara ett offer för sjukdomen, utan kan uppleva extrem 

smärta, tristess och låg självkänsla. Skolan blir ofta krävande då barnet får problem med att 

organisera, planera, lösa problem och med att utveckla sociala relationer. Vänskapsband 

försämras, barnet blir mer isolerat och tillbakadraget och kan därmed rasa ned i ett tillstånd 

av hopplöshet och desperation. Denna desperation kan leda till suicidala tankar, suicidförsök 

men även till fullbordat suicid (Leibenluft, Carney, Towbin, Bhangoo & Pine, 2003). 

Bipolär sjukdom och samsjuklighet  

Det finns flera psykiatriska diagnoser som medför svängningar i stämningsläge och 

aktivitetsnivå, så som ADHD, ångestsyndrom, emotionell instabil personlighetsstörning 

med flera. En majoritet av patienter med bipolär sjukdom uppfyller också kriterier för dessa 

psykiatriska diagnoser och sådan samsjuklighet försvårar som regel förloppet av sjukdomen 

och komplicerar behandlingen (Krishnan, 2005; Otto, Simon & Wisniewski, 2006; 

Nierenberg, Miyahara & Spencer, 2005). 

Det är viktigt att kartlägga när de psykiska symtomen börjar och hur debuten sker. Enligt en 

modern översikt debuterar omkring 5 procent med bipolär sjukdom typ I före 15 års ålder 

och dessa fall har en högre grad av ärftlighet (Baldessarini et al, 2012). Tidig debut innebär 

större risk för en allvarlig sjukdomsutveckling med högre andel samsjuklighet och sämre 

funktionsnivå (Perlis, Miyhara & Marangell, 2004; Baldessarini et al, 2012). Den 

genomsnittliga debutåldern för bipolär sjukdom typ II är högre än för bipolär sjukdom typ I 

(Baldessarini et al, 2012). Flera andra psykiatriska diagnoser kan förklara symtom av 

svängande stämningsläge hos barn, men alla utvecklar inte bipolär sjukdom (Zimmerman, 

2012). Instabila affekter hos barn kan vara tecken på ADHD. Vid långtidsuppföljning har 

instabila affekter också visat sig kunna utvecklas till depressionssjukdom, ångestsyndrom 

eller en instabil eller antisocial personlighetsproblematik, utöver bipolär sjukdom (Axelson, 

Birmaher & Strober, 2011; Lewinsohn, Klein & Seeley, 2000). 

Det finns skillnader i symtombild mellan depression vid bipolär och unipolär affektiv 

sjukdom. Symtom som ökad sömn, ökad aptit, psykomotoriska avvikelser, affektiv labilitet, 

blandade symtom och psykotiska fenomen har i flera undersökningar visat sig vara vanligare 

vid en bipolär form av affektiv sjukdom än vid unipolär (Mitchell, Goodwin, Johnson & 

Hirschfeld, 2008). Definitionen av ADHD bygger på symtom av uppmärksamhetsstörning, 

hyperaktivitet och impulsivitet, men personer med ADHD lider ofta av affektiv dysreglering 

med fluktuationer av stämningsläge och aktivitetsnivå som kan inge misstanke om bipolär 

sjukdom (Kessler, Green & Adler, 2010). Det uppskattas att personer med bipolär sjukdom 

också har ADHD i 85 procent av fallen hos barn upp till tolv år och 50 procent hos tonåringar 

(Karaahmet, Konuk, Dalkilic & Saradi, 2013). Personer med emotionellt instabil 
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personlighetsstörning (borderline enligt DSM-systemet) uppvisar vanligen svängande 

stämningsläge som kan inge misstanke om bipolär sjukdom. Samsjuklighet mellan 

borderline och bipolär sjukdom är vanlig (Paris, 2004). Missbruk kan utlösa affektiva 

symtom. Centralstimulantia kan utlösa maniliknande episoder. Alkoholberusning kan 

förväxlas med mani/hypomani. Nästan alla missbruksdroger kan utlösa depression. Det är 

en hög samsjuklighet mellan missbruk och bipolär sjukdom. Det är viktigt att undersöka vad 

som börjar först, de bipolära symtomen eller droganvändningen (Otto et al, 2006). 

Ärftliga faktorers påverkan  

Forskning stödjer den starkt ärftliga komponenten, att barn till föräldrar med bipolär 

sjukdom löper stor risk för att själv utveckla sjukdomen (Chang, et al., 2001). Barn med en 

förälder med bipolär sjukdom löper 15- 30 procent risk att själv drabbas av 

stämningslägesförskjutning. Har båda föräldrarna bipolär sjukdom ökar risken för barnet 

med 50- 70 procent att själv drabbas (Olson & Pacheco, 2005). Men även genetisk 

transmission, utvecklingsstörning eller en tidig hjärnskada kan bidra till att bipolär sjukdom 

utlöses (Blackwood & Muir, 2001). Det finns ingen enkel förklaring till att vissa människor 

utvecklar en egentlig depression eller bipolär sjukdom. Vanligen beror det på en 

kombination av arv och miljöfaktorer. Människor ärver inte psykisk sjukdom, utan snarare 

en sårbarhet för att utveckla sjukdomen. Bipolär sjukdom har betydande inslag av ärftlighet. 

Det genetiska bidraget har i olika undersökningar angetts till mellan 60 och 90 procent 

(Lichtenstein, Yip & Bjork, 2009; McGuffin, Rijsdijk, Andrew, Sham, Katz & Cardno, 

2003). Uppskattningsvis drabbas omkring 10-15 procent av förstagradssläktingar till 

personer med bipolär sjukdom (Mortensen, Pedersen, Melbye, Mors & Ewald, 2003). 

Sociala faktorers påverkan 

När barn utsätts för stora påfrestningar och stress är risken stor att de utvecklar psykisk 

ohälsa. Barn från familjer med lägre socioekonomisk status har visat sig ha sämre hälsa och 

välbefinnande än barn som lever i familjer med högre socioekonomisk status (Halldorsson, 

Cavelaars, Kunst & Mackenback, 1999; Weitoft-Ringbäck, Hjern, Batljan & Vinnerljung, 

2008; Åslund, Starrin & Nilsson, 2010). Det finns även ökad dödlighet, fler suicidförsök och 

ökad förekomst av missbruk (Weitoft-Ringbäck et al, 2008). De vanligaste skälen till att 

barn omhändertas för samhällsvård på grund av föräldrars bristande omsorg är missbruk eller 

psykisk sjukdom hos en eller båda föräldrarna (Melle & Johansen, 2002). Sambandet mellan 

den socioekonomiska statusen och väl måendet i vuxen ålder kan upptäckas redan i 

barndomen, även i ett jämlikt land med en homogen befolkning (Halldorsson, et al., 1999). 

Reupert och Maybery (2007) konstaterar att barn till psykiskt sjuka föräldrar behöver stöd 

av sociala nätverk och professionella hjälpare för att motverka dålig självkänsla, oro, 

isolering och ett allt för stort ansvarstagande. Schulman (2001) menar att barn ofta kommer 

i andra hand eftersom samarbetet mellan vuxen- och barnpsykiatrin fungerat bristfälligt vad 

gäller hanteringen av barn till psykiskt sjuka. Pölkki, Ervast & Huupponen (2004) skriver 

att det råder brist på information gällande omsorgen av barn till föräldrar med psykisk 

sjukdom. Enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) har alla som arbetar med barn 

anmälningsskyldighet vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa eller vid oro för 

dess situation. Enligt Barnkonventionen, artikel 24, har varje barn rätt att åtnjuta bästa 
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uppnåeliga hälsa och alla barn har rätt att få utvecklas på det för dem bästa sättet (Unicef, 

2016). 

Elevhälsa  

Elevhälsan ska ses som en resurs i en hälsofrämjande skolutveckling (Socialstyrelsen & 

Skolverket, 2014). I och med skollagen (SFS:2010:800) samlades skolhälsovården, den 

särskilda elevvården och de specialpedagogiska insatserna i en samlad elevhälsa. Skolan är 

en viktig arena i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för att främja elevers psykiska 

hälsa. Att upptäcka psykisk ohälsa hos barn och därigenom medverka till att de som behöver 

också får tidiga insatser är ett viktigt uppdrag för elevhälsan (Socialstyrelsen, 2013a). 

Hälsofrämjande arbete syftar till att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och 

sociala välbefinnande. Förebyggande arbete handlar om att minska risken för ohälsa. Målet 

med det förebyggande arbetet är att minska riskfaktorers inflytande över individen och 

samtidigt stärka skyddsfaktorerna (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). Hillman (2010) 

skriver att arbetet med elevhälsa bör ses som en del av skolans lärandeuppdrag och det 

samlade arbetet för en god hälsa. Elevhälsan har ett särskilt stort ansvar för de elever som på 

olika sätt och av olika anledningar behöver stöd i sin utveckling.  

Reuterswärd och Lagerström (2010) visar på viktiga aspekter för ett framgångsrikt 

hälsofrämjande arbete, vilka omfattar organisation, stöd och kunskap. Dessa belyser vikten 

av samarbete med andra yrkesgrupper samt kunskap och forskning inom området. Det är 

viktigt att det hälsofrämjande arbetet inom elevhälsan utvecklas och förbättras samt att 

forskning sker så att insatser som görs får den effekt på eleverna som önskas. För samhället 

innebär detta kostnader i form av så kallad elevvård. Elevvårdskostnaderna varierar stort 

mellan de svenska kommunerna (Kommun- och Landstingsdatabasen, 2010). Detta kan få 

till följd att skolhälsovården för eleverna blir ojämlik beroende på vilken kommun eleverna 

tillhör.  

Eftersom den helt övervägande andelen av barn med kronisk sjukdom eller funktionshinder 

finns i skolan är det nödvändigt att noga överväga behov av utredning, anpassning och 

kompensatoriska insatser för varje sådan elev (SFS:2010:800), det tillhör elevhälsans allra 

viktigaste uppgifter. Om samhället vill förbättra framtidsutsikterna för utsatta barn är det 

sannolikt nödvändigt att ge dem ett kraftfullt stöd under skolgången (Hillman, 2010).  

Skolsköterskors hälsofrämjande arbete  

Skolsköterskor är centrala för elevhälsans arbete genom att finnas tillgängliga för alla elever 

i deras vardagsmiljö (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). Som barnens representanter är 

skolsköterskor skyldiga barnen att våga fråga, våga stanna kvar i svaret, orka se, bekräfta 

och på förekommen anledning handla. Barn utvecklas snabbt och är mer påverkade av 

miljöfaktorer än vuxna. Det kan då vara svårare att avgöra om en förändring i beteende beror 

på yttre omständigheter. Reaktion på terminsstart eller ökande och för stora krav i skola och 

liv (jämfört med egna förutsättningar) kan missas och försämring kan i stället te sig spontan 

och episodisk (Youngstrom, Birmaher & Findling, 2008). Det är därför av stor vikt att 
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skolsköterskors förebyggande arbete med att så tidigt som möjligt identifiera elever med 

problem av olika slag prioriteras.  

Skolsköterskors funktion omfattas av en mängd regelverk som styr arbetet inom elevhälsan 

och som står under Socialstyrelsens tillsyn. Skollagen (2010:800), Hälso- och 

Sjukvårdslagen (1982:763), Patientdatalagen (2008:355), Socialtjänstlagen (2001:453) samt 

Sekretesslagen (1980:100) är några av de regelverk som skolsköterskor har att förhålla sig 

till.   

De som arbetar inom elevhälsan måste bli medvetna om de utsatta barnen och skapa forum 

för dessa elever så de på ett tryggt sätt kan få ventilera sina upplevelser och känslor. 

Skolsköterskor behöver få kunskap om barns situation för att kunna stödja, hjälpa och larma 

vid missförhållanden (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). Reuterswärd & Lagerström 

(2010) beskriver vikten av ledningens stöd till skolsköterskor för att det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet skall kunna bedrivas på ett adekvat och tillfredställande sätt och att 

kunskapsbrist hos rektorerna om skolsköterskors arbete kan hämma det hälsofrämjande 

arbetet. Reuterswärd och Lagerström (2010) menar vidare att skolsköterskor hade behövt 

mer kunskap i sin utbildning för att kunna arbeta mer hälsofrämjande. 

Alla elever i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan ska enligt skollagen 

(SFS:2010:800) erbjudas minst tre hälsobesök och i gymnasieskolan minst ett hälsobesök. 

Syftet med hälsoundersökningarna är att identifiera oupptäckta funktionssvårigheter, 

sjukdomar och andra hälsoproblem, men förutom det kan hälsobesöken ses som en särskild 

arbetsform med både hälsoövervakande och hälsofrämjande funktioner (Socialstyrelsen och 

Skolverket, 2014). Enligt Dina och Pajalic (2014) är det vanligaste sättet att uppmärksamma 

psykisk ohälsa hos elever hälsosamtalet, där skolsköterskor har möjlighet att bygga upp en 

relation med eleverna. 

Relationen ses som viktig då eleverna senare har lättare att söka upp skolsköterskor för 

spontana besök (Persson & Haraldsson, 2013). Reuterswärd och Lagerström (2010) 

beskriver de individuella mötena med eleverna som en viktig del i skolsköterskors 

hälsofrämjande arbete. Både tid och tillgänglighet i samtalen är betydelsefulla för att kunna 

möta elevernas behov. Skolsköterskors position stärks genom tystnadsplikt och kunskap om 

elevernas enskilda hälsosituation. 

Kommunikation är en viktig del i ett hälsosamtal och det är betydelsefullt hur 

kommunikationen sker. Genom att skapa en förtroendefull dialog och genom ömsesidig 

respekt och samarbete skapas ett pedagogiskt möte där både elevers och skolsköterskors 

kunskaper och erfarenheter är lika mycket värda (Klang Söderqvist, 2007). Golsäter (2012) 

har undersökt elevers och skolsköterskors syn på hälsosamtal där elever beskriver att de i ett 

elevcentrerat hälsosamtal får kunskap och insikt om den egna hälsan samt möjlighet att lära 

känna skolsköterskan. En förutsättning för elevcentrerat samtal är att eleverna är förberedda, 

känner sig delaktiga och att deras egen upplevelse är i centrum.  

Tinnfält (2008) inriktar sig på ungdomars perspektiv på den psykiskt hälsofrämjande 

dialogen hos skolsköterskor och belyser vikten för ungdomar att känna förtroende och 

äkthet. Av vikt var också kontinuitet, att de fick möta samma person om behov av att samtala 

uppstod mer än en gång. Vid samtal av känslig karaktär framförde ungdomarna vikten av att 
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kunna tala ostört. Om samtalen med skolsköterskor ledde till någon form av åtgärd som rörde 

ungdomarna eller familjen ville ungdomarna vara delaktiga i dessa samtal.   

Det som upptäcks av elevhälsan skall granskas och åtgärdas efter barnens behov, fortsatta 

utveckling och skolsituation (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). Rätt diagnos, behandling 

och stöd för barn med bipolär sjukdom gör att barnen lättare kan klara av att hantera 

relationer, utbildning och fungera i den sociala miljön. Skolsköterskor har även en viktig roll 

i att kunna utbilda föräldrar och lärare, underlätta för lämpligt bemötande samt binda 

samman rätt resurser till föräldrar och den hjälp de bör ha utanför skolan (Olson & Pacheco, 

2005).  

PROBLEMFORMULERING 

Det är i och genom livsvärlden som hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom utspelar sig. 

Benämningen psykisk ohälsa är ett omfattande och svårdefinierat begrepp som rymmer ett 

brett spektrum av symtom, gränserna för vad som anses som normala tillstånd är inte tydliga. 

Psykisk ohälsa ökar och har blivit ett folkhälsoproblem. Psykisk ohälsa kan beskrivas som 

psykiska symtom som hindrar känslomässigt välbefinnande, optimal utveckling och 

delaktighet i vardagsaktiviteter. 

Bipolär sjukdom typ I skiljer sig från bipolär sjukdom typ II. Sjukdomen debuterar vanligen 

i sena tonåren. Skolan kan bli krävande för dessa barn som kan få problem med att bland 

annat organisera och skapa relationer. Då kunskap kring bipolär sjukdom hos barn är 

bristfällig utanför den psykiatriska vården, är förhoppningen att elevperspektivet kan bidra 

till mer kunskap om vad skolsköterskor och elevhälsoteam kan tänka på för att 

uppmärksamma dessa elever.  

Förhoppningsvis kan föreliggande uppsats bidra med ökad kunskap och förståelse för elever 

med symtom på bipolär sjukdom.  

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva hur personer med bipolär sjukdom upplevde 

sin psykiska hälsa under skoltiden. 
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METOD 

Studien har genomförts utifrån kvalitativ metod, som utgår från tanken att människans 

omvärld är komplex, subjektiv och alltid finns i ett sammanhang. Denna tanke kräver en 

forskare som är genuint intresserad, men som kan växla mellan närhet och distans beroende 

på den unika situationen (Kvale, Brinkmann & Thorell, 2009). Valet av narrativ metod 

gjordes då narrativ forskning undersöker berättelsen och berättandet samt lämpar sig vid ett 

stort berättelsematerial. Datainsamlingen genomfördes med stöd av en intervjuguide, där 

öppna frågor och följdfrågor ställdes, vilka var formade utifrån studiens syfte (Skott, 2012; 

Polit & Beck, 2012). 

Urval 

När en intervjustudie genomförs är det intressant att intervjua personer som kan förhålla sig 

till de frågor som studeras. Vidare är det önskvärt att intervjua personer med vissa specifika 

erfarenheter. Generellt är det svårt att på förhand säga att ett visst antal informanter är det 

rätta. Det beror ofta på vilken information som intervjuerna ger (Alvehus, 2013). Urvalet i 

denna studie gjordes genom ”purposeful sampling”, vilket är ett ändamålsenligt urval som 

innebär att intervjupersonerna har information om det efterfrågade ämnet (Polit & Beck, 

2012). Inklusionskriterier för studien var personer mellan 18-29 år, diagnostiserade med 

bipolär sjukdom typ I eller II. De psykiska besvären ska ha debuterat under skoltiden, dock 

kan diagnosen ställts senare. För att försöka utesluta risken att personernas psykiska hälsa 

skulle bli påverkad av intervjuerna, skulle de vara i stabil fas i sin sjukdom, önskvärt var en 

stabilitet på minst ett år. Nio informanter, sex kvinnor och tre män, tillfrågades och alla har 

deltagit i studien. De blev diagnostiserade med bipolär sjukdom typ I eller II när de var 

mellan 10-28 år gamla och första symtom på psykisk ohälsa finns beskrivna från 

mellanstadiet till gymnasiet. Under skoltiden bodde informanterna tillsammans med 

familjen, vilken kunde bestå av en eller två föräldrar samt syskon. En av informanterna 

flyttade till egen lägenhet under gymnasiet. Ärftlighet för bipolär sjukdom hos 

förstagradssläkting fanns hos några av informanterna. Den största skillnaden hos 

informanterna var diagnostypen, då bipolär sjukdom typ I och typ II skiljer sig mycket åt. 

Åtta har diagnosen bipolär sjukdom typ II och en har bipolär sjukdom typ I. Några av 

informanterna var även drabbade av samsjuklighet, såsom ADHD, autism, borderline, 

tvångssyndrom (OCD), generaliserat ångestsyndrom samt överkonsumtion av alkohol och 

droger.  

Datainsamling 

Informationsbrev om studien lämnades till personal på en psykiatrisk mottagning i en 

mellanstor stad i västra Sverige. Informationsbrevet lämnades till patienter, som svarade upp 

till inklusionskriterierna, på mottagningen. Informationsbrevet delades även ut till aktiva 

medlemmar i Intresseföreningen för bipolär sjukdom (IBIS). Innan intervjuerna ägde rum 

fick informanterna skriftlig och muntlig information om studien och dess syfte.  

Informanterna kontaktades angående tid och plats för intervjun. Innan intervjuerna 

påbörjades fick informanterna skriva under ett samtyckesformulär. Åtta av intervjuerna är 

gjorda på den psykiatriska mottagningen, då informanterna upplevde det tryggt att vara på 



 

 

 

10 

 

 

en plats där de kände sig bekväma och neutrala. En av informanterna valde att bli intervjuad 

i hemmet. Alla informanter bodde i västra Sverige. Datainsamlingen genomfördes med stöd 

av en intervjuguide. I narrativ forskning inleds ofta intervjun med öppna frågor som ”Berätta 

om…” för att få så innehållsrika svar som möjligt (Skott, 2012; Polit & Beck 2012). I 

inledningen av intervjun ställdes bakgrundsfrågor om ålder och diagnos. Därefter ställdes 

frågor om ålder vid första tecken på psykisk ohälsa och hur detta tog sig i uttryck under 

skoltiden. Informanten kunde välja att berätta, utifrån vad hen ansåg relevant inom området. 

Författarna lyssnade och ställde följdfrågor för att få fler detaljer och rikare berättelser. Skott 

(2012) menar att berättelser skapas gemensamt, intersubjektivt, av berättare och lyssnare. I 

slutet av varje intervju kunde informanterna tillägga om det var något de ansåg viktigt, som 

inte framkommit under intervjun, för att inte viktig information skulle förbises. Intervjuerna 

spelades in, vilket tog mellan 30-60 minuter. Det inspelade materialet lyssnades av 

upprepade gånger och transkriberades. Datamaterialet avidentifierades och kodades till 

siffror. Allt material behandlades konfidentiellt och hanterades så att inga obehöriga kunde 

ta del av det.  

Analys 

Datamaterialet har analyserats med narrativ metod. Narrativ forskning betyder 

forskningsberättelse och undersöker specifikt berättelsen och berättandet. Genom 

berättandet och lyssnandet vill människor förstå sig själva, varandra och sin omvärld. 

Metoden utgår från att berättelser tolkas och analyseras för att få svar på en specifik fråga 

eller för att få kunskap och förståelse för en grupp människor eller en miljö (Skott, 2012; 

Polit & Beck, 2012). En berättelse bör avgränsas av en början, ett mitt och ett slut, vilket gör 

att den kan urskiljas ur en annan kommunikation, det vill säga, all intervjutext är inte narrativ 

kommunikation. En intervjutext kan bestå av exempelvis kortfattade svar på frågor och 

upprepningar, men innehåller vanligtvis kortare eller längre berättelser, vilka då kan lyftas 

ut, analyseras och tolkas. Situationen och platsen där berättandet äger rum, liksom den 

övergripande kulturella ramen har stor betydelse vilket betyder att en berättelse skiljer sig 

om den berättas i en vardaglig situation eller i en intervju eller i ett utforskande samtal (Skott, 

2012). En berättelse kan tolkas och omtolkas många gånger. Termen analysera betyder, att 

dela i mindre delar och analysera varje del för sig, och att tolka innebär att relatera delar till 

sin helhet. Analys och tolkning görs samtidigt vilket gör att helheten blir förståelig. Inom 

narrativ forskning är det viktigt att sträva efter trovärdighet, giltighet och ny kunskap (a.a).  

Sociolingvisten William Labov undersöker hur språket används i sociala sammanhang. Han 

menar att en berättelse är som en avgränsad enhet, vilken delas av ett eller flera tids ord, att 

en berättelse byggs upp i olika skikt (strata). De olika skikten i berättelsen är orientering; 

vilken oftast inleder berättelsen, förveckling; själva berättelsen, utvärdering; det 

meningsbärande i berättelsen där berättaren ger sin tolkning, lösning; berättarens egen 

konklusion av innehållet samt slutvinjett; vilken betecknar övergången till en annan historia. 

Ordningen mellan dessa skikt kan variera och alla skikt behöver inte vara med i varje 

berättelse. Labovs metod kan vara underlag när man gör jämförelser mellan individuella 

berättelser samt är användbar när man har ett stort berättelsematerial från exempelvis 

intervjuer (Skott, 2012).  
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I resultatredovisningen, som utgår från att beskriva hur personer med bipolär sjukdom 

upplevde sin psykiska hälsa i skolan, belystes de meningsbärande enheterna i varje 

berättelse. Utifrån de meningsbärande enheterna lyftes de olika skikten fram. Orientering 

beskriver i vilken miljö informanternas psykiska ohälsa tog sig i uttryck. Förveckling handlar 

om förstagångsinsjuknande. Utvärdering beskriver informanternas psykiska ohälsa i skolan. 

Lösning är konklusionen av berättelserna. Slutvinjett beskriver informanternas upplevelse 

av okunskap om psykisk ohälsa hos dem som arbetar i skolan. Avslutningsvis diskuterades 

berättelsernas underliggande poänger utifrån innehållet i de olika skikten. Berättelserna från 

de nio informanterna innehåller samtliga element, som enligt Labov, formar den fullständiga 

berättelsen. 

Etiska överväganden 

Grundläggande etiska principer som gäller i alla relationer mellan människor är 

autonomprincipen, godhetsprincipen, principen att inte skada och rättviseprincipen. Respekt 

för personer innebär att var och en ska respektera andras förmåga till autonomi och integritet. 

Detta innebär att forskare bör ta stor hänsyn till olika personers möjlighet till 

självbestämmande. Förmågan att bestämma själv kan t.ex. vara begränsad av fysiska och 

psykiska funktionshinder. Godhetsprincipen innebär sammanfattningsvis att var och en ska 

sträva efter att göra gott och förebygga eller förhindra skada. Principen att inte skada innebär 

att inte utsätta någon för skada. Utgångspunkten är respekt för människors integritet och 

värderingar. Rättviseprincipen innebär att alla personer ska behandlas lika (Olsson & 

Sörensen, 2007). I bakgrundsmaterialet framkommer att personer med bipolär sjukdom kan 

göra förhastade beslut och ha svårigheter att bedöma risker och konsekvenser i framför allt 

hypomanier och manier. Då valet att intervjua personer med psykiskt funktionshinder i form 

av bipolär sjukdom, har författarna tagit i beaktande att informanterna ska ha varit stabila i 

sin sjukdom under ett års tid. Detta för att informanterna skulle kunna ta ett grundat 

ställningstagande till om de ville ställa upp på intervju. Studiens syfte att göra gott för 

kommande unga personer med psykisk ohälsa, att de ska bli uppmärksammade i tid och få 

stöd och hjälp. Vidare är förhoppningen att studiens information ska komma till nytta för 

skolsköterskor och andra personer som arbetar inom skolan. 

Informationskravet inom omvårdnadsforskning innebär att information som är saklig och 

tydlig ska ges till informanterna både skriftligt och muntligt om forskningen och dess syfte, 

metod, risker, vem som är ansvarig över forskningen samt vem som kan kontaktas vid frågor. 

Information ska också ges om att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst 

(World Medical Association, 2008). Informationskravet uppfylls i denna studie, då 

informanterna fick både skriftlig och muntlig information om studiens syfte och 

genomförande samt att deltagandet var frivilligt och med rätt att avbryta intervjun när som 

helst, utan att ange skäl. Kontaktinformation fanns, vilken informanterna kunde använda sig 

av vid behov. Informanterna fick fylla i ett samtyckesformulär för att samtyckeskravet skulle 

uppfyllas. 

Forskaren ska garantera att de upplysningar som informanterna lämnar förvaras oåtkomligt 

för obehöriga, vilket innebär att materialet förvaras konfidentiellt. Krav på informanternas 

säkerhet innebär att forskaren ansvarar för om informanterna skulle uppleva obehag och vid 

behov behöva avbryta eller skjuta upp arbetet (World Medical Association, 2008). 
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Författarna till denna studie bedömde att det kunde finnas en viss risk med studien, då 

informanterna skulle prata om sin upplevda psykiska hälsa under skoltiden, vilket kunde 

utgöra viss risk för instabilitet i sjukdomen. Om instabilitet uppstod, var ansvariga 

sjuksköterskor på mottagningen medvetna om att personerna deltog i denna studie. Nyttan 

med studien är att personer med bipolär sjukdom får berätta med egna ord om sina 

upplevelser av tiden i skolan för någon som är intresserad. 
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RESULTAT 

Resultatet beskriver hur personer med bipolär sjukdom upplevde sin psykiska ohälsa under 

skoltiden och presenteras under rubrikerna orientering, förveckling, utvärdering, lösning 

samt slutvinjett. 

 

Orientering  

 

Inledningsvis innehåller berättelserna beskrivningar av hur informanternas psykiska hälsa 

tog sig uttryck i hemmet, tillsammans med familjen och i skolan.   

 

Familjemedlemmarna var de som först uppmärksammade att informanterna inte verkade må 

bra och hela familjen påverkades av deras mående och beteende. Det var svårt för familjen 

att förstå vilken sinnesstämning informanterna befann sig i, då humöret snabbt kunde växla. 

Informanterna anförtrodde sig sällan till sina föräldrar även om de många gånger upplevde 

dem som delaktiga och stöttande. Familjen kunde uttrycka sin oro till informanterna där de 

exempelvis kunde fråga om de var deprimerade eller påpeka att de var speciella på olika sätt.  

… jag hade… väldiga utbrott hemma… och… jag visste inte riktigt… vad allt… 

berodde på. Mycket… eller… min mamma och… eller min familj… dem tyckte att jag 

var lite… speciell, och det kunde de säga när vi bråkade, så kunde min mamma säga 

- Ah men… du har damp, eller nåt sånt där, kunde hon säga. 

Informanternas upplevelser var ofta att de ville bli lämnade i fred. Det kunde handla om att 

vilja skydda dem som stod dem närmast, att inte vilja oroa eller bekymra sina föräldrar eller 

att någon i familjen skulle bli ledsen. När informanterna upplevde att föräldrarna inte var 

närvarande skapades mycket ångest, vilket kunde vara knutet till att en förälder exempelvis 

hade bipolär sjukdom.  

Hon har ju bipolär sjukdom… fast hon har mer psykosinsjuknande. Hon kan inte ta 

hand om oss, hon har aldrig kunnat göra det. Hon blir uppvarvad och sen blir hon 

nere… alltså helt galen. 

Informanternas tid i skolan påverkades av hur gamla de var när symtom på bipolär sjukdom 

debuterade. Deras sätt att förhålla sig till skolan skiljde sig åt. De upplevde sig som ambitiösa 

elever med bra betyg eller som störande elever med attitydproblem. Många klarade inte av 

stressen vilket resulterade i hög skolfrånvaro. Andra gick till skolan av plikt men kände sig 

utsatta och att de saknade tillhörighet. Flera höll sitt mående hemligt för sina klasskamrater, 

visade inte utåt hur de mådde och beskrev att det var för att de skämdes. De upplevde sig 

ofta missförstådda vilket kunde leda till att tilliten till andra människor blev sämre.  

… det var som att jag var i någon bubbla på nåt sätt, att jag inte riktigt kunde koppla 

i hjärnan… eller vad man skall säga. Så gick lite långsamt i tanken åh… och det 

upplevde jag… åh, men det var jobbigt och då undvek jag sociala situationer på 
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fritiden kanske och sådär… Jag gick i skolan… och… men det var inte roligt, eller 

det… det kändes, ja, obekvämt… tycker jag. 

Förveckling  

Förstagångsinsjuknande i bipolär sjukdom visade sig genom depression, hypomani eller 

mani.  

Informanterna beskrev depressiva symtom som första tecken på psykisk ohälsa, att de kände 

sig orkeslösa, nedstämda och hade sömnproblem. Under de depressiva episoderna var det 

vanligt att informanterna drog sig undan sociala sammanhang och valde bort kompisar. De 

ville inte ha någon uppmärksamhet. Andra reagerade med aggression och ilska samt 

uppvisade normbrytande beteenden. De beskrev en känsla av oro inombords, vilken kunde 

leda till destruktiva tankar och utagerande beteende. I berättelserna framkom att många av 

informanterna mer eller mindre alltid mått dåligt med ångest och nedstämdhet.  

… då blev det… fastställt att jag var deprimerad, då sov jag inte på natten och… och 

var väldigt orkeslös… och nästan apatisk… har jag fått berättat för mig kanske mer 

än att jag minns det så jätte mycket själv… eller… jag minns hur det kändes att inte 

kunna kommunicera riktigt… 

Ångesten var något som inte alltid var kopplat till de affektiva svängningarna. Några beskrev 

kroppsliga symtom som magont, huvudvärk, migrän och tryck över bröstet. Någon berättade 

om hur hen började skära sig i ångestlindrande syfte och hur hen fick en kick av det. Andra 

självskadebeteenden förekom såsom överkonsumtion av alkohol och ätstörningar. Det 

beskrevs tankar på döden, suicidtankar och suicidplaner relativt långt ner i åldrarna. 

Jag fick raserianfall som… gick överstyr. Och hade svårt att lugna ner mig och jag 

fick nåt slags… ja men, obehag i kroppen som jag inte kunde hantera. Det kändes 

som att det måste ut men jag visste inte hur… (paus). Jag kunde skrika och slåss… 

Nu i efterhand tror jag att det var ångest. 

I de hypomana och maniska episoderna berättade informanterna om hur de älskade att synas 

och att vara i centrum samt hur dessa episoder kunde upplevas som positiva. De kunde känna 

sig oövervinneliga, upplevde förhöjd självkänsla och stort självförtroende. De kunde ofta 

vara gränslösa och säga saker som kunde såra andra, vilket kunde resultera i att de gjorde 

bort sig och att vänner vände dem ryggen.  

… episoderna av upprymdhet, att… folk inte riktigt känner igen… hur jag agerar fast 

jag tycker att det är fullkomligt orimligt, det är ju fortfarande är jag. Men jag har… 

saker att göra… 360 grader runt mig liksom, hela tiden… och det går snabbt… 

Någon beskrev mani i samband med alkoholkonsumtion. Hur kompisarna tyckte att hen var 

en rolig kompis att festa med, som alltid levde för dagen, men kunde sedan få ångest över 

att försöka leva upp till den roliga person hen varit under berusning. Känslor av utsatthet 

beskrevs, att de lätt hamnade i situationer som inte var hälsosamma till följd av deras 

psykiska ohälsa. Några blev utnyttjade och slagna. 
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Manin kom i princip alltid när jag drack alkohol… men den fanns även där i perioder 

utan alkohol… Det fanns inget stopp, liksom… Jag skapade nya kontakter och var 

alltid i centrum. Jag älskade att synas och höras och folk älskade mig (Skratt)… det 

kanske låter väldigt ego… men så var det… Jag hade mina festvänner och det var så 

jag ville ha det. Ibland sågs vi till vardags när jag mådde… bra… och när jag var 

på topp… 

Det beskrevs snabba växlingar i humör och mående. Livet erfors som en berg- och dalbana 

där humöret snabbt kunde växla från att i ena stunden känna glädje och entusiasm till att i 

nästa stund vara deprimerad med en känsla av att vara värdelös och att inte vilja leva. Någon 

beskrev sitt beteende som väldigt impulsivt. Några funderade på diagnosen ADHD eftersom 

de kunde vara väldigt uppvarvade emellanåt.  

Det kunde verkligen växla, att ena dagen, då målade jag om vardagsrummet… och, 

sen på kvällen så blev jag jätte deprimerad… och sen så… det hände liksom flera 

växlingar om dan… inte per veckor eller liksom sådär då… Så det var väldigt svårt… 

Några berättade att de försökte prata med en nära vän eller flick- pojkvän om deras psykiska 

ohälsa, men att detta ofta upplevdes skrämmande från lyssnaren. Vidare hade informanterna 

själva svårigheter med att förstå vad det var som hände dem och upplevde att de inte hade 

någon att vända sig till.  

Utvärdering  

Det meningsbärande är att alla upplevt psykisk ohälsa på olika sätt under skoltiden och att 

de upplevt att de mått dåligt under större delen av livet. Informanterna berättade om 

svårigheterna med att leva med djupa depressioner, förhöjd sinnesstämning, övergrepp, 

stress, oro, ångest, ont i magen, dåligt självförtroende och en känsla av att känna sig 

annorlunda. Många valde att inte berätta för omgivningen att de mådde dåligt. Självkänslan 

var ofta sviktande och låg, vilket visade sig genom att de agerade utifrån vad andra individer 

förväntade sig och därmed bidrog till en skev självbild. 

Men jag tror att jag får skylla mig väldigt mycket själv där… just för att jag lade på 

en fasad, så att jag tror att det kanske inte syntes utåt även fast jag upplevde… det 

inåt liksom… 

Informanterna levde med omfattande svårigheter i tillvaron och försökte förstå sina symtom 

men många sökte aldrig någon hjälp. Andra sökte hjälp, men upplevde att de inte blev 

lyssnade på. Informanterna ställde höga krav på sig själva, både i skolan och på fritiden. 

Några beskrev att de hade önskat att lärarna eller någon annan på skolan uppmärksammat 

deras mående och inte, som de upplevde det, tagit det för givet att de var duktiga och 

ambitiösa elever som mådde dåligt för att de hade höga krav på sig själva. 

Så… jag har alltid haft jättehöga krav på mig själv. Så under min högstadietid var 

det så jävla viktigt att jag skulle va duktig… (…) Så att det var verkligen en sjuklig 

nivå, det är inte okej, men det var ju ingen som ja… sa nåt om det eller pratade med 

mig om det. 
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Gemensamt var att informanterna önskade att någon skulle se, lyssna och fråga dem. Att de 

vuxna på skolan skulle uppmärksammat dem och agerat så de fått hjälp. En del ansåg att de 

fick skylla sig själva som aldrig sade till, att de inte gav de vuxna på skolan en chans. Flera 

har haft stöd och hjälp av sina föräldrar, och några har även upplevt någon lärare som 

stöttande. De berättade till exempel att de upplevt att de fått bra bemötande från skolans 

personal när de kommit tillbaka till skolan efter en tids sjukskrivning på grund av psykisk 

ohälsa.  

En del gav beskrivningar av att vara inåtvända och att de spelade ett spel eller att de 

upprätthöll en fasad utåt. 

Ja men… jag spelade… någon som jag inte var… eh, kändes det som… Ja... jag hade 

väldigt svårt att veta vem jag var… eh… till att börja med… Jag var så uppåt och 

framåt i perioder och älskade att vara i centrum. I nästa stund ville jag bara gömma 

mig och sitta i ett hörn… Mitt självförtroende bara försvann och jag kunde känna 

mig… (suck) värdelös. Det var jobbigt att inte kunna veta vem av personerna jag 

egentligen var… den självsäkra och uppmärksamhets sökande tjejen eller tjejen i 

hörnet. 

Skolsköterskan beskrevs såväl som en trygg konkret person som de haft tillit till men som 

de inte pratat om sin psykiska hälsa med, medan andra inte uppfattat att skolsköterskan fanns 

under skoltiden. En informant hade skolsköterskan som sin räddning, som verkligen fångade 

upp hen i sitt psykiska lidande och gav hjälp. 

Hon var ju min räddare, men det var ju också för att hon förstod att här är det något 

som inte stämmer. För hade skolsköterskan varit en mupp, då hade inget av detta 

hänt och det är ju tack vare henne. 

Lösning  

Informanternas konklusion av berättelserna var att de inte bad om hjälp, de ville inte be om 

hjälp. De flesta ansåg att kunskapen om psykisk ohälsa i skolan var för liten och att 

informationen om psykisk ohälsa var bristfällig samt att det fördes för få samtal om psykisk 

ohälsa. De ville att någon vuxen på skolan skulle sett dem och vågat fråga hur de mådde 

egentligen. Mer trygghet önskades, att skolsköterskan eller läraren skulle varit mer 

uppmärksamma på de små detaljerna och nyanserna. De önskade att exempelvis 

elevhälsoteamet gemensamt hade samtalat om eleven och tagit ett samlat grepp om 

situationen för att hjälpa. 

Och jag vet inte… riktigt hur det fungerar på skolor men jag tänker att det hade 

kunnat tas upp på något elevhälsoteam att jag mådde dåligt… och att de hade kunnat 

fundera på, vad de kunde hjälpa mig med, i skolan… men det… så var det inte. 

Informanterna hade önskat mer föräldrakontakt från personalen på skolan. Det var flera som 

beskrev att samarbetet mellan skolan och föräldrarna skulle varit bättre, att det skulle förts 

en dialog mellan skolsköterska eller annan personal på skolan och föräldrarna, när oro 

uppstod kring en elev. Informanterna förmedlade en känsla av rädsla för att ta kontakt med 
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föräldrar gällande denna typ av problem, att psykisk ohälsa var svårare att prata om mellan 

personal och mellan personal och föräldrar. 

… men att hon hade kontaktat mamma och pratat med mamma och kanske till och 

med att mamma kom till skolan och att vi skulle gått dit tillsammans, jag och mamma. 

Informanterna hade velat att de i skolan skulle pratat och utbildat om psykisk ohälsa. Någon 

menar att om de hade blivit uppmärksammade som elever och blivit hjälpta tidigare, så hade 

det kanske varit lättare i framtiden. Några menade att om de hade fått fylla i någon skriftlig 

enkät om sitt mående, så hade de kanske vågat blotta sig och berätta hur det egentligen var. 

Eh… och sen tror jag även att det hade varit väldigt bra med någon typ av skriftlig 

grej, eh, att… få fylla i lite… eh, hur man mår… och att man får göra det liksom… 

antingen att man får ta med sig det hem… och postar det, eller liksom lämnar det 

någonstans, för det kan vara svårt i klassrummet… äum, och verkligen sätta sig ner 

och… skriva skriftligt… eh… hur man mår… Det kan vara jätte enkelt, så här, skatta 

1 till 5… äh, bara så att man få ett hum om, för då ser ni kanske nån indikation på 

att den här personen verkar inte må bra. 

Återkommande var att informanterna berättade att de aldrig upplevt att de fått någon riktig 

hjälp av skolan. Men det framkom samtidigt att det fanns närvarande och stöttande personer 

på skolan, såsom kurator, fritidspedagog, mentor och skolsköterska. I samma berättelser 

framkom dock att det ofta inte ledde till någon uppföljning eller ytterligare åtgärd trots att 

deras mående uppmärksammats av någon vuxen på skolan. 

Slutvinjett 

En önskan fanns om att skolsköterskor och annan elevvårdspersonal hade presenterat sig och 

sin yrkesfunktion vid skolstart, så att eleverna regelbundet hade fått information om vilken 

hjälp det fanns att få av de olika yrkesrollerna. Det framkom hos många informanter att de 

inte visste vad de olika yrkesrollerna i elevhälsoteamet hade för funktion. Även om 

informanterna blivit informerade vid något tillfälle, så borde de olika professionerna kommit 

ut i klasserna och informerat upprepade gånger. 

Ja… men jag hade gärna kanske fått en presentation av… av sköt… av skolsköterska 

och kurator att, om ni känner att ni mår dåligt på nåt sätt… och man… jag vet inte 

hur ni beskriver psykisk ohälsa, men om man hade kunnat prata om det, så kanske 

det hade varit en… en lägre tröskel att, faktiskt gå dit… Och kanske också då, om de 

hade träffat mig att de kanske hade kunnat fråga hur det är i familjen eller så… 

Informanterna önskade att skolsköterskor hade frågat mer om deras psykiska hälsa samt 

deras tankar och funderingar vid de enskilda hälsosamtalen. Vidare önskade informanterna 

att skolsköterskor förmedlat ärlighet i samtalen och frågorna samt att det funnits tid för dem 

om de känt behov av att prata. De önskade information om att de var välkomna tillbaka, om 

det fanns önskemål att prata, eller var de kunde vända sig om behov uppstod. En del 

informanter var säkra på att mer kunskap kring psykisk ohälsa, bipolär sjukdom, kunde gjort 

skillnad för de elever som uppvisade symtom på detta, då det innebar ett avvikande beteende. 
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Jag tror att, för dom flesta, så skulle… om dom hade fått hjälp under skoltiden, 

kanske speciellt mot slutet av högstadiet, att dom hade fått hjälp att inse att det här 

är inget konstigt, det här är inget pinsamt, det här är inget att skämmas över. Jag 

tror det skulle hjälpt alla faktiskt. 

Informanterna efterfrågade att personal på skolan intresserat sig för om det fanns någon 

annan i familjen med psykisk ohälsa, så att barn till föräldrar med psykisk sjukdom kunde 

uppmärksammats. 

Eh, min pappa blev diagnostiserad med bipolär sjukdom för ett par år sedan… och 

då kändes det som att… då blev det mer seriöst… eller då, då hajade vården… 

sjukvården till, när jag berättade det… så då blev det nog mer allvar att de funderade 

på hur det var med mig, att jag hade mått psykiskt dåligt och vart deprimerad men 

att… när de såg… eller fick höra att pappa var diagnostiserad så… så ville de väl 

kanske undersöka det på ett annat sätt. 

Några av informanterna upplevde att deras tillvaro blivit mycket bättre sedan de fått sin 

diagnos och att de efter år av psykisk ohälsa kunnat få adekvat hjälp. Diagnosen har ibland 

setts som en befrielse som bidragit till en bättre förståelse för den egna personen. Många 

kände sig idag positiva och såg ljust på framtiden, tack vare den vård och den kunskap de 

hade idag. 

… och när jag väl fick den diagnosen då föll alla pusselbitarna på plats vad gäller… 

jobb och hur jag har betett mig på senaste åren, äh… så, så lite har det vart… 

Resultatsammanfattning 

Orientering ger beskrivningar av hur informanternas psykiska hälsa tog sig uttryck i hemmet, 

tillsammans med familjen och i skolan. Förveckling beskriver förstagångsinsjuknande i 

bipolär sjukdom, vilka visade sig genom depression, hypomani eller mani. Utvärdering 

beskriver svårigheterna att leva med bland annat djupa depressioner, förhöjd 

sinnesstämning, dåligt självförtroende och stress. Det meningsbärande är att alla upplevt 

psykisk ohälsa på olika sätt under skoltiden. Lösning beskriver informanternas konklusion; 

att de inte bad om hjälp och att de inte ville be om hjälp, men att de samtidigt önskade att 

någon skulle se, lyssna och fråga dem. Slutvinjett beskriver informanternas upplevelse av 

okunskap om psykisk ohälsa hos dem som arbetar i skolan.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Den narrativa metoden utgår från att berättelser tolkas och analyseras för att få svar på en 

specifik fråga, för att få kunskap och förståelse för en grupp människor eller en miljö (Skott, 

2012; Polit & Beck, 2012). Syftet med studien var att beskriva hur personer med bipolär 

sjukdom upplevde sin psykiska hälsa i skolan. Personer med bipolär sjukdom valdes att 

intervjuas. När berättelser översätts till skriven text lyfts de ur sammanhanget där de blivit 

till och detta har betydelse för kunskapen som erbjuds. En av intervjuerna genomfördes 

hemma hos informanten och resterande intervjuer genomfördes på en mottagning, då 

informanterna upplevde detta som en neutral och trygg plats. En svaghet kan vara att 

studenter som inte är bekanta med informanterna genomfört intervjuerna. Informanterna är 

annars trygga med att komma till mottagningen för att samtala med exempelvis 

psykiatrisjuksköterska, där de troligtvis känner sig avslappnade. Under intervjuerna visades 

intresse för vad informanterna hade att berätta utifrån syftet, vilket gav bra respons och rika 

berättelser. Informanterna gavs möjlighet att berätta, med egna ord, om sina upplevelser av 

hur de mådde under skoltiden. Metoden har varit lämplig för studiens syfte, den har 

möjliggjort en mängd tolkningar och analyser av materialet, som givit intressanta resultat 

och ny kunskap. 

Ett hinder för öppenheten kan vara våra förutfattade meningar, vilka kan begränsa 

förståelsen av det som studerades. Priebe & Landström (2012) skriver att förförståelse syftar 

på att det finns kunskap innan en studie påbörjas. Det handlar om värderingar och 

erfarenheter som finns med från livet. En av författarna arbetar som skolsköterska och träffar 

elever med bland annat psykisk ohälsa, vilket ger henne förförståelse utifrån skolsköterskans 

perspektiv. Den andra författaren arbetar som psykiatrisjuksköterska, där hon träffar 

personer med psykisk ohälsa, vilket ger henne en förförståelse utifrån det psykiatriska 

perspektivet. Det fanns en risk att förförståelsen, i analysprocessen, kunde påverka resultatet. 

Därför krävdes en medvetenhet av de egna föreställningarna och den egna kunskapen av det 

som studerades. För att tygla förförståelsen diskuterade och reflekterade författarna 

återkommande kring sin bakgrund. Intervjuberättelserna transkriberades och lästes först 

enskilt, sedan diskuterades datamaterialet gemensamt och diskussionen rörde sig fram och 

tillbaka mellan helhet och delar. I analysarbetet diskuterades återkommande, utifrån Labovs 

metod, de meningsbärande skikten som lyftes fram och svarade mot syftet. Under 

analysprocessen har författarna gemensamt reflekterat och diskuterat materialets djupare 

innebörd samt strävat efter samstämmighet. 

Urvalet bestod av nio informanter, tre män och sex kvinnor. Att sex av nio informanter var 

kvinnor kan ses som en brist utifrån genusperspektivet samt att en fundering väcks över om 

resultatet blivit annorlunda om andelen män som kvinnor varit lika. Dock bekräftar flera 

studier att det är större andel kvinnor än män som lider av psykisk ohälsa samt att kvinnor 

oftare pratar om sin psykiska hälsa. Olsson och von Knorring (1999) konstaterar att 

frekvensen av depression, med samsjuklighet av andra psykiatriska diagnoser, är två till tre 

gånger högre hos tonårstjejer än tonårskillar. Vidare skriver de att debuten av psykisk ohälsa, 

tecken på bipolär sjukdom, oftast är innan 18 års ålder. Bipolär sjukdom typ I och typ II 

skiljer sig mycket åt, så därför kan antalet informanter med bipolär sjukdom typ II ses som 
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en brist för resultatet. Oavsett vilken typ av psykisk sjukdom det handlar om, så är tecken på 

psykisk ohälsa synlig i låg ålder, vilket gör att resultatet förmodligen hade sett liknande ut. 

Författarna var medvetna om att intervjuerna kunde påverka informanternas psykiska hälsa. 

Vid några enstaka tillfällen upplevde vi att informanterna blev besvärade eller hade svårt att 

fortsätta, då valde vi att ställa en ny fråga och på så sätt lämna den känsliga situationen.  

En reflektion är om nio informanter var tillräckligt för ett tillförlitligt resultat. Kvale et al 

(2009) beskriver hur antalet intervjupersoner är beroende av studiens syfte, för att få svar på 

det som forskaren vill ta reda på. Vår upplevelse var att vi fick ett stort datamaterial av nio 

informanter samt konstaterade att för mycket data hade gjort det omöjligt för oss att arbeta 

med. De intervjuer vi gjorde genererade rika berättelser. 

Datainsamlingen skedde med stöd av en intervjuguide (Bilaga 5). De två första frågorna i 

intervjuguiden är bakgrundsfrågor. Informanterna tillfrågades om deltagande i studien via 

personal en mottagning, vilka hade fått skriftlig information om studien. Då en av författarna 

arbetar på mottagningen var det viktigt att inte någon av informanterna hade någon relation 

till henne. Det var lätt att få informanter då de ansåg att studiens syfte var viktigt. 

Informationsbrev delades även ut på IBIS (Intresseföreningen för bipolär sjukdom), men 

detta ledde inte till någon intervju. Anledningen till att ingen av informanterna kom från 

IBIS är oklar, då vi inte fick någon respons därifrån. Författarna har rannsakat sig själva och 

funderat över om vi skulle tagit förnyad kontakt med IBIS eller informerat på något annat 

sätt, för att få ytterligare informanter. Vi konstaterade att vi snabbt fick nio informanter från 

mottagningen, vilka vi började intervjua och erhöll rik data från, vilken var tillräcklig mängd 

att hantera. I en intervju där man önskar en berättelse om upplevelser är det önskvärt att ha 

informanter som kan prata fritt, utan vidare påverkan av en intervjuguide som styr samtalet. 

Svårigheten med metoden kan då uppstå i att ha informanter som inte kan eller vågar tala 

fritt, utan behöver styras mer av intervjuguiden än andra informanter. Vi upplevde att några 

av informanterna behövde styras mer av intervjuguiden samt de följdfrågor vi hade än andra 

och att detta påverkade innehållet i form av vad som sades, men inte att det påverkade 

riktigheten i det som sades. 

I enlighet med Skott (2012) har författarna strävat efter att beskriva och tydligt redogöra 

forskningsprocessens tillvägagångssätt, vilket kan stärka studiens trovärdighet. En reflektion 

var att analysarbetet var tidskrävande och svårt och att det ibland var svårigheter med att 

avgränsa de olika meningsbärande enheterna till en innebörd. I denna studie har författarna 

gjort analysarbetet tillsammans. De meningsbärande skikten bearbetades så de belyste vad 

som beskrivits i intervjuerna. Enligt Labov kan ordningen mellan de olika skikten variera 

och alla skikt behöver inte vara med i varje berättelse. Alla berättelser innehåller de olika 

skikt som, enligt Labov, formar den fullständiga berättelsen. 

I enlighet med Kvale et al (2009) används citat i resultatet för att styrka tillförlitligheten men 

också för att ge läsaren möjlighet att själv bedöma resultatet, vilket också ökar studiens 

giltighet.  

Ett mål med forskning är att kunskapen som produceras ska vara giltig utanför det 

begränsade urval som ingår i studien. Om resultatet har giltighet utanför studien kallas det 

för att resultatet är överförbart eller generaliserbart (Priebe & Landström, 2012). 

Generaliserbarhet, i denna studie, handlar om hur väl resultatet går att överföra till andra 
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personer med bipolär sjukdom, men även till exempelvis skolsköterskor och andra som 

arbetar i skolan. 

Resultatdiskussion 

Det meningsbärande som framkom i studiens resultat var att informanterna upplevt psykisk 

ohälsa på olika sätt under skoltiden och att många mått dåligt under större delen av livet. 

Familjemedlemmarna var de som först uppmärksammade informanternas ohälsa och det 

kunde vara svårt för familjen att förstå vilken sinnesstämning de befann sig i. Informanterna 

anförtrodde sig sällan till sina föräldrar även om de många gånger upplevde dem som 

delaktiga och stöttande. Informanterna drog sig ofta undan och ville bli lämnade i fred, vilket 

kunde handla om att vilja skydda dem som stod dem närmast. När informanterna upplevde 

att föräldrarna inte var närvarande skapades mycket ångest och oro. 

Den kunskap som finns idag visar att många barn inte mår bra, och flera studier pekar på att 

den psykiska ohälsan fortsatt är hög (Bremberg & Dalman, 2015; Socialstyrelsen, 2013a). 

Trots detta är endast ett fåtal barn med psykisk ohälsa kända för elevhälsan, något som ibland 

kan bero på att barn uppvisar signaler som kan vara svårtolkade. Tecken på psykisk ohälsa 

kan ge tydliga såväl som otydliga signaler liksom inåtvända och utagerande beteenden vilket 

bekräftas av Tinnfält (2008) som menar att när det känns problematiskt så har barn ofta svårt 

att berätta om sin livssituation och understryker därmed vuxenvärldens ansvar att upptäcka 

och stödja barn med psykisk ohälsa. 

I studiens resultat framkom det vilken betydelse familjen har. Oavsett om informanterna 

berättade om sin psykiska ohälsa eller inte, så var hemmet och familjen den stora tryggheten. 

I resultatet blev det tydligt att informanterna inte eftersökte hjälp med föräldrakontakten 

under skoltiden, men att de i efterhand reflekterade över mer samarbete mellan hem och 

skola. I en av informanternas berättelse framkom hur en förälder tog kontakt med kurator på 

skolan med anledning av att hen upplevde sitt barn deprimerad, men ingen återkoppling 

skedde. Ytterligare kontakt togs, då det framkom att kuratorn glömt bort att kontakta barnet. 

När kontakten med barnet väl blev av, så mådde barnet bättre och ingen samtalskontakt 

inleddes. En reflektion utifrån detta är att barn med bipolär sjukdom pendlar snabbt i 

stämningsläge. Om kontakten tagits när föräldrarna först ringde, hade kanske bilden varit en 

helt annan. 

Nilsson (2012) skriver att föräldrar, enligt läroplanen, ska ges möjlighet att påverka och ha 

inflytande över skolans verksamhet. Skolpersonal ska visa respekt för föräldrarna, lyssna på 

deras kunskap om sitt eget barn och se föräldrars resurser. Vidare menar Nilsson att skolans 

samarbete med föräldrar ska innebära att så långt som möjligt ha en kommunikation och 

dialog kring elevens kunskapsutveckling, trivsel och skolsituation. I den dialogen ska också 

skolan iaktta respekt för elevens integritet. 

Informanterna i studien beskrev olika sätt att förhålla sig till skolan. De upplevde sig som 

ambitiösa eller som störande elever. Många klarade inte av stressen vilket resulterade i hög 

skolfrånvaro, utsatthet och attitydproblem. Flera höll sitt mående hemligt för sina 

klasskamrater och visade inte utåt hur de mådde. De upplevde sig ofta missförstådda vilket 

kunde leda till att tilliten till andra människor blev sämre. Miklowitz & Johnson (2009) 
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skriver att bristfälliga strategier att hantera stressande händelser medverkar till en obalans 

som kan utlösa maniska eller depressiva episoder. Episoderna medför ofta konflikter med 

närstående och problem i skola, med skam och stigma, vilket tenderar att förstärka 

svårigheter att reglera livsstil, aktivitet och stämningsläge. 

I resultatet i studien beskrev informanterna depressiva symtom och ångest som första tecken 

på psykisk ohälsa, då de drog sig undan sociala sammanhang och undvek uppmärksamhet. 

De kunde även reagera med aggression och uppvisa normbrytande beteenden. Ångest var 

inte alltid var kopplat till de affektiva svängningarna utan beskrevs bland annat som 

kroppsliga symtom. Även självdestruktiva handlingar såsom överkonsumtion av alkohol, 

ätstörningar samt att skära sig framkom i resultatet som ett sätt att lindra den upplevda 

ångesten. Det beskrevs suicidtankar och planer. Informanterna beskrev vidare att de 

hypomana och maniska episoderna upplevdes som positiva med förhöjd självkänsla, där de 

kunde bli gränslösa. I dessa episoder kunde alkohol vara en yttre faktor som triggade igång 

episoder av hypomani eller mani. Det beskrevs snabba växlingar i humör och mående med 

impulsivt eller undvikande beteende. Informanterna hade svårigheter att förstå vad det var 

som hände dem och upplevde att de inte hade någon att vända sig till. Gemensamt för 

informanterna var att de hade önskat att någon uppmärksammat deras mående tidigare och 

att de då kanske hade kunnat få hjälp snabbare. Istället dröjde det upp till vuxen ålder innan 

de flesta fick adekvat hjälp och många berättade att de själva tagit kontakt med vården direkt, 

utan att samarbeta med elevhälsan. Studiens resultat visar att informanterna efterfrågade att 

personal på skolan intresserat sig för om det fanns någon annan i familjen med psykisk 

ohälsa. Om skolsköterskor hade haft mer föräldrakontakt, kanske de hade blivit mer 

observanta på barn med psykiskt sjuka föräldrar? Ärftlighet för bipolär sjukdom hos 

förstagradssläkting finns hos några informanter. Mortensen et al (2003) uppskattar att 

omkring 10-15 procent av förstagradssläktingar till individer med bipolär sjukdom också 

drabbas av sjukdomen. 

Informanterna ställde höga krav på sig själva, både i skolan och på fritiden. Självkänslan var 

ofta sviktande och låg, vilket visade sig genom att de agerade utifrån vad andra individer 

förväntade sig och därmed bidrog till en skev självbild. Informanterna berättade om 

svårigheterna med att leva med djupa depressioner och förhöjd sinnesstämning. Många sökte 

aldrig någon hjälp medan andra sökte hjälp, men upplevde att de inte blivit lyssnade på. 

Gemensamt var att informanterna önskade att någon skulle se, lyssna och fråga dem, vilket 

styrks av Tinnfält (2008) som visar på betydelsen av att se eleven, vara uppmärksam på 

signaler och ta elever på allvar när de kommer till skolsköterskan. 

Konklusionen i studiens resultat var att informanterna inte bad om hjälp, de ville inte be om 

hjälp. De flesta ansåg att kunskapen om psykisk ohälsa i skolan var för liten och att 

informationen om psykisk ohälsa var bristfällig samt att det fördes för få samtal om psykisk 

ohälsa. De ville att någon vuxen på skolan skulle sett dem och vågat fråga dem hur de 

egentligen mådde. Mer trygghet efterfrågades på skolorna, att skolsköterskor eller lärare 

skulle varit mer uppmärksamma på de små detaljerna och nyanserna. De önskade exempelvis 

att elevhälsoteam gemensamt hade samtalat om enskilda elever och tagit ett samlat grepp 

om situationen för att hjälpa samt mer föräldrakontakt från personalen på skolan. Det var 

flera som beskrev att samarbetet mellan skolan och föräldrarna borde varit bättre. 
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I studiens resultat framkom att informanterna inte visste vad de olika yrkesrollerna i 

elevhälsoteamet hade för funktion och de önskade att personal presenterat sin yrkesfunktion 

vid skolstart samt att de kommit ut i klasserna och informerat upprepade gånger. 

Skolsköterskan beskrevs såväl som en trygg konkret person som de haft tillit till men som 

de inte pratat med om sin psykiska hälsa, medan andra inte uppfattat att skolsköterskan fanns 

under skoltiden. Informanterna önskade att skolsköterskor hade frågat mer om deras 

psykiska hälsa samt deras tankar och funderingar vid de enskilda hälsosamtalen. Några 

menade att om de hade fått fylla i någon skriftlig enkät om sitt mående, så hade de kanske 

vågat blotta sig och berätta hur det egentligen var. Socialstyrelsen & Skolverket (2014) 

skriver att ett nära samarbete med elev och vårdnadshavare är viktig när hälsobesöken 

genomförs samt att det inför besöket kan vara bra att lämna ut strukturerade hälsoformulär 

som besvaras av elev respektive vårdnadshavare. Utifrån studiens resultat är det tydligt att 

föräldrar sitter inne med viktig information och kunskap om deras barn som behöver 

kommuniceras till skolan för att skolan på bästa sätt kunna hjälpa och stötta barn med 

psykisk ohälsa. Socialstyrelsen & Skolverket (2014) skriver vidare att hälsoformulär är ett 

verktyg för att skapa förståelse för elevens hälsa, levnadsvanor och livssituation samt att 

hälsoformuläret kan bidra till att ge struktur åt ett individcentrerat hälsosamtal och underlätta 

för eleven att reflektera över olika faktorers betydelse för hälsan. 

En del informanter var säkra på att mer kunskap kring psykisk ohälsa, bipolär sjukdom, 

kunde gjort skillnad för de elever som uppvisade symtom på detta, då det innebar ett 

avvikande beteende. Studiens resultat visar även att en del informanter höll skenet uppe i 

skolan, var duktiga och ambitiösa elever med bra betyg. I berättelsernas slutvinjett 

reflekterade informanterna över om detta skulle kunna vara en anledning till att deras 

psykiska ohälsa inte uppmärksammades av pedagogerna. En fråga som väcks hos författarna 

är om de ambitiösa elevernas psykiska ohälsa inte uppmärksammas på grund av höga 

prestationer? Det är lätt att tro att pedagoger tänker resultatstyrt och därför inte 

uppmärksammar de som är ambitiösa och har bra betyg. Det framkom i studien att många 

av informanterna satte sin egen press, att prestationskraven var höga från dem själva. 

Ytterligare en reflektion hos författarna är att det inte går att veta om det är de egenupplevda 

prestationskraven som gör informanterna sjuka eller om det de facto är skolans krav som ger 

symtom på psykisk ohälsa? Olson och Pacheco (2005) beskriver barn med diagnosen bipolär 

sjukdom som bitar i ett pussel med naggade sidor, där de har svårt att få bitarna att passa 

ihop. Dessa barn har ofta en försämrad utveckling akademiskt, socialt och emotionellt. 

Informanterna i studien beskrev att de mått dåligt under lång tid, under stora delar av 

skoltiden samt att det funnits en känsla av utanförskap och utsatthet. Enligt Modin, Östberg, 

Toivanen och Sundell (2010) var mobbing och kränkande behandling den aspekt av 

skolmiljön som var förknippad med mest negativ effekt på hälsan. 

Skolsköterskor har en unik situation att arbeta förebyggande och hälsofrämjande, då de 

naturligt träffar elever i skolan (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). Utifrån dessa möten 

har de möjlighet att skapa en vårdande relation och en stödjande miljö, vilket skulle kunna 

göra det möjligt att tidigt identifiera psykisk ohälsa och främja goda förutsättningar för barns 

framtida hälsa. Dahlberg & Segersten (2010) menar att hälsa är ett tillstånd som inkluderar 

hela människan och att hälsa bör förstås som en upplevelse av att vara i jämvikt, en känsla 

av inre balans. Hälsa är ett tillstånd av välbefinnande där personen mår bra och är i stånd att 

genomföra små och stora livsprojekt. Hälsa påverkas av livskraft, livslust, livsmod, mening 
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och sammanhang, samt hur personen klarar av att balansera existentiell sårbarhet med 

existentiell frihet. 

Viktigt är att inte bara ställa de frågor som finns på exempelvis hälsodeklarationer, utan att 

stanna upp vid frågor om till exempel stress, mående och relationer samt be barnen utveckla 

svaren med egna ord. Golsäter, Sidenvall, Lingfors och Enskär (2011) menar att en fara med 

hälsoblanketter kan vara att skolsköterskor blir så upptagna av att bedöma blanketten att barn 

som vill ha hjälp och stöd här och nu glöms bort. De menar att skolsköterskor bör vara 

medvetna om den risken så att blanketten blir till hjälp och att det inte skapas distans mellan 

skolsköterskor och elever. 

Rusner (2012) menar att livsvärlden är inte endast begränsad till nutid utan inrymmer även 

människors tidigare erfarenheter och den historia som delas med andra. Resultatet i denna 

studie visar att leva med psykisk ohälsa, bipolär sjukdom, ständigt påverkar en persons 

livsvärld. Det är inte bara vid depressioner eller hypomanier/manier som personen påverkas 

utan även i svängningarna däremellan. En ökad förståelse för livsvärlden hos personer som 

lever med bipolär sjukdom kan ge kunskap om vilka fysiska, psykiska och sociala behov 

som behöver tillfredsställas för att skapa ett så gott liv och så god omvårdnad som möjligt. 

Det är av stor vikt att en person får rätt diagnos så att personen kan få rätt behandling. Genom 

detta kan onödigt lidande minskas och skapa förutsättningar för personer med bipolär 

sjukdom om en bättre livsvärld. Dahlberg & Segesten (2010) skriver att det är i och genom 

livsvärlden som hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom utspelar sig. 

Författarna reflekterar över vikten av att skolsköterskor bör se till varje barns livsvärld och 

bemöta dem genom ett öppet och följsamt förhållningssätt. 

Konklusion 

Familjen var de som först uppmärksammade informanternas psykiska ohälsa, vilken 

debuterade från mellanstadiet till gymnasiet. Gemensamt var att informanterna inte bad om 

hjälp och inte ville be om hjälp, men samtidigt önskade att någon skulle se, lyssna och fråga 

dem. Informanterna anser att kunskapen om psykisk ohälsa i skolan är för liten och att 

informationen om psykisk ohälsa är bristfällig. Det förs för få samtal om psykisk ohälsa i 

skolan. Informanterna önskade mer föräldrakontakt från personalen på skolan. 

Yrkesrollernas funktion i elevhälsoteamet upplevdes otydliga. Informanterna önskade att 

skolsköterskan hade frågat mer om deras psykiska hälsa, deras tankar och funderingar, vid 

enskilda hälsosamtal. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Resultatet i denna studie kan vara till nytta för skolsköterskor och elevhälsoteam i det 

hälsofrämjande omvårdnadsarbetet med psykisk ohälsa hos barn. Kliniska implikationer 

utifrån resultatet i denna studie är bland annat att skolsköterskor bör våga fråga mer om barns 

psykiska hälsa, förslagsvis vid hälsosamtalet, men även att skolsköterskor vågar ta mer 

föräldrakontakt när de känner oro för barns psykiska hälsa. Författarna till studien tror att 

pedagoger och övrig skolpersonal kan ha nytta av resultatet i studien, då de träffar barn i 
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skolan i olika situationer. Skolsköterskor kan, innan hälsosamtal, prata och fråga 

pedagogerna om deras syn på hur skolan fungerar för enskilda barn. 

 

Utveckling av studiens ämne kan vara att göra en liknande studie, där man istället intervjuar 

skolsköterskor om deras upplevelse av att prata med barn om psykisk ohälsa, hur de ställer 

sina frågor till dessa barn samt när de upplever att det är dags att ta föräldrakontakt.   
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Bilaga 1.   

  

Vill du delta i en studie?  

 

Vi heter Mari Andersson och Eva Jarlemyr, är legitimerade sjuksköterskor och studerar just 

nu till skolsköterskor. Vi kommer under våren 2016 skriva magisteruppsats. Vi kommer då 

inrikta oss på att ta reda på hur personer med bipolär sjukdom upplevde sin psykiska hälsa 

under skoltiden, samt hur bemötandet från skolsköterskan var. För att få reda på detta tror vi 

att intervjuer med personer, diagnostiserade med bipolär sjukdom, är den bästa metoden. De 

frågor vi kommer att ställa handlar bland annat om hur den psykiska ohälsan tog sig uttryck 

i skolan, hur kontakten med skolsköterskan var eller inte var. 

 

Vi söker personer mellan 18-29 år, med diagnostiserad bipolär sjukdom typ I eller II. 

Intervjun kommer att ske under februari/mars och tar ca 30 minuter till en timma. Finns 

förhinder för personlig intervju, kan telefonintervju erbjudas. Möjlighet för oss att ställa 

följdfrågor efter avklarad intervju kan behövas, förslagsvis via telefon. Ditt deltagande 

innebär att du skriver på ett samtycke för intervju samt att du kan avbryta vid behov. Dina 

uppgifter kommer behandlas konfidentiellt och vi har tystnadsplikt. Även om du påbörjar 

studien så får du hoppa av om du känner för det, utan att behöva förklara varför.  

Om du är intresserad av att delta i vår studie, vänligen skicka ett meddelande via e-post eller 

ring till någon av oss.  

 

Tack på förhand!  

 

Mari Andersson   

Leg. Sjuksköterska och skolsköterskestudent.   

Mail: b12evaan@his.se   

Tel: xxxx-xx xx xx   

  

Eva Jarlemyr  

Leg. Sjuksköterska och skolsköterskestudent.  

Mail: a14evaja@his.se  

Tel: xxxx-xx xx xx  

  

Handledare från Högskolan i Skövde är Margaretha Larsson  

margaretha.larsson@his.se   
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Bilaga 2.  

   

Informationsbrev till informanter.   

Information och förfrågan om deltagande i en vetenskaplig studie som berör personer med 

diagnosen bipolär sjukdom typ I och typ II, vilka ska vara mellan 18-29 år.  

 

Vi heter Mari Andersson och Eva Jarlemyr och är blivande skolsköterskor. Vi studerar vid 

Högskolan i Skövde och ska nu skriva vårt examensarbete som ska leda till en 

magisteruppsats. Inriktningen i vår studie är omvårdnad, hälsa, psykisk hälsa och ohälsa, 

och ska genomföras under våren 2016.  

 

Människor har olika sårbarhet för att utveckla psykisk ohälsa. Det är svårt att säkert uttrycka 

sig om utvecklingen av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Detta för att det finns för lite 

och alltför undermålig dokumentation i området. Skolsköterskor måste vara medvetna om 

elever med psykisk ohälsa och skapa forum för dessa elever. Vårt syfte är att intervjua 

personer med bipolär sjukdom, om hur deras upplevda psykiska hälsa var under skoltiden. 

Detta för att kunna ge kunskap specifikt om bipolär sjukdom, men kanske också generellt 

om psykisk ohälsa, till skolsköterskor. Att få perspektivet från personer som idag har 

diagnosen bipolär sjukdom är för att skolsköterskor tidigt kunna se tecken på psykisk ohälsa 

som kan leda till bipolär sjukdom. Hur vill dessa personer bli bemötta av skolsköterskor, 

finns det särskilda saker att tänka på?  

Intervjun kommer att ske på ostörd lämplig plats. Vi kommer att träffas vid ett tillfälle, men 

möjlighet att ställa eventuella följdfrågor efter genomförd intervju kan behövas, exempelvis 

per telefon. Finns det hinder för personlig intervju, så kan telefonintervju erbjudas. 

Intervjuerna kommer att ske under februari och mars. Varje intervju beräknas ta trettio 

minuter till en timma Vid personlig intervju kommer denna att spelas in, för att efteråt kunna 

skrivas ned ordagrant och sedan analyseras vetenskapligt. En eventuell telefonintervju 

kommer att tas om hand på samma sätt som när en personlig intervju är nedskriven. Allt 

material kommer att behandlas konfidentiellt och hanteras så att inga obehöriga kan ta del 

av det. I vår färdiga studie kommer ingen att veta vad just du har svarat. Under intervjun 

kommer frågor att ställas, med förmodade följdfrågor samt att det kommer finnas tid för dig 

att ge eventuell ytterligare information så att inget viktigt missas. Studien kommer att 

publiceras, men ingen kommer att kunna utläsa vem som deltagit.  

Deltagandet är frivilligt och kan avslutas när som helst under studiens gång utan att skäl 

behöver anges.  

Har du frågor är du välkommen att kontakta:   

Mari Andersson, leg. Specialistsjuksköterska i psykiatri   

Mobil: xxxx-xx xx xx   

E-post: b12evaan@his.se 

   

Eva Jarlemyr, leg. Sjuksköterska och barnmorska.  

Mobil: xxxx-xx xx xx   

E-post: a14evaja@his.se    

Handledare för studien är: Margaretha Larsson   
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Bilaga 3.   

  

 

Samtyckesformulär 

 
Informerat samtycket för att delta i studien   
   

Jag har tagit del av den skriftliga informationen om studien och samtycker till att delta. Jag 

är införstådd med att deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbryta intervjun.   

   

   

Underskrift:………………………………………………………………………………… 

  

   

Ort/datum:…………………………………………………………………………………   

   

Telefon/e-

post:………………………………………………………………………………   
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Bilaga 4.   

   

Informationsbrev till personal.    

 

Information om vår studie, som berör personer med diagnosen bipolär sjukdom, vilka ska 

vara mellan 18-29 år.  

 

Vi heter Mari Andersson och Eva Jarlemyr och är blivande skolsköterskor. Vi studerar vid 

Högskolan i Skövde och nu ska nu skriva vårt examensarbete som ska leda till en 

magisteruppsats. Inriktningen i vår studie är omvårdnad, hälsa, psykisk hälsa och ohälsa, 

och ska genomföras under våren 2016.  

Människor har olika sårbarhet för att utveckla psykisk ohälsa. Det är svårt att säkert uttrycka 

sig om utvecklingen av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Detta för att det finns för lite 

och alltför undermålig dokumentation i området. Skolsköterskor måste vara medvetna om 

elever med psykisk ohälsa och skapa forum för dessa elever. Vårt syfte är att intervjua 

personer med bipolär sjukdom, om hur deras upplevda psykiska hälsa var under skoltiden. 

Detta för att kunna ge kunskap specifikt om bipolär sjukdom, men kanske också generellt 

om psykisk ohälsa, till skolsköterskor. Att få perspektivet från personer som idag har 

diagnosen bipolär sjukdom är för att skolsköterskor tidigt kunna se tecken på psykisk ohälsa 

som kan leda till bipolär sjukdom. Hur vill dessa personer bli bemötta av skolsköterskor, 

finns det särskilda saker att tänka på?  

Genom detta brev vill vi fråga er om ni kan bistå oss i att hjälpa oss att välja ut lämpliga 

deltagare som faller in under kriterierna samt dela ut informationsbrev till dessa.  

Intervjun kommer att ske på ostörd lämplig plats. Vi kommer att träffa personen vid ett 

tillfälle, men möjlighet att ställa eventuella följdfrågor efter genomförd intervju kan behövas, 

exempelvis per telefon. Finns det hinder för personlig intervju, så kan telefonintervju 

erbjudas. Intervjuerna kommer att ske under februari och mars. Varje intervju beräknas ta 

trettio minuter till en timma Vid personlig intervju kommer denna att spelas in, för att efteråt 

kunna skrivas ned ordagrant och sedan analyseras vetenskapligt. En eventuell telefonintervju 

kommer att tas om hand på samma sätt som när en personlig intervju är nedskriven. Allt 

material kommer att behandlas konfidentiellt och hanteras så att inga obehöriga kan ta del 

av det. Under intervjun kommer frågor att ställas, med förmodade följdfrågor samt att det 

kommer finnas tid för dig att ge eventuell ytterligare information så att inget viktigt missas. 

Studien kommer att publiceras, men ingen kommer att kunna utläsa vem som deltagit.  

Deltagandet är frivilligt och kan avslutas när som helst under studiens gång utan att skäl 

behöver anges.  

Har du frågor är du välkommen att kontakta:   

Mari Andersson, leg. Specialistsjuksköterska i psykiatri   

Mobil: xxxx-xx xx xx    

E-post: b12evaan@his.se     

   

Eva Jarlemyr, leg. Sjuksköterska och barnmorska.  

Mobil: xxxx-xx xx xx    

E-post: a14evaja@his.se    

Handledare för studien är: Margaretha Larsson   
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Bilaga 5.   

 

Intervjuguide   

   

1. Vilken diagnos har du?   

2. När fick du diagnosen?   

3. Hur gammal var du vid första tecken på psykisk ohälsa?   

4. Hur tog sig detta i uttryck? I skolan?   

5. Vem berättade du för först? (skola, familj)   

6. Hade du vårdkontakt under skoltiden? Hur togs denna (ev.) kontakt?   

7. Fanns skolsköterskan i din närhet?    

8. Sökte du själv upp skolsköterskan?   

9. Berättade du för någon lärare? (eller annan personal)   

10. Vilket bemötande upplevde du att du fick av skolsköterskan?   

11. Vilket bemötande upplevde du att du fick av pedagog? (eller annan   

         personal)   

12. Vad gjorde skolsköterskan som var bra för din psykiska hälsa?    

13. Vad kunde skolsköterskan gjort annorlunda?   

14.  Annat du tänker på som känns angeläget att berätta?   

   

Eventuella följdfrågor kan vara:   

 Hur tänkte du då?   

 Hur kände du då?   

 På vilket sätt menar du?   

 Kan du utveckla det?   

 Vad innebär det?   
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