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Sammanfattning 

 

Syfte: Att beskriva skolsköterskans upplevelser och erfarenheter av arbetet med att 

förebygga psykisk ohälsa samt deras upplevelser av den ökande psykiska ohälsan hos 

skolelever. 

Metod: Studien har en kvalitativ ansats med syfte att beskriva skolsköterskans upplevelser. 

Datainsamling gjordes genom semistrukturerade intervjuer med öppna frågor och 

informanterna var skolsköterskor. Intervjuerna transkriberades och genomgick en 

innehållsanalys. 

Resultat: Analysen utmynnade i fem kategorier; Betydelsen av hälsosamtalet, Samarbete, 

Tid och resurser, Organisationsmässiga aspekter samt Ett ökande problem. Skolsköterskor 

upplevde hälsosamtalet till stor hjälp i det förebyggande arbetet. Det underlättade även det 

förebyggande arbetet om det fanns ett gott samarbete, både inom den egna organisationen 

såväl som med andra. Det upplevdes som ett stort hinder när detta samarbete inte fungerade. 

Att ha tid till att kunna vara tillgänglig och ha möjlighet att vara i miljöer där eleverna vistas 

var något positivt, men skolsköterskorna upplevde att tid var en bristvara och att det var svårt 

att hinna med det förebyggande arbetet. Elever som redan mår dåligt tar mycket tid och 

skolsköterskorna upplevde att den psykiska ohälsan hos eleverna har ökat. Flera tyckte att det 

kom som en överraskning att det är så många barn som mår så dåligt i skolan. Många utav de 

barn som inte mår bra har någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och skolsköterskorna 

trodde att om kunskaperna var bättre så skulle stor del av den psykiska ohälsan kunna 

förebyggas.  

Slutsats: Skolsköterskorna ansåg att den psykiska ohälsan är ett växande problem bland 

elever i högstadiet. Det var av vikt att arbeta förebyggande men det var även svårt att hinna 

med då de som redan lider av psykisk ohälsa tar så mycket tid, och tid var en bristvara. 
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Abstract 

 

Aim: The school nurse experiences of the work to prevent mental illness as well as their 

experiences of the increasing mental illness of pupils. 

Method: The study has a qualitative approach, with the purpose of describing the school 

nurse's experiences. Data collection was done using semi structured interviews with open 

questions. The interviews were transcribed and underwent a content analysis. 

Results:  The analysis resulted in five categories; Importance of the health-dialouge, 

Cooperation, Time and resources, Organizational aspects and An increasing problem. School 

nurses experienced the health-dialouge to be very helpful in the preventive work. It also 

facilitated the preventive work if there was a good cooperation, both within their own 

organization as well as with others. It became a major obstacle in the school nurse's work 

when this cooperation did not work. To have time to be available and to be able to stay in 

environments where the students were staying was something positive, but the school nurses 

felt that time was a shortcoming and it was difficult to find the time for preventive work. 

Students who already feel bad take a lot of time and the school nurses felt that the mental 

illness of the students has increased. Several school nurses found it surprising that there are so 

many children who did not feel good at school. Many of the children who do not feel well 

have a neuropsychiatric disability and if the knowledge was better, much of the mental illness 

could be prevented. 

Conclusion: School nurses considered that mental illness is a growing problem among 

students in secondary school. It is important to work preventively but also difficult to cope 

with, as those who already suffers from mental illness need so much time, and time was a 

shortage. 
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”Det är lättare att bygga starka barn än laga trasiga vuxna” 

            Frederick Douglas (1818-1895) 
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Inledning 
Elevers ökade psykiska ohälsa är ett ämne som återkommande diskuteras i media. Då båda 

författarna har barn i skolåldern väcktes intresset att undersöka vad skolsköterskan har för 

erfarenheter av och hur skolsköterskan arbetar med att förebygga psykisk ohälsa. 

Skolsköterskan har en viktig roll i skolan, tillsammans med elevhälsoteamet, i att påverka 

elevernas möjligheter till ett bra mående. Därför anser författarna det viktigt att belysa 

skolsköterskans upplevelser av arbetet för att förebygga psykisk ohälsa.  

 

Bakgrund 
Psykisk hälsa och ohälsa 
WHO definierar hälsa som fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte endast 

frånvaro av sjukdom eller skada (World Health Organization, 2003). Hälsa är ett 

mångdimensionellt begrepp som kan variera utifrån varje människas perspektiv och i vilket 

sammanhang hon befinner sig i. På så sätt är hälsa något subjektivt beroende på upplevd 

friskhet och välbefinnande (Wärnå-Furu, 2012). Enligt WHO (2016) är psykisk hälsa ett 

tillstånd av välbefinnande där en individ kan förstå sin egen potential, klara den normala 

stressen i livet, arbeta produktivt och bidra till samhället. Precis som hälsa inte enbart är 

frånvaro av sjukdom är psykisk hälsa mer än frånvaron av psykisk ohälsa (Uppdrag psykisk 

hälsa, 2016). 

 

Psykisk ohälsa är ett sammanfattande begrepp som innefattar allt från lättare psykiska besvär 

till mer allvarliga psykiska sjukdomar (Socialstyrelsen, 2016). Psykisk ohälsa kan innebära ett 

tillstånd då människor visar tecken på besvär så som oro, ångest, sömnsvårigheter eller 

nedstämdhet. Symtomen kan i olika grad påverka funktionsförmågan. Psykisk ohälsa 

innefattar symtom som kan, men inte nödvändigtvis behöver vara så omfattande, att det går 

att ställa en psykiatrisk diagnos. De olika symtomen på psykisk ohälsa kan även vara normala 

reaktioner på en påfrestande livssituation och kan vara övergående (Bremberg & Dalman, 

2015).  

 

Barn och ungas psykiska ohälsa 
Psykisk ohälsa hos unga har ökat kraftigt sedan mitten på 80-talet och det finns även en 

fortsatt ökning. Det är framför allt ångestsjukdomar, depressioner och missbruk som har ökat i 

den här gruppen (Socialstyrelsen, 2013). Andelen ungdomar som upplever psykisk ohälsa har 

fördubblats både för pojkar och flickor (Folkhälsomyndigheten, 2016a).  Varför den psykiska 
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ohälsan ökar i gruppen är oklart men det sker i hela gruppen och inte bara hos barn och 

ungdomar som är särskilt utsatta. Detta tyder på att det kan ha skett förändringar i miljöer där 

de flesta ungdomar vistas, exempelvis skolan, och att det som påverkat den negativa 

utvecklingen ligger på en samhällsnivå (Socialstyrelsen, 2013). Skolan är inte bara viktig för 

barn och ungdomars inlärning och utbildning utan är även viktig ur ett socialt perspektiv. 

Barnen spenderar en stor del av sin vardag i skolan och skolmiljön formar därför barn och 

unga. Om skolmiljön är trygg och elever har goda relationer med kamrater och personal, om 

skolan har tydliga mål och ett starkt ledarskap så påverkas både välbefinnandet och elevers 

skolprestationer positivt (Ahrén, 2010). 

 

Barn och ungas fysiska hälsa och sociala förhållande är goda i Sverige, även i jämförelse med 

andra välfärdsländer. När det gäller psykiskt välbefinnande är det dock vanligare att 15-

åringar i Sverige i större utsträckning har symtom på sömnsvårigheter, nedstämdhet och 

huvudvärk än 15-åringar i andra länder (Socialstyrelsen, 2013). Trots att eleverna i huvudsak 

mår bra i skolan så har hälften uppgett att de under en period mått dåligt eller känt sig oroade. 

Stress uppges som den största orsaken till dessa känslor (Skolinspektionen, 2015). Andra 

vanliga orsaker till att barn mår dåligt i skolan kan vara mobbning eller att föräldrarna, eller 

andra vuxna, ger ett för dåligt stöd. Även prestationsångest och betygshets hos eleverna 

påverkar måendet negativt (Kurtén, 2013). Det är vanligare med psykisk ohälsa bland flickor 

än pojkar under tonåren. Däremot är självmord, som kan ses som den yttersta konsekvensen 

vid psykiskt lidande, vanligare bland pojkar (Bremberg & Dalman, 2015). Andelen elever 

som upplever sig må dåligt ökar även med årskurserna (Skolinspektionen, 2015). 

 

Det är viktigt att tidigt upptäcka psykisk ohälsa hos barn och ungdomar då det inte bara 

innebär ett lidande för personen utan även kan få konsekvenser på sikt, till exempel att det blir 

svår att tillgodose sig skolarbete, få ett arbete eller knyta relationer och bilda familj. Ur detta 

perspektiv är ökningen av andelen ungdomar med psykisk ohälsa oroande och kan ge ett 

växande problem för samhället. En ökande grupp unga som mår dåligt kan i framtiden ge ett 

växande folkhälsoproblem. Det finns alltså all anledning att ta ungdomarnas känslor av oro, 

ängslan och ångest på största allvar (Socialstyrelsen, 2013).  

 

Elevhälsan 

Elevhälsan är en del av den svenska välfärdsmodellen och har som mål att bidra till jämlik 

hälsa och levnadsvillkor genom förebyggande insatser och genom stödjande hälsoarbete hos 
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barn och ungdomar i svenska skolor. Det finns dock enligt en kvalitativ metaanalytisk studie 

flera indikationer på att den försvagats och att det finns stora regionala skillnader avseende 

resurser och organisation (Markkula & Hellström, 2013).  

 

I och med den nya skollag (SFS 2010:800) som började gälla år 2010 kom kravet på en 

samlad elevhälsa. En samlad elevhälsa innebär att det från förskoleklass till gymnasieskolan 

skall finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med 

specialpedagogiska kunskaper (SFS 2010:800). Arbetet ska drivas på både ett generellt och 

individuellt plan. Det generella arbetet innebär att elevhälsan ska medverka till en god 

arbetsmiljö för eleverna, arbeta med skolans värdegrund, arbeta mot mobbning och kränkande 

behandling och undervisa i hälsa och livsstilsrelaterad ohälsa, tobak och alkohol samt sex och 

samlevnad. På det individuella planet handlar det om enskilda elever som riskerar ohälsa och 

på så sätt riskerar sin utveckling och sitt lärande (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). 

Elevhälsan ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande vilket innebär att elevens friska 

och sunda beteende skall tas tillvara på och främjas medan insatser mot problematiska 

förhållanden och riskfaktorer skall sättas in (Skolinspektionen, 2015, Arnesdotter, Olander & 

Ragneskog, 2008). Det förebyggande arbetet är viktigt då det finns ett dubbelriktat samband 

mellan elevers mående och deras skolprestation samt välbefinnande (Socialstyrelsen & 

Skolverket, 2016). 

 

Det finns även en brist om kännedom och kunskap om elevhälsan hos eleverna. I en 

kvalitetsgranskning av elevhälsan uppgav många elever att de inte fått någon information om 

vad elevhälsa är, eller vilka yrkesgrupper den består av. Över hälften av eleverna uppger att 

de inte fått besök av elevhälsan i sin klass, eller inte vet om de har fått något sådant besök 

(Skolinspektionen, 2015). 

 

Skolsköterskans kompetens 
Skolsköterskan ingår i ett arbetslag som består av personer med tvärprofessionella yrken, och 

ett nära samarbete krävs mellan de olika parterna där var och en av professionerna har ett 

ansvar att bidra med sin specifika kompetens (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). 

Skolsköterskan ska, förutom att vara legitimerad sjuksköterska, även ha en specialist-

utbildning som skolsköterska, distriktsköterska, sjuksköterska inom hälso- och sjukvård för 

barn och ungdomar eller annan likvärdig utbildning. Skolsköterskan arbetar och verkar inom 

tre huvudområden; omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning och 
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ledarskap.  De tre huvudområdena berör olika aspekter av skolsköterskans kompetens, bland 

annat kunskaper i att arbeta hälsofrämjande och kunna både leda och samverka med övriga 

professioner (Riksföreningen för skolsköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2011). 

Skolsköterskan tillför både medicinsk- och omvårdnadskompetens som ett stöd i den 

pedagogiska verksamheten (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). En av skolsköterskans 

kärnkompetenser är att arbeta personcentrerat. Detta innebär att eleven ska betraktas som en 

person som är expert på sin egen upplevelse och att skolsköterskan ska respektera dennes 

önskemål, värderingar och behov. För att kunna bemöta elever utifrån personcentrerad vård 

måste skolsköterskan ha kunskap om elevernas intressen, synsätt, vanor och prioriteringar. 

Skolsköterskan ska arbeta så att eleven känner sig jämlik och delaktig (Riksföreningen för 

skolsköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

 

Skolsköterskans arbete 
Enligt skollag (SFS 2010:800) ska varje elev i grundskolan få erbjudande om minst tre 

hälsobesök jämt fördelade under skoltiden. Dessa besök ska innefatta allmänna 

hälsokontroller och hälsosamtal och i de flesta kommuner använder skolsköterskan en 

elevhälsoenkät där eleven själv eller vårdnadshavaren i förväg svarat på frågor om elevens 

mående (Uppdrag Psykisk Hälsa, 2015). Golsäter (2012) beskriver i sin doktorsavhandling att 

dessa hälsosamtal är av vikt eftersom eleverna dels kan få insikt och kunskap om sin hälsa 

men även för att eleverna lär känna skolsköterskan. En förutsättning för att hälsosamtalet ska 

vara givande är att eleverna är förberedda, känner sig delaktiga och respekterade. 

Hälsoenkäten kan vara till hjälp i samtalet eftersom den bidrar med struktur och hjälper 

skolsköterskan förstå elevens situation. Golsäter (2012) fann även att det är en utmaning för 

skolsköterskan att kunna anpassa hälsosamtalet efter varje elev och att hitta en balans mellan 

varje elevs individuella behov och det som ska tas upp utifrån generella riktlinjer. Om 

skolsköterskan inte är uppmärksam på vad och hur eleven vill samtala om upplever inte 

eleven hälsosamtalet som meningsfullt. 

 

Riksföreningen för Skolsköterskor (2013) rekommenderar 400 elever per varje heltidsanställd 

skolsköterska. Totalt fanns det ca 1,4 miljoner elever i Sverige läsåret 2015/2016 (Skolverket, 

2016) och 2016 fanns det 2661 skolsköterskor (Sveriges kommuner och landsting, 2016a) 

vilket i snitt ger 526 elever per skolsköterska. 
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Skolsköterskorna i en kvalitativ studie ansåg att tid och tillgänglighet var en förutsättning för 

deras stödjande roll och att tillgängligheten till skolsköterskan var det viktigaste. 

Skolsköterskorna upplevde begränsningar i sitt förebyggande arbete, såsom minskande 

ekonomiska resurser och att lärare delegerar komplexa ärenden av psykosocial karaktär till 

skolsköterskan och skolhälsovården (Morberg, Dellve, Karlsson & Lagerström, 2006). Enligt 

en intervjustudie utförd på uppdrag av Skolverket upplevde skolsköterskorna en pressad 

situation, då många situationer är komplexa och trots stort engagemang skapades frustration. 

Studien visade även att det hälsofrämjandet arbetet sällan blir av på grund av tidsbrist 

(Törnsén, 2014).  

 

Det har visat sig att även om eleverna har en god tillgång till skolsköterskan är 

tillgängligheten en annan sak. Eleverna har inte alltid möjlighet att träffa skolsköterskan när 

de har behov av det (Skolinspektionen, 2015). Elever upplever att spontana besök hos 

skolsköterskan är viktiga (Arnesdotter et al., 2008). Skolinspektionens granskning visar att 

elevhälsans arbete inte motsvarar elevernas behov. De förebyggande och hälsofrämjande 

insatserna saknas i stor utsträckning (Skolinspektionen, 2015).  

 

Skolsköterskan ska kunna identifiera elever som är i behov av särskilt stöd. Bland annat sker 

detta genom regelbundna hälsobesök och genom hälsosamtal med eleverna. Skolsköterskan 

ska också, i samverkan med skolans övriga personal, vårdnadshavare och eleverna själva, 

arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och vilka faktorer som kan 

leda till hälsa respektive ohälsa. Skolsköterskans uppgift är även att handleda övrig personal i 

skolan och kunna ge konsultation (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016).  När det gäller 

psykisk ohälsa har det visat sig att dokumentation brister, dels på grund av ovana och tidsbrist 

men även på grund av att skolsköterskan inte vill ”sätta en stämpel” på eleven (Arnesdotter et 

al., 2008). 

 

Teoretisk referensram 

Föreliggande studie utgår från personcentrerad vård som teoretisk referensram. Person-

centrerad vård grundas på värderingar som respekt för människor, rätt till självbestämmande, 

ömsesidig respekt och förståelse för personens upplevelser (McCormack et al., 2010).  

Personcentrerad vård är en av skolsköterskans kärnkompetenser (Svensk sjuksköterske-

förening, 2016) och det har visat sig att det ger ett bättre samarbete, bättre egenvård, nöjdare 

patienter och bättre vårdresultat (Ekman et al. 2011; Hörnsten & Udo, 2017). Personcentrerad 
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vård innebär att bekräfta personens egna upplevelser av hälsa och sjukdom och respektera 

varje persons unika perspektiv. Detta kräver att skolsköterskan har en öppenhet och en vilja 

att ta del av det eleven berättar. För att kunna ge en personcentrerad vård behöver 

skolsköterskan ha kännedom om bland annat elevens värderingar, intressen, vanor och 

prioriteringar (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Varje människa har unika behov och 

olika erfarenheter och utifrån personcentrerad vård ska den professionella vårdaren utgå från 

berättelsen personen delger. På så sätt skapas en vårdrelation som bygger på partnerskap 

(Hörnsten & Udo, 2017). Partnerskapet och patientberättelsen är två av tre hörnstenar i 

definitionen av personcentrerad vård, och just partnerskapet är den mest centrala delen. Den 

sista hörnstenen är dokumentation av en gemensamt upprättad hälsoplan (Göteborgs 

Universitet, 2017). Begreppet personcentrerad vård är internationellt erkänt och både kan och 

bör praktiseras i de områden som berör vård och omsorg (Hörnsten & Udo, 2017).  

 

Problemformulering 

Det har visats sig att en skolsköterska ofta har fler elever än rekommenderat och att det finns 

stora brister i det förebyggande arbetet. Även om elever i Sverige mår relativt bra rent fysiskt 

så ökar den psykiska ohälsan stadigt, och då främst hos elever på högstadiet. Elever tillbringar 

en stor del av sin tid i skolan och då skolsköterskan kan påverka elevers mående positivt är 

dennes roll central och viktig. Eftersom psykisk ohälsa hos elever är ett växande samhälls-

problem och kan utvecklas till ett folkhälsoproblem så är det viktigt att det satsas på det 

förebyggande arbetet, både för samhället i stort men främst för varje enskild elevs välmående. 

Eftersom det åligger skolsköterskorna enligt lag att arbeta förebyggande är det oerhört viktigt 

att få en större förståelse för hur skolsköterskan upplever det förebyggande arbetet. Dels för 

att kunna genomföra förbättringar men även för att förhindra att elever utvecklar psykisk 

ohälsa.  

 

Syfte 

Studiens syfte var att beskriva skolsköterskans upplevelser och erfarenheter av arbetet med att 

förebygga psykisk ohälsa samt deras upplevelser av den ökande psykiska ohälsan hos 

skolelever. 
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Metod 

Design 

Föreliggande studie genomfördes som en deskriptiv intervjustudie med kvalitativ ansats (Polit 

& Beck, 2012). Vid kvalitativa intervjuer ställs enkla öppna frågor vilket gör att svaren blir 

innehållsrika och intressanta mönster och åsikter kan framträda (Trost, 2010). 

Intervjumetoden valdes för att få en djupare förståelse av hur skolsköterskan upplever sitt 

arbete. 

 

Urval 

Till studien valdes strategiskt urval eftersom detta gynnade studien då författarna kunde 

rekrytera deltagare utifrån deras kunskaper för att motsvara studiens syfte (Polit & Beck, 

2012). Inklusionskriterier var att skolsköterskor skulle ha vidareutbildning som distrikts-

sköterska, skolsköterska eller specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård 

för barn och ungdomar. De skulle även ha arbetat minst ett år på arbetsplatsen för att 

säkerställa att de hade erfarenhet av det som studien fokuserade på. Skolsköterskorna skulle 

arbeta med högstadieelever så de skolsköterskor som enbart arbetade med låg- och 

mellanstadieelever exkluderades. I föreliggande studie intervjuades åtta skolsköterskor. 

 

Datainsamlingsmetod 

Då studiens syfte var att få en djupare förståelse för skolsköterskans upplevelser och 

erfarenheter gjordes datainsamling genom semistrukturerade intervjuer. Med detta menas att 

frågorna som ingår är förutbestämda medan svaren inte går att förutsäga eftersom metoden 

uppmuntrar informanten att med egna ord berätta fritt. I och med att intervjun är semi-

strukturerad kan frågeföljden anpassas efter informanternas svar. Denna metod kan ge 

illustrerande berättelser med detaljrikedom utifrån de frågor som ställs men ger informanterna 

frihet att delge så mycket de själva önskar (Danielsson, 2012). 

 

Vid intervjuerna användes en intervjuguide (bilaga I) med öppna frågor, där frågorna 

förväntades ge svar som motsvarade syftet på studien.  

  

Tillvägagångssätt 

Information om studien skickades ut till samtliga enhetschefer över skolsköterskor på alla 

högstadieskolor i Dalarnas län, för att inhämta godkännande att genomföra intervjuer på 

arbetsplatsen. Efter godkännande skickades informationsbrev till skolsköterskorna (Bilaga II) 
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och vid positivt besked om deltagande i studien bokades en tid för intervju när det passade 

skolsköterskan. Samtliga intervjuer genomfördes på skolsköterskornas arbetsplats under 

ordinarie arbetstid. Innan intervjun startade fick informanterna muntlig information om 

studien och även skriva på en samtyckesblankett.  

Båda författarna deltog under samtliga intervjuer. Författarna turades om att vara den ledande 

intervjuaren. Alla intervjuer skedde enskilt utom vid ett tillfälle då två skolsköterskor av 

tidsmässiga skäl ville genomföra intervjun tillsammans. Samtliga intervjuer genomfördes med 

hjälp av Intervjuguiden (Bilaga I) samt passande följdfrågor. Intervjuerna spelades in på en 

diktafon för att få en så fullständig information som möjligt och inte vara beroende av 

intervjuarens minne. Enligt Polit och Beck (2012) är det bättre att intervjun spelas in än att 

anteckningar förs under intervjun. Detta för att anteckningar tenderar att bli ofullständiga och 

kan påverkas av forskarens minne eller personliga åsikter. Anteckningar stör även 

intervjuarens arbete i att vara en aktiv lyssnare. Intervjuerna varade mellan cirka 15–45 

minuter och transkriberades ordagrant fortlöpande efter genomförandet. Efter detta 

sammanställdes transkriberingen genom att stödljud och stakningar togs bort. Detta för att få 

en mer hanterbar text och för att underlätta analysen. De transkriberande intervjuerna kodades 

även för att öka sekretessen.  

 

I några kommuner gav inte enhetscheferna medgivande till studien och i vissa fall tackade 

skolsköterskor själva nej till deltagande. Ytterligare några uppfyllde inte inklusionskriterierna. 

Av femton kommuner i Dalarnas län tackade åtta skolsköterskor från fem kommuner ja till att 

delta i studien varav samtliga av dessa åtta intervjuades.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Deltagandet i studien var helt frivilligt och deltagarna kunde när de ville avbryta sin 

medverkan. Informanterna har fått både skriftlig och muntlig information om detta. Under 

studiens gång hanterades allt material konfidentiellt. Allt material från studien kommer efter 

att studien godkänts att sparas i en elektronisk mapp på ett säkert sätt i tio år för att sedan 

förstöras. De transkriberade texterna avidentifierades och har kodats för att öka sekretessen 

och det går inte i studien att se vem som har sagt vad. Det har varit möjligt att ta kontakt med 

författarna under studiens gång om frågor uppkommit. I och med detta anses de fyra 

forskningsetiska kraven uppfyllda: informationskravet, krav på samtycke, krav på 

konfidentialitet och krav på deltagarens säkerhet (Sykepleiernes Samarbeid i Norden, 2003). 
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Efter att en Etisk egengranskning vid Högskolan Dalarna har genomförts anses inte denna 

forskning behöva prövas hos Forsknings Etiska Nämnden, detta för att intervjun till 

föreliggande studie inte uppenbart riskerar att skada deltagaren (Codex, 2017). Relevanta 

etiska mallar och anvisningar från Högskolan har följts.  

 

Analys 

I föreliggande studie har en kvalitativ innehållsanalys använts. De transkriberade texterna 

lästes noggrant igenom av bägge författarna för att få en helhetsförståelse av materialet och 

hitta meningsfulla innebörder (Polit & Beck, 2012). Efter detta sammanställdes 

transkriberingen genom att ej relevant text, såsom stakningar, togs bort. Detta för att få en mer 

hanterbar text och för att underlätta analysen. Båda författarna läste sedan igenom 

sammanställningen flertalet gånger för att se att de sammanställningar som gjorts var riktiga 

och att inget missats. Materialet delades sedan in i meningsenheter utifrån det som svarade på 

studiens syfte. Meningsenheterna kondenserades ned och därefter skapades koder. Koderna 

fördes till sist samman i subkategorier för att sedan kategoriseras (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Tabell 1 visar exempel på analysarbetet. 

 

Tabell 1. Exempel på meningsbärande enheter, koder, subkategorier och kategorier 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

Sen lite svårigheter 

tycker jag lite 

beroende på vad 

det är för skola 

eller vilka lärare, 

ibland är det svårt 

att armbåga sig in 

Svårigheter 

beroende på 

skola och 

lärare, svårt att 

armbåga sig in 

Svårt att 

armbåga 

sig in 

Samarbete 

inom den egna 

organisationen 

Samarbete 

Det är viktigt också 

vilken rektor man 

har…och hur dom 

tänker man ska 

jobba 

Det är viktigt 

vilken rektor 

man har 

Rektorns 

inställning 

Ledningens 

inställning 

Organisationsmässiga 

aspekter  

 

Under analysen framkom fem kategorier: Betydelsen av hälsosamtalet, Samarbete, Tid och 

resurser, Organisationsmässiga aspekter samt Ett ökande problem.  
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Citat från skolsköterskorna har använts för att förstärka resultatet. Det har i citaten ändrats av 

författarna från dialekter till rikssvenska i för att bevara anonymiteten hos informanterna. 

 

Resultat 
Av de åtta intervjuade skolsköterskorna var fyra specialistsjuksköterskor med inriktning mot 

hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, två distriktsköterskor och två skolsköterskor. 

Tjänstgöringsgraden varierade mellan 60 och 100 procent. Antalet skolor de ansvarade för var 

mellan en och fem stycken, de flesta hade ansvaret för mer än en skola, vilket innefattar även 

låg- och mellanstadieelever. Antalet elever totalt var mellan ca 300 till 600 per skolsköterska. 

Samtliga informanter i föreliggande studie var kvinnor med allt från ett års erfarenhet upp till 

trettio år som skolsköterska.  Under analysen framkom fem kategorier, se Tabell 2.  

 

Tabell 2. Kategorier  

Kategori: Underkategori: 

Betydelsen av hälsosamtalet Identifiera risk för psykisk ohälsa 

Att skapa relation med eleven 

Samarbete Samarbete inom den egna organisationen 

Samarbete med föräldrar 

Samarbete med andra instanser 

Tid och resurser Att vara tillgänglig för eleverna 

Tid för planering och samarbete 

Organisationsmässiga aspekter Ledningens inställning 

Samordning och struktur 

Ett ökande problem Ökande psykisk ohälsa hos elever 

Föräldraansvar 

Sociala medier 

Funktionsnedsättningar 

 

Betydelsen av hälsosamtal 

Identifiera risk för psykisk ohälsa 

Alla skolsköterskor upplevde att hälsosamtalet var värdefullt och till stor hjälp i deras arbete 

att upptäcka barn med risk för psykisk ohälsa och fem skolsköterskor tyckte att det var genom 

hälsosamtalet de fick fram mest. Skolsköterskorna upplevde att de flesta elever var väldigt 

öppna och ärliga, de vill gärna prata och var duktiga på att uttrycka sig. Hälsosamtalet kunde 

även väcka funderingar hos eleverna som gjorde att de kom tillbaka vid ett senare tillfälle. En 

annan skolsköterska spekulerade i hur mycket som egentligen upptäcks genom hälsosamtalet 
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men sade att det ändå kommer fram saker som kan leda till vidare frågor. En skolsköterska 

sade att hon inte aktivt letade efter fel. 

”[…] jag försöker inte leta efter felen […] för då kan jag hitta hur mycket som helst.” 

Merparten av skolsköterskorna tyckte att enkäterna som hälsosamtalet utgår från var bra då de 

öppnar upp för riktade följdfrågor och fördjupade samtal. En skolsköterska upplevde dock att 

enkäterna gav förväntade svar. Hon upplevde att det hade varit bättre med öppna frågor att 

utgå ifrån.  

 

Att skapa relation med eleven 

Hälsosamtalet hjälpte också till att skapa en bra relation med eleverna och fungerade som en 

röd tråd för skolsköterskornas arbete. En skolsköterska poängterade att det är en förutsättning 

att skolsköterskan själv är öppen för att få till ett bra samtal. En skolsköterska nämnde dock 

att eftersom hälsosamtalet är frivilligt så kommer det alltid att finnas elever som inte vill 

delta. En annan nämnde att det ibland går ”rykten” bland eleverna att hälsosamtalen är 

pinsamma vilket gör att vissa elever inte vill delta.  

Enligt skolsköterskorna var det en stor fördel att vara trygg i sig själv och i sin yrkesroll så att 

skolsköterskan vågar vara där för att bekräfta eleven och ställa obekväma frågor, vågar prata 

om sex och samlevnad och lyfta problem med föräldrar. En skolsköterska sade att de måste 

lita på sin magkänsla och när det behövs våga göra en orosanmälan. En skolsköterska 

förklarar vikten av att ha en bra relation: 

”Det är svåra ämnen så man går ju inte till en okänd och öppnar sig.” 

 

Samarbete 

Samarbete inom den egna organisationen 

Alla skolsköterskor nämnde teamarbetet som en viktig faktor. Främst elevhälsoteamet men 

även andra grupper i skolan såsom trygghetsteam, elevstödsteam, närvaroteam eller skolans 

grupp för psykisk ohälsa. En skolsköterska benämnde det som att teamarbetet gjorde att hon 

aldrig kände sig ensam i svåra frågor. En skolsköterska menade att de andra kategorierna på 

skolan inte förstod vilken tillgång skolsköterskan var och några skolsköterskor upplevde även 

att skolsköterskorna har en låg status på skolorna och att de får lov att armbåga sig in. Ett nära 

samarbete med kuratorn var något som flera skolsköterskor nämnde som positivt i sitt arbete 

med att hitta och hjälpa eleverna som inte mår bra. 
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Det lyftes även av en skolsköterska att det var viktigt med struktur på möten så att man pratar 

om rätt saker; att problemen lyfts på rätt nivå. En skolsköterska sade: 

”Viktigt är att ha en bra dialog med lärarna, för då kan man få information och man kan 

ställa frågor om elever”   

Samarbetet med lärare, assistenter, specialpedagoger och andra som arbetar runt eleverna var 

viktigt. Samarbetet med elevernas mentorer lyftes som ett problem och hälften av 

skolsköterskorna upplevde detta som ett hinder. En skolsköterska förklarade mentaliteten 

med: 

 ”Man får ju liksom låna eleverna lite, det är ju inte våra elever” 

Ett gott samarbete med mentorerna gav skolsköterskorna däremot möjligheten att delta i 

klassrummet och på så sätt skapa en relation med eleverna. Tre skolsköterskor nämnde att för 

att göra ett bra arbete och fånga upp elever så behöver de få tidig information från 

mentorerna. De upplevde dock att en del lärare inte informerade skolsköterskan om en elev 

som behöver stöd, utan de valde att själva jobba med eleven innan de ”släpper in någon 

annan”. 

Två skolsköterskor berättade att de övertog en icke fungerande verksamhet och att det har 

tagit lång tid med mycket dubbelarbete för att komma ikapp och bygga upp en bra 

verksamhet. De sade också att trots att de nu har en väl uppbyggd grund lever den gamla 

kulturen kvar och att det är svårt att få övrig personal att förstå att skolsköterskorna finns 

tillgängliga. 

Några skolsköterskor nämnde sekretessen som en svårighet och ett hinder i samarbetet med 

övrig skolpersonal. Detta eftersom sekretessen hindrat dem från att delge till övrig 

skolpersonal om elevers situationer. De kunde inte få fram till skolans personal tillräckligt vad 

situationen handlade om, utan bara ge antydningar om man inte bett om elevens eller 

föräldrarnas godkännande. Utan godkännande ”sitter man låst” som en skolsköterska uttryckte 

det.  

 

Samarbete med föräldrar 

Ett gott samarbete och en bra kontakt med föräldrarna togs upp av de flesta skolsköterskor 

som något positivt. Det var inte ovanligt att föräldrar hör av sig om att deras barn eller annan 

elev inte mår så bra, så ett bra samarbete med föräldrarna underlättade enligt skol-
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sköterskorna. Däremot blev det ett stort hinder för skolsköterskans förebyggande arbete om 

detta samarbete fungerar dåligt. Vissa föräldrar kunde känna sig kränkta och påhoppade när 

skolsköterskan försökte förmedla information om deras barn menade en skolsköterska.  

Skolsköterskorna lyfte även föräldramötena som en möjlighet att prata om till exempel vikten 

av sömn och om psykisk ohälsa. En skolsköterska nämnde att det inte var något problem att få 

samtycke från föräldrar, eftersom de vill att deras barn ska få hjälp, för att få ta upp saker om 

eleven på elevvårdsteamen. 

 

Samarbete med andra instanser 

Samarbetet med andra instanser som till exempel vårdcentral och ungdomsmottagningen 

lyftes som något positivt, när det fungerade gott. Alla skolsköterskor upplevde dock att 

samarbetet med andra instanser försvårade deras förebyggande arbete med eleverna. Två 

skolsköterskor nämnde att en möjlig orsak till det dåliga samarbetet kan vara att de olika 

instanserna inte förstår varandras arbete. Skolsköterskorna menade att det är som olika världar 

och att en bättre förståelse för varandras arbete skulle underlätta. En skolsköterska menade att 

då det kan vara många instanser involverade runt en elev kan det vara svårt att avgöra till 

vilken instans ett ärende ska remitteras. 

BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) nämndes av fyra skolsköterskor som ett stort hinder. Det 

var svårt att få hjälp på BUP i Dalarna, vilket gör att föräldrar blir frustrerade och arga. En 

skolsköterska uttryckte frustrationen med BUP:s hantering av remisser: 

”Det är som att dom inte riktigt litar på vad vi ser”  

Även BUP:s långa väntetider nämndes som ett hinder.  De menade att fastän dessa elever 

redan mår dåligt och att det alltså inte är något förebyggande arbete så tar dessa elever som 

redan mår dåligt oerhört mycket tid vilket påverkar det övriga arbetet.  

”Det är så väldigt många som mår så dåligt, det är helt obegripligt, man fattar inte” 

Även socialtjänstens organisation nämndes som ett hinder och ett problem då det var olika 

vikarier som arbetade. Detta gjorde att en elev hela tiden fick träffa en ny socialsekreterare 

vilket en skolsköterska sade leder till att eleven till slut blir tyst. 
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Tid och resurser 

Att vara tillgänglig för eleverna 

Hälften av skolsköterskorna nämnde det som något positivt att ha tid att vara ute i klasserna 

eller där eleverna var, såsom i matsalen och korridorerna. Genom att vara där eleverna befann 

sig kunde skolsköterskan fånga upp signaler på elevernas mående. De flesta skolsköterskor 

kände dock att de skulle behöva mer tid för att hinna arbeta förebyggande. 

”Det kan vara svårt att hinna med allt förebyggande som man tänkt att man ska göra”  

Flera skolsköterskor nämnde att de skulle vilja ha mer tid för att ha dörren öppen för eleverna. 

”Skulle vilja ha mer tid för att ha dörren öppen för eleverna. Man måste ha tid att skapa 

relation med eleverna. Utan relation kommer de inte.”  

Två skolsköterskor sade att tillgängligheten var viktig så eleverna kunde komma spontant på 

öppen mottagning och en nämnde att det är ett måste för skolsköterskan att ha tid att ta det 

spontana mötet. 

 

Tid för planering och samarbete 

Det upplevdes vara svårt när skolsköterskan ansvarade för flera olika skolor, eftersom det 

gjorde det svårare att komma in i de olika arbetslagen. Även elevantalet påverkade negativt då 

ett större elevantal ökade det administrativa arbetet och gav mindre tid till annat. En 

skolsköterska uttryckte att tiden gick åt att släcka bränder och det förebyggande arbetet inte 

hanns med. En annan lyfte att ha tid att förbereda möten och hälsosamtal var av vikt. En 

skolsköterska menade att resurser måste läggas på att påbörja det förebyggande arbetet tidigt. 

En annan skolsköterska poängterade att allt förändringsarbete tar tid. 

Även andras tid var av vikt vid det förebyggande arbetet, till exempel lyftes det som något 

positivt att skolan hade mycket tid med skolläkaren eller en tillgänglig psykolog.  

 

Organisationsmässiga aspekter 

Ledningens inställning 

Drivande rektorer som vill arbeta förebyggande och hälsofrämjande lyftes som något bra och 

som en stor fördel i det förebyggande arbetet. En bra egenskap hos rektorerna enligt 

skolsköterskorna var till exempel att de sätter in insatser tidigt och utan dröjsmål. Rektorer, 

eller andra chefer, som satsar på utbildning och kurser nämndes också som något positivt.  
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Samordning och struktur 

Det som försvårade det förebyggande arbetet var bland annat att de flesta skolsköterskorna 

upplevde en brist på samordnande funktioner, resurser och avsaknaden av utarbetad modell på 

hur det förebyggande arbetet skulle utföras. Detta skapade en frustration hos en del 

skolsköterskor. Det var dock en skolsköterska som berättade att kommunen hade en utarbetad 

plan så alla arbetade lika vilket underlättade. 

Ett gott klimat på skolan och hög trivsel bland personalen speglade även av sig på eleverna 

och gjorde så även de trivdes och mådde bra. Var det däremot hög personalomsättning och 

missnöje hos personalen skapade det även oroligheter hos eleverna nämnde några 

skolsköterskor.  

Två skolsköterskor nämnde att de arbetade med motiverande samtal, MI. En av dem lyfte 

betydelsen av att man måste våga vara tyst i mötet, för då kommer eleverna att berätta. En 

annan skolsköterska berättade att de på hela skolan arbetade med LAB, låg affektivt 

bemötande. En skolsköterska ansåg det viktigt att kunna arbeta lösningsorienterat. En annan 

formulerade det som att man skulle fokusera på att se möjligheterna och inte hindren.  

 

Ett ökande problem 

Ökande psykisk ohälsa hos elever 

Merparten av skolsköterskorna upplevde att den psykiska ohälsan hos eleverna har ökat, 

framförallt oro och ångest. De märkte även att av att det debuterar i allt lägre åldrar. En 

skolsköterska benämnde förändringen över tid med förklaringen: 

”De vi jobbade med förr skulle inte ens kvala in idag”  

En skolsköterska upplevde inte att den psykiska ohälsan har ökat bland eleverna under de fem 

åren hon har arbetat. Hon upplevde att antalet som mår dåligt är ganska konstant men att vissa 

saker, såsom självskadebeteende eller att sluta äta, går i vågor eller i trender. Det var även två 

av de andra skolsköterskorna som nämnde att vissa beteenden kan smitta av sig, till exempel 

om någon elev skurit sig så provar även hens kompisar att göra det. En annan skolsköterska 

tyckte att hon arbetat för kort tid för att kunna se en ökning men att det kom som en 

överraskning att det är så många barn som mår så dåligt i skolan.   

”Det är ju mycket mer än vad jag har kunnat föreställa mig.” 
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Två skolsköterskor som tidigare arbetat i större städer trodde att det skulle vara annorlunda på 

mindre skolor ute på landet, att det skulle vara mindre problem, men båda upplevde att det var 

samma problem överallt. 

 

Föräldraansvar  

Skolsköterskorna nämnde föräldrarnas bristande tid som orsak till att barn och ungdomar mår 

allt sämre idag. De menade att nu för tiden arbetar båda föräldrarna ofta heltid och ingen har 

tid över för sina barn. Några skolsköterskor upplevde det som om en del föräldrar har gett upp 

sitt ansvar lite för mycket.  

”[…] jag vet inte hur man ska lösa det, och jag tror inte det är vi skolsköterskor som själva 

kan kämpa med det här, jag tror det är ett föräldraansvar[…]” 

En annan skolsköterska nämnde att det inte talas om normala krisreaktioner, till exempel sorg, 

och menade att det skulle underlätta om det pratades om hur sorg kan se ut och hur lång tid 

det tar att sörja. Hon sade att elever måste få veta att det är okej och i sin ordning att må dåligt 

ibland men även att de ska känna att det är okej att gå och prata med någon om det inte finns 

någon vuxen hemma de kan prata med. 

Skolsköterskorna nämnde även att separationerna har ökat och att många föräldrar inte kan 

hålla sams, vilket påverkar barnen negativt. Några skolsköterskor kunde inte sätta fingret 

exakt på vad de tror orsakat ökningen utan förklarade det med att det är någonting som är på 

gång i samhället.  

 

Sociala medier 

En skolsköterska var övertygad om att mobiltelefonerna är det stora problemet. Hon menade 

att barnen inte umgås med varandra på riktigt, inte ens under lunchen. Tre andra 

skolsköterskor höll med om att det var ett problem att barnen alltid är tillgängliga, jämför sig 

med varandra i sociala medier och tillbringar mycket tid vid TV och spelar mycket dataspel. 

En ansåg att det är föräldrarna som måste ta den här konflikten men menade även att det är 

många föräldrar som inte klarar av att ta konflikten då elever blir beroende och kan bli väldigt 

aggressiva.  

Problem med sömnen har ökat mycket enligt två skolsköterskor vilket de menade hänger ihop 

med psykisk ohälsa. En sade att dålig sömn är ett av de vanligaste symtomen på att en elev 
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inte mår bra och menade på att elever nu för tiden sover extremt mycket sämre. Vidare 

menade hon att många barn inte har några regelbundna tider och alltid är tillgängliga på 

mobiler och datorer vilket påverkar sömnen negativt. 

 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

En skolsköterska nämnde att många utav de barn som inte mår bra har någon form av 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och får sin diagnos alldeles för sent.  

”Dom hinner börja må så fruktansvärt dåligt […]”  

Hon menade att om kunskaperna i samhället och framförallt i skolan var bättre så skulle 

psykisk ohälsa kunna förebyggas. En annan ansåg att om skolan har en bra rektor så sätts 

åtgärder in, oavsett diagnos eller inte. 

 

Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultaten 

Resultaten visade att alla skolsköterskor upplevde att hälsosamtalet var till stor hjälp i det 

förebyggande arbetet. En god föräldrakontakt och ett gott teamarbete, båda med den egna och 

med andra instanser, underlättade det förebyggande arbetet. När detta samarbete inte 

fungerade blev det till ett stort hinder. En ledning med drivande rektorer, att ha en utarbetad 

plan att följa i det förebyggande arbetet samt om klimatet är gott på skolan var något positivt 

och underlättade skolsköterskans arbete. Annat av vikt var att ha tid för att kunna vara 

tillgänglig för eleverna, att ha möjlighet att vara i miljöer där eleverna befinner sig. Tiden 

upplevdes dock som ett hinder av skolsköterskorna och de hade svårt att hinna med det 

förebyggande arbetet. Arbetet med elever som redan mår dåligt tar mycket tid. 

Skolsköterskorna upplevde att den psykiska ohälsan hos eleverna har ökat, framförallt oro och 

ångest. Vissa saker går i vågor eller i trender men att det kom som en överraskning att det är 

så många barn som mår så dåligt i skolan.  Skolsköterskorna tror att det är något på gång i 

samhället och pratade även om att föräldrar inte har tid över för sina barn. Många utav de barn 

som inte mår bra har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och om 

kunskaperna i samhället och framförallt i skolan var bättre så skulle stor del av den psykiska 

ohälsan kunna förebyggas. En skolsköterska var övertygad om att mobiltelefonerna är det 

stora problemet eftersom barn och ungdomar alltid är tillgängliga på sociala medier. 
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Resultatdiskussion 

Hälsosamtalet 

Det framkom i föreliggande studie att skolsköterskorna ansåg att hälsosamtalet är en viktig 

och fundamental del av deras förebyggande arbete och att hälsosamtalet hjälpte dem 

identifiera elever med risk för psykisk ohälsa. Golsäter (2012) visar att hälsosamtalet kan vara 

ett utmärkt verktyg när det gäller att främja barn och ungdomars hälsa, men bara om 

skolsköterskan prioriterar det eleven själv vill prata om. Eleverna vill få råd och stöd utifrån 

deras egna situationer menar Golsäter. Detta förstärker att skolsköterskan måste kunna ge 

personcentrerad vård och se varje elevs unika behov och alltid utgå från elevens egna 

berättelser. Patientberättelsen är en av hörnstenarna i personcentrerad vård och skolsköterskan 

har i och med hälsosamtalet chans att verkligen lyssna och ta in det eleven berättar.  I och med 

hälsosamtalet kan skolsköterskan även få med den tredje hörnstenen som personcentrerad 

vård vilar på, i och med att hälsosamtalet mynnar ut i en dokumenterad hälsoplan.  

 

Tid och resurser 

I resultatet framkom att möjligheterna att arbeta förebyggande berodde på vilken tid 

skolsköterskorna har till sitt förfogande samt deras arbetsbelastning. Detta menar även 

riksföreningen för skolsköterskor & Svensk sjuksköterskeförening (2011) som 

rekommenderar att en skolsköterska inte ska ha fler än 400 elever på en heltidsanställning. I 

föreliggande studie var det enbart en av de åtta skolsköterskorna som hade rekommenderat 

elevantal. Skolsköterskorna upplevde det positivt om det fanns tid att vara där eleverna är 

eftersom det behövs för att skapa en relation. Det är i linje med vad Rising Holmström, 

Häggström och Kristiansen (2015) beskriver, att det är en naturlig del av arbetet för 

skolsköterskor att vara delaktiga i elevernas verklighet och besöka miljöerna där eleverna 

befinner sig. Även utifrån den personcentrade vårdens perspektiv torde detta vara 

betydelsefullt då det är viktigt att skolsköterskan har kunskaper om elevernas intressen och 

vanor.  

Moberg (2006) beskriver detsamma som skolsköterskorna i föreliggande studie beskrev; att 

ha tid för eleverna var den viktigaste uppgiften. Även överensstämmer resultaten med att 

möjligheterna till att arbeta förebyggande begränsandes av bland annat brist på resurser och 

lärarnas bristande intresse. Författarna till föreliggande studie upplever det intressant, och 

ganska beklämmande, att det skiljer över ett decennium mellan studierna men inte mycket 

verkar ha förändrat sig, trots ny skollag och förtydligande om elevhälsans uppdrag.  
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Skolsköterskorna i föreliggande studie förklarade att barn som redan mår dåligt tog mycket tid 

i anspråk vilket gjorde att det förebyggande arbetet inte hanns med. Skolinspektionen 

undersökning (2015) visar exakt det en skolsköterska uttryckte; att tiden går åt att släcka 

bränder. Vidare upplevde skolsköterskorna precis det som Socialstyrelsen (2013) skriver, att 

den negativa utvecklingen verkar ligger på samhällsnivå och Fridolin (2016) skriver att skolan 

är en spegel av samhället men även att skolan ska bygga samhället, och därför är det viktigt 

att elevhälsan når ut redan i det förebyggande arbetet. De senaste publicerade siffrorna är 

alarmerande och visar att den psykiska ohälsan hos barn 10- 17 år har ökat med 100 procent 

på tio år (Socialstyrelsen, 2017). Det finns även ett ömsesidigt samband mellan psykisk hälsa 

och skolprestationer. Dålig prestation i skolan kan ge psykosomatiska besvär men psykisk 

ohälsa i sig kan göra att eleven presterar sämre, och en ond cirkel skapas. Oavsett riktning på 

sambandet så hänger elevers psykiska hälsa nära samman med elevers upplevelser av stress 

(Folkhälsomyndigheten, 2016b). För att förstå elevers upplevelser och kunna arbeta utifrån 

personcentrerad vård anser författarna till föreliggande studie att skolsköterskorna behöver ha 

tillräckligt med tid för att kunna utföra det förebyggande arbetet. Partnerskapet är den mest 

centrala delen av personcentrerad vård och för att kunna bygga upp ett ömsesidigt förtroende 

mellan elev och skolsköterska behöver skolsköterskan tid att möta eleverna. 

 

Samarbete 

Det krävs ett nära samarbete mellan skolans tvärprofessionella yrkeskategorier 

(Socialstyrelsen & skolverket, 2014) och resultatet i föreliggande studie visade att 

skolsköterskorna ansåg att välfungerande samarbetet med övrig skolpersonal var av vikt 

gällande det förebyggande arbetet. Även hur lyhörd ledningen var och i vilken mån rektorn 

var drivande i det förebyggande arbetet påverkade. Ett gott klimat i arbetslaget på skolan 

återspeglades hos eleverna och tvärtom så smittade en orolig personalgrupp av sig på 

eleverna. Skolsköterskorna nämnde även att samarbetet med andra instanser utanför skolan 

var viktigt och något negativt som lyftes var de långa väntetiderna till BUP. Enligt statistik 

framtagen av Sveriges kommuner och landsting (2017) är BUP i Dalarna näst sämst i landet 

när det gäller att erbjuda en första bedömning och allra sämst på att erbjuda ytterligare 

behandling i tid. Detta visar på omfattande problematik med långa väntetider och 

personalbrist som BUP tampas med i Dalarnas län, och det är lätt att förstå frustrationen som 

skapas hos alla berörda parter när det gäller barn och ungdomar med behov av psykiatrisk 

hjälp. 
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Denna studie visar att samarbetet mellan skolsköterskan, kollegorna på skolan och andra 

instanser ibland saknas och även att skolsköterskorna saknar tydliga direktiv från ledningen 

hur det förebyggande arbetet ska utföras. Författarna är benägna att hålla med den 

skolsköterska som sade att skolsköterskorna inte själva kan kämpa med alla de barn och unga 

som mår dåligt. Den skolsköterskan trodde att ett ökat föräldraansvar var lösningen men 

författarna anser hellre att ansvaret måste ligga på hela samhället, på alla nivåer. Det är inte 

för intet talesättet ”det krävs en by för att fostra ett barn” finns! 

 

Metoddiskussion 

Trovärdighet 

Trovärdighet avser förtroende för sanningen i studiens data och tolkningar av dem men även 

om forskaren strävat efter och fastställt att resultaten i forskningen är betydelsefulla (Polit & 

Beck, 2012).  Författarna till föreliggande studie anser att trovärdigheten är god eftersom 

skolsköterskornas upplevelser var i centrum och utgick utifrån deras egna subjektiva 

berättelser vilket gör resultatet som presenterades till deras sanning. Denna studie hade en 

kvalitativ ansats med syfte att beskriva skolsköterskans upplevelse av att arbeta för att 

förebygga psykisk ohälsa och som metod valdes intervjustudie. Denna metod lämpade sig väl 

eftersom det som skulle undersökas var självupplevda erfarenheter hos skolsköterskor. När 

fenomen inom en kontext, här elevhälsan och skolsköterskan, ska beskrivas är en kvalitativ 

datainsamlingsmetod, såsom intervjuer, det som får fram tillförlitlig kunskap (Henricsson & 

Billhult, 2012). Metoden som valdes var alltså väl lämpad för att uppfylla studiens syfte och 

urvalet var representativt för att få svar på studiens frågeställningar. I en kvalitativ 

intervjustudie brukar antalet intervjuer ligga mellan fem till femton stycken och antalet kan 

skifta beroende på vilken tid och vilka resurser som finns (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Författarna till föreliggande studie skickade förfrågan till samtliga skolsköterskor i Dalarnas 

län som arbetade med högstadieelever och alla de åtta stycken som tackade ja till deltagande 

intervjuades. Författarna valde att enbart inkludera de skolsköterskor som arbetar på 

högstadieskolor för att begränsa urvalet samt att skolsköterskorna skulle ha relevant 

specialistutbildning. Några av de inbjudna skolsköterskorna föll bort i urvalsprocessen på 

grund av avsaknad av specialistutbildning men detta bortfall, anser författarna, inte påverkat 

studiens trovärdighet. Däremot kan det vara så att de som tackade ja till deltagande själva 

brinner för psykisk ohälsa och det förebyggande arbetet vilket kan ha haft påverkan på 

resultatet. Samtliga informanter var kvinnor, inte heller detta torde påverka trovärdigheten. 
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Möjligtvis hade en manlig skolsköterska kanske uppgett andra svar men syftet på studien var 

inte att jämföra upplevelser mellan könen så därför anser författarna att detta inte är en 

svaghet.  

 

Pålitlighet 

Med pålitligheten menas om samma resultat skulle uppnås om studien upprepades av annan 

forskare med samma (eller liknande) deltagare i samma (eller liknande) sammanhang. Saknar 

studien pålitlighet kan inte heller studien uppnå trovärdighet (Polit & Beck, 2012). Författarna 

tror att den bild som målats upp av skolsköterskorna i Dalarna skulle kristallisera sig oavsett 

vilket län studien skulle ha genomförts. Detta gör att författarna anser att studien uppfyller 

god pålitlighet. 

 

Bekräftelsebarhet 

Bekräftelsebarhet innebär att forskaren måste fastställa att studiens data enbart bygger på 

informanternas berättelse och att forskarens tolkning inte förvanskar denna data (Polit & 

Beck, 2012). En intervjuguide skapades för att underlätta för författarna att genomföra 

intervjuerna och två stycken diktafoner lånades från Högskolan Dalarna för att intervjuerna 

skulle kunna spelas in. Det var en stor fördel att spela in eftersom tonfall och nyanser på det 

som sades bevarades. All fokus kunde även under intervjun läggas på att lyssna uppmärksamt 

på informanten och inte på att föra anteckningar, vilket Polit &Beck (2012) menar är en 

fördel. Anteckningar kan även vara ofullständiga och risken finns att forskaren efteråt minns 

fel eller fyller ut med personliga synpunkter. Även om informanter kan känna sig nervösa 

inför att bli inspelade brukar de flesta deltagare glömma bort diktafonen när intervjun väl 

kommit i gång (Polit & Beck, 2012). Författarna upplevde inte någon av informanterna som 

nervösa eller att de upplevde obehag av att bli inspelade. För att underlätta och få en 

avslappnad atmosfär, både för intervjuaren och informanten, är det bra att börja med lite 

kallprat innan själva intervjun startar. Det är även viktigt att informanten åter får relevant 

information om studien, till exempel om sekretessen, innan själva utfrågningen börjar (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Intervjuerna började med kort presentation av författarna och om 

studiens innehåll och syfte. Genom att varje intervju transkriberades ordagrant i nära 

anslutning till när intervjun genomfördes och att resultatet förstärkts med ordagranna citat 

torde bekräftelsebarheten anses vara uppfylld. 
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Överförbarhet 

Överförbarhet innebär i vilken utsträckning studiens resultat kan överföras till andra grupper, 

eller om användbarheten kan tillämpas i andra sammanhang (Polit & Beck, 2012). Resultatet i 

föreliggande studie kan inte överföras till någon annan grupp än skolsköterskor eftersom den 

specifikt riktat in sig på och enbart behandlat skolsköterskors upplevelser. Detta till trots kan 

vissa delar appliceras på andra yrkesgrupper, såsom behovet av ett välfungerande teamarbete 

och vikten av att ha ett bra arbetsklimat till exempel. 

Det är även bra om forskaren under metoddiskussion redovisar vem som utfört intervjuerna 

samt transkriberingen (Wallengren & Henricsson, 2012). Författarna till föreliggande studie 

genomförde alla transkriberingar av de inspelade intervjuerna, ofta redan samma kväll eller 

nästkommande dag. Detta gjorde att intervjun var färskt i minnet när transkriberingen skedde. 

Själva lyssnandet till intervjun kan göra att nyanser i informantens beskrivningar ger en bättre 

grund för förståelsen (Danielsson, 2012). Analysen av insamlat material utgick från dessa 

ordagranna transkriberingar vilket innebär att inget i materialet förvanskats eller omtolkats 

utifrån författarnas förförståelse inom ämnet. Det är dock möjligt att kondenserade 

meningsenheterna tappar känslan av det informanten förmedlade men författarnas har strävat 

efter att tolka materialet förutsättningslöst.  

 

Studiens styrkor och svagheter 

Båda författarnas ovana att intervjua kan ha, trots intervjuguiden, påverkat resultatet negativt 

då det inte alltid var lätt att ställa rätt följdfrågor. Med en större erfarenhet kunde mer djup 

erhållits vid varje intervju. Dock är det en fördel att båda författarna deltog i samtliga 

intervjuer. På så sätt kunde författarna ta till sig samma information. Det är även en fördel att 

båda tog del av intryck, gester, sinnesstämning och det man ”läser mellan raderna” vid en 

intervju. Författarna försökte även vara tysta i så stor utsträckning som möjligt för att låta 

informanten tala och även ge henne chansen att reflektera utan att bli avbruten. En fördel är 

att intervjun genomfördes på informanternas valda tid och plats vilket kan ha bidragit till att 

informanterna kände sig trygga och lugna. Författarna är medvetna om att resultatets 

kategorier inte är helt ”rena” utan att vissa resultat skulle kunna falla under flera kategorier.  
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Studiens kliniska betydelse 

Att utforska skolsköterskans uppfattning om arbetet med att förebygga psykisk ohälsa är 

betydelsefullt eftersom psykisk ohälsa kan leda till ett växande folkhälsoproblem. Det kan 

vara viktigt att tydliggöra och belysa vilka problem en skolsköterska upplever i sitt arbete 

med att tillgodose elevernas behov. Det kan även vara betydelsefullt för framtida 

skolsköterskors arbete för det förebyggande arbetet de ska bedriva enligt lagar och riktlinjer.  

Författarna tror även att det är viktigt att tid och resurser läggs på barn och unga som har en 

risk för att må dåligt. Om dessa kan fånga upp tidigt så kan förmodligen psykisk ohälsa 

förebyggas hos många i framtiden. Det är otroligt viktigt för elevers mående att de klarar av 

sin skolgång och vice versa, så därför måste skolan kunna anpassa det förebyggande arbetet 

efter elevers unika behov så att ingen negativ spiral utvecklas. 

 

Förslag till vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning är att undersöka hur eleverna upplever skolsköterskans 

förebyggande arbete i skolan och vilka resurser de upplever det behövs mer av. Varje elev är 

en skolsköterskas patient och alla intentioner från vårdgivarens sida kan vara goda nog, men i 

slutändan är det patientens subjektiva uppfattning om den vård som givits som borde räknas 

högst. 

 

 

 

 

 

 

Författarnas tack 

Vi vill tacka vår handledare som gett oss värdefulla tips och glada tillrop under arbetsgången, 

det har varit en lärorik resa! Vi vill även tacka de skolsköterskor som lät oss ta del av sin tid 

och kunskap och visade oss vilket berikande arbete det är att vara skolsköterska. Slutligen 

tackar vi även våra familjer för deras ovärderliga stöd under examensarbetet. Tusen tack alla!  
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Bilaga I -Intervjuguide 

 

Presentation av oss -Läser till DSK vid högskolan Dalarna.  

Syftet med studien är att undersöka vilka möjligheter och hinder skolsköterskor upplever att 

de möter i sitt arbete att förebygga psykisk ohälsa. Det är viktigt att belysa hur sköterskorna 

upplever möjligheten att arbeta utifrån de krav som ställs på professionen, och vad som 

främjar och vad som hindrar detta arbete. 

Information om sekretess -Endast vi och vår handledare som kommer att ta del av material, 

materialet sparas i elektronisk mapp på högskolan i tio år för att sedan raderas. I studien 

kommer det inte att framgå vem som sagt vad. 

frivilligt deltagande – kan när du vill, utan vidare frågor, avbryta ditt deltagande. 

Underskrift av samtycke – särskild blankett. 

Psykisk ohälsa - Psykisk ohälsa innebär ett tillstånd då människor visar tecken på besvär så 

som oro, ångest, sömnsvårigheter eller nedstämdhet. Symtomen kan i olika grad påverka 

funktionsförmågan. Psykisk ohälsa innefattar symtom som kan men inte nödvändigtvis 

behöver vara så omfattande att det går att ställa en psykiatrisk diagnos. De olika symtomen på 

psykisk ohälsa kan även vara normala reaktioner på en påfrestande livssituation och kan vara 

övergående (Bremberg & Dalman, 2015).  

 

Bakgrundsfrågor 

 Hur många år i yrket/på arbetsplatsen? 

 Utbildning? 

 Hur många elever/skolor ansvarar du för? 

 

Intervjufrågor 

 Hur upplever du hälsosamtalens effekt på att fånga upp elever med risk för psykisk 

ohälsa? 

 Hur upplever du dina möjligheter förutom hälsosamtalet att identifiera och hjälpa 

elever med risk för psykisk ohälsa? 

 Hur upplever du dina möjligheter att arbeta preventivt? 

 Vilka hinder upplever du att arbeta preventivt? 

 Upplever du att den psykiska ohälsan har ökat?  

 

Är det något annat som du vill tillägga som vi inte har frågat om?  

Tillägg: berätta mer, hur menar du då, kan du utveckla, vill du berätta om någon speciell 

situation, vill du ge exempel. 
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Bilaga II - information till skolsköterskan 
 

 

Information om deltagande i studien om skolsköterskans arbete för att förebygga 

psykisk ohälsa 

 

Studiens bakgrund och syfte 

Den psykiska ohälsan bland ungdomar har ökat de senast åren. Därför vill vi undersöka vilka 

möjligheter och hinder skolsköterskan upplever i sitt arbete för att förebygga psykisk ohälsa hos 

elever.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Genomförande 

Om du väljer att delta så kommer vi att genomföra en intervju som innehåller frågor om vilka 

möjligheter och hinder du upplever i ditt arbete för att kunna förebygga psykisk ohälsa. Det kommer 

att ta ca en timme. Intervjun kommer att spelas in och sedan skrivas ut i textform. Texten kommer 

sedan analyseras och resultatet kommer ligga till grund för en uppsats vid Högskolan Dalarna. 

 

Studien kommer att omfatta 8-10 skolsköterskor i Dalarna som har specialistutbildning med inriktning 

inom distrikt, skolsköterska eller barn- och ungdom samt har arbetat som skolsköterska i mer än 1 år i 

kommunal högstadieskola. 

Frivillighet 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivillig. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering.  

 

Hantering av data och sekretess 

Allt material, ljudfiler och text, kommer att sparas i en elektronisk mapp på Högskolan Dalarna i tio år 

för att sedan raderas. Endast vi som genomför studien samt vår handledare kommer att ta del av 

materialet i denna mapp. Vid presentation av materialet kommer det inte att vara möjligt att se vad just 

du har sagt. Ingen ersättning kommer att ges för deltagandet av studien. Undersökningen kommer att 

presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 

 

Vi hoppas att Du inte ska uppleva något obehag av studien utan att den istället ska bidra med ny 

kunskap för dig. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
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