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Bakgrund: Forskning tyder på att ett ensamkommande flyktingbarn löper en större risk för 

psykiska hälsoproblem. Skolsköterskors arbete ska präglas av ett salutogent perspektiv och 

att främja psykisk hälsa kan vara av stor betydelse för ett ensamkommande flyktingbarns 

välbefinnande.  

 

Syfte: Studiens syfte var att belysa skolsköterskors erfarenheter av att främja psykisk hälsa 

hos ensamkommande flyktingbarn 

 

Metod: Det användes en kvalitativ metod i studien och analys genomfördes med en kvalitativ 

innehållsanalys. Det intervjuades åtta skolsköterskor verksamma i Stockholms län genom 

semistrukturerade e-postintervjuer.  

 

Resultat: Studien resulterade i tre kategorier och sex underkategorier. Kategorierna var: att 

förmedla kunskaper utifrån behov, att samverka och att skapa förutsättningar för att främja 

psykisk hälsa.  

 

Slutsats: Studien visar att skolsköterskor är betydelsefulla personer i skolan för att främja 

psykisk hälsa och belyser hur det är möjligt att genomföra ett hälsofrämjande arbete, vikten 

av hälsosamtal och även skolsköterskors samverkan. Hälsofrämjande arbete med psykisk 

hälsa underlättas om förutsättningar i form av bättre organisation och samordning skulle 

finnas. 
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Background: Research suggests that an unaccompanied refugee child is at greater risk of 

mental health problems. School nurses' work should be characterized by a salutogenic 

perspective and promoting mental health is important for the well-being of unaccompanied 

refugee children.  

Aim: The purpose of the study was to elucidate the school nurses’ experiences with 

promoting mental health of unaccompanied refugee children.  

Method: A qualitative method was used in the study and analysis was conducted by using a 

qualitative content analysis. Eight school nurses from schools in Stockholm County were 

interviewed through semi structured email interviews.  

Results: The study resulted in three categories and six subcategories. The categories were: 

to imparting knowledge based on needs, to cooperate and to creating conditions for 

promoting mental health. 

Conclusion: The results show that school nurses are significant persons in the school to 

promote mental health and elucidate how it is possible to implement health promotion work, 

the importance of health conversation and school nurses’ cooperation with others. It appears 

that health promotion work with mental health is facilitated if conditions in terms of better 

organization and coordination exist. 
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INLEDNING 

En del flyktingar som kommer till Sverige är ensamkommande barn som har varit med om 

eller bevittnat våld. Dessa traumatiska händelser sätter sina spår och speglar sig i barnens 

psykiska hälsa, vilket gör dem sårbara. Ensamkommande flyktingbarn som börjar skolan 

måste anpassa sig efter en ny sociokulturell miljö och ett nytt språk som bidrar till ytterligare 

påfrestningar men samtidigt ger skolan en möjlighet för utveckling och lärande. Skolan 

spelar också en viktig roll för barnens fortsatta hälsa och välbefinnande.  

Inom elevhälsan är det skolsköterskor som har möjlighet att träffa och bemöta dessa barn 

oftare. Detta ställer krav på att skolsköterskan har kompetens inom olika områden. Ett av 

dessa områden är att främja psykisk hälsa. Behovet av att främja ensamkommande barns 

psykiska hälsa anses vara stort i landets grundskolor och gymnasieskolor. För skolsköterskor 

är det ett relevant och aktuellt ämne och därmed angeläget att ta del av deras erfarenheter av 

att främja psykisk hälsa hos ensamkommande flyktingbarn. 

BAKGRUND 

Ensamkommande flyktingbarn 

Utifrån ett historiskt perspektiv har Sverige tagit emot stora strömningar av 

ensamkommande flyktingbarn som har varit tvungna att lämna sina ursprungliga länder i 

olika tidsperioder. Efter andra världskriget har över 200 beväpnade konflikter i olika länder 

ägt rum och Sverige har tagit emot hundratusentals flyktingar under de senaste decennierna 

(Socialstyrelsen, 2015). De senaste åren har antalet ensamkommande flyktingbarn som söker 

asyl i Sverige ökat kraftig. Under året 2016 sökte 2096 ensamkommande barn asyl, varav 

den största gruppen kommer från Syrien, Somalia och Afghanistan (Migrationsverket, 

2016).  

Utlänningslagens definition av en flykting avser en person som befinner sig utanför sitt 

ursprungsland och inte kan återvända av olika orsaker som fruktan för förföljelse på grund 

av bland annat nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller 

tillhörighet till en samhällsgrupp (SFS 2005:716). Med barn menas i denna lag en person 

under 18 år. Därmed definieras ett ensamkommande flyktingbarn som en person under 18 

år som har flytt till ett nytt land utan föräldrar eller annan juridisk vårdnadshavares sällskap. 

Barnkonventionen är ett vägledande dokument av betydelse för all verksamhet som rör barn 

(Unicef, 2017). Ett ensamkommande flyktingbarn bör tas emot i skolan senast en månad 

efter det att ansökan om asyl gjorts, dock har asylsökande barn i Sverige inte skolplikt men 

har rätt till skolgång (SFS 2001:976). Således har denna barngrupp rätt till elevhälsans 

insatser (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). 
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Psykisk hälsa och ohälsa 

Psykisk hälsa kan definieras som ett tillstånd av välbefinnande, där individen inser sin egen 

potential och kan klara av de normala påfrestningarna (WHO, 2016). Liknande definition 

uppges av Sveriges kommuner och landsting (2017) som menar att psykisk hälsa handlar om 

att uppleva tillvaron meningsfull, använda egna resurser och uppleva förmågan att hantera 

livets normala bekymmer. Medan Folkhälsomyndigheten (2017) menar att psykisk hälsa 

innefattar människors hälsorelaterade livskvalitet, symtom och funktion i dagliga aktiviteter. 

Psykisk ohälsa däremot används som en beteckning som omfattar psykiska besvär och 

sjukdom (Sveriges kommuner och landsting, 2017). Nedstämdhet, oro, ångest, trötthet, 

stress och sömnsvårigheter är vanliga tecken för psykisk ohälsa (Socialstyrelsen & 

Skolverket, 2016; Sveriges kommuner och landsting, 2017). Psykosomatiska symtom som 

magont och huvudvärk kan också vara ett utryck för psykisk ohälsa (Socialstyrelsen & 

Skolverket, 2016; Folkhälsomyndigheten, 2017). 

Psykisk ohälsa hos ensamkommande flyktingbarn  

I litteraturen beskrivs tre olika faser som ett ensamkommande flyktingbarn genomgår: 

premigration, flykt och postmigration som är avgörande för den psykiska hälsan 

(Socialstyrelsen, 2015).  Premigration utmärks av krig, våld, tortyr, förföljelse och svält 

(Garakasha, 2014; Leigh-Johnson, Beard & Evans, 2016; Pacione, Measham & Rousseau, 

2013). Denna fas kännetecknas av social omvälvning och kaos, separation från föräldrarna 

är vanligt, vilket ökar risken för känslomässigt lidande (Bronstein, Montgomery & Ott, 

2011) och som är ännu svårare för ett ensamkommande barn (Pacione et al., 2013). Under 

flykten råder osäkerhet om deras slutdestination och de som flyttat eller tvingas flytta till 

flyktingläger kan uppleva risk för fortsatt våld och människohandeln (Leigh-Johnson et al., 

2016; Sullivan & Simonson, 2016). Denna fas kan åtföljas av känslor av ilska och 

överlevande skuld (Crowley, 2009). Postmigrationstid präglas av påfrestningar i samband 

med språkinlärning och känslor av otillräcklighet (Garakasha, 2014; Fazel, 2015). Denna tid 

inkluderar också förskjutningar i etniska och religiösa identiteter, könsrollkonflikter och 

upplevelser av diskriminering och social utslagning (Pacione et al., 2013). 

Genom att använda en checklista om självrapporterad psykisk hälsa har Jensen, Fjermestad, 

Granly och Wilhelmsen (2015) bedömt 93 ensamkommande flyktingbarn mellan 10 och 16 

års gamla som kommit från 14 olika länder till Norge. Jensen et al., (2015) kommit fram till 

att drygt hälften av dessa barn har rapporterat en hög nivå av posttraumatiska symtom. 

Vervliet, Lammertyn, Broekaert och Derluyn (2014) har intervjuat 103 ensamkommande 

flyktingbarn om deras psykiska hälsa vid sex och arton månader efter ankomst till Belgien. 

Studiens resultat pekar mot att psykiska hälsoproblem som depressions symtom, ångest och 

posttraumatiska symtom kvarstår efter 18 månader. Evidensen talar för att ensamkommande 

flyktingbarn är en grupp individer som löper en hög risk för att utveckla emotionella problem 

som ångest, depression och posttraumatiska symtom (Crowley, 2009; Bronstein et al., 2011; 

Fazel, 2015; Pacione et al., 2013, Garakasha, 2014). Ensamkommande flyktingbarn kan 

betraktas som resursstarka individer som har anlänt till ett annat land ensamma men 

samtidigt utgörs denna barngrupp av sköra och sårbara ungdomar (Gustafsson & Lindberg, 

2016). 
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I ett skolsammanhang går lärande och psykisk hälsa hand i hand och är av betydelse för 

elevers prestationer, välbefinnande samt möjligheter att fungera socialt (Socialstyrelsen & 

Skolverket, 2016). Den kognitiva och sociala utvecklingen kan påverkas av tragiska förluster 

och för att främja flyktingbarns lärande i skolan är det viktigt att identifiera faktorer som 

främjar individens psykiska hälsa (Leigh-Johnson et al., 2016; Crowley, 2009). Möjligheten 

att komma till skolan kan ge flyktingbarnen en känsla av förutsägbarhet och trygghet 

(Betancourt & Khan, 2009). 

Flera unga flyktingar som intervjuats av Pastoor (2015) har rapporterat att de har det svårt i 

skolan på grund av deras psykiska hälsoproblem. I skolan kan några flyktingbarn upplevas 

svårhanterliga för att dem reagerar med ilska eller med ett utåtriktat och aggressivt beteende 

medan andra utvecklat koncentrationssvårigheter eller drar sig undan sociala sammanhang 

eller isolerar sig (Sullivan & Simonson, 2016). Deras sårbarhet ökar på grund av de inte kan 

språket och när det finns sociokulturella skillnader att anpassa sig efter (Garakasha, 2014). 

Ensamkommande flyktingbarn saknar ofta det trygga stödet som föräldrar kan ge, de söker 

trygghet hos personer de möter, hos andra ungdomar och försöker klara sig själva 

(Gustafsson & Lindberg, 2016). 

Elevhälsa 

En kartläggning gjordes över skolhälsovårdens verksamhet och funktion på uppdrag av 

regeringen som ledde till den nuvarande elevhälsan, vilken finns utformad i den nya 

skollagen (SFS 2010:800). Det överordnade målet i den nya skollagen är att elevhälsan ska 

vara förebyggande och hälsofrämjande och elevers utveckling mot utbildningsmål ska 

stödjas genom att skapa en positiv lärandemiljö för barnen (Socialstyrelsen & Skolverket, 

2016). Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsans uppdrag förutsätter ett nära 

samarbete mellan elevhälsans personal och andra aktörer i skolan, exempelvis med den 

pedagogiska personalen (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). Skolsköterskans insatser är 

en del av elevhälsans medicinska insats och ska tillföra omvårdnadskompetens som ett stöd 

i det pedagogiska arbetet (a.a.). Skolsköterskans  omvårdnadkompetens omfattar 

hälsofrämjande arbete med individens olika dimensioner: fysisk, psykisk, social och 

existentiell, vilka är beroende av och samspelar med varandra (Högskolan i Skövde, 2017). 

Skolsköterskors hälsofrämjande arbete 

Sjuksköterskans ansvarområde är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

lindra lidandet (International Council of Nurses, 2012). Skolsköterskans omvårdnadsarbete 

har succesivt förändras till en mer hälsofrämjande inriktning (Holmström, Häggström & 

Kristiansen, 2015). Att ta hand om det friska och aktivt förebygga hälsorisker är en del av 

skolsköterskors hälsofrämjande arbete (Morberg, 2012). Det hälsofrämjande arbetet i skolan 

syftar till att bevara elevers fysiska och psykosociala hälsa (Socialstyrelsen & Skolverket, 

2016). Reuterswärd och Lagerström (2010) påpekar några aspekter av betydelse för 

skolsköterskors främjande arbete som  organisation, stöd och kunskap. 
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Alla elever i grundskolan ska erbjudas minst tre hälsobesök och minst ett hälsobesök i 

gymnasieskolan (SFS 2010:800), vars syfte är att övervaka elevers allmänna hälsotillstånd 

för att i ett tidigt skede upptäcka elever i behov av stöd i någon aspekt (Socialstyrelsen & 

Skolverket, 2016). Utöver hälsoundersökningar av screening karaktär ska hälsobesöken 

innehålla ett hälsosamtal som är en del av skolsköterskors hälsofrämjande arbete 

(Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). Hälsosamtalet är individuell och fokuserar på elevens 

egen situation och behov, där skolsköterskan kan ge anpassad rådgivning och 

hälsoinformation samt stödja elever i att göra hälsosamma val (Golsäter, 2012). Under 

hälsosamtalet ska elever också få möjlighet att berätta om något som oroar (Socialstyrelsen 

& Skolverket, 2016). 

Det är viktigt att skapa en bra relation till elever så att de upplever att de har någon att vända 

sig till när de behöver stöd, hjälp eller vill prata om något i förtroende (Mendoca, Selser, 

Teskey & Butler, 2009). Skolsköterskans arbete måste struktureras på så sätt att det tillåter 

skolsköterskan att bli mer synlig och tillgänglig för att bygga effektiva och förtroendefulla 

relationer med elever (Bartlett, 2015). Ravena och Cleaver (2016) lyfter fram några aspekter 

som hindrar skolsköterskor att ta itu med psykisk hälsa hos elever. Några barriärer som 

nämns är tid, resurser, kunskap och tillgång till stöd.  

De hälsoproblem som kommer upp under hälsosamtalet med ensamkommande flyktingbarn 

är framför allt krisreaktioner, som i vissa fall efter år av separation från familjen sätter djupa 

psykologiska spår, vilka uttrycks i ambivalent anknytningsproblem och tillitsproblem 

(Dahlbring, 2016). Flyktingbarns förvirring, ilska, ångest, ensamhet, aggression, 

tillbakadragande från sociala interaktioner eller öppet utåtagerande beteende i klassen är 

oftast ett uttryck för psykiska problem (Fazel, Doll & Stien, 2009). Det är viktig att erbjuda 

ett flyktingbarn både förebyggande och åtgärdande hjälp. Även ansträngningar för att stödja 

skolpersonal är central i sammanhanget eftersom dessa personer kan representera en 

kontaktpunkt för ett ensamkommande flyktingbarn (Pacione et al, 2013). Lärarna träffar alla 

elever dagligen och kan återge viktig information till andra professioner i skolan om det 

psykiska tillståndet hos ett flyktingbarn (Fazel et al., 2009). 

Hälsofrämjande arbete med psykisk hälsa 

Bedömning av metoder för att främja psykisk hälsa hos ensamkommande flyktingbarn är 

alltför liten, däremot finns det en del erfarenheter i forskning som kan ge underlag för detta 

arbete (Socialstyrelsen, 2013). Exempel på hälsofrämjande interventioner i skolan är 

promenader, dansklubb eller matlagningsklubb, där relationer med andra studenter kan 

byggas upp och kan ge ett positivt resultat (Mendoca et al., 2009). Kreativa workshops som 

inkluderar individuell skrivning och målning är en intervention som påvisar en måttlig 

minskning av utåtriktade psykiska symtom (Sullivan & Simonson, 2016). Deltagandet i en 

teaterpjäs kan hjälpa tonåriga flyktingbarn att klara av utmaningar trots emotionella 

svårigheter (a.a.). Socialstyrelsen (2013) menar att stimulera narrativa berättelser i grupp för 

att bearbeta svåra minnen liksom undervisning i olika andningstekniker och avslappning kan 

öka ensamkommande flyktingbarns välmående och välbefinnande. Även möjligheten att 

delta i vanliga aktiviteter under fritiden som till exempel sportaktiviteter är ett sätt att 

handskas med psykosomatiska problem (Socialstyrelsen, 2013). Ett holistiskt inriktat synsätt 
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ska spegla det hälsofrämjande arbetet, där det psykosociala perspektivet är viktigt för att 

säkerställa hälsa (Fazel, 2015). 

Salutogent perspektiv 

Ett hälsofrämjande förhållningssätt i arbete med elever i skolan ska präglas av ett salutogent 

perspektiv (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). Detta perspektiv ingår i en holistisk syn på 

hälsa som lägger vikten på resurser och styrkor snarare än brister (Wärnå-Furu, 2012). Det 

salutogena perspektivet har tagits fram av Antonovsky (1996) som har skapat begreppet 

känsla av sammanhang (KASAM). Detta begrepp innehåller tre delkomponenter: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som står i relation med varandra. Begriplighet 

innebär att uppleva en situation som förståelig i stället för ostrukturerad (Antonovsky, 2005). 

Hanterbarhet handlar om en persons upplevelse av att ha kontroll över en situation och 

meningsfullhet betyder vikten att vara delaktig och kunna påverka det vardagliga livet 

(Antonovsky, 2005). Wärnå-Furu (2012) menar att en person upplevelse av KASAM speglas 

i personens bemästringsförmåga för att prestera i stressfyllda situationer, där livet uppfattas 

som begripligt, hanterbart och meningsfullt. 

Betydelsen av en känsla av sammanhang (KASAM) för sårbara grupper innebär att återta 

kontroll över sina liv, hoppas på ett meningsfullt liv och kunna hantera osäkerheten 

(Yamazaki, 2008; Borwick, Schweitzer, Brough, Vromans, & Finch, 2013). För att kunna 

lyckas i livet trots oro och osäkerhet är det viktigt att uppleva livet som en sammanhängande 

enhet, påpekar Pastoor (2015). Skolan kan fungera som en salutogen arena genom att 

förmedla en känsla av sammanhang i livet för ett flyktingbarn med hjälp av aktiviteter som 

bidrar till att återställa säkerhet och förutsägbarhet samt främja mening och förståelse 

(Betancourt & Khan, 2008). I skolan kan ett ensamkommande flyktingbarn hitta ett socialt 

sammanhang och få en struktur för att hantera tillvaron, vilket kan vara en potentiellt 

normaliserande faktor i sitt liv (Socialstyrelsen, 2013). 

PROBLEMFORMULERING  

Forskning tyder på att ensamkommande flyktingbarn löper en större risk för psykiska 

hälsoproblem än flyktingbarn som flytt tillsammans med sina föräldrar. En tidig identifiering 

av psykiska hälsoproblem hos denna barngrupp är en förutsättning för deras fortsatta hälsa. 

Behovet av ökad kunskap inom detta område är av betydelse för skolsköterskor då antalet 

ensamkommande flyktingbarn har ökat markant i Sverige. Det är få svenska studier som 

beskriver hälsofrämjande arbete med ensamkommande flyktingbarns psykiska hälsa utifrån 

skolsköterskors perspektiv. Hälsofrämjande arbete i skolans kontext ska präglas av ett 

salutogent perspektiv och enligt detta perspektiv ska fokus riktas på elevers resurser och 

styrkor. Att uppleva sitt liv meningsfullt, begripligt och hanterbart kan förmedla en känsla 

av sammanhang för ett flyktingbarn och därmed upplevelse av hälsa. En skolsköterska 

kommer med en stor sannolikhet att få kontakt med ett ensamkommande flyktingbarn i sin 

arbetsvardag. Skolsköterskor har troligen betydelsefulla erfarenheter och kunskaper. 

Avsikten med detta arbete var att ta del av deras erfarenheter, vilka kan bidra till en ökad 

insikt kring hur det är möjligt att främja psykiska hälsa hos ensamkommande flyktingbarn. 
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SYFTE 

Studiens syfte var att belysa skolsköterskors erfarenheter av att främja psykisk hälsa hos 

ensamkommande flyktingbarn.   
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METOD 

Design 

Föreliggande studie genomfördes med en kvalitativ design, vilket framstod som en lämplig 

inriktning eftersom studiens syfte var att belysa skolsköterskors erfarenheter av att främja 

psykisk hälsa hos ensamkommande flyktingbarn. Kvalitativ forskning härstammar i den 

holistiska traditionen och kunskaper i form av levda erfarenheter anses vara tillförlitliga 

(Henricson & Billhult, 2012). Denna tradition kännetecknas av att studera ett visst fenomen 

i människors naturliga miljö och avsikten är att få skiftande beskrivningar av olika 

kvalitativa aspekter av det som studeras (Henricson & Billhult, 2012; Kvale & Brinkmann, 

2014). En induktiv ansats tillämpades i studien, vilket innebär att utgå ifrån och tolka 

informanternas erfarenheter (Henricson & Billhult, 2012). 

För att få svar på studiens syfte genomfördes semistrukturerade e-postintervjuer. När målet 

är att få beskrivningar av olika erfarenheter av ett ämne är semistrukturerade intervjufrågor 

lämpliga att tillämpas (Danielson, 2012). Denna typ av intervjuer innebär att i förväg 

formulera frågor som ska ställas till alla informanter på samma sätt (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). E-postintervjuerna analyserades med en kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Kvalitativ innehållsanalys kan tillämpas vid analys av 

olika texter som kan omfatta flera betydelser och tolkningen kan ske på en manifest eller 

latent nivå (Graneheim & Lundman (2004). 

Urval 

Det tillämpades ett strategiskt urval i studien som innebär att informanterna har den 

erfarenhet som eftersöktes och kan ge variationsrika svar på studiens syfte (Henricson och 

Billhult, 2012). Inklusionskriterier för att delta i studien var att informanterna skulle vara 

skolsköterskor som hade minst två års erfarenhet av arbete på högstadiet eller gymnasiet. 

Denna arbetstid bedömdes vara tillräcklig för att kunna få erfarenheter av och möjligheter 

att kunna ha träffat ett ensamkommande flyktingbarn. Studien är geografisk begränsad till 

Stockholms län på grund av ett stort antal ensamkommande flyktingbarn är bosatta i detta 

län. 

Inledningsvis kontaktades två verksamhetschefer inom Stockholms län, vilka ansvarar för 

ett stort antal skolor och gymnasier. Kontakten med verksamhetscheferna togs via e-

postmeddelande, där information om studiens syfte gavs. E-postmeddelandet innehöll också 

en förfrågan om studiens genomförande i deras verksamhetsområde och deras godkännande 

av att tillfråga skolsköterskor om deltagande i studien (Bilaga 1). Efter godkännande från 

dessa verksamhetschefer för genomförande av studien i sina respektive verksamheter 

skickades ett ytterligare brev till dem som var riktade till skolsköterskorna (Bilaga 2). Breven 

som var riktade till skolsköterskorna skickades till verksamhetschefer eftersom det var 

verksamhetschefernas önskemål. Det var dessa verksamhetschefer som förmedlade 

kontakten med skolsköterskorna gällande intresse för deltagandet i studien. Det var 

sammanlagt tio skolsköterskor som hörde av sig via e-post och visade intresse för deltagande 
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i studien. Antal informanter som slutligen deltog blev åtta stycken eftersom två informanter 

önskade att hoppa av på grund av en hög arbetsbelastning på skolorna.  

Urvalsstorlek ses i relation till syfte och analysmetod som tillämpas i en studie (Kvale & 

Brinkman, 2014; Danielson, 2012). Vid kvalitativa studier anses antal informanter vara färre 

än kvantitativa studier vars mål är att kvantifiera något (Henricson & Billhult, 2012). 

Samtliga informanter som deltog i studien uppfyllde inklusionskriterierna. Deras ålder 

sträckte sig mellan 39 och 66 års ålder. De hade jobbat som skolsköterskor mellan 6 och 19 

år. Dessa skolsköterskor ansvarade för elever i högstadiet, gymnasiet och gymnasiesärskola. 

De hade olika specialistutbildningar som till exempel distriktssköterska, utbildning inom 

öppen hälso och sjukvård, företagssköterska, skolsköterskeutbildning, specialistutbildning 

inom barn och ungdom, psykiatri och folkhälsovetenskap. 

Datainsamling 

Det genomfördes en provintervju för att kunna testa om forskningsfrågor som skulle 

användas i föreliggande studie förstås av informanterna och även för att säkerställa frågornas 

relevans för att uppnå studiens syfte. Detta förfaringssätt rekommenderas av Skärsäter och 

Ali (2012). Informanten som svarade på provintervjun tillhörde målgruppen som ingår i 

studien och var verksam i det geografiska området som valdes att tillämpa i studiens urval. 

Provintervjun genomfördes till en viss del via e-post och informanten fick samma tidsperiod 

för att svara på forskningsfrågorna. Resultatet av provintervjun medförde ändringar av 

intervjufrågornas formuleringar. En fråga har lagts till på grund av att denna togs upp under 

en annan fråga (fråga 5 i Bilaga 3). Denna provintervju har inte tagits med i studien på grund 

av det avvek från de övriga intervjuernas utförande då en del av kommunikation har skett 

via telefon.  

Datorstödda intervjuer som äger rum på webben är en form av asynkron interaktion 

(Skärsäter & Ali, 2012; Kvale & Brinkmann, 2014). Denna intervjuform ansågs vara lämplig 

för att uppnå syftet eftersom den sökta kunskapen i form av erfarenheter går att berätta 

skriftligt. En fördel med denna typ av intervju är att intervjuerna är färdigskrivna av 

informanterna och därmed klara för en fortsatt analys (Kvale & Brinkmann, 2014). För 

informanterna kan det vara en fördel att besvara frågorna vid en tidpunkt, inom avsatt tid för 

att lämna svar, som passar dem bäst (Skärsäter & Ali, 2012). All kommunikation mellan 

informanterna och föreliggande studies författare har skett via student e-postadress.  

Forskningsfrågorna skickades till informanterna via e-post och bestod inledningsvis av 

demografiska frågor som övergick till fem olika frågor som behandlade olika aspekter av 

skolsköterskors erfarenhet av att främja psykisk hälsa hos ensamkommande flyktingbarn 

(Bilaga 3). Samtliga deltagare fick samma frågor och de fick åtta arbetsdagar att svara. 

Samtliga svarade inom den avsatta tiden. Studiens författare ställde inte uppföljande frågor 

då informanterna gav tydliga svar. Materialet omfattade cirka fem A4 sidor och de svar som 

förekom var korta men beskrivande. 
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Analys 

 

Kvalitativ innehållsanalys valdes som metod för att analysera intervjumaterialet med stöd av 

Graneheim och Lundman (2004). Denna analys metod anses vara lämplig att tillämpa när 

intentionen är att granska och tolka intervjutexter (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Kvalitativ innehållsanalys kan genomföras på en manifest eller latent nivå. Den manifesta 

nivån handlar om att beskriva det som uttrycks nära texten medan den latenta nivån handlar 

om att tolka det latenta budskapet i texten (Graneheim & Lundman, 2004). Det manifesta 

innehållet kan uttryckas i kategorier och det latenta i form av ett tema (Elo & Kyngäs, 2007; 

Graneheim & Lundman, 2004). Att analysera texter med denna metod innebär att analysera 

data i olika steg. Enligt Graneheim och Lundman (2004) börjar analysen med att läsa 

intervjutexten upprepade gånger för att få en känsla av helheten. Från intervjutexten väljs 

meningsenheterna ut som kan utgöras av några rader eller meningar som innehåller aspekter 

som är relaterade till syftet. Vidare kondenseras dessa meningsenheter genom att beskriva 

innehållet kortfattat. Sedan skapas det koder så att kärnan i meningsenheterna bevaras. 

Koder med liknande innehåll sorteras efteråt i underkategorier och kategorier. En kategori 

måste vara uttömmande och uteslutande medan ett tema skapas utifrån kategorierna på en 

latent nivå och kan likna en röd tråd som går igenom kategorierna (Graneheim & Lundman, 

2004).  

 

E-postintervjuerna kopierades till en sammanhängande text som blev en helhet. 

Analysförfarandet började med läsningen av texten några gånger för att få en helhetsbild av 

innehållet. Sedan togs del av texten ut med hänsyn till studiens syfte och samlades i en tabell. 

Denna text utgjorde meningsenheterna som märktes med ett nummer som representerade en 

informant. Vidare kondenserades meningsenheterna genom att förkorta varje meningsenhet 

något. De kondenserade meningsenheterna benämndes med en kod med hänsyn till 

meningsenheternas sammanhang. Koderna skrevs sedan på kom ihåg lappar för att 

underlätta jämförelsen och kunna flytta de sinsemellan. Detta steg resulterade i sex 

underkategorier och tre kategorier utifrån likheter och skillnader som sedan skrevs i tabellen. 

Det har varit nödvändig att komma fram och tillbaka till meningsenheterna och hålla studiens 

syfte i åtanke under hela analysprocessen för att kontrollera att underkategorierna och 

kategorierna svarade på studiens syfte. Skapandet av temat motsvarar föreliggande studies 

författares tolkning på en latent nivå. I tabell 1 kan ses ett exempel på analysförfarandet.  

 

Tabell 1. Exempel ur analysen 

 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Dels försöker jag vara 

tillgänglig och säga att 

de är välkomna till mig 

om de vill prata med 

någon... (Informant 8) 

 

Försöker vara 

tillgänglig om 

barnen behöver 

prata. 

Att vara till 

hands 

Att vara 

tillgänglig 

Att skapa 

förutsättningar för 

att främja psykisk 

hälsa 

Sedan är det viktigt att 

skolsköterskan har 

dörren öppen så eleven 

kan nå skolsköterskan 

lätt! (Informant 2) 

 

Det är viktigt att 

hålla dörren 

öppen för att 

kunna nås. 

Att hålla 

dörren 

öppen 

Att vara 

tillgänglig 

Att skapa 

förutsättningar för 

att främja psykisk 

hälsa 
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Etiska överväganden 

Den föreliggande studien genomfördes inom ramen för en magisterutbildning. Enligt lagen 

om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003: 460) behövs det inte sökas 

en etikprövning vid denna utbildningsnivå. Studien är genomförd i enlighet med de 

grundläggande rekommendationerna av forskningsetiska principer som utges av 

Vetenskapsrådet (2017). Etiska krav för att skydda människors identitet och integritet kan 

preciseras i fyra allmänna huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att informera deltagare om vilka villkor som gäller för deras 

deltagande i en studie och deras rätt att avbryta sin medverkan. Detta gjordes genom att 

informera samtliga informanter före intervjutillfället om rätten att avbryta sin medverkan när 

som helst utan att ange orsak för det (Bilaga 2). Samtyckeskravet innebär att informanterna 

i en studie har rätt att själva bestämma över sin medverkan. På grund av studiens design via 

semistrukturerade forskningsfrågor via e-postintervjuer ingick ett samtycke i 

informationsbrevet till informanterna. Genom att mejla tillbaka och visa intresse för 

deltagandet och svara på forskningsfrågorna samtyckte informanterna att de var införstådda 

med att deras deltagande var frivilligt och att de kunde när som helst avbryta medverkan 

utan vidare motivering (Bilaga 2). Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter och 

information som ska lagras och avrapporteras görs på ett sådant sätt att det ska vara omöjligt 

för utomstående att komma åt och identifiera informanternas personliga uppgifter. All data 

som studien genererade behandlades konfidentiellt. Den insamlade datan lagrades digital 

och endast studiens författare fick tillgång till materialet. Nyttjandekravet innebär att de 

insamlade uppgifterna om enskilda informanter får användas för forskningsändamål. Detta 

uppfylldes genom att det insamlade materialet i form av bearbetade e-postintervjuer 

förstördes efter studiens slut. Dessa material användes endast för studiens syfte och har inte 

utlånats för annat bruk eller andra icke vetenskapliga syften.  
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RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån de tre kategorierna som framkom: Att förmedla kunskaper 

utifrån behov, Att samverka och Att skapa förutsättningar för att främja psykisk hälsa. Varje 

kategori består av två olika underkategorier som speglar hur kategorierna skapades. Det 

underliggande budskapet och övergripande temat genom kategorierna var: Att ha en 

framåtsiktande inställning för att främja psykisk hälsa hos ensamkommande flyktingbarn. I 

tabell 2 kan ses en översikt av temat, kategorier och underkategorier. Valda citat betecknas 

med ett nummer som representerar respektive informant och användes för att illustrera de 

fynd som förekom.  

Tabell 2. Översikt av tema, kategori och underkategori.  

 

 

 

 

 

 

 

Att förmedla kunskaper utifrån behov 

 

Denna kategori består av två underkategorier: Att tillämpa olika strategier och Att utgå från 

hälsosamtalet. Skolsköterskor utgår utifrån elevers behov i sitt arbete för att förmedla 

kunskaper och använder sig av olika strategier samt hälsosamtal som utgångspunkt för att 

främja psykisk hälsa hos ensamkommande flyktingbarn. 

Att tillämpa olika strategier 

 

Skolsköterskorna beskrev olika strategier för att främja psykisk hälsa hos ensamkommande 

flyktingbarn. Det framkom att många ensamkommande flyktingbarn känner oro för 

framtiden, för familjen och för deras osäkra situation i Sverige. Skolsköterskorna berättade 

att elever uppmuntras att ta kontakt med deras anhöriga om dessa finns kvar, vilket betyder 

mycket för ensamkommande flyktingbarn, menade skolsköterskorna. Det uppgavs att några 

flyktingbarn känner stress, har sömnsvårigheter, oro och ångest samt att några känner sig 

Tema: Att ha en framåtsiktande inställning för att främja psykisk hälsa 

hos ensamkommande flyktingbarn 
Kategorier:  

 

Att förmedla kunskaper utifrån 

behov   

 

 

Att samverka 

 

 

Att skapa 

förutsättningar för att 

främja psykisk hälsa 

 

Underkategorier: 

 

Att tillämpa olika strategier 

 

 

Att utgå från hälsosamtalet 

 

 

Att samarbeta med andra 

professioner i skolan  

 

Att samarbeta med externa 

aktörer  

 

 

Att vara tillgänglig 

 

 

Att anpassa organisatoriska 

faktorer 
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ensamma och saknar social gemenskap. Det framkom att skolsköterskorna råder 

flyktingbarn om exempelvis avslappningsövningar och vikten av att träffa vänner. Det 

berättades att skolsköterskorna ger råd till barnen om motion, sömn och att äta regelbundet 

för att må bra, vilket upprepas med jämna mellanrum. Det framkom att detta görs framförallt 

i form av föreläsningar. Det poängterades att vara i skolan varje dag är i sig hälsofrämjande 

och ger bra förutsättningar för framtiden. 

 

... jobbar mycket med att de ska sova bra genom föreläsningar i klass och enskilt. (Informant 

1) 

 

Det beskrevs att skolsköterskor organiserar träffar med andra elever på skolan så att 

ensamkommande flyktingbarn som går i språkintroduktionsklass kan träna svenska språket 

och få kompisar. För att samtala med flyktingbarn om psykisk hälsa använder skolsköterskor 

motiverande samtal (MI). Det framkom också att skolsköterskor arbetar utifrån en modell, 

exempelvis ACT-principerna för att främja psykisk hälsa. Denna modell innebär att 

acceptera det som inte kan förändras och jobba med det som kan ändras. Det berättades 

vidare att skolsköterskor tillämpar detta i praktiken genom att samtala med elever om 

livsstilsfrågor och hur man kan minska stress och oro. Att samtala med elever utifrån denna 

modell ansågs vara till hjälp för att få vardagen att fungera som vidare kan vara en väg till 

bättre psykisk hälsa för ett ensamkommande flyktingbarn. 

 

... arbetar en del enligt ACT-principerna... att acceptera det som inte går att förändra samt 

att jobba med det man har makt att ändra. (Informant 2) 

 

Att utgå från hälsosamtalet 

 

Skolsköterskorna berättade att de träffar alla ensamkommande barn på skolorna och att 

under hälsosamtalet fångas den psykiska hälsan upp. Hälsosamtalet ansågs vara en 

utgångspunkt för att främja hälsa. Det beskrevs att ibland kan skolsköterskorna få fram 

information om sömnsvårigheter under hälsosamtalet, vilket kan vara en signal för psykiska 

bekymmer. Det påpekades att det kan hända att ett flyktingbarn själv uppsöker 

skolsköterskorna för ett samtal eller att skolsköterskorna märker att flyktingbarnen ser ledsna 

ut, då bjuds flyktingbarnet till skolsköterskemottagningen för ett stödsamtal som kan 

resultera i vad eleven kan göra själv för att må bättre. Skolsköterskorna beskrev att de även 

uppmärksammar den icke verbala kommunikation under hälsosamtalet, de signaler och 

gester som elever uttrycker, vilket öppnar möjligheten för vidare samtal om psykisk hälsa. 

 

I samband med hälsosamtal tas frågan upp men ofta får jag inte veta så mycket då, kanske 

att sömnen är dålig, mycket mardrömmar brukar vara tidiga varningstecken. (Informant 3) 

 

Utifrån det som framkommer under ett hälsosamtal gör skolsköterskorna uppföljande samtal 

med flyktingbarnen. Det förklarades att när den psykiska hälsan är nedsatt är det inte möjligt 

att ha djupa och kontinuerliga samtal med ett flyktingbarn. Det beskrevs att när ett 

ensamkommande flyktingbarn och skolsköterskan har bekantat sig med varandra lite mer är 

det lättare för barnet att uppsöka skolsköterskan för ett samtal som kan handla om 

huvudvärk, ledsenhet och dålig aptit, vilket betonades att det kan stå för psykiska problem 

och att detta leder fram till ett hälsofrämjande samtal. 
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När vi lärt känna varandra är det lättare att komma för huvudvärk, värk i kroppen, 

ledsenhet, dåligt aptit... (Informant 2) 

Att samverka 

 

Denna kategori beskriver skolsköterskors samverkan och består av två underkategorier: Att 

samarbeta med andra professioner i skolan och Att samarbeta med externa aktörer, vilka 

speglar samarbetet med olika professioner, institutioner och organisationer för att främja 

psykisk hälsa hos ensamkommande flyktingbarn. 

 

Att samarbeta med andra professioner i skolan 

 

Skolsköterskor påpekade att det är viktig att personal i skolan och framfört allt rektorer 

förstår att den psykiska hälsan är viktigt för att elever ska kunna tillgodogöra sig 

undervisning. Det framkom att skolsköterskorna samarbetar med olika professioner i skolan 

runt omkring ensamkommande flyktingbarns psykiska hälsa. Inom elevhälsan arbetar 

skolsköterskorna ofta med skolkurator, skolläkare och skolpsykolog. Det framfördes att fler 

skolkuratorer på skolan behövs då denna profession ansågs vara viktig för att samarbeta 

kring psykisk hälsa. Det beskrevs att under professionella möten inom elevhälsan tas 

flyktingbarns psykiska hälsa upp, vilket görs med ett visst tidsmellanrum. Vidare beskrevs 

av skolsköterskor att de upplyser flyktingbarn om möjligheten att träffa andra professioner 

inom elevhälsan exempelvis skolpsykologen. Det ansågs att ibland kan det vara svårt för 

flyktingbarn att träffa en skolpsykolog på grund av flyktingbarns egna idéer om vad 

människors psykiska hälsa innebär. Det poängterades att även skolläkaren kan kopplas in 

vid behov.  

 

Jag arbetar med alla som kan hjälpa mig med dessa ungdomar: skolkurator, skolläkare, 

skolpsykolog ... (Informant 2) 

 

Skolsköterskorna berättade att lärarna är den yrkeskategori i skolan som träffar elever varje 

dag och tät dialog med dem tycktes vara nödvändigt för att få information om ett flyktingbarn 

har det svårt. Det beskrevs att lärarna stämmer av med skolsköterskorna för att initiera ett 

samarbete kring ett flyktingbarns psykiska välbefinnande. En upprepad dialog med lärarna 

och mentorer runt ensamkommande flyktingbarn är en del av detta samarbete för att kunna 

främja deras psykiska hälsa. Det beskrevs också att lärarna på skolor är mycket öppna för att 

stötta flyktingbarnen speciellt språklärare som arbetar nära ensamkommande flyktingbarn 

och träffar dem dagligen. Skolsköterskorna menade att lärare är den yrkeskategori som ser 

och hör flyktingbarn och ett nära samarbete med dem ansågs vara en väsentlig del av det 

hälsofrämjande arbetet.  

 

Lärarna är ju också mycket öppna för att stötta eleverna... framförallt som ögon och öron... 

(Informant 3) 
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Att samarbeta med externa aktörer 

 

Det framkom att en del av samarbetet berör andra aktörer utanför skolan för att kunna främja 

psykisk hälsa. Det beskrevs att skolsköterskorna samarbetar med olika organisationer. De 

organisationer som lyftes fram var bland annat ungdomsmottagningarna, barn och 

ungdomspsykiatri (BUP), Svenska kyrkan, Socialtjänsten, Röda Korset, Origo och polisen. 

Det nämndes ett samarbete med sjukhus, vårdcentralerna och flyktinghälsa om elever har 

haft kontakt med dessa vårdinstanser tidigare. Samarbetet med sjukhus, vårdcentralerna och 

flyktinghälsa handlar dels om informationsutbyte och dels om att få stöd för att främja 

flyktingbarns hälsa allmänt. Skolsköterskorna beskrev att ett samarbete med Svenska kyrkan 

och Röda korset förekommer men att det är svårt att få hjälp och stöd från dem i det 

hälsofrämjande arbetet på grund av de vill stödja ensamkommande flyktingbarn som redan 

mår dåligt. 

  

... utanför skolan arbetar jag med BUP och en annan psykolog och flyktinghälsa. (Informant 

4)   

 

De framkom att skolsköterskorna samarbetar även med personer utanför skolan som står 

ensamkommande flyktingbarns nära, till exempel personal på ett boende och elevens 

stödfamiljer i Sverige. Detta samarbete görs för att veta hur eleven har det angående trivsel 

och trygghet. Det berättades att ett försök att skapa ett nätverk utanför skolan har gjorts 

genom att samarbeta med en ungdomsgårds förening. Syftet med detta samarbete är att starta 

en eftermiddags verksamhet för en mer aktiv fritid för flyktingbarn. Det ansågs att många 

ensamkommande flyktingbarn har för mycket fritid som ger upphov till oro och funderingar. 

Vidare påpekades att ett samarbete med andra aktörer görs för att ge ensamkommande 

flyktingbarn delaktighet så att dem ska känna meningsfullhet i tillvaron. 

 

Sedan försöker jag just nu skapa nätverk utanför skolan för att få igång en mer aktiv fritid. 

(Informant 3) 

Att skapa förutsättningar för att främja psykisk hälsa 

 

Denna kategori består av två underkategorier: Att vara tillgänglig och Att anpassa 

organisatoriska faktorer. Skolsköterskor främjande arbete med psykisk hälsa görs genom 

att vara tillgängliga för ensamkommande flyktingbarn. Att anpassa organisatoriska faktorer 

skulle skapa bättre förutsättningar för det hälsofrämjande arbetet. 

 

Att vara tillgänglig 

 

Skolsköterskorna ansåg att det är viktigt att vara tillgänglig för elever när de kommer till 

skolsköterskemottagning för att prata om den psykiska hälsan. Det lyftes fram att hålla 

dörren öppen underlättar mötet med ensamkommande flyktingbarn när de kommer spontant 

och vill prata om något. Vidare beskrevs att tillgängligheten gör att elever känner sig 

välkomna och det kan vara en trygghet för dem att veta att skolsköterskan finns till hands 

oavsett om barnen kommer till mottagning eller inte. Ett annat sätt att vara tillgänglig som 

beskrevs är att vara ute på skolgården så att de kunde observera eleverna och så småningom 
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börja prata med dem. Skolsköterskorna menade att ibland kan de se ett flyktingbarn som ser 

ledsen ut, då frågar hon barnet om han vill komma till mottagningen för en stunds samtal. 

 

Dels försöker jag vara tillgänglig och säga att de är välkomna till mig... (Informant 7) 

 

Det beskrevs att skolans lokaler förhindrar tillgängligheten och att det skulle underlätta det 

hälsofrämjande arbetet om man har tillgång till mer fysiska platser att få vara på för att möta 

elever. Det beskrevs också att det är en fördel att skolsköterskemottagnings fysiska placering 

är nära tillgänglig för eleverna så att de kan lätt komma dit. Det framkom också att 

skolsköterskor önskar möjligheten att besöka elever i deras hem och speciellt besöka dem 

som har en stor frånvaro, vilket kan tyda på att flyktingbarn inte mår bra. På så sätt menade 

skolsköterskorna att de även kan vara tillgängliga för dessa barn. 

 

Möjlighet att åka hem till eleverna ibland... de med stor frånvaro som är hemma... 

(Informant 2) 

 

Att anpassa organisatoriska faktorer 

 

Skolsköterskorna beskrev att mer tid skulle underlätta hälsofrämjande arbete med 

ensamkommande flyktingbarn för att kunna samtala med dem om den psykiska hälsan. Det 

ansågs vara tidskrävande att arbeta med planering av olika uppgifter kring ett flyktingbarn 

med vaccinationer, provtagningar, säkerställa elevers identifikations nummer och söka 

information. Det togs även upp att det tar mycket tid i anspråk att kunna nå socialsekreterare 

och kontakta personer kring ensamkommande flyktingbarn. Det poängterades att arbetet 

försvåras när en god man byts ut eller när de befinner sig lång bort likaså när ett flyktingbarn 

byter boenden av olika skäl. En orsak som gavs av skolsköterskor för att inte hinna jobba 

mer med det hälsofrämjande arbetet är en stor omsättning av ensamkommande flyktingbarn. 

Skolsköterskor föreslog en egen tid inom elevhälsan för att kunna arbeta med denna 

elevgrupp. 

 

... att det räknas ut en kvot av tid för elevhälsa som skall läggas på dessa elever t.ex. X antal 

träffar med skolsköterska, kurator, syv och specialpedagog. (Informant 6) 

 

Det påpekades att skolsköterskor saknar stöd i form av specifika metoder som kan användas 

för att främja hälsa hos ensamkommande flyktingbarn. Vidare önskades av skolsköterskor 

att en bättre organisation runt ensamkommande flyktingbarn uträttas. Det lyftes fram att en 

bristande samordning och väntan kring ensamkommande flyktingbarns asylprocess påverkar 

elever. Det beskrevs att konsekvenser för detta blir att ensamkommande flyktingbarn 

upplever att det är svårt att hålla fokus på skolan och ta hand om sin hälsa. Det lyftes fram 

en önska att ha möjligheten att jobba mer med det hälsofrämjande omvårdnadsarbetet i 

skolan och inte bara med en medicinsk inriktning av elevhälsan. Vidare framkom att en skola 

har fått öronmärkta ekonomiska resurser för att jobba med ensamkommande flyktingbarn. 

 

Vi skolsköterskor måste få möjlighet att arbeta med omvårdnad i skolan... vår kompetens är 

omvårdnad... (Informant 6) 
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Resultatsammanfattning 

Resultatet visade att skolsköterskorna förmedlar kunskaper utifrån barnens behov i det 

hälsofrämjande arbete med psykisk hälsa. Skolsköterskorna tillämpar olika strategier i deras  

arbete som föreläsningar inom olika områden exempelvis sömn och motion samt genom att 

organisera träffar med andra elever i skolan. Det beskrevs att skolsköterskor använder sig av 

motiverande samtal (MI) och ACT- modellen i deras hälsofrämjande arbete. Att utgå från 

hälsosamtalet för att främja psykisk hälsa hos ensamkommande flyktingbarn ansågs vara en 

central komponent i detta arbete. Samarbetet med andra professioner i skolan exempelvis  

med lärare framstod som en del av det hälsofrämjande arbetet med ensamkommande 

flyktingbarn. Av de professioner som ingår i elevhälsan ansågs skolkuratorn vara viktig och 

nödvändig att samarbeta med. Skolsköterskorna samarbetar även med en rad externa aktörer 

för att främja psykisk hälsa. Det beskrevs att det är viktigt att vara tillgänglig för elever när 

de kommer till skolsköterskemottagning för att prata om den psykiska hälsan. Det lyftes 

fram vikten att hålla dörren öppen som underlättar mötet med flyktingbarn. Det framkom att 

det är tidskrävande att arbeta med all administration runt ett flyktingbarn och det föreslogs 

också en tidskvot med olika professioner inom elevhälsan.  
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DISKUSSION  

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa skolsköterskors erfarenheter av att främja psykisk hälsa hos 

ensamkommande flyktingbarn. För att undersöka detta ämne tillämpades en kvalitativ 

design, vilket ansågs vara lämplig för att ta del av skolsköterskors erfarenheter. För att få 

svar på syftet genomfördes semistrukturerade e-postintervjuer. Fördelar med denna form av 

intervjuer är att dem är färdigskrivna och därmed klara för en analys (Skärsäter & Ali, 2012; 

Kvale & Brinkmann, 2014). För informanterna kan det också vara en fördel att besvara 

frågorna när det passar dem bäst (Skärsäter & Ali, 2012). Vid asynkrona intervjuer 

aktualiseras etiska aspekter som måste hanteras på så sätt att informanternas identitet 

skyddas. Detta gjordes genom att inte avslöja e-post användarnamn mellan informanter eller 

andra utomstående. En nackdel med e-postintervjuer är att den mänskliga interaktionen 

försvinner. Om datainsamling skulle ha genomförts med fokusgruppsintervjuer hade 

deltagarna kunnat diskutera med varandra, vilket kunnat ge möjligheter för mer detaljerade 

svar och berikat resultatet. En annan nackdel med e-postintervjuer är att informanterna måste 

vara duktiga att formulera sig skriftligt (Kvale & Brinkmann, 2014). En svaghet kan vara att 

studiens författare inte ställde följdfrågor då kanske mer detaljerade svar skulle ha gynnat 

resultatet.  

Vid urval av informanterna tillämpades ett strategiskt urval, vilket framstod som lämplig för 

att kunna nå informanterna som hade den erfarenhet som eftersöktes. Det var 

verksamhetschefer själva som förmedlade kontakten med skolsköterskor. Därav blev det 

totala antalet som tillfrågades om deltagandet oklart. Detta är en svaghet i studien eftersom 

de skolsköterskor som deltog kan ha varit mer benägna att delta eftersom det var 

verksamhetschefer som tillfrågade dem. Föreliggande studies författares uppfattning är att 

skolsköterskor som visade intresse hade den kunskap som eftersöktes. Sammanlagt har åtta 

informanter deltagit och på grund av begränsad tid för att genomföra studien fanns det inte 

möjlighet att nå fler skolsköterskor. 

Kvalitativ innehållsanalys valdes som metod för att bearbeta intervjumaterialet och resultatet 

speglar vad föreliggande studies författare fick från verkligheten. Detta sätt att förhålla sig 

till något kallas induktion (Birkler, 2008; Henricson & Billhult, 2012). En medvetenhet om 

analysen och därmed resultatet kunde ha påverkats av föreliggande studies författares 

förförståelse finns. En förförståelse utgörs av en ram med vilken människor uppfattar 

verkligheten och kan styra tolkningen av ett fenomen (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). Föreliggande studies författare har en viss erfarenhet av att arbeta med flyktingbarn 

som volontär. Därmed finns det en viss risk att förförståelsen kunde påverka analysen och 

resultatet. Genom att hålla den egna förförståelsen i styr minskade påverkan. Vidare är detta 

en svaghet i studien då analys av intervjuerna speglas av en enskild författares tolkning. Om 

studien skulle ha författats av två studenter skulle en möjlighet för diskussion funnits. I 

sammanhanget var handledarens synpunkter och kommentarer ett stöd i analysprocessen. 

Tillämpning av kvalitativ innehållsanalys upplevdes svår på grund av att föreliggande 

studiens författare inte hade erfarenhet av denna metod. För att fastställa meningsenheterna 

var det nödvändigt att komma fram och tillbaka i texten med syftet i åtanken upprepade 
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gånger. Det var fördelaktigt att skriva koderna på kom ihåg lappar för att kunna jämföra 

dem. Vid formuleringar av kategorier, underkategorier och temat gjordes en abstraktion på 

olika nivåer, vilket var tidskrävande. Dessa formuleringar är vidare föreliggande studies 

författares tolkning och därmed är det flera tolkningar möjliga. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) är kriterier som giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet lämpliga att tillämpa inom kvalitativa studier för att diskutera en studies 

trovärdighet. Argumentet för att använda dessa begrepp för bedömning av en studies 

trovärdighet grundar sig i ståndpunkten att kvantitativ och kvalitativ forskning baseras på 

olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012; Birkler, 

2008). Giltighet innebär att lyfta fram det som är representativ av det som var avsett att 

studera (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Det var skolsköterskors erfarenhet av att 

främja psykisk hälsa hos ensamkommande flyktingbarn som föreliggande studies författare 

ville studera, vilket uppfylldes. För att säkerställa frågornas giltighet genomfördes en 

provintervju därmed säkerställdes frågornas relevans för att uppnå syftet, vilket är en styrka 

i studien. Samtliga informanter tillhörde samma yrke och var vid olika åldrar. De var 

verksamma inom grundskolor och gymnasieskolor och hade dessutom olika 

specialistutbildningar som har bidragit till en variation av det som studerades och är vidare 

en styrka i studien. Det kan vara en svaghet att informanterna tillhörde samma kön. Det 

skulle ha berikat resultatet om en manlig skolsköterska skulle ha deltagit.  

Tillförlitlighet är en fråga om tillräckligt information återges i studien för att kunna bedöma 

studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). I denna studie har en ensam författare 

varit skapare i hela processen, vilket är en svaghet. För att kunna uppnå tillförlitligheten har 

analysförfarande illustrerats med ett exempel för att kunna följa de olika steg som gjordes. 

Även resultatet illustrerades med lämpliga citat från intervjumaterialet, vilket ökar 

transparensen och tillförlitligheten stärks. Analysprocessen varit krävande under studiens 

gång. Vid det första analysförsöket har handledarens synpunkter varit till hjälp och även 

andra studenters kommentarer. Detta medförde vissa revideringar för att kunna göra 

framsteg.  

Överförbarhet innebär att i vilken grad studiens resultat kan överföras till andra grupper eller 

situationer (Graneheim & Lundman, 2004). För att öka överförbarheten måste tillräcklig 

information ges i studien för läsaren så att bedömning av överförbarhet kan göras. Resultatet 

har illustrerats med valda citat och även en beskrivning av hur urval, datainsamling och 

analysförfarande finns beskrivet. Kontexten i vilken hälsofrämjande arbete hos 

ensamkommande flyktingbarn studerades beskrevs i studien. Överförbarhet av studiens 

resultat utanför skolans sammanhang verkar vara rimlig. Exempel på detta kan vara ett hem 

för vård eller boende (HVB) där flyktingbarn kan vistas i men det är slutligen läsarens beslut 

att bedöma graden av överförbarhet. 

Resultatdiskussion 

Det framkommer i resultatet att många ensamkommande flyktingbarn känner oro för 

framtiden, för familjen och för deras osäkra situation i Sverige. Skolsköterskorna berättar att 

några flyktingbarn känner stress, har sömnsvårigheter, oro och ångest. Detta stämmer 
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överens med Vervliet et al., (2014) som menar att ensamkommande flyktingbarns psykiska 

hälsoproblem kvarstår över tid. Även Crowley (2009), Pacione et al. (2013) och Garakasha 

(2014) påpekar i samma linje att ensamkommande flyktingbarn är en grupp individer som 

löper en hög risk för att utveckla emotionella problem. Enligt föreliggande studies författares 

erfarenhet finns det en del flyktingbarn som inte uttrycker oro eller ångest på ett tydligt sätt 

utan de visar ett inåtvänt beteende i samspel med andra barn eller vuxna. Detta medför 

svårigheter i den mänskliga interaktionen och det kan vara svårt att upptäcka hur dessa 

flyktingbarn mår psykiskt. Skolsköterskorna berättar att elever uppmuntras att kontakta 

deras anhöriga om dessa finns kvar, vilket betyder mycket för ett ensamkommande 

flyktingbarn. Skolsköterskorna beskriver också att några känner sig ensamma och saknar 

social gemenskap. Detta bekräftas av Gustafsson och Lindberg (2016) som påpekar att 

ensamkommande flyktingbarn ofta saknar det trygga stödet som föräldrar kan ge.  

Skolsköterskorna poängterar att det är hälsofrämjande i sig att vara i skolan varje dag. Detta 

kan relateras till Antonovskys (1996) känsla av sammanhang (KASAM). Genom att vara i 

skolan kan ensamkommande flyktingbarn få en större känsla av sammanhang, återta 

kontrollen över tillvaron och hoppas på ett meningsfullt liv (Yamazaki, 2008; Borwick et 

al., 2013). Vidare menar Socialstyrelsen (2013) att i skolan kan ett ensamkommande 

flyktingbarn hitta ett socialt sammanhang och få en struktur för att hantera tillvaron, vilket 

kan vara en potentiellt normaliserande faktor i deras liv. Detta överensstämmer även med 

Betancourt och Khan (2008) som beskriver att skolan kan fungera som en salutogen arena 

genom att förmedla en känsla av sammanhang för ett flyktingbarn med hjälp av aktiviteter 

som bidrar till att återställa säkerhet och förutsägbarhet samt främja mening och förståelse. 

Föreliggande studies författare håller med att vara i skolan är en viktig faktor för 

ensamkommande flyktingbarns psykiska hälsa och utveckling.  

Skolsköterskorna i denna studie beskriver att det främjande arbetet med psykisk hälsa hos 

ensamkommande flyktingbarn genomförs bland annat i form av föreläsningar om 

exempelvis avslappningsövningar, motion, sömn och att äta regelbundet för att må bra, vilket 

upprepas med jämna mellanrum. Socialstyrelsen och Skolverket (2016) menar att dessa 

områden är viktiga att arbeta med utifrån ett främjande förhållningssätt. Medan 

Socialstyrelsen (2013) menar att undervisning i olika andningstekniker och avslappning kan 

öka ensamkommande flyktingbarns välmående och välbefinnande. För att samtala med 

ensamkommande flyktingbarn om psykisk hälsa och livsstilsfaktorer använder 

skolsköterskor motiverande samtal (MI). Detta stämmer med vad Socialstyrelsen och 

Skolverket (2016) skriver, att skolsköterskor behöver kunskap om samtalsteknik för att 

kunna samtala om matvanor och fysisk aktivitet. Samtidigt som  Holmström, Häggström och 

Kristiansen (2015) menar att motiverande samtal stärker elevcentrerade arbete.  

I resultatet framkommer att skolsköterskorna organiserar träffar med andra elever på skolan 

så att ensamkommande flyktingbarn som går i språkintroduktionsklass kan öva svenska 

språket och få kompisar. Detta stämmer väl med Mendoca et al. (2009) som ger exempel på 

hälsofrämjande interventioner i skolan som promenader, dansklubb eller matlagningsklubb, 

där relationer med andra studenter kan byggas upp. Skolsköterskorna arbetar utifrån ACT -

principerna för att främja psykisk hälsa. Denna modell innebär att acceptera det som inte kan 

förändras och jobba med det som man kan ändras. Det framkommer att detta tillämpas för 

att samtala om bland annat livsstilsfrågor. Detta kan relateras till känsla av sammanhang 



20 

 

 

(Antonovsky, 2005) som beskriver att en situation ska upplevas begriplig, hanterbar och 

meningsfull för att kunna känna sig delaktig och kunna påverka det vardagliga livet. 

Föreliggande studies författare menar att det kan vara ett fördelaktigt sätt för ett 

ensamkommande flyktingbarn att hantera sitt liv och känna att det går att ändra vissa saker 

själv. Men samtidigt kan det vara svårt för ett barn att glömma det som han eller hon har 

varit med om. I resultatet påpekas också att skolsköterskorna saknar stöd i form av metoder 

som kan användas för att främja hälsa hos ensamkommande flyktingbarn. Detta bekräftas av 

Socialstyrelsen (2013) som hävdar att bedömning av metoder för att främja psykisk hälsa 

hos ensamkommande flyktingbarn är alltför liten. Även Garakasha (2014) påpekar att det 

finns få underlag och vägledning för att arbeta hälsofrämjande med flyktingbarn. 

Skolsköterskorna berättar att ensamkommande flyktingbarns psykiska hälsa fångas upp 

under hälsosamtalet. Det beskrivs att ibland kan skolsköterskorna få fram information om 

sömnsvårigheter under hälsosamtalet, vilket kan vara en signal för psykiska bekymmer. Att 

uppmärksamma sömnvanor är en del av skolsköterskors hälsofrämjande arbete 

(Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). Föreliggande studies författare håller med om att 

sömnproblematik behövs utredas eftersom det kan ge koncentrationsproblem i skolan och 

sänka livskvalitet. Det beskrivs att när ett ensamkommande flyktingbarn och skolsköterskan 

har bekantat sig med varandra är det lättare för flyktingbarnet att uppsöka skolsköterskan för 

ett samtal om huvudvärk, ledsenhet och dålig aptit, vilket betonades att det kan stå för 

psykiska problem. Detta stämmer överens med Socialstyrelsen och Skolverket (2016), 

Folkhälsomyndigheten (2017) och Sveriges kommuner och landsting (2017) som menar att 

nedstämdhet och huvudvärk kan vara ett uttryck för psykiska ohälsa. Vidare menar Golsäter 

(2012) att det är en utmaning att kunna anpassa hälsosamtalet efter elevens behov. 

Föreliggande studies författare menar att det är viktigt att hålla ett hälsosamtal med ett 

ensamkommande flyktingbarn för att kunna erbjuda stöd efter behov. I detta sammanhang 

är kommunikation avgörande för att kunna genomföra ett hälsosamtal. Dock tas detta inte 

upp av skolsköterskorna i denna studie men det kan vara ett hinder som kan övervinnas med 

hjälp av en tolk i det språk som flyktingbarnet behärskar. 

Skolsköterskorna påpekar att det är viktig att rektorer förstår att den psykiska hälsan är av 

betydelse för att elever ska kunna tillgodogöra sig undervisning. Guvå (2011) menar att det 

kan finnas olika synsätt inom elevhälsan om hur särskilda insatser för att främja hälsa ska 

tillämpas. Generella  insatser på gruppnivå ska fokuseras på ett salutogent perspektiv i 

kontrast med traditionella insatser som riktas mot individuella insatser (a.a.). Föreliggande 

studies författare menar att dessa insatser utesluter inte varandra och att skolsköterskan ska 

arbeta elevcentrerad. Det framkommer att skolsköterskorna samarbetar med olika 

professioner i skolan runt omkring ensamkommande flyktingbarns psykiska hälsa. Inom 

elevhälsan arbetar skolsköterskor ofta med skolkurator, skolläkare och skolpsykolog. Detta 

bekräftas av Socialstyrelsen och Skolverket (2016) som skriver att elevhälsan omfattar 

medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsans 

uppdrag förutsätter ett nära samarbete mellan elevhälsans personal och andra aktörer i 

skolan, exempelvis med den pedagogiska personalen (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). 

Det påpekas i resultatet att fler skolkuratorer behövs i skolorna för att denna profession anses 

vara viktig att samarbeta med kring psykisk hälsa. Föreliggande studies författare menar att 

skolkuratorerna är en viktigt samarbetspartner i det hälsofrämjande arbetet med psykisk 

hälsa hos ensamkommande flyktingbarn. Det framkommer också i resultatet att ett 

samarbete med lärarna  är betydelsefull, framför allt språklärare som arbetar nära 
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ensamkommande flyktingbarn och träffar dem dagligen. Detta stämmer överens med 

Paccione et al., (2013) som menar att den pedagogiska personalen är viktiga eftersom de kan 

representera en kontaktpunkt för ett ensamkommande flyktingbarn.  Fazel et al., (2009) 

menar vidare att lärarna är den profession i skolan som träffar eleverna dagligen och kan 

återge viktig information om det psykiska tillståndet hos flyktingbarn. Föreliggande studiens 

författare  anser att det är viktigt  med ett väl fungerande samarbete med lärarna för att kunna 

planera och fullfölja det hälsofrämjande arbetet i skolan, där kommunikation har en viktig 

roll. 

I resultatet förekommer att skolsköterskorna samarbetar med andra aktörer utanför skolan 

för att främja den psykiska hälsan hos ensamkommande flyktingbarn. Ett exempel som 

förekommer i resultatet är att skapa ett nätverk utanför skolan för att samarbeta med en 

ungdomsgårds förening vars syfte är att starta en eftermiddags verksamhet. Detta samarbetet 

görs för att skolsköterskorna anser att ensamkommande flyktingbarn har för mycket fritid 

som kan ge upphov till oro och funderingar. Detta stöds av Socialstyrelsen (2013) som 

påpekar att möjligheten att delta i vanliga aktiviteter under fritiden är ett sätt att handskas 

med psykosomatiska problem. Föreliggande studies författare anser att organiserade 

aktiviteter kan vara ett sätt att stödja ensamkommande flyktingbarns vardag och som kan 

resultera i ökad hälsa och välbefinnande. En meningsfull fritid kan vara för ett 

ensamkommande flyktingbarn ett sätt att uppleva och hantera vardagen som begriplig och 

meningsfull (Antonovsky, 1996). 

Det framkommer i resultatet att det är viktigt att vara tillgänglig för elever när de kommer 

till skolsköterskemottagning för att prata om den psykiska hälsan. Ett annat sätt att vara 

tillgänglig är att skolsköterskan kan observera eleverna när de är ute på skolgården så att 

skolsköterskan kan se någon som ser ledsen ut och frågar om de vill komma till 

mottagningen för en stunds samtal. Detta stämmer överens med Bartlett (2015) som menar 

att skolsköterskors arbete måste struktureras på så sätt att det tillåter skolsköterskor att bli 

mer synliga och tillgängliga för att bygga effektiva och förtroendefulla relationer med elever. 

Skolsköterskorna påpekar i denna studie att hålla dörren öppen underlättar mötet med 

ensamkommande flyktingbarn när de kommer spontant och vill prata om något. Det 

framkommer att tillgängligheten gör att eleverna känner sig välkomna och det kan vara en 

trygghet för dem att veta att skolsköterskan finns till hands. Mendoca et al. (2009) påpekar 

att det är viktigt att barn upplever att de har någon att vända sig till när de behöver stöd, hjälp 

eller vill prata om något i förtroende. En reflektion som föreliggande studies författare kan 

göra är att ett ensamkommande flyktingbarn behöver trygghet runt omkring sig och 

skolsköterskan kan vara den fasta punkten som kan representera tryggheten för ett 

flyktingbarn.  

Ett annat sätt att vara tillgänglig som beskrivs av skolsköterskorna är att vara ute på 

skolgården så att de kunde observera eleverna och så småningom börja prata med dem. 

Skolsköterskorna menade att ibland kan de se ett flyktingbarn som ser ledsen ut och frågar 

om de vill komma till mottagningen för en stunds samtal. Morberg (2012) menar att det ska 

vara lätt att ta kontakt med skolsköterskan för att prata med. Skolsköterskans  tillgänglighet 

och öppna dörr- policy kan underlätta att fånga upp elever som har det svårt (Morberg, 2012). 

I resultatet kommer fram att skolans lokaler förhindrar tillgängligheten och att det skulle 

underlätta det främjande arbetet om skolsköterskorna har tillgång till mer fysiska platser att 
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få vara på för att möta elever. Arnesdotter, Olander och Ragneskog (2008) menar att om 

skolsköterskemottagningen upplevs som välkommande kan detta resultera i ett mer 

framgångsrikt samtal då trånga eller opraktiska lokaler kan sända dåliga signaler till elever. 

Föreliggande studies författare betraktar den fysiska vårdmiljön som en viktig faktor som 

påverkar elevers trivsel och välbefinnande. 

Skolsköterskorna beskriver att mer tid skulle underlätta det hälsofrämjande arbetet med 

ensamkommande flyktingbarn för att kunna samtala om psykisk hälsa. Det framförs i 

resultatet att vara tidskrävande att arbeta med olika uppgifter kring ett flyktingbarn och även 

att det tar mycket tid i anspråk att kunna nå personer kring eleverna. Detta bekräftas av 

Reuterswärd och Lagerström (2010) som påpekar att aspekter som tid och resurser hindrar 

skolsköterskor att ta hand om den psykiska hälsan. Föreliggande studies författare anser  att 

tidsbrist gör att man måste prioritera mellan olika arbetsuppgifter, vilket kan leda till att 

hälsofrämjande arbete blir eftersatt. En orsak som ges av skolsköterskorna för att inte hinna 

jobba mer med det hälsofrämjande arbetet är en stor omsättning av ensamkommande 

flyktingbarn. Detta överensstämmer med statistiken från Migrationsverket (2016) om att ett 

stort antal ensamkommande flyktingbarn har sökt asyl i Sverige de senaste åren. 

Föreliggande studies författare menar att det behövs flera skolsköterskor på de skolor som 

har tagit emot ett stort antal ensamkommande flyktingbarn. Det förväntas att en ensam 

skolsköterska ska ta hand om alla administrativa uppgifter, följa basprogrammet, delta i 

elevhälsoteamets möte, hålla öppna mottagning och även ta hand om elevers spontana besök. 

I resultatet framförs att en bristande samordning och väntan kring ensamkommande 

flyktingbarns asylprocess påverkar elever och konsekvenser för detta blir att 

ensamkommande flyktingbarn upplever att det svårt att hålla fokus på skolan och ta hand 

om sin hälsa. Socialstyrelsen och Skolverket (2016) menar att i ett skolsammanhang går 

lärande och psykisk hälsa hand i hand och är av betydelse för elevers prestationer, 

välbefinnande samt möjligheter att fungera socialt. Föreliggande studies författare menar att 

asylprocessen påverkar ensamkommande flyktingbarns negativt eftersom  ovissheten gör att 

flyktingbarn känner sig otrygga och bidrar till ytterligare påfrestningar. Vidare förekommer 

i resultatet att skolsköterskorna önskar att en bättre organisation runt ensamkommande 

flyktingbarn uträttas, bland annat med administrativa uppgifter. Detta stämmer överens med 

Dahlbring (2016) som menar att många skolsköterskor kan vara helt upptagna med 

administration runt ensamkommande flyktingbarn och att det blir svårt att hinna med 

hälsobesöken och basprogrammet med de andra eleverna i skolan.  I resultatet föreslås en 

egen tid inom elevhälsan för att kunna arbeta med denna elevgrupp och även en tidskvot 

med olika professioner inom elevhälsan som skulle underlätta med hälsofrämjande arbetet 

med ensamkommande flyktingbarn. Dahlbring (2016) menar vidare att extrapersonal måste 

finnas tillgänglig för detta arbete men att det är svårt att rekrytera kompetenta och erfarna 

skolsköterskor som kan förstärka de skolor där det behövs. Föreliggande studies författare 

menar att resursbrister kan drabba det hälsofrämjande arbete med ensamkommande 

flyktingbarns psykiska hälsa. En fungerande organisation inom elevhälsan förutsätter 

engagerade rektorer som kan vara öppna för nya idéer gällande organisation av elevhälsan. 

Det är viktig i sammanhanget att komma ihåg att varje barn har rätt att åtnjuta den bästa 

uppnåeliga hälsan (Unicef, 2017) och att det är väsentligt att ha en framåtsiktande inställning 

för att främja psykisk hälsa hos ensamkommande flyktingbarn. 



23 

 

 

Konklusion 

 

Resultatet visar att skolsköterskor är betydelsefulla personer i skolan för att främja psykisk 

hälsa hos ensamkommande flyktingbarn. Studien belyser hur det är möjligt att genomföra 

ett hälsofrämjande arbete, vikten av hälsosamtal och även skolsköterskors samverkan. Det 

framkommer att det hälsofrämjande arbetet med psykisk hälsa underlättas om förutsättningar 

i form av bättre organisation och samordning runt ensamkommande flyktingbarn skulle 

finnas. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Resultatet ger en indikation på att den psykiska hälsan kan främjas genom att ge 

ensamkommande flyktingbarn enkla råd, kunskaper och information om sömn, matvanor 

och fysisk aktivitet genom att använda sig av en metod och motiverande samtal. Resultatet 

visar att hälsosamtalet utgör en grund för att kunna främja ett flyktingbarns psykiska hälsa. 

Det är nödvändigt att involvera andra inom och utanför skolan för att samverka kring det 

främjande arbetet med psykisk hälsa. Vidare fyller skolan en viktig funktion i ett 

ensamkommande flyktingbarns liv, där flyktingbarnet kan få en känsla av sammanhang i 

vardagen och därmed en ökad hälsa.  

Det finns få studier i Sverige inom detta ämne och det behövs mer forskning som ger 

ytterligare vetenskapligt underlag för att främja psykisk hälsa hos ensamkommande 

flyktingbarn. Det behövs forskning som utgår från ensamkommande flyktingbarns egna 

perspektiv och som studerar hur dessa barn ser på sin egen hälsa, på så sätt kan de känna sig 

delaktiga i vården. En fråga som återstår att svara på utifrån detta perspektiv är hur 

ensamkommande flyktingbarn upplever skolsköterskors hälsofrämjande arbete.  
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Bilaga 1 

Information till verksamhetschef 

 

 

Information om genomförande av en studie kring skolsköterskors erfarenheter av att främja 

psykisk hälsa hos ensamkommande flyktingbarn 

 

Forskning tyder på att ensamkommande flyktingbarn löper en större risk för psykiska 

hälsoproblem. Det saknas svenska studier som undersöker hälsofrämjande arbete med 

ensamkommande flyktingbarns psykiska hälsa utifrån skolsköterskors perspektiv. 

 

Du tillfrågas i detta brev om godkännande av att skolsköterskorna i din verksamhet tillfrågas 

om deltagande i en studie i ämnet. Studien kommer att genomföras via e-postintervjuer med 

skolsköterskor på högstadiet och gymnasiet i Stockholms län. Det är enbart jag och min 

handledare som kommer ha tillgång till grundmaterialstexten från intervjuerna. E-

postintervjun kommer att ske under ett tillfälle och jag beräknar att det kommer ta ca 20- 30 

minuter för att svara på frågorna. Datamaterial som samlas in kommer att sammanställas och 

analyseras med en vetenskaplig metod. Resultatet kommer sedan att presenteras i form av 

en uppsats och publiceras av Högskolan i Skövde. 

  

Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att uppge varför. 

Jag garanterar strikt konfidentialitet. Alla de uppgifter som skolsköterskor lämnar till mig 

kommer att behandlas med sekretess. Skolsköterskor kommer att vid intervjutillfället att 

lämna ett samtycke till deras medverkan. Syftet med studien är att belysa skolsköterskors 

erfarenheter av att främja psykisk hälsa hos ensamkommande flyktingbarn då det är viktigt 

med ökad kunskap inom området. Resultatet ska kunna användas och komma till nytta för 

mina kurskamrater på skolsköterskeutbildningen, men även till verksamma skolsköterskor. 

Om du är intresserad kommer jag gärna att delge dig resultatet. 

 

Önskar du ytterligare information kontakta mig gärna. 

 

Med vänliga hälsningar 

 
Jacqueline Mendez 

Leg. sjuksköterska, skolsköterskestudent 

Högskolan i Skövde 

a15jacme@student.his.se 

Tel: XXXXXX 

 

Handledaren för studien 

Margaretha Larsson 

Fil. doktor i vårdvetenskap, Distriktsköterska 

Programansvarig Skolsköterskeutbildningen 

Högskolan i Skövde/ IHL 

margaretha.larsson@his.se 

Tel: XXXXXX 
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Bilaga 2 

Information till skolsköterskor 

 

Information om deltagande i en studie kring skolsköterskors erfarenheter av att främja 

psykisk hälsa hos ensamkommande flyktingbarn 

 

Forskning tyder på att ensamkommande flyktingbarn löper en större risk för psykiska 

hälsoproblem. Det är få svenska studier som undersöker hälsofrämjande arbete med 

ensamkommande flyktingbarns psykiska hälsa utifrån skolsköterskors perspektiv.  

Du tillfrågas i detta brev om deltagande i en studie som kommer att genomföras via e-

postintervjuer med skolsköterskor på högstadiet och gymnasiet i Stockholms län. Din 

verksamhetschef har givit sitt godkännande till att du tillfrågas om deltagande i studien. Jag 

vill gärna intervjua dig om dina erfarenheter inom detta område och skulle se det som 

värdefullt om du vill delta i min studie. 

 

E-postintervjun kommer att ske under ett tillfälle. Tidsperioden för att svara kommer att vara 

8 arbetsdagar och jag beräknar att det kommer att ta ca 20- 30 minuter för att svara på 

frågorna. Datamaterial som samlas in kommer att sammanställas och analyseras med en 

vetenskaplig metod. Resultatet kommer sedan att presenteras i form av en uppsats och 

publiceras av Högskolan i Skövde. Det är enbart jag och min handledare som kommer att ha 

tillgång till grundmaterialstexten från intervjuerna. Det kommer inte vara möjligt att 

identifiera vad just du har sagt i sammanställningen av resultatet. Deltagandet i studien är 

helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att uppge varför. Jag garanterar strikt 

konfidentialitet. Alla de uppgifter du lämnar kommer att behandlas med sekretess. Ingen 

kommer att få veta vad du har svarat i e-postintervjun. Genom att svara på forskningsfrågor 

samtycker du att du har tagit del av informationen angående studien och att du är införstådd 

med att ditt deltagande är frivilligt och att du när som helst kan avbryta deltagandet utan att 

ge orsak för det. Om du har eventuella frågor eller om något verkar otydligt kan du ställa 

dessa frågor direkt till mig via e-post. Syftet med studien är att belysa skolsköterskors 

erfarenheter av att främja psykisk hälsa hos ensamkommande flyktingbarn då det är viktigt 

med ökad kunskap inom området. Resultatet ska kunna användas och komma till nytta för 

mina kurskamrater på skolsköterskeutbildningen men även till verksamma skolsköterskor. 

Om du är intresserad kommer jag gärna att delge dig resultatet.  

  

Med vänliga hälsningar 

 
Jacqueline Mendez 

Leg. sjuksköterska, skolsköterskestudent 

Högskolan i Skövde 

a15jacme@student.his.se 

Tel: XXXXXX 

 

Handledaren för studien 

Margaretha Larsson 

Fil. doktor i vårdvetenskap, Distriktsköterska 

Programansvarig Skolsköterskeutbildningen 

Högskolan i Skövde/ IHL 

margaretha.larsson@his.se 

Tel: XXXXXX 
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Bilaga 3 

Forskningsfrågor 

 

Bakgrundsfrågor 

 

Hur gammal är du? 

 

Hur länge har du jobbat som skolsköterska? 

 

Vilka årskurs ansvarar du för? 

 

Har du en specialistutbildning? I så fall vilken? 

 

 

Forskningsfrågor 

 

1. Hur identifierar du ensamkommande flyktingbarns psykiska hälsa? 

 

2. Hur arbetar du för att främja psykisk hälsa hos ensamkommande flyktingbarn? Beskriv 

gärna med ett exempel. 

 

3. Vilka riktlinjer, program eller annat stöd utgår du ifrån när det gäller det hälsofrämjande 

arbetet med ensamkommande flyktingbarn, i så fall hur och med vilka? 

 

4. Arbetar du tvärprofessionellt i det hälsofrämjande arbetet med psykisk hälsa hos 

ensamkommande flyktingbarn, i så fall hur och med vilka? 

 

5. Vilka förutsättningar skulle underlätta för dig att arbeta hälsofrämjande med psykisk hälsa 

hos ensamkommande flyktingbarn? 

 

Du kan svara i detta mejl och returnera till samma e-post. Jag önskar att du svarar inom 8 

arbetsdagar då intervjutillfället avslutas. Jag önskar också återkomma med uppföljande 

frågor eller förtydligande om det behövs. Om du har eventuella frågor eller om något verkar 

otydlig kan du kontakta mig via e-post. 

 

Med vänliga hälsningar 

 
Jacqueline Mendez 

Leg. sjuksköterska, skolsköterskestudent 

Högskolan i Skövde 

a15jacme@student.his.se 
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