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Abstrakt 

 

Bakgrund Psykisk ohälsa är ett utbrett folkhälsoproblem globalt, nationellt och i 

många grupper i samhället, samt hos studenter. Syftet var att undersöka hur 

yrkesprofessionella inom några olika Studenthälsoverksamheter arbetar med 

stödjande insatser för studenter med psykisk ohälsa. Metod Kvalitativ induktiv 

forskningsansats med fenomenologisk inriktning med fallstudiedesign. Sju 

semistrukturerade intervjuer genomfördes och kvalitativ innehållsanalys som 

analysmetod. Resultat Deltagarna samarbetar med andra aktörer och de anser att 

det finns möjligheter och hinder med att ge tidiga insatser. De ger samtalsstöd 

genom olika tillvägagångssätt och metoder och arbetar med olika sorters 

förebyggande insatser. Diskussion Det finns fördelaktigt samarbete, dock långa 

köer till landstingsvården. De ger förebyggande insatser men författaren tolkar att 

de även kan ge främjande och behandlande insatser. Konklusion Stor variation 

och bredd på arbetsinsatser, fokus på samtalsmetoder och att de arbetar med 

övriga samhället. 

 

Nyckelord: 

Prevention, Psykisk ohälsa, Student, Studenthälsovård, Stöd, Utbildning 
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1. Introduktion 

Socialdepartementet (2009) rapporterade att den psykiska ohälsan har ökat i 

många grupper i befolkningen och ökningen är upplevelsen av psykiska besvär, 

mer än allvarlig psykisk sjukdom. Detta ser man framförallt hos ungdomar i övre 

tonåren, unga vuxna och hos personer som både har sjukdom som kan 

diagnotiseras samt personer med nedsatt psykiskt välbefinnande som inte bedöms 

som sjukdom. Socialstyrelsen (2013a) och Socialdepartementet (2012) rapporterar 

att den psykiska ohälsan har ökat från 1990-talet och 2000-talet och data från 

2011 visar på en fortsatt ökning. Det har man sett genom ökad efterfrågan på vård 

och genom sjukskrivningstalen. Försäkringskassans (2013) rapport visade på att 

personer som upplever sig ha psykiska besvär var de största diagnosgrupperna 

som fick någon form av sjukersättning, sjukpenning och aktivitetsersättning under 

2012. Socialstyrelsen (2013a) menar att personer som har problem med psykisk 

ohälsa i tidig ålder får svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden och i 

samhället. Den psykiska ohälsan bland ungdomar är ett växande 

folkhälsoproblem. World Health Organization (WHO) (2014) och i flera studier 

som Link, BG.  (2001, 2006, 2007, 2013) Andrews, G. (2001) Sirey (2001)  

Perlick (2001a 2001b) Pescosolido, BA. (2013) gjort, menar att stigmatisering är 

en stor orsak till diskriminering och exkludering för personer med psykisk ohälsa, 

som påverkar människors självkänsla och stör familjerelationer. Det begränsar 

möjligheterna till att ha ett socialt nätverk, skaffa bostad och jobb. Dessutom kan 

det leda till inkomstbortfall. Stigmatisering försvårar även det förbyggande arbetet 

av psykiska sjukdomar, främjandet arbetet av psykiskt välbefinnande och till att 

ge effektiv vård och behandling. WHO anser även att det bidrar till att mänskliga 

rättigheter missbrukas. 

 

2. Definitioner  

2.1 Definitionen Hälsa är komplext och kan ses utifrån många perspektiv, teori 

och utgångspunkter. Winroth, J. & Rydqvist LG. (2008) tar upp Antonovsky och 

Nordenfeldts tankar om hälsa, där Antonovsky menar att hälsa är när man har 

känsla av sammanhang (KASAM). Där det finns balans mellan begriplighet, 

mening och hanterbarhet. Nordenfeldt menar att de finns två utgångspunkter, vid 

hälsa och hälsoarbete, biologiskt och holistiskt. Författaren i denna studie har 
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översatt och väljer att definiera hälsa utifrån WHO’s (2013a) definition, ”hälsa är 

ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte 

enbart frånvaro av sjukdom eller funktionshinder”. 

  

2.2 Psykisk hälsa definieras utifrån WHO (2013a) och författaren i denna studie 

har översatt till att ”som ett tillstånd av välbefinnande där varje individ inser sin 

egen potential, kan hantera livets normala påfrestningar, kan arbeta produktivt 

och fruktbart och kan bidra till hans eller hennes samhälle”.  

 

2.3 Psykisk ohälsa är ett begrepp som enligt Socialstyrelsen (2013) kan definieras 

olika beroende på vilket sammanhang och kan ses som ett övergripande begrepp. 

Självrapporterade besvär av mer eller mindre plågsam oro eller nedstämdhet, till 

psykiska sjukdomar som schizofreni och depression, kan inkluderas till begreppet. 

Ifall personen upplever psykiska besvär betyder det inte att personen behöver 

behandling eller att personen är psykiskt sjuk.  

 

2.4 Arbetsmiljö är enligt Zanderin, L (2005) ett övergripande begrepp som rör 

den fysiska, psykosociala och medicinska arbetsmiljön på arbetsplatsen.  
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3. Bakgrund 

3.1 Psykisk ohälsa globalt och nationellt 

3.1.1 Psykisk ohälsa i världen 

WHO (2003) rapporterade att det är 450 miljoner människor som idag lider av 

psykisk ohälsa och 150 miljoner människor lider av depression någon gång i livet. 

I både industriländer och utvecklingsländer rankas depression enligt Theorell, T. 

(2012)  som högst på listan och i Narrow, EW. (2002) studie konstateras att var 

femte person i befolkningen i USA lider av allvarlig psykisk ohälsa. WHO 

(2013b) har prioriterat och upprättat en internationell handlingsplan mot psykisk 

ohälsa i världen. Målet är dels att 80 procent av alla länder ska ha upprättat ett 

preventivt program för psykisk ohälsa, samt att fokus ska ligga på behovet av 

hjälp. 

 

3.1.2 Psykisk ohälsa i Sverige 

Statistiska centralbyrån (2007b) rapporterar att det allmänt dåliga hälsotillståndet 

har uppskattats som sämre i vissa åldrar från 1989 fram till 2007, bland annat i 

åldern 16-24 år och 45-54 år. I sammantaget i alla åldrar uppskattas 

hälsotillståndet nästintill likvärdigt, men det som påtagligt har ökat i många åldrar 

är bland annat sömnproblem och svåra besvär med oro, ångest och ängslan. I en 

annan rapport från Statistiska centralbyrån (2012) redovisas det att det är cirka 6 

procent av befolkningen och motsvarande 445 000 personer som anser sig ha 

svåra hälsobesvär av ångest, oro och ängslan. Symptomen är vanligare bland 

kvinnor än män där en av tio kvinnor uppger detta i åldern 16-24 år och 35-44 år. 

Det motsvarar 54 000 kvinnor i åldern 16-24 år och 56 000 kvinnor som är 35-44 

år. Av alla de personer som intervjuades, 6849 personer och som ingick i 

undersökningen, angav 27,3 procent att de hade sömnproblem. 

Socialdepartmentet (2012) har utarbetat en plan för riktade insatser inom området 

psykisk ohälsa 2012-2016 och regeringen har avsatt 3,7 miljarder kronor. 

Theorell, T. (2012) motiverar att det krävs ett brett samverkansarbete och 

samarbete för att förebygga psykisk ohälsa med olika beslutsfattare i samhället. 

Theorell menar även att för att i ett tidigt stadium kunna identifiera och behandla 

psykiska sjukdomar samt stärka och motverka olika typer av sårbarhet, måste 
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kunskaperna om psykisk ohälsa främjas. 

 

3.2 Psykisk ohälsa hos studenter  

3.2.1 Studenternas upplevelse av sin hälsa 

Som tidigare nämnts har flera grupper i befolkningen ökat den psykiska ohälsan, 

men en grupp och som valts att belysas i denna studie är högskolestudenter. 

Statistiska centralbyrån (2007b) visar att det som har ökat mycket tydligt hos 

studenter från år 1989 fram till år 2007 är sömnproblem, svår ångest, ängslan, oro, 

fysiska besvär som svår värk i nacke, rygg, skuldror och axlar. Statistiska 

centralbyråns (2012) rapport uppger att 20,5 procent av de 600 studerande som 

deltog i undersökningen har hälsobesvär av oro, ängslan och ångest och 6,8 

procent upplever de hälsobesvären som svåra. Av de studerande uppger 22,9 

procent att de har sömnproblem och 3,9 procent uppger att de har svår fysisk värk. 

Sömnproblem, hälsobesvär och svår fysisk värk gjorde sig mer i uttryck hos 

kvinnorna än hos männen. I Centrala studiestödsnämndens (CSN) (2013) rapport 

undersöktes skillnaderna mellan studerande kvinnor och mäns upplevelse av deras 

hälsa. Hälsobesvär som stress, besvär av ängslan, oro eller ångest, samt värk i 

nacke, rygg, axlar och skuldror visade sig ha störst förekomst i analysen. Det 

fanns ett samband mellan kön och upplevelsen av hälsobesvär där kvinnorna 

uppgav mer hälsobesvär jämfört med männen. Oro, stress och ångest över 

ekonomin förekom vid tankar kring ekonomiska svårigheter. Många av 

studenterna upplever att de ofta känner sig stressade och studenterna relaterar 

detta till studier och dess ekonomiska situation. CSN och Statistiska centralbyrån 

(2007a) uppger att 70 procent av Sveriges högskolestuderande känner sig stressad 

flera dagar i veckan och detta är ett normaltillstånd bland många studenter. Det 

bekräftas även i tidigare forskning. 

 

3.2.2 Tidigare forskning 

I Vaez, M. (2006) studie bedömde studenter deras livskvalitét och hälsa som lägre 

än personer i samma ålder som befann sig i arbetslivet. Psykiska hälsan var ett 

stort bekymmer i jämförelse med fysisk hälsan. Läkarstudenter upplevde i 

Andersson, C. (2009) och Jönsson, M. (2006) studie att rollen som student och 

utbildningsmålen är ofta oklar och att fanns brister på att få återkoppling med 

avseende på färdigheter och kunskaper. De upplevde mer stress än studenter på 
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andra utbildningar. Kvinnor uppvisade sämre psykisk hälsa och högre stressnivå i 

jämförelse med männen. Stressnivån hade samband med oro för att kunskaperna 

de fick skulle vara otillräckliga, arbetsbelastning och stress i det kommande yrket. 

I en studie av Lund, H. (2010)  framkom att sextio procent av 1125 deltagare hade 

sömnstörningar och många studenter använde alkohol för att somna. Sömnen 

prioriterades bort hos dessa studenter och detta var relaterat till emotionell och 

akademisk stress. Söderpalm, A. (2009) förklarar att kortisolhalten ökar under en 

längre tid av stress och ökar begäret efter alkohol. 

 

3.2.3 Psykiska ohälsa och stress bland studenter - Hinder i utbildningen 

I en arbetsmiljörapport av Uppsala Studentkår (2013) visas att allt fler studenter 

på Uppsala universitet upplever stress och psykisk ohälsa. I undersökningen 

uppgav var tredje student att de upplever psykisk ohälsa som påverkar studierna 

negativt och ställer till med hinder i utbildningen. Varför detta har ökat är i 

rapporten inte helt klart, dock anges problem med ekonomi, familjeförhållanden 

och relationer, samt brist på sociala kontakter som hinder i studierna. I en annan 

rapport från Högskoleverket (2012) framkom specifika faktorer till varför 

doktorander lämnade forskarutbildningen utan examen, dessa var otillräckligt stöd 

av handledaren, otillräcklig motivation och bristfällig psykosocial arbetsmiljö. 

 

Socialstyrelsen (2013a) menar att utbildning är en viktig förutsättning för framtida 

möjligheter till att lättare kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Lågutbildade 

har mycket sämre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden än jämnåriga 

med längre utbildningar. Om utbildningskedjan bryts tenderar framtidsutsikterna 

att bli sämre och försvårar möjligheterna att möta arbetsmarknadens krav och att 

få jobb. För personer med psykisk ohälsa är det troligtvis ännu svårare att få ett 

arbete ifall de inte klarar av att fullfölja utbildningen. Högre utbildning är förenat 

med god hälsa och det har visat sig att utbildningsnivån är lägre vid 29 års ålder 

bland personer som hade vårdats på grund av psykisk sjukdom i åldern 16-29 år.  

 

Nationella folkhälsokommittén (2000) menar att ökad konkurrens på 

arbetsmarknaden och minskad efterfrågan på lågutbildad arbetskraft har bidragit 

till ett krav på högre utbildning och kompetens. Med det har det negativa 

konsekvenser för studenternas hälsa för att de upplever krav och förväntningar. 
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Att uppleva krav och förväntningar kan enligt Huberty, T. (2010)  leda till 

prestationsångest, det kommer oftast i samband med när en student ska bevisa och 

testa kunskaper. Det har en rad negativa hälsoeffekter och kan leda till att 

studentens resultat blir sämre. Påfrestningarna i längden kan leda till depression 

och detta kan medföra att studenter inte kan slutföra sin examen. 

 

Holmwall, K. och Lönn, M. (2007), Jacobsson, G. och Gillström, P. (2007) 

Noleryd, M. och Wiktorsson, P. (2006) menar att studenters upplevelse av krav 

och förväntningar har ökat dels på universitet, men också i samhället i stort. Det 

har tidigare slagits larm om att studenter upplever hälsobesvär och Sveriges 

högskolor uppmanades om att engagera sig mer i studenters hälsa. 

 

3.3 Högskolor och universitet – en arbetsplats  

I Högskoleförordningen (1993:100) finns det skrivet att;  

”Högskolorna ska ansvara för att studenterna har tillgång till hälsovård, särskilt 

förebyggande hälsovård som har till ändamål att främja studenternas fysiska och 

psykiska hälsa. Högskolorna ska även ansvara för andra uppgifter av studiesocial 

karaktär som stöder studenterna i deras studiesituation eller underlättar 

övergången till arbetslivet samt för att studenterna i övrigt har en god 

studiemiljö.” På Sveriges arbetsplatser styrs arbetsmiljön enligt Arbetsmiljölagen 

(AML). Syftet med denna lag enligt AML (1 kap 1 §) att uppnå god arbetsmiljö 

och förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.  Högskolor och universitet är en 

arbetsplats och studenter jämställs som arbetstagare enligt AML (1 kap 3 §) när 

det gäller tillämpningen av 2-5 och 7-9 kap i AML. 

 

Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling (2001:1) ligger ansvaret på 

högskolans ledning att bedriva arbetsmiljöarbetet för personal och elever. Ledning 

ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet och det täcker fysiska, 

psykologiska, biomedicinska och sociala förhållanden som har betydelse för 

arbetsmiljön på arbetsplatsen. Att tidigt upptäcka, undersöka, undanröja och 

hantera risker i arbetsmiljön är främsta målet för att minska arbetsrelaterade 

hälsoproblem och skador på arbetsplatsen.  Men om inte kompetensen räcker till i 

verksamheten för det systematiska arbetsmiljöarbetet eller med rehabilitering och 

anpassning, kan ledningen anlita studenthälsovården, som är en studierelaterad 
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företagshälsovård. Men först behövs en närmare beskrivning om vad hälsoarbete 

är och en allmän beskrivning om vad en företagshälsovård är. 

 

3.4 Hälsoarbete 

Hälsoarbete handlar enligt Winroth, J. & Rydqvist, LG. (2008) om insatser som 

har som mål att påverka hälsan på ett positivt sätt och avgör om vilken idé som är 

bärande, samt vilka strategier som är funktionellt. Vid praktiskt arbete är det 

viktigt med fokusering på mål och vilket resultat som ska uppnås, diskussionen 

ska inte enbart handla om benämningar, begrepp och värdemässiga 

utgångspunkter. Winroth & Rydqvist förtydligar att det är viktigt, med arbetandet 

av hälsofrågor, det flera arbetssätt och inget särskilt arbetssätt är det "rätta" sättet 

att arbeta på. Vidare delar författarna in insatser utifrån tre definitioner; 

Hälsofrämjande insatser, att man fokuserar på friskfaktorer, de vill säga faktorer 

som bidrar till ökad hälsa. Förebyggande insatser handlar om att hindra att ohälsa 

uppstår och att identifiera risk eller riskfaktorer samt eliminera så att de inte 

orsakar sjukdom eller ohälsa. Behandlande insatser riktar sig till personer med 

olika symptom, och utifrån symptomen kan en diagnos fastställas och relevant 

behandling kan sättas in. 

 

3.5 Allmän beskrivning om företagshälsovården  

En företagshälsovårdsverksamhet är enligt AML (kap 3 2c § 2 st) en oberoende 

expertresurs inom rehabilitering och arbetsmiljöområdet som speciellt arbetar med 

att undanröja och förebygga fysiska och psykiska hälsorisker på arbetsplatsen. De 

har dessutom kompetens till att beskriva och identifiera sambanden mellan hälsa, 

organisation, produktivitet och arbetsmiljö.  

 

Aronsson, G. (2012) förklarar att företagshälsovården inte tar egna konkreta 

förebyggande arbetsmiljöåtgärder, utan kan indikera problem och föreslå åtgärder 

utifrån kunskap och kompetens. Företagshälsovården ger förebyggande insatser 

på individ-, arbetsplats-, och organisationsnivå och arbetsinsatserna kan delas in 

primär, sekundär och tertiär prevention. Weman-Josefsson, K. (2013) beskriver de 

olika nivåerna och prevention. Individnivå är åtgärder som ger personen verktyg 

för att bättre kunna hantera arbetet som ökar hälsotillståndet och motståndskraft 

genom olika insatser som friskvårdsinsatser och utbildning och 
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utvecklingsmöjligheter. Exempel på det är beteendeförändring och friskvård. 

Gruppnivå är utveckla öppenhet och kommunikation i arbetsgrupp och diskutera 

psykosociala frågor regelbundet. Exempel är arbetsplatsträffar, arbetsglädje, 

stärka sociala relationer på arbetsplatsen samt utveckla medarbetarnas 

handlingsförmåga- och utrymme, genom att främja delaktighet och inflytande 

(empowerment). Organisationsnivå är att organisationen ska uppfylla krav på 

effektivitet så att det är hanterbara för den enskilde medarbetaren och att variation 

och utveckling är möjlig. Exempel är arbetsmiljökartläggning Primär prevention 

är att förhindra uppkomst av skador och sjukdomar genom att förebygga ohälsa 

med aktiviteter som riktar till miljöer eller friska människor. Exempel på det kan 

vara informationsmöten, utbildning och vaccinationer. Sekundär prevention 

handlar om en skada som redan inträffat inte ska förvärras genom att förhindra 

eller hitta tecken tidigt på problem och sjukdomar så att man förhindrar en fortsatt 

utveckling. Exempel på det är arbetsmiljökartläggning, hälsokontroll och 

konflikthantering. Aronsson, G. (2012) beskriver Tertiär prevention att man ger 

insatser till att uppkomna problem med hälsan botas och behandlas genom till 

exempel behandling eller rehabilitering. 

 

3.6 Studenthälsovården – En studierelaterad företagshälsovård 

Holmwall, K. och Lönn, M. (2007) beskriver att Högskolornas studenthälsovård 

är inriktad på förebyggande vård av studierelaterade medicinska och psykosociala 

problem. De använder sig av ett företagshälsovårdperspektiv som kompletterar till 

den övriga vården. Studiemiljöarbete, hälsopromotion, samtalsstöd, preventivt 

alkoholarbete, motionsverksamhet är olika förebyggande insatser på vad 

Studenthälsan kan erbjuda. Men också arbetsmiljöarbete och vid introduktion av 

nya studenter. Insatser som Studenthälsan kan erbjuda kan vara i grupper, 

föreläsningar, kurser och individuellt och det finns de verksamheter som vill utöka 

gruppverksamhet för att arbeta mer förebyggande. Samtidigt menas det att 

psykiska ohälsan har ökat som orsak till besök hos Studenthälsan och med det har 

blivit en ökad efterfrågan av individuellt stöd. När inte kompetensen eller när 

studentens hälsobesvär ligger utanför högskolans ansvar är det av betydelse att 

kunna remittera eller hänvisa vidare. Det finns ett stort och omfattande samarbete 

mellan andra aktörer och studenthälsovården.  
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Stockholm läns landsting, Kommunförbundet Stockholm (2009), Holmwall, K. 

och Lönn, M. (2007) beskriver att kompetensen bland dem som jobbar inom 

verksamheten varierar, bland annat legitimerad personal som kurator, 

sjuksköterska, psykolog, läkare, sjukgymnast och studentpräst, samt samordnare 

som är specialiserad på studierelaterad hälsovård. Stockholm läns landsting & 

Kommunförbundet Stockholm (2009) menar vidare att Högskolan bestämmer 

själv hur mycket resurser studenthälsan ska få och beroende på lokala 

förutsättningar, skiftande behov och tradition påverkar personalomsättningen. 

 

Holmwall, K. och Lönn, M. (2007) menar att Högskoleförordningen (1993:100) 

11 § är brett definierat men att det ger ett stort utrymme till att utforma 

verksamhet efter lokala förutsättningar och prioriteringar. Studenthälsovårdens 

främsta uppgift är att arbeta med studierelaterade och förebyggande problem som 

kompletterar övriga vården. Det är inte självklart vad som egentligen är 

studierelaterad och förebyggande vård och det ger mer tolkningsutrymme. Det 

finns en diskussion om hur man tolkar studierelaterat, om det är tillstånd som 

påverkar studierna eller tillstånd som är orsakade av studierna. Beroende på 

tolkning, blir det olika inriktningar på verksamheten och de flesta verksamheter 

tolkar att det kan ha sin grund i studierna. Den förebyggande inriktningen kan 

tolkas som att en vårdinsats kan vara både behandlande för ett tillstånd men även 

förebygger ett tillstånd som är svårare. De flesta har psykosociala problem i 

verksamheten, men graden av medicinsk vård varierar och det finns en diskussion 

om det ska finnas medicinsk vård i verksamheten eller inte. 

 

3.7 Problemformulering 

Med denna bakgrund är psykisk ohälsa utbrett och ett stort folkhälsoproblem 

globalt, nationellt, bland många grupper i samhället samt bland högskolestudenter. 

Studenthälsans insatser och de arbetsmetoder som de yrkesprofessionella ger till 

studenter med psykisk ohälsa, skulle kunna förändra livssituationen till det bättre 

och vara en stödjande funktion i studiesituationen. Författaren tolkar att 

hälsoarbete som tidigare nämnts kan vara en stödjande insats till studenter. De 

insatserna skulle även kunna skapa förutsättningar till att komma närmare 

arbetsmarknaden och undvika att studenten exkluderas, samt minska sårbarheten 

så att dessa studenter fullföljer och inte avbryter utbildningen. De 



 

16 

yrkesprofessionella inom verksamheten ger utifrån sina kunskaper, erfarenheter 

och utbildning insatser och kan inom en studenthälsoverksamhet vara 

mångskiftande. I den här studien är intresset att få närmare inblick och kunskap 

om arbetsmetoderna de yrkesprofessionella använder sig till studenter med 

psykisk ohälsa. 

 

4. Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur yrkesprofessionella 

inom några olika Studenthälsoverksamheter arbetar med stödjande insatser för 

studenter med psykisk ohälsa. 

 

Frågeställningar  

- Hur arbetar olika yrkesprofessionella inom olika Studenthälsoverksamheter med 

främjande, förebyggande och behandlade insatser? 

- Hur arbetar olika yrkesprofessionella inom olika Studenthälsoverksamheter med 

stödjande insatser, för att förhindra studenters studieavbrott, studieavhopp och 

hinder  i utbildningen, på grund av psykisk ohälsa? 

- Upplever de yrekesprofessionella möjligheter och hinder i att ge stödjande 

insatser? 

 

5. Metod 

Utifrån syftet och frågeställningarna, valdes en kvalitativ metod med ett induktivt 

angreppsätt till att göra denna studie. Ahrne, G. & Svensson, P. (2011) menar att 

kvalitativ metod ses som ett övergripande begrepp och används genom 

observationer, intervjuer eller analys av texter som inte kvantifieras genom 

statistiska metoder och verktyg. Data som kommer fram i denna metod är ”mjuka 

data” som ord, samtal och observationsanteckningar istället för siffror. Davidson, 

B. & Patel, R. (2011) beskriver till skillnad från en deduktion som kännetecknas 

genom att man drar slutsatser från en teori från enskilda fall, kännetecknas 

induktion att forskningsobjektet studeras utan tidigare etablerad teori. Utifrån 

informationen som insamlats utifrån empirin, formuleras en teori. 

 

Som design till denna studie användes en fallstudie enligt Bryman, A. (2008). 

Med fallstudie innebär det att man gör en undersökning av ett fall som kan till 



 

17 

exempel vara en organisation, situation, en person, en grupp personer eller 

samhälle. Davidson, B. & Patel, R. (2011) menar vidare att man kan studera mer 

än ett fall där de ger som exempel två organisationer. Vid en fallstudie försöker 

man få heltäckande information som det går och utgår från ett helhetsperspektiv. 

Studien har en fenomenologisk inriktning. Patton, M. (2002) beskriver 

fenomenologi som att man vill presentera livsvärlden i ett fenomen för vad det är 

och försöka fånga upp upplevelsen av fenomenet, utan omtolkning. Här behövs 

det bra metoder att fånga upp fenomenet och för att samla in de uppgifterna är 

intervjuer en passande metod. Bryman, A. (2008) menar att det finns många olika 

intervjustilar i kvalitativa intervjuer och i denna studie användes 

semistrukturerade intervjuer som intervjuform. Bryman beskriver att 

semistrukturerade intervjuer används när intervjuaren har flera frågor i ett 

frågeschema där ordningsföljden kan variera och att det finns möjlighet till att 

ställa ytterligare frågor. Den intervjuformen användes i syfte för som Ahrne, G. & 

Svensson, P. (2011) beskriver, att få mer insikt om de förhållanden som föreligger 

i den miljön där intresset är att få kunskap om individers, som är i det här fallet, 

de anställdas och samarbetsaktörers upplevelser. 

 

5.1 Urval 

Eftersom syftet var att undersöka hur olika yrkesprofessionella inom några olika 

studenthälsoverksamheter arbetar stödjande för studenter med psykisk ohälsa, 

blev urvalet anställda och samarbetsaktörer som jobbar för och inom de olika 

verksamheterna. Sju personer deltog sammanlagt i undersökningen, varav två till 

tre deltagare från tre verksamheter. Det fanns en förhoppning om att få en 

spridning och variation av olika yrkestitlar och det blev fem stycken olika 

yrkestitlar. Ahrne, G. & Svensson, P. (2011) menar att för att nå en viss ”mättnad” 

behövs det ett visst antal många personer som deltar för att det ska finnas en 

representativitet i kvalitativa intervjuer.  Tio stycken angav att de ville delta i 

intervjun, men på grund utav tidsbrist fick författaren göra en avgränsning på sju 

deltagare. För att nå andra studenthälsoverksamheter och anställda användes ett 

målinriktat urval enligt Bryman, A. (2008). Till en början kontaktades en 

verksamhetschef på en Studenthälsa. För att få vidare upplysningar om vilka 

andra verksamheter som skulle kunna vara intressant för undersökningen, ställdes 
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frågan till verksamhetschefen för rekommendationer. Verksamhetschefen 

rekommenderade olika Universitets hemsidor för att nå andra studenthälsor. Alla 

verksamhetschefer inom studenthälsorna kontaktades först för ett godkännande av 

att få göra undersökningen på arbetsplatsen hos de anställda och 

samarbetsaktörerna. Deltagaren informerades i informationsbrevet om att 

uppgifter och material som insamlats behandlas konfidentiellt och deltagarna 

kommer inte att bli identifierbara för andra.  

 

5.2 Procedur 

Projektplan och informationsbrev (se bilaga 1 och 2) utarbetades innan första 

kontakt togs med studenthälsor. Vid utformningen av informationsbrevet 

formulerades brevet och tog hänsyn till de etiska principerna. 

Som tidigare nämndes användes semistrukturerade intervjuer som intervjuform 

för att samla in data. Det fanns ett iordningställt frågeschema i intervjuguiden som 

utarbetades innan första kontakten med arbetsplatserna (se bilaga 3). När 

intervjuguiden utformades och när det kom till viktiga saker att tänka på innan 

genomförandet av intervjuerna användes Bryman, A. (2008) råd och anvisningar. 

I intervjuguiden fanns det flera teman som beskrivning av yrkesrollen, möjligheter 

och hinder, samarbete, arbetsplatsgemensam strategi, önskemål samt råd som ville 

behandlas under intervjutillfället. Frågorna formulerades på ett sätt utifrån dessa 

teman, för att lättare få svar från deltagarna som besvarar mot syftet och 

frågeställningarna i undersökningen. Deltagarna fick ta del av intervjuguiden 

innan intervjutillfället.  Intervjutillfället beräknades att ta cirka 45 minuter. Ingen 

pilotstudie gjordes, men frågorna testades till författaren själv och vid rådfrågning 

med handledaren. 

 

I första kontakten med en Studenthälsa och verksamhetschef presenterade 

författaren sig själv och undersökningen, och använde informationsbrevet som en 

stödmall, för att säkerställa att inte betydande information om undersökningen 

faller bort. Efter godkännande tillfrågade verksamhetschefer de anställda ifall de 

ville delta i undersökningen och fick själv ta ställning och bestämma sin 

medverkan. De anställda lämnade sina kontaktuppgifter till ledaren och därefter 

lämnades kontaktuppgifterna till författaren. Vissa samarbetsaktörer tog 
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författaren direkt kontakt med via telefon, när inte verksamhetscheferna inte 

tillfrågat de personerna.  

 

Första kontakt med deltagarna skedde antingen via antingen mejl eller telefon. 

Alla deltagare fick ett mejl med bifogat informationsbrev. Intervjuerna gjordes 

under arbetstid när deltagaren befanns sig på arbetsplatsen och intervjutillfället 

skedde antingen direkt på arbetsplatsen eller via telefon. Intervjuerna gjordes 

enskilt i en lugn, avslappnad och ostörd miljö och deltagaren fick själv välja plats 

för intervju. Varje intervju varierade i tid och kunde vara allt emellan 25 minuter 

till en timme. 

 

Ljudinspelningstekniken testades innan intervjutillfället, för att vara säkrare på 

hur tekniken funkar. Intervjuerna spelades in på arbetsplatsen spelades in via 

iphone med en app som kallas ”Röstmemo” och telefonintervjuerna spelades in 

med en app som heter ”TapeACall”. Det tog cirka en timme att transkribera ner 

fem minuter av intervjuerna. Under veckorna med transkribering och att några 

intervjuer fanns på dokument, startades analysmetoden parallellt med de 

intervjuer som redan var färdigställda. Under studiens gång utarbetades uppsatsen, 

fördes loggbok dagligen och handledaren fanns med som stöd vid frågor. Allt 

material som kom fram under intervjun raderades eller dokumentförstördes 

 

För att göra bättre sökningar av forskningsartiklar bokades bibliotekarie in och 

söktes i databaserna Swemed+, PubMed med hjälp av sökord, de vill säga 

meshtermer. De sökord som användes var; stigma, prejudice, self-esteem, mental 

illness, mental disorders, alcohol, depression, collage student, university, student 

health service, health promotion, social environment, psychosocial environment, 

workplace, depressive symptoms, sleep disorders, stress, work, educational 

environment, student dropout, mental health, 

 

5.3 Förförståelse 

Thurén, T. (2007) menar att förförståelsen handlar om vad vi tolkar och uppfattar 

med våra sinnen, vilka värderingar och kännedom vi har om studieobjektet. 

Författaren är själv student och varit det i cirka tre år och har personliga 

erfarenheter av att vara i en studiesituation på Universitet. Med att vara i denna 
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studiesituation har under tiden hälsobesvären ibland gjort sig påminda på olika 

sätt och den upplevelsen av hälsobesvär sätter författaren i förbindelse till 

studiesammanhanget och situationen. 

 

5.4 Analys 

Efter att all data från intervjuerna inhämtats och transkriberats ner i ett 

textdokument användes en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman modell som analysmetod som beskrivs i Granskär, M. & Höglund-

Nielsen, B. (2008). Vid analysarbetet tolkades inte texten på en djupare nivå utan 

arbetades textnära på en manifest nivå. Analysprocessen utgjordes i flera följande 

steg. Textdokumentet av intervjun lästes igenom till en början två gånger för att få 

en helhetsbild. Nästa steg delades meningarna som finns i texten in i 

meningsbärande enheter utifrån undersökningens syfte och frågeställningar. I 

efterföljande steg kondenserades meningsenheterna, vilket innebär att texten 

kortas ner och det centrala innehållet i meningen bevarades. Vidare skapades det 

utifrån kondenserade texten koder som kortfattat beskriver innehållet. Koderna 

grupperades in i underkategorier och slutligen fördes underkategorierna till 

kategorier. Vissa koder skapades det direkt till en kategori, se tabell 2. De 

kategorierna som skapades försöktes svaras upp till studiens syfte och inte till 

givna teman. Under tiden fanns handledaren med som stöd vid analysering av 

intervjumaterialet när frågor uppstod. Den valda analysmetoden ges som exempel 

i tabell 1.  

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen  

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

mening 

Kod Underkategori Kategori 

Sen går jag en kurs 

nu som är i 

krishantering, som 

heter CCAM som 

man kan använda 

den modellen i det 

stödjande samtalet 

också. 

Jag går en kurs nu 

som är i 

krishantering som 

man kan använda 

den i modellen i 

stödjande samtalet 

Samtalsmodell 

i 

krishantering 

Samtalsmodeller Samtalsstöd 

genom olika 

tillvägagångssätt 

och metoder 
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5.5 Etiska överväganden 

I undersökningen följdes Olsson, H. (2003) autonomiprincipen, godhetsprincipen, 

principen om att inte skada och rättviseprincipen att följas. Det togs hänsyn till 

och respekterades intervjupersonernas möjlighet till självbestämmande, deras 

integritet och värderingar. I denna undersökning följdes och togs hänsyn till de 

fyra etiska principer som Vetenskapsrådet (2014) har utformat, informations-, 

konfidentialitets-, nyttjande-, och samtyckeskravet.  

 

Informationskravet innebär att berörda personer ska informeras om syftet med den 

aktuella undersökning som forskaren gör. För att uppnå kravet följdes 

Mittuniversitetets forskningsetiska kommitté (2014) rekommendationer om det 

informerade samtycket, där informationsbrevet till undersökningspersoner är av 

stor betydelse. Konfidentialitetskravet innebar att all material och personuppgifter 

förvarades oåtkomligt för andra hemma hos författaren och information som 

skulle härledas till personer raderades eller dokumentförstördes efter att uppsatsen 

sammanställts. Nyttjandekravet innebär att personuppgifter som kommer fram i 

undersökningen får endast användas för ändamål för undersökningen. Detta 

följdes och uppgifterna användes bara inom ramen för denna undersökning. 

Samtyckeskravet. De personerna som tillfrågades fick själv bestämma sin 

medverkan utan påtryckning genom att lämna deras kontaktuppgifter till 

verksamhetschefen och själv ta ställning ifall de ville ställa upp på intervju. 

 

5.6 Avgränsningar 

Det fanns en avgränsning att deltagarna arbetar för och inom de olika 

Studenthälsorna riktat till studenter. Det lades ingen vikt på ålder, kön, någon 

specifik utbildning eller bakgrund. 

 

6. Resultat 

Det är fyra kategorier som skapats och nio underkategorier, med citat i 

underkategorierna som på ett målande sätt beskriver kategorierna. Det är fyra 

kategorier som kommer fram och visas i tabell 2. 
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Tabell 2. En översikt över underkategorier och kategorier som skapades utifrån  

analysen. 

  

 

Underkategorier 

 

 

Kategorier 

 
 

 

 

Samarbete 

 

 

Möjligheter i tidigare insatser 

 

 

Möjligheter och hinder med att ge tidiga insatser  

Hinder i tidiga insatser 

 

Kartläggning 

 

 

Samtalsstöd genom  

olika tillvägagångssätt 

och metoder 

 

Samtalsmodeller 

 

Anpassar metoder i samtalet 

 efter studentens behov 

 

Preventivt alkohol och drogarbete 

 

 

 

 

Förebyggande insatser  

för att motverka studenters ohälsa 

 

Upplysande 

studenthälsoverksamheter 

 

Livsstilsförändring 

 

Studiemiljöarbete 

 

6.1 Samarbete  

En stor del av alla deltagare arbetar i samarbete med andra aktörer och har ett 

tydligt och brett nätverk de jobbar emot. Deltagarna som både arbetar som 

anställd och samarbetsaktörerna ser samarbetet som gott och att det finns stora 

fördelar för att kunna ge studenter rätt insatser hos rätt aktör. De använder flitigt 

det nätverk som finns och kan kommunicera med de samverkansaktörerna. 

”Fördelarna med att ha en kontaktperson att det är ju mycket lättare, att man vet 

att en student får hjälp med dom sakerna som inte vi kan hjälpa till med och att 

dom kommer vidare i vården och får den vård som dom behöver. För det handlar 

ju inte om att få vård, utan att få rätt vård.” 

 

Men en deltagare tyckte att samarbetet med andra aktörer skulle kunna bli bättre. 
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”…Men det är ju som alltid, det är personknutet också, ibland funkar det jätte bra 

och ibland så blir det inte bra. Det beror lite på vad det är för folk som är där.” 

 

Om studenten har psykisk problematik som inte Studenthälsan har resurser till, 

koordinerar eller hänvisar nästan alla deltagare till andra aktörer inom de nätverk 

som de har, så att studenten får stöd och insatser som de behöver. 

”Ja fördelarna är oerhörda va, det är ju väldigt bra att vi kan eftersom det är 

många som kommer och inte har studierelaterade problem till att hitta rätt 

hjälpinsatser för dom.” 

 

6.2 Möjligheter och hinder med att ge tidiga insatser  

Möjligheter i tidiga insatser 

Det var av stor betydelse för flera deltagare med att arbeta i tidiga insatser och ju 

tidigare studenterna kommer och söker för hälsobesvären, desto bättre. 

Studenterna får snabbt svar och tider som inte ligger alltför långt bort, och om det 

är akut kan de få tid samma dag.  

”Tidigare insatser, det är väldigt mycket dom bitarna att jobba med tidigare 

insatser.” 

 

Däremot var det några deltagare som ville arbeta med tidigare insatser, för att 

lättare kunna hantera studentens problematik.  

”För det viktiga är ju att få studenten att komma i tid. Det är det viktigaste 

egentligen för att signalera utåt, att kom i tid, så att ni snabbt kommer på banan 

igen.” 

 

Hinder i tidiga insatser 

Två deltagare berättade att det är långa köer och väntetider och uttrycker en 

önskan om att vägen till landstingsvården skulle ha varit snabbare och att 

samarbetet brister där. De måste många gånger hänvisa vidare i nödsituation, men 

att studenten måste gå igenom vissa vårdsserier och de stegen går inte att hoppa 

över genom Studenthälsan. Här menar en deltagare att när köerna är långa blir 

studierna lidande och risken ökar att studenten avbryter studierna. 

”Ja det blir hinder i utbildningen när man inte får hjälp. Får man inte hjälp att 
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hantera sin ohälsa och oro och alla dom bitarna och dom bekymmer som man 

har, så är det svårt att ta sig an studierna. Så det blir ju ett problem.”  

 

En deltagare menade att det inte finns resurser till att möta en student med psykisk 

problematik i det akuta fallet. 

”Jag hänvisar till en psykolog då, eller att jag kanske tycker att det ska till råd 

och behandlingsgruppen, eller att jag tycker att de ska till psykakuten, för det 

händer ju också att folk bara dyker upp här. Och då ska de ju inte vara här, vi har 

inte en akutverksamhet alls.” 

 

Några deltagare uttryckte att det är svårt att arbeta med helheten med studenterna 

på olika sätt. Två deltagare menade att när en student söker sig till Studenthälsan 

för hälsobesvär, är det svårt med att göra en avgränsning om det är 

studierelaterade hälsobesvär eller inte. De kan upptäcka i samtalet att studenten 

har ett stort omfattande hjälpbehov, men måste förhålla sig inom ramarna och 

sätta stopp någonstans och bara arbeta med en del. 

”Studenten eller patienten sitter och pratar om nånting, om det som är mest 

aktuellt, som hjärtat är fullt av, så vet studenten eller patienten att det bara är 

studierelaterat och så sitter man och pratar om nått. Sitter man och prata om A, 

men studenten är väldigt angelägen om att prata om B. Då är det kanske inte 

säkert att det gör så mycket nytta att prata om A, den dagen.” 

 

En deltagare uttryckte en önskan om skulle vilja ha mer tid till att se människor i 

sin helhet. 

”Och det är väl det man skulle önska också att man kanske hade den tiden att 

faktiskt att mer kunna titta på människor i sin helhet och kunna jobba där.” 

 

6.3 Samtalsstöd genom olika tillvägagångssätt och metoder 

Deltagarna angav att de hade många olika sätt att ge stöd i samtalet med studenten 

och det går inte generalisera över deltagarna hur de jobba i sammantaget. Men här 

presenteras flera punkter på hur man kan arbeta i samtalsstöd. 

 

Kartläggning 

Till en början arbetar flera deltagare med att göra en kartläggning på olika sätt. 
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Oftast gör den yrkesprofessionelle någon form av bakgrundsintervjuer och ställer 

frågor och studenten får berätta om bakgrunden till varför de har sökt sig dit. 

Studenten kan till exempel få berätta om vilken livsstil de har, om de finns ett bra 

socialt stöd, vilken hjälp man fått tidigare och vad man skulle vilja ha hjälp med. 

Tillsammans med studenten försöker de hjälpas åt och titta på vad i livet som har 

gjort att det har blivit jobbigt just nu.  

”Det första som händer det är då får dom berätta för mig varför dom kommer 

hit… Det är liksom deras historia. Då får dom berätta själv liksom vad dom 

upplever, vilka symptomer dom har, sen kan man ju kolla lite om dom har någon 

humm om vad det kan bero på. Det har dom ibland, ibland inte.” 

 

Här skapar den yrkesprofessionelle en uppfattning om vilka teman och problem 

som kommer fram i samtalet och hur stort hjälpbehovet är. 

”Så får man ju försöka ringa in problemet, och beskriva den och kartlägga det, 

helt enkelt så noga som möjligt tillsammans med studenten” 

 

Samtalsmodeller 

Bland annat berättade flera av deltagarna att de har färdiga mallar att utgå ifrån i 

samtalet.  

”Sen går jag en kurs nu som är i krishantering, som heter CCAM som man kan 

använda den modellen i det stödjande samtalet också. Men det förändrar inte det 

stödjande samtalet på nått sätt. Utan det blir dels ett annat förhållningssätt i vissa 

situationer, när man finns i själva krisen då.” 

 

Några av deltagarna arbetar med hemövningar på olika sätt som visar sig väldigt 

framgångsrikt genom bara några få samtal. 

”Då kommer jag överens med personen, ja men det här ska jag träna på till nästa 

gång. Så får dom komma tillbaka och så får dom berätta vad dom har gjort då.” 

 

Deltagare menade på att kontakterna kan se väldigt olika ut och att 

samtalsserierna varierar men det vanligaste är att samtalen är mellan tre till fem 

gånger, men en del träffar med studenterna kan vara upp till tio till femton samtal. 

”Nu är det inte alla som behöver fem samtal, utan många kommer för med ganska 

lindriga saker, mycket kan innebära att vi samtalar, kanske att vi träffas två eller 
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tre gånger. Det innebär ju också att det finns tid för andra att få lite längre 

kontakter.” 

 

Här finns det också många andra tillvägagångssätt i hur man arbetar för att nå 

studentens inre känsloliv och tankar. En deltagare menade att det är lättare att ta 

tag i en tanke och jobba med det, än att få tag på en känsla.  

”Jag tycker att man ska jobba mycket, mycket mer med tankarna. Det är svårare 

att ta tag i en känsla och förändra, då är det mycket lättare att tag i en tanke. 

Stanna upp, hur tänkte jag nu? Formulera om, också påverkar det mig på ett 

annat sätt.” 

 

Men en annan deltagare arbetar på ett annat sätt genom att söka upp känslorna, det 

förklarar deltagaren med att studenter är intellektualiserade och lever mycket i 

tankarna. 

”Men såsom jag jobbar då när man gör affektfokusen och söker upp känslor 

direkt, om man säger så. Inte så mycket om vad som har hänt och hur historian 

har varit.”  

 

En deltagare berättade att de ger teoretisk kunskap och informerar om skeenden i 

kroppen. 

”Jag jobbar väldigt mycket med information om hur kroppen fungerar. Varför 

dom reagerar som dom gör, varför man får dom här symptomen och vad det 

beror på. Så information om kunskap, eller kunskapsförmedling” 

 

En deltagare beskriver att den yrkesprofessionelle vägleder och verkar som en 

guide och tycker det är ett bra förhållningssätt i samtalet. 

”Jag finns med som guide. Jag talar inte om för den här personen vad den 

personen måste göra, jag sticker inte till en person med en färdig lösning, utan är 

som en medvandrare som går med och upptäcker då, där man får upptäcka saker 

tillsammans på vandringen, av den personen liv. Så kan bara jag som guide peka 

på saker och fråga, ”hur är det med det här?”. Då kan ju det utifrån det 

perspektivet bli en annan upplevelse” 

 

Två deltagare berättade att de visar sitt stöd genom förståelse. 
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”…det kan vara en inledande orsak till att man kommer, att man känner att det är 

så tungt med studierna, men egentligen det som ligger bakom är ju inte studierna, 

utan det kanske var den sista droppen som fick bägaren att rinna över. Men 

egentligen är det en livssituation bakom det. Och i det stödjande samtalet då.. Det 

är att förstå, vad är det som har fått, vad är droppen.. Men vad ligger bakom den 

droppen också.” 

 

Några deltagare menade också att det är viktigt att lyssna i det stödjande samtalet 

”Man kan må dåligt för stunden och behöver nån slags vägledning, och då finns 

jag i det stödjande samtalet, alltså att lyssna, vägleda litegrann, visa på vad som 

finns som är positivt hos den människan, och som man måste ta tag i lite mer.” 

 

Flera deltagare berättade att de ger mycket råd och tips till studenten. 

”Jag kan också ge råd och tips för hur man ska göra för att må bättre eller vad 

man ska säga, få bort det här. Och… Hela tiden i samspråk med den som det 

handlar om.”  

 

Här arbetar flera deltagare med förändring hos studenten, fast på olika sätt. En 

deltagare har förändringen som ett mål i samtalet genom att förändra beteendet 

hos studenten för att studenten bättre ska kunna hantera problem och 

påfrestningar. En annan ställer alltid frågan ifall de har varit mycket förändringar 

sista tiden, eftersom det är enligt deltagaren energikrävande med förändringar i 

livet. Att arbeta med förändring kan också vara att man som en annan deltagare 

gör, att förändra något i studentens vardagliga liv och variera den på nått sätt. Två 

deltagare arbetar med jämförelser med nu och då första gången studenten kom dit 

på besök.  

”Ja slutsummeringen då så tittar vi tillbaks att… Såhär var det först när vi 

träffades, och såhär är det idag.. Tycker du att det har blivit en förändring? Och 

på vilket sätt har det blivit en förändring för dig? Mår du bra utav den här 

förändringen? Så att man hittar, att man kan se en positiv utveckling” 

 

Anpassar metoder i samtalet efter studentens behov 

Flera deltagare berättade att de anpassar samtalet efter vilken hjälp som studenten 

behöver. En deltagare menade att det är bra att ta till flera metoder, eftersom 
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människor är olika och behöver olika slags hjälp.  

”Det är svårt att säga att ”Nu ska vi ha ett motiverande samtal” eller ”Nu ska vi 

coacha här, eller nu ska vi köra psykoanalys”. Det går inte att vara så fyrkantig 

utan jag brukar säga, jag blandar och ger, jag tar från lite olika ställen också 

försöker jag anpassa efter som jag tror passar bäst för den här individen.” 

 

En annan deltagare tycker att det inte finns snabba färdiga lösningar och koncept. 

”Något råd generellt tycker jag är att arbeta med en blandning av att ha ordentlig 

utbildning i beprövad forskning så man har sina kunskaper, och blanda dom 

beprövade kunskaperna med ett bemötande här och nu, man är öppen för att se 

vad det är som behövs. Alltså inga färdigsydda lösningar för verkligheten ser inte 

ut sån, att dom här färdigsydda lösningarna passar överallt. 

 

6.4 Förebyggande insatser för att motverka studenters ohälsa 

 

Preventivt alkohol och drogarbete 

Alkoholkonsumtionen och droger är utbrett bland studenterna och är mer utbrett 

än vad man har trott. En deltagare berättade att det är en högkonsumtionskultur 

och här arbetar flera deltagare med förebyggande arbete kring alkohol och droger.  

”Där har vi Audit som är ett material som vi kan jobba med där man får ranka 

sig själv och sådär, och får en känsla för hur se min alkoholkonsumtion ut.” 

 

En deltagare berättade att en nedstämdhet kan infinna sig hos studenten när 

alkoholkonsumtionen är hög och att nedstämdheten försvinner när de drar ner. 

”Det innebär ju att när alkoholen går ut kroppen, så har det ett försvar mot 

dopaminet och då blir det en sinnessänkning ofta, efteråt. Så har du en hög 

alkoholkonsumtion så leder det ofta till en nedstämdhet” 

 

Upplysande studenthälsoverksamheter  

Här berättade två deltagare att de är ute bland studenterna och presenterar 

verksamheten och informerar om vilken hjälp de erbjuder, vad de har för resurser 

och vilken problematik studenten kan komma med.  

”Sen jobbar vi också då att vi informerar om att vi finns, det är både främjande 

och förebyggande att vi finns.” 
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En av deltagarna informerar under introduktionsdagarna, men menar däremot att 

de aldrig kan vara säker på att de når alla studenter. 

”Det är många som passerar genom universitetet utan att veta att studenthälsan 

finns, eller om vad vi gör. Men däremot får vi hoppas på att informationsbitarna 

som vi gör här och på internet och på introdagarna… Att vi når så många som 

möjligt.” 

 

Livsstilsförändring 

På olika sätt kan yrkesprofessionella arbeta med att förebygga stress hos 

studenterna genom att arbeta med livsstilfrågor som sömn, motion, kost.   

”… men ibland tror jag att studenter, och det trodde jag också när jag var 

student, att man var odödlig. Så att man kunde sätta sig och läsa 12-14-16 timmar 

och sitta still på sitt studierum och göra det, medan kroppen behöver vilan, 

sömnen, och kosten… och motionen också förstås” 

 

Här erbjuder en deltagare studenterna att komma på meditation på regelbundna 

tider på lunchen, för att studenterna ska stressa av. 

”i det enskilda samtalet så kan man märka att en elev är lite stressad. Och 

framförallt kanske under lunchen då, för att det är långa dagar. Men kom då på 

meditationen, så är det ju ett sätt att jobba med kroppen” 

 

Inom Studenthälsoverksamheterna använder man sig av olika gruppverksamheter 

genom till exempel kurser, föreläsningar diskussionsgrupp och workshop. Här kan 

studenterna bland annat gå i stresshantering, alkohol, öka självkänsla, 

uppskjutande beteende, sömn, yttrandeträning för att våga ställa sig upp inför folk 

och prata. En deltagare menade att man kan använda sig av grupperna för att 

avlasta de individuella samtalen och hänvisa till kurserna istället. 

”Och där jobbar vi också tillsammans två och två då där vi växlar också om vilka 

grupper vi har, för att sprida kunskap” 

 

Studiemiljöarbete 

Deltagarna arbeta med olika studiemiljöarbeten i projekt, grupper, utbildning, 

workshops och studiepsykosociala ronder. Det finns tre deltagare som har olika 
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åsikter om studiemiljön, och tycker att studiemiljön bör få en större inverkan på 

Universitetet och att studenter lättare ska kunna påverka studiemiljön. 

”Jag skulle önska att studiemiljön fick en större plats på universitet och högskola 

då.” 

 

”…hittills har det lyckats väldigt bra dom här projekten, så kommer nog öka dom 

här projekten för att det går faktiskt att påverka och studenterna ser att det går att 

påverka studiemiljön.” 

 

”Ja att dom ska ha en företagssköterska på studenthälsorna, för det har dom inte, 

personal som kan studiemiljö och arbetsmiljö. Jag vet inte annars hur andra 

studenthälsor jobbar med såna frågor då.” 

 

7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

7.1.1 Samarbete 

Deltagarna hänvisar ofta till andra aktörer när inte resurser finns och en deltagare 

menar att det inte har en akutverksamhet. Här kan det vara av betydelse som 

Holmwall, K. och Lönn, M. (2007) menar, att man kan hänvisa vidare när inte 

kompetensen finns eller när studentens hälsobesvär ligger utanför högskolans 

ansvar. När deltagarna menar att de hänvisar vidare blir det svårtolkat, ifall det är 

studenten själv som ansvarar för att söka sig vidare för att få rätt insatser eller om 

de skickar remiss. Eftersom psykisk ohälsa är brett definierat begrepp enligt 

Socialstyrelsen (2013) visar resultatet på att beredskapen kanske är bristfällig 

inom verksamheten, exempelvis när en student kommer i ett akut skede med svår 

psykisk problematik, finns inte tillräckligt med resurser. Emellertid visar det sig i 

resultatet att många av deltagarna uppger att det finns ett väl fördelaktigt 

samarbete och ett brett nätverk för att studenten ska kunna få rätt insatser hos rätt 

aktör. Det bekräftas i Holmwall, K. och Lönn, M. (2007) rapport och Theorell, T. 

(2012) förespråkar för att förebygga psykisk ohälsa. Detta är också ett prioriterat 

område i Socialdepartementets (2012) handlingsplan.  Detta förutsätter dock att 

studenten tidigt får rätt insatser i rätt tid hos de rätta aktörerna som samarbetar 

med varandra, för att framgångsrikt kunna förebygga ohälsa. I resultatet kommer 
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det fram uppgifter om att det finns hinder i att studenten tidigt ska kunna få 

insatser inom landstingsvården. Socialstyrelsen (2013b) bekräftar det att Sverige 

har problem med långa väntetider för att få vård och behandling, men även i 

Europa. Sveriges kommuner och landsting (SKL) (2014a) har prioriterat att korta 

ner väntetiderna genom att sätta in stimulansåtgärd för att vården ska uppnå en 

bättre tillgänglighet och 2014 har det avsatts 998 miljoner till landsting och 

regioner som ska nå uppsatta mål. Om man tittar på SKL:s hemsida (2014b) när 

man kan få besök på allmänna psykiatrin, kan det beroende på i vilket landsting 

man tillhör och region, ta alltifrån till högst 4 veckor till att de tar mer än 13 

veckor.  Beroende på var studenthälsoverksamheten finns i för region och vilket 

landsting de tillhör, kan studenten få vänta olika länge på att få rätt insatser och 

stöd. 

 

7.1.2 Förebyggande arbete 

Resultatet visar på att som Aronsson, G. (2012), Holmwall, K. & Lönn, M. (2007) 

och Weman-Josefsson, K. (2013) beskriver att de jobbar med förebyggande 

insatser och på olika nivåer. Här berättar deltagarna mer djupgående om hur de 

arbetar med de insatserna och det fanns en stor variation och spridning på 

arbetsinsatser. De yrkesprofessionella arbetar med alkohol och drogarbete och 

använder sig av tillexempel Audit, som är enligt Socialstyrelsen (2014a) ett 

instrument för att identifiera riskfylld och skadlig alkoholkonsumtion. De arbetar 

med att informera om verksamheten, som Weman-Josefsson, K. (2013) beskriver 

om primär prevention. Deltagare arbetar med livsstilsfrågor som sömn, kost och 

motion för att förebygga stress hos studenterna, men även meditation.  Det kan 

vara som exempel på förebyggande insats enligt Holmwall, K. och Lönn, M. 

(2007) och att arbeta på individnivå enligt Weman-Josefsson, K. (2013). 

Deltagarna berättar att de arbetar med studiemiljöarbete i projekt, grupper 

utbildning workshops och studiepsykosociala ronder. Det är exempel på 

förebyggande insats enligt Holmwall, K. och Lönn, M. (2007) och kan bedrivas 

på både grupp men även organisationsnivå och verka som sekundär prevention 

enligt Weman-Josefsson, K. (2013). Deltagarna berättar även att de har 

grupparbeten för studenterna på olika sätt med kurser, diskussionsgrupp, 

workshops, föreläsningar. De ger många exempel som stresshantering, alkohol, 

öka självkänsla, sömn, yttrandeträning samt uppskjutande beteende.  Det är även 
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där ett exempel på vad Holmwall, K. och Lönn, M. (2007) menar med 

förebyggande insatser och här tolkar författaren att grupparbeten kan ske på både 

individ-, grupp-, och organisationsnivå enligt Weman-Josefsson, K. (2013). 

 

Samtalsstöd är ett exempel på en förebyggande insats enligt Holmwall, K. och 

Lönn, M. (2007) som studenthälsoverksamheterna kan erbjuda. Av vad analysen 

kan visa var det mycket fokus på hur man arbetar i samtalsstöd som fick bli en 

egen kategori. Resultatet visar på att deltagarna använder många olika 

tillvägagångssätt och metoder för att ge samtalsstöd till studenten och berättar mer 

ingående om hur de arbetar.  

 

7.1.3 Stödjande insatser  

Utifrån de olika arbetsmetoder som de yrkesprofessionella använder sig av, kan 

författaren tolka att man utifrån de stödjande insatser de ger, vara hälsofrämjande, 

förebyggande och behandlade utifrån Winroth, J. & Rydqvist, LG. (2008) 

definitioner. Det menar även Holmwall, K. och Lönn, M. (2007), att det kan 

tolkas på olika sätt. Till exempel ett samtalsstöd är enligt Holmwall, K. och Lönn, 

M. (2007) förebyggande insats, tolkar författaren att det skulle kunna vara 

behandlade där studenten har ett symptom och man ger relevant behandling. Men 

även hälsofrämjande som att man fokuserar på faktorer som bidrar till hälsa. 

Enligt Weman-Josefsson, K. (2013) är livsstilsfrågor en del av friskvård och en 

förebyggande insats. Men enligt Winroth, J. & Rydqvist, LG (2008) menar att 

man kan definiera friskvård, ”Alla aktiva åtgärder som vidtas för att befrämja 

hälsan främst på individ- och gruppnivå med fokus på levnadsvanor och livsstil”. 

Utifrån definitionen tolkar författaren att de även kan vara en hälsofrämjande 

insats. En deltagare menade även på att det både kan vara främjande och 

förebyggande att informera om att verksamheten finns. Resultatet visar här att det 

är subjektivt hur man ser på hälsoarbete.  

 

7.2 Metoddiskussion 

Att välja en kvalitativ metod med en induktiv ansats som skulle svara upp mot 

syftet, upplevs som ett framgångsrikt sätt för att få en djupare förståelse och fånga 

fenomenet av hur de anställda inom studenthälsan jobbar med stödjande insatser. 

Med att få med fem olika yrkestitlar i urvalet uppnåddes variation och olikheter 
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och bredden som det fanns en förhoppning om. Till en början var det tänkt att 

göra enligt Bryman, A. (2008) snöbollsurval, men det ändrades till ett bli ett 

målinriktat urval, till fördel för författaren.  

 

Alla frågor som finns med i intervjuguiden ställdes och de fick ta del av frågorna 

innan intervjutillfälle och var förberedd. Det uppstod dock funderingar på vad 

som menades med vissa frågor. Författaren fick vidareutveckla och ge exempel på 

vissa frågor och det hade kunnat undvikas genom att göra en pilotstudie. Det hade 

varit en stor fördel i och med att författaren skriver själv och för att testa och 

undvika oklarhet i intervjufrågorna. Däremot utarbetades och testades frågorna 

själv och i samråd med handledaren. Tiden fanns inte för att göra en pilotstudie. 

Författaren upplevde en trygghet att deltagarna tog del av intervjufrågorna innan. 

Svaren hade troligtvis blivit annorlunda ifall de inte fick ta del av de i förväg, men 

å andra sidan upplevde nog deltagarna sig mer avslappnad och trygg med frågorna 

när de fick ta del av det innan. Detta ser författaren som en fördel att deltagarna 

fick ta del av intervjuguiden innan.  

 

Till en början tog det längre tid än förväntat med återkoppling från 

verksamheterna ifall de anställda hade möjlighet att ställa upp på en intervju. För 

att först få det godkännande som behövdes, till att de återkom och fick ett 

godkännande, för att sen skicka informationsbrevet till deltagare och vänta på 

svar. När svaren dröjde utökades till att tillfråga andra studenthälsoverksamheter 

som ville delta i undersökningen. Här tänkte författaren först att man eventuellt 

skulle ha ett annat tillvägagångssätt för att spara tid. Men utfallet blev trots allt 

lyckat. När svaren kom tillbaka fanns det ett högt deltagande och vilja till att delta 

i undersökningen bland de yrkesprofessionella. Av att det fanns en villighet till att 

delta i undersökningen tror författaren att det var på grund av att 

verksamhetschefen berättade om undersökningen, än att författaren hade tagit 

första kontakten. 

 

Bryman, A. (2008) menar på att det finns både för och nackdelar med att ha 

telefonintervju och direkta intervjuer. Bryman menar att fördelar med 

telefonintervju är att kostnaderna är lägre och mer effektivt när man vill nå 

personer som bor långt bort. Författaren ser också det som en fördel och anser att 
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telefonintervjuer passade bra när deltagarna är utspridda över hela landet och för 

att nå urvalsgruppen, på den tidsram som fanns för undersökningen. Det var 

dessutom enklare att vara neutral och objektiv till att göra innehållsanalysen på 

manifest nivå med telefonintervjuer och telefonintervju. Det kan på så vis ses som 

en fördel. Däremot fanns det en nackdel, dels tolka kroppspråket och att det är 

lättare att kommunicera med en person när man är i en direkt intervju. Det menar 

även Bryman, A. (2008) att det är en nackdel vid telefonintervjuer i jämfört med 

direkta intervjuer. Författaren kunde uppleva att de inte fanns samma djup i vissa 

telefonintervjuer i jämförelse med direkta intervjuer. I jämfört med direkt intervju 

och telefonintervju ser författaren att det kan vara bra med en fysisk träff för att få 

ett bättre socialt samspel och för att få mer djup i svaren.  

 

Det hade underlättat i analysprocessen att styra in på givna teman och teorier, 

innehållsanalysen utarbetades förutsättningslöst och för att svara upp mot syftet. 

Transkribering av intervjuerna var väldigt tidskrävande och tog mer tid än vad 

som beräknades. För att vara mer effektiv under denna period påbörjades analysen 

parallellt när några av första intervjuerna var färdigtranskriberad. Det är också 

något som Bryman, A. (2008) råder till att inte vänta med att analysera data tills 

att alla intervjuer är utskrivna och genomförda. Med att använda appen 

”TapeACall” under telefonintervjuerna höll en hög kvalité på ljudet, det var ett 

fåtal gånger ljudet föll bort där småord var svår att uppfatta. 

 

 Under studiens gång fanns det medvetenhet av begreppen enligt Bryman, A. 

(2008) trovärdighet, överförbarhet, tillförlitlighet, pålitlighet samt möjligheten att 

styrka och konfirmera som används i kvalitativ forskning. Författaren gjorde dock 

ingen respondentvalidering enligt Bryman, A. (2008) på grund av tidsbrist och här 

skulle trovärdigheten kunna ifrågasättas. Däremot transkriberades intervjuerna ner 

ordagrant och författaren ser respondentvalidering som viktigare när man bara har 

antecknat ner från intervjuerna och trots det finns trovärdighet. Deltagarna har i 

sina yrken olika arbetssätt, utbildningar, arbetsuppgifter och tidigare erfarenheter. 

Med det anser författaren att de blir svårt med överförbarheten till att kunna 

generalisera det till andra studenthälsoverksamheter och till anställda och 

samverkansaktörer. 
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8. Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intressant att undersöka vad arbetsmetoderna har för inverkan 

utifrån studentens perspektiv och göra en kvalitativ studie med antingen 

semistrukturerade intervjuer eller i fokusgrupper. Det skulle även vara intressant 

att undersöka vidare om studenter är medveten och har kännedom om dels om att 

Studenthälsan finns, men också om de vet vilka insatser som de erbjuder. Det 

skulle kunna genomföras en kvantitativ metod som når ut till många studenter. 

Genom att göra en kvantitativ undersökning och ställa frågorna till studenterna 

skulle den också kunna fungera som preventivt genom att informera och 

medvetengöra om att Studenthälsan finns. Det skulle även vara intressant att 

undersöka om det finns ett samband mellan långa köer och väntetider och att 

studenten med psykisk ohälsa avbryter sina studier ifall inte studenten får tidigt 

stöd och insatser som de behöver i rätt tid. 

 

9. Konklusion 

Av det man kan se utifrån studiens resultat så arbetar deltagarna och de 

yrkesprofessionella mycket med andra aktörer i övriga samhället, för att ge 

studenten rätt insatser hos rätt aktörer. De yrkesprofessionella arbetar med en stor 

variation och bredd på förebyggande arbetsinsatser, men även att det är mycket 

fokus på samtalsmetoder. 
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11. Bilagor 

Bilaga 1. 

 

 

Informationsbrev – Till Dig som är anställd på Studenthälsan på xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Du inbjuds härmed till medverkan i en undersökning. 

 

Socialdepartementet (2012) och Socialstyrelsen (2013) rapporterar att den psykiska 

ohälsan har ökat i många grupper i samhället från 1990-talet och framåt och data från 

2011 visar på att den fortsätter att öka. Bland annat rapporterar Statistiska centralbyrån 

(2007) och Centrala studiestödsnämnden (2013) att en grupp som tydligt visat på ökad 

psykisk ohälsa är bland studenter. Huberty, T. (2010) menar att det finns det en ökad risk 

att studenter gör ett studieavbrott och inte fullföljer studierna. Socialstyrelsen menar att 

utbildning är en viktig förutsättning för framtida möjligheter till att kunna etablera sig på 

arbetsmarknaden. Om utbildningskedjan bryts tenderar framtidsutsikterna att bli sämre 

och försvårar möjligheterna att möta arbetsmarknadens krav och att få jobb. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur yrkesprofessionella inom olika 

Studenthälsoverksamheter arbetar stödjande för studenter med psykisk ohälsa. Inom 

ramen för undersökningen kommer tre Studenthälsoverksamheter att studeras närmare om 

hur tre till fyra olika yrkesprofessionella inom respektive verksamhet jobbar med 

stödjande insatser till studenter. Jag avser att på Din arbetsplats genomföra individuella 

semistrukturerade intervjuer som en del i undersökningen. Du som väljer att medverka 

kommer att få träffa mig som kommer att genomföra undersökningen. Jag kontaktar dig 

för en gemensam överenskommelse om tid och plats, själva intervjun beräknas att ta cirka 

45 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in under intervjutillfället, för att säkerställa 

dokumentation av det som har sagts. 

 

Forskningsetiska principer kommer att följas i denna undersökning. Allt insamlat material 

kommer att användas till ändamål för en C-uppsats i Programmet för hälsa och 

rehabilitering i arbetslivet på Mittuniversitetet. Ditt deltagande är frivilligt och Du kan när 

som helst avbryta Din medverkan, utan att ange skäl till detta. Du har också möjlighet att 

avstå från att svara på frågor. Alla uppgifter och allt material som insamlats kommer att 

förvaras på ett sätt att inte obehöriga kan ta del utav den och behandlas konfidentiellt. De 

personer som kommer att delta i undersökningen kommer inte att bli identifierbara för 

andra intervjumaterial och uppgifter kommer att bara tas del av mig och min handledare. 

 

Fyll i bifogad svarsblankett om Du väljer att delta i undersökningen och fyll i detta så 

snart som möjligt. Väljer Du att delta i undersökningen, fyll i svarsblanketten och kopiera 
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den, och bifoga det i ett svarsmail, se kontaktuppgifter. Jag kontaktar dig så snart som 

möjligt. efter att Du har svarat att Du vill delta. 

 

Du får gärna kontakta oss vid eventuella frågor. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Marielle Johansson 

 

 

Kontaktuppgifter till Student Kontaktuppgifter till Handledare  

 

Marielle Johansson  Björn Jakobsson  

Emailadress:    Emailadress: bjorn.jakobsson@miun.se 

johansson_marielle@hotmail.com Telefonnummer: 0702118400 

Telefonnummer: 0702620562  
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Svarsblankett 
 

Jag har valt att delta i denna undersökning och fyller i mina kontaktuppgifter 

nedan: 

 

 

Namn: 

 

 

____________________________________________ 

 

Arbetsplats: 

 

 

____________________________________________ 

 

Telefonnummer: 

 

 

____________________________________________ 

 

Mailadress: 
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Bilaga 2. 

 

 

Informationsbrev – Till Dig som är anställd på Studenthälsan på xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Du inbjuds härmed till medverkan i en undersökning. 

 

Socialdepartementet (2012) och Socialstyrelsen (2013) rapporterar att den psykiska 

ohälsan har ökat i många grupper i samhället från 1990-talet och framåt och data från 

2011 visar på att den fortsätter att öka. Bland annat rapporterar Statistiska centralbyrån 

(2007) och Centrala studiestödsnämnden (2013) att en grupp som tydligt visat på ökad 

psykisk ohälsa är bland studenter. Huberty, T. (2010) menar att det finns med det en ökad 

risk att studenter gör ett studieavbrott och inte fullföljer studierna. Socialstyrelsen menar 

att utbildning är en viktig förutsättning för framtida möjligheter till att kunna etablera sig 

på arbetsmarknaden. Om utbildningskedjan bryts tenderar framtidsutsikterna att bli sämre 

och försvårar möjligheterna att möta arbetsmarknadens krav och att få jobb. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur yrkesprofessionella inom olika 

Studenthälsoverksamheter arbetar stödjande för studenter med psykisk ohälsa. Inom 

ramen för undersökningen kommer tre Studenthälsoverksamheter att studeras närmare om 

hur tre till fyra olika yrkesprofessionella inom respektive verksamhet jobbar med 

stödjande insatser till studenter. Jag avser att på Din arbetsplats genomföra individuella 

semistrukturerade intervjuer som en del i undersökningen via telefon. Jag kontaktar dig 

för en gemensam överenskommelse om tid, själva intervjun beräknas att ta cirka 45 

minuter. Intervjuerna kommer att spelas in under intervjutillfället, för att säkerställa 

dokumentation av det som har sagts. 

 

Forskningsetiska principer kommer att följas i denna undersökning. Allt insamlat material 

kommer att användas till ändamål för en C-uppsats i Programmet för hälsa och 

rehabilitering i arbetslivet på Mittuniversitetet. Ditt deltagande är frivilligt och Du kan när 

som helst avbryta Din medverkan, utan att ange skäl till detta. Du har också möjlighet att 

avstå från att svara på frågor. Alla uppgifter och allt material som insamlats kommer att 

förvaras på ett sätt att inte obehöriga kan ta del utav den och behandlas konfidentiellt. De 

personer som kommer att delta i undersökningen kommer inte att bli identifierbara för 

andra intervjumaterial och uppgifter kommer att bara tas del av mig och min handledare. 

 

Fyll i bifogad svarsblankett om Du väljer att delta i undersökningen och fyll i detta så 

snart som möjligt. Väljer Du att delta i undersökningen, fyll i svarsblanketten och kopiera 

den, och bifoga det i ett svarsmail, se kontaktuppgifter. Jag kontaktar dig så snart som 

möjligt efter att Du har svarat att Du vill delta. 
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Du får gärna kontakta oss vid eventuella frågor. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Marielle Johansson 

 

 

Kontaktuppgifter till Student Kontaktuppgifter till Handledare  

 

Marielle Johansson  Björn Jakobsson  

Emailadress:   Emailadress: bjorn.jakobsson@miun.se 

johansson_marielle@hotmail.com Telefonnummer: 0702118400 

Telefonnummer: 0702620562 Telefonnummer: 0702118400 
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Svarsblankett 
 

Jag har valt att delta i denna undersökning och fyller i mina kontaktuppgifter 

nedan: 

 

 

Namn: 

 

 

____________________________________________ 

 

Arbetsplats: 

 

 

____________________________________________ 

 

Telefonnummer: 

 

 

____________________________________________ 

 

Mailadress: 

 

 

____________________________________________ 
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Bilaga 3. 

 

 

Frågor till intervjun 

 

Har Du i din yrkesroll resurser till att arbeta stödjande för studenter med psykisk 

ohälsa?  

Hur jobbar Du i din yrkesroll med stödjande insatser till studenter med psykisk 

ohälsa? 

 

Möjligheter  

Vilka möjligheter anser Du att det finns med detta arbetssätt? 

Vilka fördelar finns det med att jobba på det sättet som Du gör? 

Vilka möjligheter anser Du att det skulle finnas ifall Du hade resurser till att 

arbeta med stödjande insatser? 

 

Hinder  

Vilka hinder/nackdelar finns det med hur de jobbar: 

Upplever Du att det finns hinder med att jobba på det sättet som Du gör? 

Vilka hinder ser Du med att det inte finns resurser till att arbeta stödjande för 

studenter med psykisk ohälsa? 

 

Samarbete med andra aktörer 

Vilket samarbete finns det med andra aktörer?  

Hur ser samarbetet ut med andra aktörer? 

Vad finns det för fördelar med detta samarbete? 

Tycker du att samarbetet skulle kunna bli bättre, och i så fall, på vilket sätt? 

Om det inte finns en mindre utsträckning samarbete med andra aktörer;  

- Skulle Du vilja ha ett bättre samarbete med andra aktörer? 

 

På arbetsplatsen 

Finns det någon arbetsplatsgemensam satsning? 

Vilka strategier har ni gemensamt på arbetsplatsen? 
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Önskemål 

Hur skulle det kunna bli ännu bättre med att ge stödjande insatser? 

Hur skulle Du vilja jobba på ett annat sätt med stödjande insatser? 

Finns det något annat sätt Du skulle vill jobba med stödjande insatser? 

Hur skulle Du vilja jobba med stödjande insatser till studenter med psykisk 

ohälsa? 

 

Avslutningsvis 

Finns det något råd du vill ge till andra yrkesprofessionella som jobbar eller inte 

jobbar med stödjande insatser? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


