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Sammanfattning 

Skolsköterskans arbete är en viktig del i det hälsofrämjande arbetet då forskning visar 
att den psykiska ohälsan hos elever ökar vilket kan leda till sämre prestationsförmåga 
eller att eleverna inte klarar av att slutföra sina studier. Syftet med studien var att 
beskriva skolsköterskans upplevelse vid arbetet med att främja högstadieelevers 
psykiska hälsa. Sex skolsköterskor från två kommuner i Skåne intervjuades efter ett 
strategiskt urval utifrån demografisk data. Intervjutexterna bearbetades med kvalitativ 
innehållsanalys. Resultatet i studien presenteras med ett övergripande tema; 
samverkan och god organisation med ett elevcentrerat perspektiv för att främja den 
psykiska hälsan som är en förutsättning för att det hälsofrämjande arbetet skall kunna 
bedrivas framgångsrikt. Under temat framkom tre kategorier som beskriver 
skolsköterskornas upplevelse av det hälsofrämjande arbetet; samarbete krävs i det 
hälsofrämjande arbetet, skolsköterskan som aktiv aktör i det hälsofrämjande arbetet 
och det krävs att skolsköterskan arbetar utifrån ett elevperspektiv. Subkategorierna 
beskriver ytterligare aspekter som har betydelse i det hälsofrämjande arbetet såsom 
dialog med föräldrar, skolsköterskans engagemang, skapa relation och empowerment. 
Kunskapen som studien resulterat i är viktig i skolsköterskans hälsofrämjande arbete 
för att kunna stärka elevernas psykiska hälsa. Vidare forskning inom det 
hälsofrämjande arbetet utifrån elevens perspektiv behövs för att få båda infallsvinklar 
av det hälsofrämjande arbetet och därmed få kännedom om vad som är viktigt för 
eleverna i det hälsofrämjande arbetet. 
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Abstract 
 
Research shows that the mental health of Swedish students is increasing and that the 
school nurse has an important health-promoting role. The mental health among 
students can lead to a weaker performance capacity or that the students don´t manage 
to finish their studies. The aim of the study was to describe the school nurse´s 
experience of the mental health promoted work among high school students. Six 
school nurses from two municipalities in Skåne were interviewed from a strategic 
selection on the basis of demographic data. The interviews were processed using a 
qualitative content analysis. The result of the study is presented in a general theme; 
collaboration and good organization, with a student centered approach to prevent 
mental health which are prerequisites in order to pursue the health promoting work 
successfully. Three categories emerged from the theme that describes the school 
nurses´ experience of the health promoted work; cooperation is needed in the health 
promoted work, the school nurse is an active operator in the health promoted work 
and it requires that the school nurses work from a student perspective. The sub-
categories describe further aspects that are meaningful in the health promoted work 
such as parental cooperation, the school nurse´s commitment, availability, capacity to 
form relations and empowerment. The results of this study are important in the school 
nurse´s health promoted work in order to strengthen the students mental health. 
Further research within the health promoted work from the student´s perspective is 
needed in order to obtain both aspects of health promotion and to get the knowledge 
what the pupils want and need.
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Inledning 
 

I Sverige finns en växande utveckling för att elevers psykiska ohälsa ökar ju längre 
upp i åldrarna de kommer (Socialstyrelsen, 2009a). Ökningen förekommer hos både 
pojkar och flickor, men framför allt hos flickor (BRIS, 2012; Clausson, Köhler & 
Berg, 2008; Hagquist, 2010; SOU 2006:77; Wiklund, Malmgren-Olsson, Öhman, 
Bergström & Fjellman-Wiklund, 2012). Flickor drabbas i tidigare ålder av psykisk 
ohälsa (Hagquist, 2010; SOU 2006:77; Wiklund et al., 2012) och förekomsten av 
huvudvärk, oro och nervositet samt känslan av nedstämdhet är tre gånger så vanlig 
hos flickor som hos pojkar i årskurs nio (Socialstyrelsen, 2009a).  
 
Folkhälsorapporten visar att den ökade psykiska ohälsan ofta samverkar med andra 
faktorer såsom fysisk inaktivitet och sömnproblem (ibid.). En försämrad hälsa kan 
leda till nedsatt prestationsförmåga (BRIS, 2012) vilket i sin tur kan leda till att 
eleverna inte klarar sin examen (De Ridder et al., 2013). I en rapport från Skolverket 
(2014b) framgår att 28 % av eleverna avslutar sina gymnasiestudier innan årskurs tre.  
Prestationerna i skolan har betydelse för den psykiska hälsan då riskerna för 
psykosociala problem i framtiden ökar för dem som går ut årskurs nio med låga eller 
uteblivna betyg (Socialstyrelsen, 2010). Med ett utökat och bättre stöd för eleverna 
skulle avhoppen kunna minskas, Rowling (2009) beskriver att om hälsa, 
välbefinnande och pedagogik integreras så leder detta till en pedagogisk framgång för 
eleverna. Elevhälsan ska stödja eleven att klara av utbildningens mål (Socialstyrelsen 
& Skolverket, 2014) och har enligt skollagen (SFS 2010:800) i uppgift att arbeta för 
att behålla och förbättra elevernas psykiska och fysiska hälsa samt verka för goda 
levnadsvanor. Skolsköterskans roll att stimulera och stärka elevernas självförtroende 
och främja deras motivation är en viktig del i det hälsofrämjande arbetet (Skolverket, 
2014b). Den psykiska ohälsan fortsätter att öka i Sverige. Trots detta finns få studier 
som visar vad som kan underlätta skolsköterskans hälsofrämjande arbete riktat mot 
psykisk ohälsa (BRIS, 2012; Folkhälsomyndigheten, 2014; Socialstyrelsen, 2009a).  
 

 
Bakgrund 
 
Hälsofrämjande arbete- promotion 
 
Promotion eller hälsofrämjande är ett begrepp som har sitt ursprung från 
Världshälsoorganisationens (WHO) konferens i Ottawa, där det fokuserades på 
betydelsen av individens egen kontroll och ansvar över sin hälsa (WHO, 1986). Hälsa 
skall ses som en resurs varje dag och inte som ett mål att leva upp till. Hälsa är en 
positiv resurs för sociala, personliga och psykiska påfrestningar. En av 
grundförutsättningarna för att detta skall kunna uppfyllas är bland annat att ge 
utbildning och kunskaper om hur en god hälsa kan behållas och förbättras (ibid.). 
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Värt att nämna i hälsoarbete är skillnaden mellan promotion/hälsofrämjande och 
prevention/förebyggande. Det hälsofrämjande arbetet ur ett salutogent synsätt 
undersöker hälsans ursprung, vilka faktorer som bidrar till att människor vid vissa 
tillfällen behåller hälsa istället för att drabbas av ohälsa (Antonovsky, 2005). Det 
förebyggande arbetet, ur ett patogent synsätt fokuserar på varför människor blir sjuka, 
vad som orsakar att någon drabbas av en viss sjukdom (ibid.). Det hälsofrämjande 
arbetet inom elevhälsan fokuserar på vad som gör att eleven mår bra medan det 
förebyggande arbetet fokuserar på vilka faktorer som orsakar ohälsa, sjukdom eller 
skolproblem (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). Elevhälsan arbetar förebyggande 
genom hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser samt tidig upptäckt av behov för 
åtgärder (SFS 2010:800). Hälsosamtal i samband med hälsobesök är ett sätt att arbeta 
promotivt. Målet är att stärka möjligheten till delaktighet och självkänsla efter att 
eleven själv skattat sitt fysiska, psykiska och sociala välbefinnande (Socialstyrelsen, 
2009b; Socialstyrelsen & Skolverket, 2014).  
 
 
Empowerment 
Begreppet empowerment har en framträdande plats i det hälsofrämjande arbetet vilket 
gör det möjligt för människor att öka kontrollen över och förbättra sin hälsa. Det 
beskrivs som en tro på sin egen förmåga och att ha en bra självkänsla (Logan & 
Ganster, 2007; Schulz & Nakamoto, 2011). Delaktighet ger ett ökat välbefinnande 
och empowerment hos eleverna (Persson & Haraldsson, 2013). Logan et al. (2007) 
visar att empowerment ökar personers direkta prestation i exempelvis en 
arbetssituation. Där av kan det hälsofrämjande arbetet vara viktigt för skolsköterskan 
för att i sin tur öka elevernas prestation och skolresultat (Larsson, Björk, Ekebergh & 
Johansson, 2014; WHO, 1986). Grunden i det hälsofrämjande arbetet är att styrka 
eleverna genom stöd, bekräftelse, omtanke och tillit samt lära dem om hälsa (Persson 
et al., 2013). Lindholm och Wärnå (2001) betonar elevernas eget ansvar och 
delaktighet i samband med hälsofrämjande arbete. 
 
 
Skolan som arena i det hälsofrämjande arbetet 
Den psykiska ohälsan är ett av de största folkhälsoproblemen (Socialstyrelsen, 
2009a). Skolan är en viktig arena i det hälsofrämjande arbetet (Persson et al., 2013; 
WHO, 1991), för att främja elevernas psykiska hälsa (Socialstyrelsen & Skolverket, 
2014). Elevhälsan ses som en resurs i en hälsofrämjande skolutveckling (ibid). Detta 
ställer krav på en kompetent och effektiv personal för att vara ett stöd så att ohälsa 
undviks hos eleverna (Persson et al., 2013; Reuterswärd & Lagerström, 2010). Inom 
elevhälsan arbetar skolläkare, skolsköterska, specialpedagog, psykolog och kurator 
(SFS 2010:800). Deras arbete styrs av lagar, föreskrifter och riktlinjer 
(Riksföreningen, 2011).”Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation 
som möjligt för eleven” (Prop. 2009/10:165. s.278). Elevhälsoarbete bör bedrivas i 
skolan och framför allt i klassrummen. Genom samarbete med rektor och lärare kan 
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det hälsofrämjande arbetet bedrivas framåt (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). 
Rektorn har en viktig uppgift att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa 
genom att samverka med de olika yrkeskategorierna (ibid.). 
 
Den organisation som elevhälsan arbetar inom tas upp som en viktig aspekt för ett 
fungerande arbete. Skolsköterskor menar att med en klar organisationsstruktur och 
klar uppdelning av ansvar så finns bra möjligheter att skapa hälsofrämjande aktiviteter 
för eleverna (Reuterswärd et al., 2010). Skolchefen, det vill säga den som ansvarar för 
ett skoldistrikt, har ett stort inflytande på det hälsofrämjande arbetet. De prioriterar 
hur skolans arbete skall se ut vilket i sin tur påverkar elevernas hälsa (Persson et al., 
2013). I studier (ibid; Reuterswärd et al., 2010) beskrivs hur viktigt ledningens stöd 
till skolsköterskan är för att det hälsofrämjande arbetet skall kunna bedrivas på ett 
tillfredställande sätt. Reuterswärd et al. (2010) belyser att kunskapsbrist hos 
rektorerna om skolsköterskans arbete kan hämma det hälsofrämjande arbetet. 
 
 
Skolsköterskans hälsofrämjande arbete  
I kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialisering inom 
skolhälsovård (Riksföreningen, 2011) tas skolsköterskans specifika yrkesroll och 
kompetens upp för att säkerställa en god och säker vård till eleverna. Elevhälsan och 
skolsköterskan har som huvudsyfte att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att 
främja elevernas hälsa och stödja dem för att de i sin tur skall kunna uppnå sina 
utbildningsmål (Riksföreningen, 2011; Prop.2009/10:165; Socialstyrelsen & 
Skolverket, 2014).  
 
Det vanligaste sättet att uppmärksamma den psykiska ohälsan var, enligt Dina och 
Pajalic (2014), hälsosamtalen då skolsköterskan har möjlighet att bygga upp en 
relation med eleverna. Denna relation ses som viktig för spontana besök, då eleverna 
själv söker upp skolsköterskan vid behov (Persson et al., 2013). Clausson et al. 
(2008), menar att vid spontana hälsobesök av eleverna bedömer skolsköterskan oftare 
den psykiska hälsan än vid hälsosamtalen (Dina et al., 2014). Under ett hälsosamtal 
kan skolsköterskan arbeta hälsofrämjande genom att informera och diskutera med 
eleverna om reaktioner och hantering av stress och prestationskrav. Deltagande i 
undervisningen av hälsofrämjande levnadsvanor kan vara ett annat sätt att arbeta 
hälsofrämjande (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). Skolsköterskan ska ge eleven 
de verktyg som behövs (Riksföreningen, 2011) för att förändra sina vanor eller ge 
stöd för att göra hälsosamma val (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). Eleverna skall 
vara delaktiga i arbetet gällande deras hälsa (BRIS, 2012; Persson et al., 2013; 
Riksföreningen, 2011) då de enligt kompetensbeskrivningen (Riksföreningen, 2011) 
själva besitter den bästa kunskapen om sin egen hälsa. Reuterswärd et al. (2010) 
upplever att skolsköterskor hade behövt mer kunskap i sin utbildning för att kunna 
arbeta mer hälsofrämjande. 
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Psykisk ohälsa hos elever på högstadiet 
Utvecklingen av den psykiska ohälsan fortsätter att öka hos barn och ungdomar under 
1990-2000 talet (Socialstyrelsen, 2009a). BRIS (2012) bekräftar att den psykiska 
ohälsan bland barn och unga är omfattande och oroväckande. I studien från 
Folkhälsomyndigheten (2014) beskrivs den ökade förekomsten av självskattad 
psykisk ohälsa hos elever i årskurs fem, sju och nio. Den psykiska ohälsan yttrar sig 
med symtom som nedstämdhet, oro, koncentrationssvårigheter, trötthet eller 
sömnsvårigheter men även huvudvärk, magont och ont i ryggen (Socialstyrelsen & 
Skolverket, 2014). Antalet elever med dessa symtom är dubbelt så hög sedan år 1985 
(Folkhälsomyndigheten, 2014). Det kan både vara av lindrigare form men även 
svårare vilket kräver ökat stöd och hjälpresurser (ibid.). Enligt Socialstyrelsen (2013) 
finns det ingen klar orsak på varför den psykiska ohälsan ökar, men förändringar i 
miljön där ungdomar vistas mycket såsom i skolan eller i samhället kan vara en 
bidragande orsak. Clausson et al. (2008) beskriver stress som den främsta faktorn som 
påverkar elevernas hälsa negativt. Skolsköterskan måste vara lyhörd och observant för 
att tidigt uppmärksamma elever som är sårbara och löper större risk att utveckla 
psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2013). 
 
 

Teoretisk ram 
En omvårdnadsteori som begreppet hälsopromotion kan knytas till är Kristen 
Swanson. Swanson har sin grund i den beskrivande fenomenologin (Swanson, 1991). 
Omsorg beskrivs här som ett förhållningssätt gentemot dem man känner ett personligt 
engagemang och ansvar inför. Swansons omvårdnadsteori bygger på fem 
grundläggande element knowing, maintaining belief, beeing with och doing for samt 
enabling. Fokus ska ligga på individen att förstå vad den går igenom man bör här 
söka svar och undvika antaganden, knowing. Sjuksköterskan ska hjälpa individen att 
underhålla sin tro på sina resurser att klara en händelse eller en förändring och möta 
framtiden, maintaining belief. Hon ska vara tillgänglig och dela känslor utan att 
belasta, vara känslomässigt närvarande med personen, being with. Hjälpa individen att 
klara av det som han eller hon inte har möjlighet till just nu, vilket inkluderar att 
förutse behov, trösta och bevara individens värdighet, doing for. Swanson poängterar 
vikten av att skapa förutsättningar för individen att ta sig igenom olika övergångar 
eller oförutsedda händelser i livet. Sjuksköterskan skall ge individen information, 
förklara, stödja, validera känslor, ge alternativ, tänka igenom saker och ting och sedan 
ge återkoppling, enabling (ibid.).  
 

 

Problemformulering 
Forskning visar tydligt att den psykiska ohälsan hos eleverna ökar. Ohälsan yttrar sig 
exempelvis med nedstämdhet, oro och psykosomatiska symtom. Detta 
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folkhälsoproblem bidrar till sämre prestationsförmåga i skolan och att eleverna inte 
klarar av att slutföra sina studier. Elevhälsan har som uppgift att arbeta för att 
bibehålla och förbättra elevernas hälsa. Skolsköterskan i det hälsofrämjande arbetet är 
betydelsefull och därför är det av intresse att undersöka vilka upplevelser 
skolsköterskan har av vad som har betydelse för ett framgångsrikt hälsofrämjande 
arbete för att stärka elevernas psykiska hälsa. Resultatet kan identifiera brister i det 
hälsofrämjande arbetet för att stärka den psykiska hälsan hos eleverna vilket kan bidra 
till att arbetet förbättras.  
 

“ Gödslar vi eller arbetar vi med ogräsbekämpning?” (Skolverket, 2014a. s.14).  
 

Vart ligger egentligen fokus när det handlar om det hälsofrämjande arbetet?  
 

“ Stärker vi hälsan eller förhindrar vi ohälsa?” (Skolverket, 2014a. s.14).  
 
 
Syfte 
 
Syftet med studien var att beskriva skolsköterskans upplevelse av arbetet med att 
främja högstadieelevers psykiska hälsa. 
 
 
Metod 
 
Design 
 
En kvalitativ deskriptiv design har använts. Intervjuer med skolsköterskor har 
genomförts för att beskriva deras upplevelse. Detta är utifrån en epistemologisk 
vetenskaplig grund för att skapa kunskap inom området (Granskär & Höglund-
Nielsen, 2012). Med intervjuer kan en företeelse belysas, analyseras och beskrivas 
(Dahlberg, 1997) och på så sätt skapa förståelse för hur skolsköterskorna upplever det 
hälsofrämjande arbetet (Hartman, 1998). En kvalitativ intervju utgörs av att enkla 
frågor ställs som får innehållsrika svar, där man sedan söker efter mönster, skeende 
och åsikter (Trost, 2010). Vidare uttrycks det i likheter och skillnader i form av 
kategorier och teman (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). 
 
 
Urval  
Inklusionskriterier för att ingå i studien var att skolsköterskan skulle vara anställd på 
en skola som hade elever i årskurs sju till nio. Skolsköterskan skulle ha minst två års 
erfarenhet av elevhälsa och vara specialistsjuksköterska med inriktning skolsköterska, 
barnsjuksköterska eller distriktsköterska. Målsättningen var sex skolsköterskor från 
två olika kommuner av såväl manligt och kvinnligt kön i varierad ålder med olika 
specialistutbildningar. Efter godkännande från verksamhetscheferna att genomföra 
studien gjordes urvalet på olika sätt i kommunerna. Verksamhetschefen i den ena 
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kommunen informerade angående studien på ett elevhälsoteamsmöte där två frivilliga 
skolsköterskor anmälde sig med olika demografiska data och från olika 
socioekonomiska områden. Via mail från verksamhetschefen erhölls kontaktuppgifter 
till övriga skolsköterskor i kommunen. Ett strategiskt urval av två skolsköterskor 
utifrån inklusionskriterierna genomfördes, som gav den största spridningen utifrån 
demografisk data. Vidare skickades förfrågan till de två utvalda skolsköterskorna om 
deltagande i studien, en valde att tacka ja. Totalt inkluderades tre skolsköterskor från 
denna kommun. Vid strategiskt urval ges en bred variation i urvalet (Granskär & 
Höglund-Nielsen, 2012; Trost, 2012) som ökar användbarheten i studiens resultat 
(Lantz, 2007). I den andra kommunen skickade verksamhetschefen kontaktuppgifter 
till tre skolsköterskor som motsvarade studiens inklusionskriterier. Alla tre valde att 
medverka. 
 
De sex skolsköterskor som ingick i studien hade arbetat inom skolhälsovården mellan 
nio till 20 år. Deras specialistutbildning var barnsjuksköterska, distriktsköterska och 
skolsköterska. En man fanns bland de utvalda skolsköterskorna. Åldersspannet för 
skolsköterskorna låg mellan 42 och 61år och skolorna där de arbetade var belägna 
inom olika geografiska och socioekonomiska områden. Elevantalet som 
skolsköterskorna ansvarade för varierade mellan 350 och 768 stycken. 
Skolsköterskorna som ingick i föreliggande studie erhöll intervjuguide och 
informationsbrev i god tid innan intervjun ägde rum för att ges möjlighet till 
förberedelse. 
 
 
Datainsamling 
Datainsamlingen skedde under februari och mars, 2015. Intervjuerna varade 12-25 
minuter. En intervjuguide (bilaga A) användes för att möjliggöra samma struktur. 
(Hartman, 1998). Frågorna testades muntligt i samtal med en skolsköterska innan 
datainsamling, för att få bekräftat att frågorna var hållbara och avgränsade så att de 
gav ett resultat som svarade mot syftet (Lantz, 2007). Intervjuerna inleddes med 
underskrift av samtyckesblanketten och att samla in demografisk data, exempelvis 
antal år som yrkesverksam skolsköterska för att sedan övergå till intervjuguiden. 
Ingångsfrågan till intervjuguiden var; Upplever du att det finns en ökad psykisk 
ohälsa hos eleverna? Frågorna i intervjuguiden var halvstrukturerade vilket innebar att 
de formulerats i förväg men att de var konstruerade så att skolsköterskan hade 
möjlighet att med egna ord formulera sig fritt (Hartman, 1998; Lantz, 2007). En del 
följdfrågor ställdes för att få en djupare förståelse av skolsköterskornas svar. 
Intervjuerna spelades in med hjälp av inspelningsfunktion på mobiltelefon och 
fältnotat fördes. Ljudupptagningen på mobiltelefonen överfördes direkt efter avslutad 
intervju till ett USB minne och raderades därefter från mobiltelefonen. 
Skolsköterskorna fick efter intervjun kontaktuppgifter till studenterna om eventuella 
frågor skulle uppstå efteråt. 
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Databearbetning och dataanalys 
Den metodologiska ansatsen i studien är induktiv, en förutsättningslös analys av 
texter. (Granskär & Höglund- Nielsen, 2012). Med analytisk induktion samlas all data 
först in för att sedan analyseras och bearbetas om och om igen (Hartman, 1998) för att 
närma sig skolsköterskornas upplevelse att se på det hälsofrämjande arbetet.  
Intervjuerna transkriberades från det inspelade materialet av den som hade genomfört 
intervjun. Intervjuerna avidentifierades och kodades med siffror. Intervjuerna 
lyssnades igenom ett flertal gånger för att säkerställa att texterna var transkriberade så 
korrekt som möjligt. De utskrivna intervjuerna delgavs skolsköterskorna för att 
kontrollera om innehållet stämde överens med deras uppfattning av intervjuns 
innehåll. Endast små justeringar gjordes därefter.  
 
Kvalitativ innehållsanalys har använts för att bearbeta texten och metoden är 
användbar då intervjuer skall granskas och bearbetas för att utveckla teman eller 
kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). Fokus är att hitta variationer som beskrivs 
genom att forskaren identifierar likheter och olikheter i intervjutexterna vilka 
benämns som meningsbärande enheter (ibid.). Bearbetningen av intervjuerna har skett 
förutsättningslöst av samtliga studenter för att öka trovärdigheten i studien. Initialt 
analyserades den transkriberade texten individuellt för att sedan jämföra och diskutera 
vilket resultat som framkommit. Under bearbetningen av de transkriberade texterna 
jämfördes hela tiden textens innehåll mot studiens syfte genom en reflektion och 
diskussion mellan studenterna. De meningsbärande enheter som identifierades utifrån 
syftet döptes till en siffra, ett till sex, för att de lätt skulle kunna härledas till vilken 
intervju den tillhörde om eventuella frågor skulle uppstå.  
Texterna kondenserades och förkortades vilket gjorde texten mer lätthanterlig genom 
att ta bort talspråket i texterna (Graneheim & Lundman, 2004). Därefter 
kondenserades texten ner ytterligare till en annan nivå som benämndes kod.  
Koderna jämfördes därefter med avseende på likheter och skillnader för att sorteras in 
i subkategorier som i sin tur bildade kategorier. Analys av data utmynnades i ett latent 
tema och det manifesta innehållet i fyra kategorier med respektive två subkategorier. 
Det latenta som framkom i textmaterialet bildade ett gemensamt tema. Kategorier och 
teman återspeglar budskapet i datamaterialet. Om ett tema framkommit har en djupare 
bearbetning av resultatet genomförts (ibid.).  
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Tabell 1: Exempel på analysprocessens olika steg, meningsbärande enhet, 
kondenserad meningsenhet, kod, subkategori och kategori.   
 
Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Äh den rektorn vi 
har på högstadiet, 
han är positiv till det 
arbete vi gör ute  

Rektorn vi har på 
högstadiet, han är 
positiv till det arbete 
vi gör ute  

Rektorn stödjer 
vårt arbete  

Stöd från 
skolans 
organisation 

Samarbete krävs 
i det 
hälsofrämjande 
arbetet  

Unik möjlighet 
också att försöka 
komma in i klasser 
och prata om vissa 
saker. Kommer 
precis samma sak, 
man fångar upp 
eleverna, 
pedagogerna, 
lyhördheten. 

Unik möjlighet att 
försöka komma in i 
klasser och prata om 
vissa saker, man 
fångar upp eleverna, 
pedagogerna och är 
lyhörd. 

Kommunikation
, fånga upp, 
lyhördhet, 
tillgänglighet 

Skolsköterskans 
engagemang 

Skolsköterskan 
som aktiv aktör i 
det  
hälsofrämjande 
arbetet 

 
 

Etiska övervägande 
Innan studien genomfördes har godkännande från den lokala etikprövningsgruppen 
inom omvårdnad vid Sektionen för Hälsa och Samhälle på högskolan i Halmstad 
inhämtats (Dnr: UI 2014/1304) samt från verksamhetscheferna i de båda 
kommunerna.  
 
Studien har genomförts genom att tillgodose de fyra forskningsprinciperna enligt 
Vetenskapsrådet (2011). Informationskravet har upprätthållits genom att information 
angående studiens syfte och metod har presenterats både muntligt via telefonsamtal 
och skriftligt via mail till skolsköterskorna. Detta i enlighet med lagen om 
etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). Informationsbrev, 
samtycke att medverka och intervjufrågor (bilaga A) gav möjlighet till förberedelse 
och eftertanke till varje skolsköterska som valde att medverka i studien. Det framgick 
tydligt att skolsköterskans medverkan var frivillig och att det insamlade materialet 
endast skulle användas i studiens syfte i enlighet med nyttjandeskravet. Information 
gavs även att intervjuerna skulle spelas in för att sedan skrivas ner och analyseras men 
allt material skulle behandlas konfidentiellt (Trost, 2010). Samtyckeskravet har 
bevakats genom att betänketid och möjlighet till frågor gavs innan skolsköterskorna 
gav sitt skriftliga samtycke till deltagande i studien då intervjun ägde rum (SFS 
2003:460). Skolsköterskorna informerades om att de när som helst under intervjun 
kunde avbryta sitt deltagande trots påskrivet samtycke (Trost, 2010). Om 
skolsköterskorna upplevdes obekväma i situationen av studenterna till föreliggande 
studie kunde intervjun avbrytas. Intervjun har utförts av en student för att undvika 
underläge (Hartman, 1998) för skolsköterskorna. Materialet har behandlats 
konfidentiellt i enlighet med konfidentialitetskravet, det vill säga att ingen 
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utomstående har kunnat delges information så att informanterna skulle kunna kännas 
igen och identifieras (Trost, 2010). Intervjuerna har avidentifierats från känsliga 
personuppgifter och i den publicerade magisteruppsatsen går resultatet inte att härleda 
till enskild skolsköterska enligt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Direkt efter 
intervjuerna har ljudinspelningarna sparats på USB-minne och raderats från 
mobiltelefonerna. När intervjuerna var transkriberade skickades det utskrivna 
materialet till skolsköterskorna för att kontrolleras om innehållet stämde överens med 
deras uppfattning av intervjuns innehåll. Endast studenterna och handledaren har haft 
tillgång till det transkriberande materialet som varit inlåst i ett skåp. Allt insamlat 
datamaterial kommer att destrueras efter att magisteruppsatsen blivit godkänd, detta 
enligt regler från Halmstad Högskola. 
 
Skolsköterskorna informerades om att de kan ta del av resultatet efter att studien 
examinerats och publicerats i DIVA, Halmstad Högskolas databas för uppsatser. 
Studenterna har även erbjudit skolsköterskorna och verksamhetscheferna att skicka 
dem den färdiga magisteruppsatsen. Riskerna som befarades med deltagande i studien 
var att skolsköterskorna skulle kunna uppleva skuldkänslor för outfört hälsofrämjande 
arbete. Detta blev delvis bekräftat under intervjuerna då skolsköterskorna upplevde 
tidsbrist för det hälsofrämjande arbetet. Riskerna med medverkan i studien bedömdes 
dock som låg, då inget känsligt ämne undersöktes.  
 
 
Resultat  
 
Studiens syfte var att beskriva skolsköterskans upplevelse vid arbetet med att främja 
högstadieelevers psykiska hälsa. Eftersom samtliga sex skolsköterskor betonade 
vikten av ett fungerade samarbete mellan olika parter kring eleverna framkom ett 
tydligt tema; samverkan och god organisation med ett elevcentrerat perspektiv för att 
främja den psykiska hälsan. Skolsköterskornas upplevelse var att om ett bra 
hälsofrämjande arbete skulle kunna genomföras krävdes det ett välfungerande team 
kring eleverna och ett samarbete mellan elevhälsoteam, pedagoger, ledning, föräldrar 
och inte minst med elevens eget empowerment som bas.  

Under analysprocessen framkom tre kategorier; samarbete krävs i det hälsofrämjande 
arbetet, skolsköterskan som aktiv aktör i det hälsofrämjande arbetet och det krävs att 
skolsköterskan arbetar utifrån ett elevperspektiv med tillhörande subkategorier 
(Fig.1). De tre kategorierna beskrivs nedanför tabellen och presenteras utifrån 
subkategorierna som förstärks med citat. De olika citaten benämns med siffrorna ett 
till sex utifrån vilken intervju de är kopplade till. 
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Figur 1: Resultat från studien; tre kategorier och dess tillhörande subkategorier 
beskriver skolsköterskans upplevelser av vad som har betydelse för ett framgångsrikt 
hälsofrämjande arbetet. 

 

Samarbete krävs i det hälsofrämjande arbetet 
Stöd från skolans organisation 

I studien framkom brister i den planerade organisationen för att få det hälsofrämjande 
arbetet att fungera. Samtliga skolsköterskor upplevde tidsbrist som en aspekt vilken 
påverkade deras hälsofrämjande arbete för att stärka elevernas psykiska hälsa. 
Tidsbehovet prioriterades inte heller i skolans organisation som den borde. 
Skolsköterskorna fick ta tid när det passade vilket inte gav en kontinuitet och det 
hälsofrämjande arbetet blev svårt att organisera och planera.  

“Vi har inte fått så mycket tid till det för att vi fick liksom ta lektioner här och 
där och sen så passade inte så det blev svårt för oss att organisera…” (Intervju 
4). 
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” Ja, asså, skolan är ju en fantastisk arena där man når så många ungdomar, 
så där skulle vara tid avsatt till det och ett program egentligen, det är det ju 
inte, utan vill vi göra någonting så får vi slåss för att få utrymme, skolan ägs ju 
av skolan och tiden där är knapp till och med för lärarna att få gjort det dom 
ska” (Intervju 2). 

En positiv rektor som stöttade skolsköterskans hälsofrämjande arbete var en 
förutsättning för att det skulle fungera i skolan menade de flesta av skolsköterskorna. 
Upplevelsen skolsköterskorna hade var att inga resurser avsattes till deras 
hälsofrämjande arbetet, utan det byggde på skolsköterskans egna initiativ och vilja att 
avsätta tid för hälsofrämjande verksamhet ute bland eleverna men att rektorerna gärna 
såg ett hälsofrämjande initiativtagande hos skolsköterskorna. 

“Rektorn klappar en på axeln och säger att gör vad du vill det är jättebra! men 
man får inga resurser till det så utan det är helt och fullt upp till en själv. ...vill 
jag samverka med någon lärare så är det upp till mig att göra det och upp till 
läraren det är ju inte så att det är någon tid avsatt till det absolut inte” (Intervju 
2). 

 “...vår rektor han är ju väldigt mycket för att se oss så mycket som möjligt ute i 
klasserna. Har du en ledig stund gå in och gör ett klassbesök…” (Intervju 5). 

Samtliga skolsköterskor i genomförda intervjuer var överens om att för ett bra 
hälsofrämjande arbete skulle fungera krävdes ett nätverk runt eleven med ett 
välfungerande samarbete mellan olika professioner. Skolsköterskorna beskrev att de 
ofta samarbetade med andra yrkeskategorier såsom pedagoger, sjukgymnast, kurator 
beroende på vilket hälsofrämjande arbete de inriktade sig på. Flera av 
skolsköterskorna tog upp vikten av att elevhälsoteamet gick ut i klasserna och pratade 
kring hälsofrämjande ämnen. Detta möjliggjorde tillfälle att vara tillsammans, lära 
känna och fånga upp eleverna. 

”Unik möjlighet också att komma in i klasser i och prata om vissa  saker. 
Kommer precis samma sak, man fångar upp eleverna, pedagogerna, 
lyhördheten” (Intervju 5). 

Majoriteten av skolsköterskorna uttryckte att pedagogernas arbete var den 
huvudsakliga aspekten som spelade in, då pedagogerna träffade eleverna varje dag. 
De menade att det var pedagogerna som kunde fånga upp eleverna och 
uppmärksamma den psykiska hälsan och att det var i klassrummet som det 
huvudsakliga hälsofrämjande arbetet kunde ske. Därför informerade skolsköterskorna 
pedagogerna att de ville komma ut mer i klasserna. Skolsköterskorna upplevde att en 
del pedagoger betraktade skolsköterskornas hälsofrämjande arbete som mindre viktigt 



 

 12 

i jämförelse med deras egen undervisning. De menade att tid stals från dem, vilket 
försvårade för skolsköterskorna att få det hälsofrämjande arbetet att fungera.  

”Och sen ska man ju också få tiden ifrån pedagogerna… Som på dem här 
skolorna är dem ju väldigt entusiastiska lärarna. ...och det är jättesvårt liksom 
och få ta tiden” (Intervju 3). 

…” beroende på vilket skola man är på för de är lite beroende på 
hur pass efterfrågade vi är, hur lätt det är att få tider” (Intervju 1). 

Enstaka skolsköterskor berättade att de var ute i klasserna och arbetade 
hälsofrämjande för att stärka elevernas psykiska hälsa. En skolsköterska uttryckte att 
pedagogerna och ledningen på hennes arbetsplats såg hennes hälsofrämjande arbete 
som en viktig del i organisationen och dess betydelse för elevernas hälsa. 

”Ja det är ordinarie på schemat, ja så det har vi alltid i åttan, så vi 
träffar varje klass tre gånger jag och kuratorn och pratar om ja hur 
man ska vara rädd om sig och må bra helt enkelt” (Intervju 1). 

Dialog med föräldrar 

I intervjuerna framkom betydelsen av föräldrarnas samarbete med skolan. En viktig 
aspekt var att nå ut till föräldrarna i det hälsofrämjande arbetet. 

”…samarbete med familjerna, man ska stärka familjerelationerna, 
att det finns ett gott stöd hemma ”(Intervju 6). 

Ett sätt menade en skolsköterska skulle kunna vara att jobba med föräldrarna på 
högstadiet i grupp precis som man gjort på barnavårdscentralen när barnen var små 
för att möjliggöra samarbete kring de hälsofrämjande beteendena hos eleverna. 

 “Men jag tänker att även högstadieföräldrar också hade behövt träffas 
 och haft föräldracafé...” (Intervju 1). 

 

Skolsköterskan som aktiv aktör i det hälsofrämjande arbetet 
Skolsköterskans engagemang  

Skolsköterskans eget intresse var en aspekt som påverkade det hälsofrämjande 
arbetets inriktning. En skolsköterska lyfte att den egna personligheten styrde vad man 
var intresserad av och valde att arbeta med i sitt hälsofrämjande arbete. 
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”Och sen är det då kanske mitt eget, egen personlighet. För det finns ju alltid. 
..alltså är jätteintresserad till exempel om man nu säger bara rökning och 
kanske jobbar jättemycket på detta” (Intervju 4). 

Alla utom en av skolsköterskorna betonade tidsbrist som en aspekt i det 
hälsofrämjande arbetet. Trots viljan hos skolsköterskorna att arbeta hälsofrämjande så 
fanns inte alltid möjligheten till detta arbete då mycket av tiden gick åt för att utföra 
andra åläggande såsom hälsosamtal och vaccinationer. Det framkom hos några av 
skolsköterskorna att de hade ansvar över för stort elevantal vilket gjorde att deras tid 
inte räckte till. 

”Vi behöver mindre elever per heltid skolsköterska för att kunna göra ett bra 
hälsofrämjande arbete” (Intervju 5). 

Flera av skolsköterskorna poängterade att för att fånga upp eleverna och arbeta 
hälsofrämjande krävs mer delaktighet och engagemang i elevernas skoldag. 
Klassrumssituationen och att vara med på olika aktiviteter som barnen gjorde var 
viktiga aspekter som betonades i ett hälsofrämjande arbetet. 

                 ”…försöka vara med på olika aktiviteter som barnen gör, jag var med dom när 
de var på hajk i höstas och var med en av klasserna som sov över så får man 
mer naturliga samtal med eleverna och inte bara när de kommer” (Intervju 1). 

Två skolsköterskor berörde genusperspektivet då pojkarna upplevdes bli fler och fler 
med självskadebeteende och ångestdepressioner men de glömdes ofta bort. Mycket 
fokus lades på tjejerna i exempelvis olika grupper för att förebygga och främja hälsa. 

”Och det har jag haft föräldrar som också tagit kontakt och sagt; ja men ni 
har för tjejerna men ingenting för pojkarna” (Intervju 4). 

Svårigheter att utvärdera det hälsofrämjande arbetet 

Några skolsköterskor önskade en röd tråd som följde eleven som individ genom hela 
skolgången, från förskoleklass till årskurs nio. En vision var att ha en struktur i det 
hälsofrämjande arbetet och stärka den psykiska hälsan genom hela grundskolan.  

En skolsköterska önskade mer tid till samverkan med andra skolsköterskor för att se 
om det hälsofrämjande arbetet utfördes på rätt sätt och på så vis utvärdera sitt 
hälsofrämjande arbete. Två skolsköterskor tyckte det var svårt att utvärdera det 
hälsofrämjande arbetet, då de inte förrän flera år senare fick vetskap om effekten av 
arbetet. En annan skolsköterska lyfte att när fler elever gick ut med fullständiga betyg 
och hade nått sina mål var det en utvärdering av det hälsofrämjande arbetet. 
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”Alltså jag ser det ju framför allt att vi har fler elever som går ut härifrån med 
fullständiga betyg, att de uppnår sina mål. Ehh för jag tänker att just det här 
med att man klarar skolan är ju en av de mest grundläggande hälsofrämjande 
faktorerna som finns…” (Intervju 6). 

Skapa relation 

Det framkommer i studien att samhället är en yttre faktor som speglar den psykiska 
ohälsan. Hur samhällets välmående i stort ser ut påverkar klimatet i skolan. Därför är 
det som flera av skolsköterskorna upplevde viktigt att vara lyhörd och tillgänglig för 
eleverna för att få vetskap om vad som försiggår i elevernas vardag. Skolsköterskorna 
uttryckte att massmedia påverkar eleverna, samhällets klimat är hårdare och andra 
krav ställs på eleverna. Det kroppsliga idealet ger eleverna en inre stress då de känner 
att de ska vara eller se ut på ett visst vis. Flertalet skolsköterskor framhöll att den 
psykiska ohälsan ger uttryck för ökad oro och stress därför är det viktigt att 
skolsköterskan finns tillgänglig för eleven och kan möta dem behov som finns. 
Skolsköterskans placering på skolan betonade många som en viktig del i det 
hälsofrämjande arbetet. Närvaron till eleverna ökade med öppen dörr och att röra sig 
ute i korridoren. För eleverna blev inte skolsköterskan en främling utan en vuxen 
person i elevernas vardag som såg och hörde vad som pågick i korridorerna. 

 ”Sen är det så att jag försöker fånga stunden hela tiden. Jag sitter på ett bra 
 ställe. Jag sitter här i korridoren bland eleverna. När jag går ut träffar jag 
 eleverna och då fångar jag ju där de sitter” (Intervju 5). 

En skolsköterska uttryckte betydelsen av att vara en förebild för barnen, 
våga vara vuxen i mötet med dem. 

”Man måste våga vara en viktig vuxen, du måste våga ta ställning, 
du måste våga säga till, du måste våga bry dig om. Då får vi ett 
mjukare samhälle” (Intervju 5). 

En bra relation med eleverna och en fungerande elevhälsa där eleverna känner 
trygghet, uttryckte en skolsköterska som en viktig grund i det hälsofrämjande arbetet. 

”Att man har, får bra relationer med andra lärare och med andra vuxna” 
(Intervju 6). 

”Jag tror ju, jag tror ju på alltid allting handlar om att man har en relation 
med eleverna, det tror jag det är a och o”(Intervju 3). 
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Det krävs att skolsköterskan arbetar utifrån ett elevperspektiv 
Empowerment 

En upplevelse som var gemensam i alla intervjuer var betydelsen av att ge eleverna de 
redskap de behöver för att stärka deras självkänsla och att skapa känslan att de duger 
precis som de är. Detta ökade deras empowerment menade skolsköterskorna. Det 
lyftes fram att under hälsosamtalet och vid varje individuellt möte har skolsköterskan 
en unik chans att stärka eleven. 

”...det är stärka dem, att stärka det goda tycker jag är viktigt, att stärka det 
som de är bra på” (Intervju 4). 

”...stärka den inre styrkan. För att kunna säga du duger precis som du är” 
(intervju 5). 

I två intervjuer framkom vikten av att stärka alla elever, även de som mår bra. 

”...för det är ju också viktigt att fånga dem och se till att de håller sig, att de 
mår så bra som de gör” (Intervju 2). 

Tar tillvara elevernas självskattade hälsa 

En upplevelse som var gemensamt i alla intervjuer var vikten av att öka den egna 
medvetenheten hos eleverna, göra dem medvetna om sin egen hälsa. Vikten av att 
medvetengöra eleverna om att de är tonåringar i en utsatt situation framhölls och att 
de kan känna sig vilsna men att det också är normalt att känna så ibland, det är en 
normal utveckling. En skolsköterska menade att i det hälsofrämjande arbetet är det 
viktigt att stärka och förbereda eleven inför att bli vuxen. 

”...så jag ser att det är det som gör att en individ liksom kan gå ut härifrån 
grundskolan som en trygg person och som känner att jag kan styra mitt eget liv både 
inne ifrån och ute ifrån, man kan hantera sitt liv” (Intervju 6). 

En skolsköterska nämnde kost och sömn som viktiga aspekter att prata kring med 
eleverna. Hon uppmärksammande i samband med hälsosamtalen att det här med att 
vara perfekt är för många unga ett ideal vilket resulterat i att många av tjejerna i 
årskurs sju inte äter. Genom att vara närvarande och lyhörd i mötet med eleverna och 
arbeta utifrån där de befinner sig kan skolsköterskan upptäcka beteende som bidrar till 
en sämre hälsa. Detta beteende skulle kunna leda till en psykisk ohälsa när eleverna 
inte äter, så detta ansågs viktigt att lyfta. 
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“Sjuorna, tjejerna ska inte, man ska inte äta i sjuan, sen i åttan kan man äta 
lite och sedan i nian kan man äta. Mm… ja jag fattar inte det och då har jag 
efter hälsosamtalet försökt, kan man inte mixa klasserna då att sjuorna sitter 
blandades med niorna, att man ser att det är ok att äta…” (Intervju 3). 

De flesta informanterna berättade att i deras uppdrag ingick hälsosamtalet där den 
psykiska ohälsan till viss del fångades upp. En skolsköterska nämnde att 
hälsosamtalet i årskurs sju upplevdes som felplacerat, många av eleverna upplevdes 
omogna vilket gjorde det svårare att fånga elevernas intresse för aspekter som 
påverkar hälsan.               

 ”Så jag tycker nästan det här med klass när jag träffar de ute i klass på något 
 sätt är bättre än hälsosamtalet antagligen för att de är lite äldre och i sjuan  
 är de så pass små så det är svårt att fånga dem riktigt.” (Intervju 1). 

Fördelar sågs också med att träffa eleverna i grupp då de gavs möjlighet till 
delaktighet genom att stödja varandra och ges möjlighet till att reflektera över 
kamratens vanor och ovanor samt ge tips på hur de skulle göra för att kunna må 
bättre. Samtidigt stärktes den sociala integrationen. 

 “ … eller få sådana reflektioner kring när man går och lägger sig egentligen, 
 att klockan två på natten är liksom inte okej och det är ju lättare att höra  
 från andra kompisar att amen gud lägger du dig så sent?” (Intervju 1). 

Via samtal och genom att lyssna till hur eleverna upplevde sin egen situation i skolan 
beskrevs av en skolsköterska som en viktig aspekt för att kunna arbeta med elevernas 
egen medvetenhet om sin hälsa. 

 

Diskussion  
 
Metoddiskussion  
 
En kvalitativ metod användes i studien då den är lämplig när en djupare förståelse och 
beskrivning av respondentens upplevelse vill skapas (Lantz, 2007). Medverkandet i 
studien gav skolsköterskan möjlighet att reflektera över sitt hälsofrämjande arbete, sin 
vision och få idéer genom samtal om hur detta arbete skulle kunna utvecklas. 
Trovärdigheten i studien bedöms med kvalitetsbegreppen giltighet, tillförlitlighet och 
överförbarhet (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012).  
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Giltigheten i studien ökar då det karaktäristiska lyfts fram i resultatet som är avsett att 
beskrivas (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Urvalsprocessen av skolsköterskor 
som informanter i studien, skedde inte enligt planerat vilket har kunnat påverka 
trovärdigheten i studiens resultat. Två skolsköterskor anmälde frivilligt intresse att 
medverka. Variationen av de två frivilligas demografiska data var stor vilket gjorde 
att båda inkluderades. Samtidigt kan trovärdighetet i resultatet ha påverkats då de 
anmälde sig frivilligt. Deras frivilliga deltagande kan ha föranletts av att de frivilliga, 
var skolsköterskor som aktivt arbetar med hälsofrämjande arbete på sin arbetsplats. 
En god spridning på skolsköterskor utifrån demografiska data erhölls vilket kan ha 
stärkt giltigheten. Det strategiska urvalet ansågs av studenterna vara det bästa valet för 
att kunna finna likheter och skillnader i skolsköterskornas upplevelse. Studiens 
inklusionskriterier blev uppfyllda då samtliga skolsköterskor hade mer än två års 
erfarenhet av elevhälsa och arbetade med elever i årskurs sju till nio. Alla som 
inkluderades hade specialistutbildning som barnsjuksköterska, distriktsköterska eller 
skolsköterska. Endast en man är inkluderad i studien trots att strävan var lika många 
män som kvinnor. Kvinnor är överrepresenterade i yrket vilket gjorde det svårt att 
tillgodose. Under analysen framkom att mannens upplevelse inte skiljde från 
kvinnornas så bedömningen har gjorts att detta inte sänkt studiens trovärdighet. 
Skolsköterskorna arbetade i olika socioekonomiska och varierade områden som tätort 
och landsbygd. Med variation av demografisk data hos skolsköterskorna ökas 
giltigheten i studien. Studien har ett bra utfall med en större och en mindre kommun 
och olika socioekonomiska och geografiska områden. Med varierat urval ses det som 
undersöks från olika infallsvinklar och syftet med kvalitativ innehållsanalys är att få 
fram variationer och likheter (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Trovärdigheten 
kan ha påverkats av att endast sex intervjuer gjordes, men då uppfattningen vid 
intervjuerna var liknande hos flertalet skolsköterskor anses detta inte ha påverkat 
studiens trovärdighet. Studenterna utförde två intervjuer vardera, vilka ägde rum på 
skolsköterskornas arbetsplats under deras arbetstid, en timme var avsatt. Deras 
arbetsplats är en miljö som inger trygghet så att skolsköterskorna inte får en känsla av 
underläge (Trost, 2010). Intervjuerna skedde individuellt då intervju i grupp ansågs 
kunna orsaka skuldkänslor hos skolsköterskorna. Endast en student var närvarande 
vid intervjuerna så att inte skolsköterskorna skulle uppleva underläge. Samtidigt hade 
intervjuer med en bisittare kunnat bidra med kompletteringar om något 
uppmärksammats eller missats. För att besvara syftet användes en intervjuguide som 
redskap med semistrukturerade frågor för att möjliggöra lika struktur (Lantz, 2007). 
Då intervjuer användes som datainsamlingsmetod kunde följdfrågor ställas direkt för 
att få mer uttömmande svar i syfte att närma sig det som undersöktes (ibid. ; Trost, 
2010). Risken för missförstånd minimerades även med följdfrågor. Frågornas kvalitet 
ansågs svara på syftet då kategorier och ett tema kunde skapas vid analysen.  
Studenterna kan ha präglat resultatet då de är medskapare av texten som samlas in 
under intervjun (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Studenternas förförståelse kan 
synas i hur resultatet presenteras men trovärdigheten kan öka genom att studenterna 
under studiens gång fördjupat sig i ämnet som undersöks. Skolsköterskorna och 
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studenterna har samma grundutbildning och då kan det som undersökts betraktas ur 
informanternas perspektiv (Lantz, 2007).  
Förförståelse hos studenterna är att de har yrkeserfarenhet som sjuksköterskor men 
inte som skolsköterskor.  
 
Tillförlitligheten i studien stärks då en tydlig beskrivning av analysprocessen är gjord 
(Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Intervjuerna transkriberades och bearbetades 
med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004).  
Skolsköterskorna har läst sina intervjuer efter transkribering för att komplettera eller 
ta bort missuppfattningar vilket kan öka trovärdigheten i resultatet. Samma student 
som intervjuade skolsköterskan transkriberade intervjuerna snar tid efter intervjun 
skett, vilket gjorde att tankar som uppkommit under intervjun inte tappades bort. Alla 
intervjuer analyserades av samtliga studenter individuellt för att sedan jämföras och 
diskuteras vilka meningsbärande enheter som framkommit. Tillförlitlighet stärks 
genom att det framkom att analyserna fått liknande resultat. Tillsammans 
kondenserades sedan de meningsbärande enheterna efter diskussion mellan 
studenterna. De olika intervjuerna jämfördes gällande likheter och olikheter. Studiens 
resultat är presenterat med en bild som beskriver tema, kategorier och subkategorier, 
vilket gör att skillnaderna och likheterna som framkommit är lättöverskådlig. Detta 
stärker tillförlitligheten ytterligare. Resultatets trovärdighet styrks då det presenteras 
med citat från skolsköterskorna.  
 
Trovärdigheten i studien bedöms även med dess överförbarhet, om studien kan 
överföras (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012) till andra skolsköterskor. Genom 
studiens noggranna beskrivning av förfarande underlättas läsarens bedömning av dess 
överförbarhet (ibid.).  
 
 
Resultatdiskussion  
 

Under analysprocessen av studiens datainsamlingsmaterial framkommer kategorierna; 
samarbete krävs i det hälsofrämjande arbetet, skolsköterskan som aktiv aktör i det 
hälsofrämjande arbetet och att det krävs att skolsköterskan arbetar utifrån ett 
elevperspektiv. Då samtliga sex informanter upplever vikten av ett fungerade 
samarbete mellan olika parter kring eleverna framkommer temat tydligt, samverkan 
och god organisation med ett elevcentrerat perspektiv för att främja den psykiska 
hälsan. Samverkan och organisationen styr hela det hälsofrämjande arbetet. Utan 
politisk styrning, stöd från ledningen eller fungerande samarbete kring eleven kan inte 
ett fungerande hälsofrämjande arbete bedrivas framgångsrikt menar skolsköterskorna 
i föreliggande studie. Precis som Swanson (1991) menar är det ett samspel mellan 
olika element som gör att den goda omsorgen för individerna sätts i bruk i ett 
hälsofrämjande syfte.  
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Samarbete krävs i det hälsofrämjande arbetet 

Nya riktlinjer för elevhälsan flyttar fokus från det förebyggande arbetet till att 
elevhälsan och skolsköterskorna numera har som huvudsyfte att arbeta både 
hälsofrämjande och förebyggande (Prop. 2009/10:165; Riksföreningen 2011; 
Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). Detta arbetssätt ska ge möjligheter att främja 
elevernas hälsa och stödja dem för att de i sin tur skall kunna uppnå sina 
utbildningsmål (ibid.). Det bör arbetas mer med friskfaktorer/skyddsfaktorer, 
salutogena faktorer för att uppnå generella hälsovinster (Skolverket, 2014a). 
Skyddsfaktorer kan vara ett gott skolklimat med goda relationer mellan elever, lärare 
och andra vuxna, en ökad motivation hos eleverna vilket kan förbättra deras 
studieresultat (ibid.). Ett hinder i det hälsofrämjande arbetet som tas upp av 
skolsköterskorna i föreliggande studie är tidsaspekten. Skolsköterskorna känner att de 
inte får den tiden i organisationen som behövs. En del informanter vill ha det 
hälsofrämjande arbetet schemalagt för eleverna. Även Clausson et al. (2008) nämner 
tidsbristen som en svårighet för att kunna bedriva framgångsrikt hälsofrämjande 
arbete. Genom applikation av teoretikern Swanson (1991) menar studenterna till 
föreliggande studie att skolsköterskorna bör sätta sig in i elevernas perspektiv och på 
ett professionellt sätt skaffa tillräckliga kunskaper för hur eleven bör leva för att på 
bästa sätt försöka upprätthålla goda förutsättningar till hälsa. Det är mycket som kan 
påverka hur det hälsofrämjande arbetet ska kunna genomföras och här är tidsaspekten 
viktig menar skolsköterskorna.  
Skolsköterskorna betonar vikten av stöd från ledning och samarbete med föräldrar 
vilket skulle underlätta det hälsofrämjande arbetet. Pryjmachuk et al. (2012) uttrycker 
även familjens betydelse i det hälsofrämjande arbetet kring eleven. Reuterswärd et al. 
(2010) menar att mycket av det hälsofrämjande arbetet läggs på skolsköterskorna och 
studien belyser vidare hinder för utveckling av det hälsofrämjande arbetet om inte 
samverkan finns. Det krävs en klar organisationsstruktur och uppdelning av ansvar för 
att skapa goda hälsofrämjande möjligheter för eleverna (ibid.). 
Elevantalet är också en viktig aspekt som några av skolsköterskorna beskriver. I den 
nya propositionen hos regeringen som klart och tydligt beskriver vad som bör 
förändras i det hälsofrämjande arbetet tas inte elevantalet upp (Prop. 2009/10:165). 
Socialstyrelsen och Skolverket (2014) lyfter hur elevhälsoarbete bör bedrivas framför 
allt i klassrummen. Det står beskrivet i elevhälsans vägledning vikten av 
skolsköterskornas besök ute i klassrummen (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014) men 
svårigheter finns då tiden inte räcker till enligt skolsköterskorna i föreliggande studie. 
Ytterligare svårighet i detta är samarbetet med lärarna menar skolsköterskorna. Enligt 
resultatet i föreliggande studie är det oftast svårt att få tid av lärarna som också har en 
pressad situation. Reuterswärd et al. (2010) belyser kunskapsbrist hos rektorerna om 
skolsköterskans arbete vilket kan hämma det hälsofrämjande arbetet. Resultatet i 
föreliggande studie visar dock att viljan med det hälsofrämjande arbetet ofta finns hos 
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rektorn, men finns inte tiden eller resurserna så är det svårt att utföra det 
hälsofrämjande arbetet menar skolsköterskorna 

 

Skolsköterskans som aktiv aktör i det hälsofrämjande arbetet 

Resultatet i studien belyser det personliga intresset som styr skolsköterskan i det 
hälsofrämjande arbetet, vad som ligger i intresse av att arbeta med. Det personliga 
intressets påverkan i det hälsofrämjande arbetet stärks med en studie som tar upp 
skolsköterskornas engagemang för elevernas psykiska hälsa i sitt resultat som en 
viktig aspekt för att kunna bedriva hälsofrämjande arbete (Pryjmachuk, Graham, 
Haddad & Tylee, 2012). Skolsköterskans engagemang och närvaro i mötet med 
eleverna skapar förutsättning för en relation med eleverna i det hälsofrämjande arbetet 
menar skolsköterskorna i föreliggande studie. Elevhälsans nya vägledning 
(Socialstyrelsen & Skolverket, 2014) menar att elevhälsa bör bedrivas i skolan och 
även i klassrummen, vilket även Rowling (2009) styrker, att hälsa och välbefinnande 
samt pedagogik bör integreras. Detta menar även skolsköterskorna i föreliggande 
studie att om möjlighet ges att delta i olika klassrumsaktiviteter underlättas det 
hälsofrämjande arbetet. Två av skolsköterskorna i studien lyfter genusperspektivet 
som ett observandum. Pojkarna psykiska ohälsa upplevs öka och genom att vara 
närvarande och lyhörd i elevernas skoldag och i klassrumssituationer möjliggörs även 
uppmärksamheten kring detta och om möjligt finna orsaker till den ökade psykiska 
ohälsan menar skolsköterskorna. Enligt Swanson (1991) är det viktigt med ett 
personligt engagemang och ansvar till individen vilket också resultatet i föreliggande 
studie visar. Skolsköterskorna menar att engagemang och drivkraft är viktigt i arbetet 
med eleverna. Våga vara vuxen och våga bry sig om samt säga ifrån i elevernas 
närvaro lyfts som betydelsefullt i studiens resultat. 

Elevhälsan bedrivs med både hälsofrämjande och hälsoförebyggande arbete 
(Skolverket, 2014a). Faktum är att det inte görs någon större skillnad mellan 
begreppen hälsofrämjande och hälsoförebyggande insatser. Det pratas om det som om 
det vore samma sak (ibid.). Detta bekräftar resultatet av intervjuerna i studien då 
skolsköterskorna ofta blandande ihop begreppen. Även om tyngdpunkten låg på det 
hälsofrämjande arbetet så belyser skolsköterskorna i föreliggande studie även 
upplevelser om det förebyggande arbetet. Hälsofrämjande arbete är svårt att utvärdera 
menar några av skolsköterskorna. Två skolsköterskor i föreliggande studie belyser 
detta att det är svårt att veta vems insats det är som lett till framgång för att stärka 
elevernas psykiska hälsa. Utvärdering är ett viktigt redskap för att kunna förbättra ett 
arbetssätt. En försämrad hälsa menar BRIS (2012) och De Ridder et al. (2013) kan 
leda till nedsatt prestationsförmåga vilket i sin tur kan leda till att eleverna inte klarar 
sin examen. En av skolsköterskorna menar att om fler elever klarar skolan har vi en 
utvärdering av det hälsofrämjande arbetet. Något som sticker ut i studien är att en av 
skolsköterskorna betonar att fler elever går ut med fullständiga betyg samtidigt som 
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en annan skolsköterska uppger att de flesta eleverna faktiskt mår väldigt bra. Detta 
resultat stämmer inte överens med det som Folkhälsomyndigheten (2014) ser, att den 
psykiska ohälsan ökar hos elever. Hur samhället ser ut sätter sin prägel på klimatet i 
skolan menar skolsköterskorna. Faktorer på det individuella planet, i hemmet, i skolan 
och i samhället påverkar elevens psykiska hälsa (Clausson et al., 2008). 
Socialstyrelsen (2013) menar att samhället kan vara en bidragande orsak till den 
ökade psykiska ohälsan. Skolsköterskorna i föreliggande studie betonar att genom 
närvaro och lyhördhet ges förståelse för hur eleverna har det och möjlighet att bygga 
upp en relation mellan skolsköterska och elev. Larsson et al. (2014) belyser i sin 
studie vikten av en förtroendefull relation i det hälsofrämjande arbetet, vilket skapas 
genom tillgänglighet, öppenhet och tillförlitlighet. Pryjmachuk et al. (2012) förstärker 
detta då deras studie poängterar vikten av att lyssna på eleverna och ta deras känslor 
på allvar.  
Genom att tillämpa Swansons (1991) teori i skolan bör skolsköterskan vara 
närvarande och leva sig in i och förstå hur eleverna känner eller uppfattar sig själva 
samt kunna förstå vilka resurser som behöver sättas in för deras välmående. 
Föreliggande studie framhåller att närvaro och lyhördhet erhålls genom hälsosamtal 
men via klassrumsbesök ges även möjlighet att lära känna eleverna. Skolsköterskorna 
får en känsla av hur klimatet är och möter eleverna där de befinner sig för att kunna 
prata och bekräfta eleverna och om möjligt kanske starta en diskussion i grupp med 
ett hälsofrämjande syfte. I Claussons et al. (2008) avhandling framkommer att den 
psykiska hälsan hos eleven bäst kan bedömas då eleverna och skolsköterskan möts i 
spontana möten. Golsäter, Lingfors, Sidenvall och Enskär (2012) stärker detta 
ytterligare där de beskriver interaktionens betydelse i samtalet med eleverna. 
Hela detta resonemang kring närvaro och lyhördhet i olika situationer med eleven 
anses stämma väl överens med Swanson första element, knowing. 
Swanson (1991) uttrycker vikten av närvaro och att dela känslor, being with, med 
individen. Resultatet i föreliggande studie visar på betydelsen av att vara tillgänglig 
och mer ute bland eleverna för att bedriva hälsofrämjande arbete. Det nämndes att ha 
“öppen dörr”, gå ut i korridorerna och vara med på olika aktiviteter tillsammans med 
eleverna var betydelsefullt i det hälsofrämjande arbetet. Larsson et al. (2014) lyfter att 
genom en öppen dörr och tillgänglighet kan arbetet ske mer hälsofrämjande. 
Skolsköterskan har genom vistelse ute bland eleverna möjlighet att se till elevernas 
behov (ibid.). 
 
 
Det krävs att skolsköterskan arbetar utifrån ett elevperspektiv 

Swanson (1991) lyfter att fokus ska ligga på individerna och deras självskattade hälsa 
för att förstå vad de går igenom, knowing. Lyhördhet tas upp i föreliggande studie 
som en nödvändighet för ett fungerande samtal, genom att lyssna in vad eleverna har 
för behov. Göra eleverna mer delaktiga gällande sin egen livsstil. 
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En annan studie poängterar vikten av att vara lyhörd och intresserad av elevernas 
vardag i det hälsofrämjande arbetet (Larsson et al., 2013). 
Person et al. (2013) betonar att grunden i det hälsofrämjande arbetet är att stärka 
eleverna genom stöd, bekräftelse, omtanke och tillit. Alla skolsköterskorna i 
föreliggande studie upplever arbetet med att stärka elevernas tro på sig själva och 
stärka elevernas empowerment som viktigt, för elevernas möjlighet att möta och 
hantera eventuella händelser i framtiden, vilket även Swanson betonar i maintaining 
belief (Swanson, 1991). Larsson et al. (2014) menar att det är viktigt att hjälpa 
eleverna förstå hur de kan påverka sin vardag, hjälpa dem göra val i vardagen som 
påverkar dem nu och kan vara viktiga i framtiden. I ett hårt samhällsklimat är det 
ännu viktigare som en skolsköterska i föreliggande studie framhåller, att ett av målen 
i det hälsofrämjande arbetet bör vara, att eleverna fullföljer sin skolgång som trygga 
personer som kan styra och hantera sina liv. Två av skolsköterskorna betonar även att 
förstärka de elever som mår bra för att de ska fortsätta att må bra, vilket verkligen 
gödslar det hälsofrämjande arbetssättet. En svårighet i detta ses om elevantalet är för 
stort, att inte kunna se och höra alla eleverna menar några av skolsköterskorna. 

Doing for, är ett element som Swanson (1991) poängterar är viktigt. Kunna hjälpa 
individen klara av det som är svårhanterat just nu, vilket inkluderar förutse behov, 
trösta och bevara individens värdighet (ibid.). Enligt Socialstyrelsen (2013) måste 
skolsköterskorna vara lyhörda och observanta för att tidigt uppmärksamma elever 
som är sårbara och löper större risk till utvecklande av psykisk ohälsa. Detta menar 
några skolsköterskor i föreliggande studie kan underlättas om de arbetar med eleverna 
i grupp. Skolsköterskorna har då möjlighet att se och identifiera elevernas behov, 
agera för att hjälpa dem vidare. Genom gruppsamtal ges möjlighet för eleverna till 
delaktighet i det hälsofrämjande arbetet genom tips till varandra hur de ska bevara 
hälsan. Elever i samma situation kan användas som verktyg för att stärka varandra i 
det hälsofrämjande arbetet menar skolsköterskorna. Detta styrker Larsson et al. 
(2014) som trycker på vikten av möten och diskussioner både individuellt och i grupp.  

Något som stack ut i föreliggande studiers resultat är skolsköterskornas upplevelser av 
att göra eleverna medvetna om att de är tonåringar i en utsatt situation. Som tonåring 
är det normalt att ibland känna sig vilsen, det är en normal utveckling menar några av 
skolsköterskorna. Det är viktigt att veta vad som är den normala psykologiska 
utvecklingen hos eleverna för att kunna hitta det som är avvikande (Rising 
Holmström, Asplund & Kristiansen, 2013). Genom att överföra Swansons (1991) 
teori bör skolsköterskan vägleda och informera eleverna för att hjälpa dem ta ett 
beslut för att uppnå god hälsa. Skolsköterskan bör sedan kunna följa upp och ge 
återkoppling, enabling. En önskan finns hos skolsköterskorna i föreliggande studie att 
ha en röd tråd i det hälsofrämjande arbetet som följer eleven genom hela grundskolan, 
vilket möjliggörs genom hälsosamtal. Efter självskattad hälsa hos eleven ges tillfälle 
att individuellt informera, förklara, stödja och ge alternativ för att främja hälsa hos 
eleven menar några av skolsköterskorna. Uppföljning och feedback kan sedan ges 
tillsammans med eleven vid nästa hälsosamtal. Att stödja och hjälpa eleverna till att 
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upprätthålla en god livsstil som främjar deras hälsa vilket förhoppningsvis leder till ett 
ökat välbefinnande, stämmer väl överens med skolsköterskans kompetensbeskrivning 
(Riksföreningen, 2011). Skolsköterskorna i föreliggande studie betonar vikten av att 
undervisa eleverna i hälsofrämjande ämnen på både individnivå och gruppnivå. 
Genom att applicera Swansons teori är det av vikt att skolsköterskorna skapar 
förutsättningar för eleverna att ta sig igenom olika övergångar och oförutsedda 
händelser i livet, exempelvis fullfölja skolgången och att bli vuxen är en övergång 
som lyfts i studien. Larsson et al. (2014) förstärker detta och menar genom att 
uppmuntra eleverna att prata om sina mål och vägar för att nå dit hjälper man eleverna 
att komma till insikt om vad de uppfattar som viktigt i livet.  

 

Konklusion 
Tidigare studier visar att den psykiska ohälsan ökar bland våra ungdomar. Här har 
elevhälsan en viktig funktion att stödja eleven att klara av utbildningens mål och har 
enligt skollagen uppdrag att bevara och förbättra elevernas psykiska och fysiska hälsa 
och verka för sunda levnadsvanor. Under studiens process har en förförståelse 
utvecklats till en djupare insikt av skolsköterskornas hälsofrämjande arbete. I 
resultatet framkommer samverkan mellan olika yrkeskategorier och en god 
organisation med ett elevcentrerat perspektiv för att främja den psykiska hälsan för 
att möjliggöra och underlätta det hälsofrämjande arbetet. Även hur viktigt det är med 
ett fungerande samarbete på lokal nivå på skolan. Skolsköterskorna upplever att de 
måste få tid från verksamheten, få rektorns stöd och även föra en dialog med 
föräldrarna för ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete. Skolsköterskans egna initiativ 
till det hälsofrämjande arbetet är ett villkor för att det skall bedrivas då det inte finns 
med i verksamhetens planering. Genom att vara närvarande och tillgänglig, ta tillvara 
elevens självskattade hälsa kan skolsköterskan stärka elevernas psykiska hälsa och 
öka deras empowerment. Detta kan ske genom att möta dem i grupp och genom 
undervisning. Swansons omvårdnadsteori kan som studiens resultat visat appliceras 
på skolsköterskornas hälsofrämjande arbete men för att utveckla det hälsofrämjande 
arbetet bör skolsköterskorna lägga större fokus på maintaining belief, knowing och 
being with samt enabling. ”Doing for” gör skolsköterskan när hon hjälper elever som 
kommer till henne och inte mår bra. 

 

Implikation 
Elevhälsan har fått en mer betydande roll för att stärka elevernas psykiska hälsa. 
Denna studie bidrar med kunskap om hur det hälsofrämjande arbetet för att stärka 
elevernas psykiska hälsa kan underlättas inom elevhälsan. Intervjun kan väcka tankar 
hos skolsköterskan som ger möjlighet att reflektera över hur det hälsofrämjande 



 

 24 

arbetet i skolan ser ut idag och hur detta kan förbättras för att möta den ökade 
psykiska ohälsan hos eleverna. Studien kan även användas som redskap för 
skolsköterskorna, genom att prata om sina uppfattningar av sitt hälsofrämjande arbete 
kan de få mer insikt i vad arbetet innebär och vad de skulle vilja göra mer av för att 
främja hälsa hos eleverna. Kunskapen som studien bidrar med skulle även kunna bli 
till nytta för nyutexaminerade distriktsköterskor som väljer arbete inom elevhälsan. 
Vidare forskning behövs utifrån elevernas perspektiv, då infallsvinklar från båda håll 
hade kunnat utveckla skolsköterskans hälsofrämjande arbete ytterligare. 
Samarbete är en viktig del i resultatet och fortsatt forskning om hela elevhälsoteamets 
påverkan på elevernas psykiska ohälsa/hälsa kunde även vara av intresse. Studien är 
en utförd empirisk pilotstudie vilket hade kunnat ligga som grund till en fullskalig 
studie. 
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Intervjuguide   
 
   

Upplever du att det finns en ökad psykisk ohälsa hos eleverna? Om ja, på vilket sätt upplever du 
psykiska ohälsa hos eleverna? 
 
 
På vilket sätt upplever du att den psykiska ohälsan främst kan fångas upp hos eleverna? 
 
 
Kan du beskriva hur du idag arbetar hälsofrämjande för att stärka elevernas psykiska hälsa? 
 
 
På vilket sätt upplever du idag att ditt hälsofrämjande arbete stärker elevernas psykiska hälsa? 
 
 
På vilket sätt upplever du att du får/har stöd från rektorn i ditt hälsofrämjande arbete för att stärka 
elevernas psykiska hälsa?  
 

 

Är det något du saknar i ditt arbete för att kunna bedriva hälsofrämjande arbete? Vision? 
 
 
 
Är där något mer du skulle vilja tillägga eller dela med dig som du känner att vi inte tagit upp under 
intervjun? 
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