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Bakgrund: Skolsköterskans arbetsuppgifter har förändrats över tid, från medicinska insatser 

på individnivå till ett fokus på hälsofrämjande arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå. 

Skollag, riktlinjer och kompetensbeskrivning beskriver att skolsköterskan ska arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande på gruppnivå. Trots det sker skolsköterskans arbetsinsatser 

främst åtgärdande på individnivå. Syfte: Syftet med studien var att belysa skolsköterskors 

inställning till sitt uppdrag med fokus på hälsofrämjande arbete på gruppnivå. Metod: En 

kvalitativ metod med induktiv ansats valdes för att besvara studiens syfte. Semistrukturerade 

telefonintervjuer med tio skolsköterskor på väst- och östkusten i Sverige genomfördes. 

Datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys på latent nivå. Resultat: Analysen 

resulterade i två kategorier; Skolsköterskans yrkesroll och rollförändring och Arbetsstruktur 

och organisation, med fem subkategorier; Fokus från åtgärdande insatser till hälsofrämjande 

arbete; Skolsköterskans breda hälsofrämjande potential; Inga tydliga arbetsbeskrivningar; 

Prioritering av arbetsuppgifter och Hela skolans ansvar. Konklusion: Skolsköterskan är en unik 

kompetens som den enda professionen i skolan som möter samtliga elever utifrån ett 

medicinskt-, omvårdnadsmässigt- och salutogent synsätt. Skolsköterskor vill arbeta mer 

hälsofrämjande på gruppnivå än vad som görs idag, men saknar tydliga strukturer och 

tillräckligt med tid och resurser för det arbetet. Med rätt förutsättningar kan skolsköterskan bli 

mer delaktig i det hälsofrämjande arbetet på gruppnivå. 
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Background: The school nurse’s duties have changed over time, from medical contributions 

at the individual level to a focus on promoting health at individual-, group- and 

organizational levels. Swedish school law, guidelines and competence description describes 

that school nurses’ work methods should be promoting health and be preventative at the 

group level. Nevertheless, today, the school nurse’s work is mainly done on an individual 

level. Purpose: The purpose of the study was to highlight school nurses’ attitude towards 

their assignment in focusing on health promoting work at the group level. Method: A 

qualitative method was used. Semi-structured telephone interviews with ten school nurses 

in Sweden were conducted. The data was analysed with a qualitative content analysis method 

and with an inductive approach, on a latent level. Result: The analysis resulted in two 

categories; The school nurse’s professional role and role change and Work Structure and 

Organization, with five subcategories; Focus from curative efforts to promote health 

promotion; School nurse's broad health promotion potential; No clear job descriptions; 

Priority of tasks and Responsibility of the whole school. Conclusion: The school nurses 

have unique skills being the only school profession that meets all students from a medical, 

care and salutogenic perspective. School nurses would like to work more health promotive 

at group level than what is currently done. With the right conditions, the school nurse would 

have a greater opportunity to work with health promotion at the group level. 
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INLEDNING 

Skolsköterskans arbetsuppgifter och yrkesroll har förändrats under de senaste åren. Tidigare 

fokuserade elevhälsoarbetet på individens hälsa och välbefinnande och skolsköterskan arbetade 

i huvudsak ensam, med arbetsuppgifter av åtgärdande karaktär. Allt sedan den nya skollagen 

trädde i kraft 2011 arbetar samtliga skolor mer hälsoinriktat och det hälsofrämjande arbetet ska 

bedrivas av ett tvärprofessionellt team bestående av skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, 

kurator och specialpedagog på gruppnivå (SFS 2010:800). Skolsköterskornas yrkesroll 

påverkas inte bara av förändringar i skollagen. Nya nationella riktlinjer (Socialstyrelsen & 

Skolverket, 2016) och kompetensbeskrivning (Riksföreningen för skolsköterskor och svensk 

sjuksköterskeförening, 2016) bidrar till att skolsköterskans yrkesroll förändras. Av den 

anledningen är det viktigt att belysa hur skolsköterskor ser på sitt arbete, hur yrkesrollen 

påverkas och hur relationer till övriga i det tvärprofessionella teamet påverkas. 

 

Nilsson (2014) belyser sambandet mellan psykisk hälsa och skolprestationer. God hälsa leder 

till ett ökat välbefinnande vilket ger bättre förutsättningar för lärandet, som i sin tur är en central 

del av elevers hälsa. Skolinspektionens rapport (2015) lyfte kritik mot elevhälsans bristande 

hälsofrämjande arbete som saknade struktur och var fortsatt främst individ fokuserat. Det finns 

få studier om skolsköterskans hälsofrämjande arbete på gruppnivå. Med det som bakgrund 

väcktes vårt intresse om skolsköterskors inställning till sitt uppdrag med fokus på 

hälsofrämjande arbete på gruppnivå. 

BAKGRUND 

Hälsa 

Definitionen av hälsa har sitt ursprung från Världshälsoorganisationen WHO (1948) och 

innefattar fysisk, psykisk, emotionell, social och andlig hälsa. Dessa olika aspekter av hälsa 

visar på hälsans komplexitet och holistiska natur (Scriven, 2013). Den biomedicinska 

förklaringsmodellen definierar hälsa som frånvaro av sjukdom, det vill säga antingen är man 

sjuk och har ohälsa, eller så är man frisk och har hälsa. Den humanistiska 

förklaringsmodellen bygger hälsa på upplevelser av meningsfullhet, sammanhang och 

välbefinnande. Bestämningsfaktorer som påverkar hälsa är bland annat, familj, vänner, 

inkomst, socialt liv, ålder, etnicitet, arbetsförhållanden, hälso- och sjukvård, 

bostadsförhållande och utbildning. Dessa faktorer bestäms av rådande samhällsresurser och 

för individen förekommande friskfaktorer, riskfaktorer och skyddsfaktorer för hälsan 

(Pellmer, Wramner & Wramner, 2017). Scriven (2013) beskriver att faktorer som stärker 

hälsa utgör egna resurser, fysisk förmåga, personlig tillväxt, att ha mål i livet, att vara 

anpassningsbar i förändringsprocesser och att befinna sig i ett socialt sammanhang. Hälsans 

komplexitet innebär att var och en har sin egen syn och upplevelse av hälsa och utifrån ett 

sådant perspektiv är det svårt att mäta hälsa (Scriven, 2013).  

  

Ottawa manifestet (WHO, 1986) betraktar hälsa som en dynamisk modell och hälsan lyfts 

fram som en process, en ständig pågående rörelse i ett kontinuum av mer eller mindre hälsa. 

Att främja hälsa ses som att leva ett aktivt och produktivt liv och öka kontrollen över hälsans 



2 

 

bestämningsfaktorer. Vissa bestämningsfaktorer går att påverka som exempelvis 

levnadsvanor och skolmiljö, andra är svårare, som genetiska faktorer (Eriksson, 2015).  

 

Hälsa är vårdandets övergripande mål vilket gör hälsa till ett centralt begrepp i 

vårdvetenskapen (Dahlberg, 2014). Enligt Eriksson (1987) innebär hälsa friskhet, sundhet 

och välbefinnande, inte enbart frånvaro av sjukdom. Eriksson (1989) belyser att trots 

sjukdom kan individen uppleva hälsa och välbefinnande och att vårdandets yttersta syfte är 

att främja hälsa och därmed livet självt.  

Hälsofrämjande arbete 

Hälsofrämjande arbete definieras av WHO (1986) som den process som möjliggör för 

människor att öka kontrollen över samt förbättra sin hälsa. I det hälsofrämjande arbetet 

identifieras individens egna resurser för att nå hälsa och förhindra och hantera sjukdom. Det 

är till skillnad från det förebyggande arbetet som innebär att förhindra sjukdom genom att 

stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer för ohälsa (Riksföreningen för skolsköterskor 

och svensk sjuksköterskeförening, 2016). Hälsofrämjande förhållningssätt kännetecknas av 

att stärka och uppmuntra individens delaktighet till sin hälsa (Scriven, 2013). Maville och 

Huerta (2012) beskriver att begreppet hälsofrämjande innefattar fyra teman, empowerment, 

som innebär individens förmåga till egenmakt över sin livssituation, livsstil, förbättring av 

hälsa och välmående. 

  

Epidemiologisk forskning identifierar faktorer och områden som påverkar hälsan och hur 

ohälsa uppstår. För att främja hälsan för elever i skolan kan metoder och insatser genom ett 

hälsofrämjande arbete ske (Hillman, 2010; Milerad & Lindgren, 2014). Detta arbete ska 

baseras på ett jämlikhetsperspektiv. Skolan anses vara en stödjande miljö för hälsan då elever 

är lätt nåbara med hälsofrämjande budskap och åtgärder (Milerad & Lindgren, 2014). 

  

Begreppet hälsofrämjande arbete bygger på en humanistisk människosyn och innebär att 

människor kan uppleva hälsa och välbefinnande, trots sjukdom eller ohälsa. Hälsofrämjande 

omvårdnad innebär att se till det friska hos alla elever, att förebygga ohälsa och att motivera 

till hälsosam livsstil (Clausson & Morberg, 2012). 

Elevhälsans uppdrag och hälsofrämjande arbete 

Elevhälsans uppdrag regleras av skollagen (SFS 2010:800) vilket säkerhetsställer att 

samtliga skolor har en elevhälsa. Uppdraget innebär att följa elevernas utveckling, bevara 

och förbättra deras mentala och kroppsliga hälsa samt att verka för sunda levnadsvanor 

(Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). 

  

Det centrala i elevhälsans uppdrag är förebyggande och hälsofrämjande arbete på 

övergripande nivå och på individnivå. Ett hälsofrämjande förhållningssätt där eleven når 

ökat lärande, ökad trygghet och ökade förutsättningar för förbättrad hälsa ingår i elevhälsans 

uppdrag (Skolinspektionen, 2015).  Elevhälsan ska samarbeta med elever, föräldrar och 

skolans personal för en främjande lärande- och arbetsmiljö som skapar förutsättningar för 

hälsa, trivsel och trygghet i skolan (Clausson & Morberg, 2012). 

  

Elevhälsan omfattas av ett flertal regelverk som omfattar både skolväsendet och hälso- och 

sjukvården. Elevhälsans beskrivs i riktlinjerna som utarbetats av Socialstyrelsen och 

Skolverket (2016) som en verksamhet som skall jobba hälsofrämjande på individnivå, 
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gruppnivå och på organisationsnivå. Elevhälsan skall bestå av skolläkare, skolsköterska, 

psykolog, kurator och specialpedagog för att säkerställa tillgång till medicinska, 

psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsans uppdrag är att 

komplettera skolpersonalens pedagogiska kompetens avseende elevernas lärande och 

utveckling enligt Skolinspektionen (2015). Elevhälsoteamet arbetar förebyggande och 

hälsofrämjande genom tvärprofessionell samverkan (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). 

Enligt Hillman (2010) kännetecknas elevhälsoarbetet av fokus på friskfaktorer, ett 

elevperspektiv och ett hälsoarbete genom dialog och kommunikation. Insatser är riktade till 

skolans miljö genom att möta de behov som finns i skolmiljön för barn och ungdomar. I 

skolmiljön föreligger en risk för uppkomst av fysiska och psykiska hälsoproblem, som en 

följd av samspelet mellan eleven och miljön (Hillman, 2010).  

  

Skolinspektionens rapport (2015) lyfte kritik mot elevhälsans bristande hälsofrämjande 

arbete som saknade struktur och som fortsatt var främst individ fokuserat.  

Skolsköterskans uppdrag och hälsofrämjande omvårdnad 

Skolsköterskans uppdrag har sitt ursprung från behovet av en lusfröken med fokus på 

hälsovårdande uppgifter som utfördes under hembesök hos elever. Dessa arbetsuppgifter 

övergick sedan till sociala arbetsuppgifter (Guvå, 2010). Fram till slutet av 1950-talet 

fungerade skolsköterskan som elevvårdare innan skolkuratorer och skolpsykologer utgjorde 

en del av skolans verksamhet. När skolsköterskan lanserades i svenska skolor bestod arbetet 

av generell förbättring av sjukvården för befolkningen som helhet, där skolan blev en viktig 

plats för det arbetet, som möter alla barnen i ett samhälle. Medicinska behandlingar, 

hälsoundersökningar och vaccination var de huvudsakliga arbetsuppgifterna (Morberg, 

Lagerström, & Dellve, 2012). Clausson och Morberg (2012) beskriver skolsköterskans 

undervisande roll som en arbetsuppgift som tidigt ingick i professionen. När föräldrar 

samlades i väntrummet under skolläkarens mottagningar ansvarade skolsköterskan för att 

undervisa föräldrarna om förebyggande hälsovård (Clausson & Morberg, 2012). 

  

Skolsköterskans professionella roll och kompetens idag fokuserar på hälsofrämjande och 

förebyggande insatser, med mål att främja fysisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. I 

kompetensbeskrivningen för skolsköterskor betonas att skolsköterskans arbete baseras på 

hälsofrämjande omvårdnad, folkhälsovetenskap och medicinsk vetenskap (Riksföreningen 

för skolsköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Det hälsofrämjande arbetet, 

promotion, handlar om kunskap om vad som leder till förbättrad hälsa och upplevelse av 

hälsa. Förebyggande arbete, prevention, syftar till att förmedla kunskap om vad som orsakar 

sjukdom och hur olika livsstilsfaktorer kan påverka samt förhindra sjukdom (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008). 

 

Skolsköterskans omvårdnadskompetens skall utgå från en helhetssyn på elevens fysiska, 

psykiska, sociala och andliga behov och vara till hjälp för individer, familjer och grupper för 

att förebygga, identifiera och behandla hälso- och sjukdomsproblem. Utgångspunkten för 

skolsköterskans hälsofrämjande omvårdnad är att eleven är kapabel till hälsa och 

välbefinnande oavsett sjukdom och ohälsotillstånd. Genom det kliniska arbetet ska 

skolsköterskan ha förmåga att initiera, genomföra och utvärdera ett hälsofrämjande arbete 

(Riksföreningen för skolsköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

  

Tillgänglighet ses som grunden i skolsköterskans arbete, att finnas till för eleverna i deras 

skol- och vardagsmiljö. Skolsköterskor beskriver tillgänglighet som en förutsättning för den 
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stödjande rollen för elever, föräldrar och skolpersonal (Morberg, Lagerström & Dellve, 

2012) och har visats i studier bidra till elevers allmänna välbefinnande (Johansson & 

Ehnfors, 2006). Ett instrument för hälsofrämjande arbete är skolsköterskans hälsosamtal som 

enligt Clausson och Morberg (2012) syftar till att eleverna ska ges möjlighet att diskutera 

och reflektera kring sina levnadsvanor. Det hälsofrämjande arbetet syftar till att bevara och 

främja hälsa där det friska är i fokus. Som utgångspunkt för hälsosamtalet använder de flesta 

skolsköterskor ett frågeformulär.  Detta samtal framhålls som viktigt redskap för 

omvårdnadsarbetet då det ger tillfälle för skolsköterskan att lära känna eleven och utveckla 

ett förtroende (Clausson & Morberg, 2012). I hälsosamtalet ingår att skolsköterskan 

uppmuntrar och stöttar eleven till hälsosamt beteende. Hälsosamtalet baseras på konkreta 

frågor gällande sömn, fysisk aktivitet, kost, kroppsuppfattning, vänner, skolarbete, familj, 

oro, droger, sexualitet och anpassas efter ålder. Skolsköterskan kan med detta instrument ta 

del av elevens självrapporterade hälsa och därefter vidta adekvata åtgärder för att främja 

hälsa och minska riskfaktorer för ohälsa (Olander & Koinberg, 2017). 

 

Få studier belyser skolsköterskans hälsofrämjande arbete på gruppnivå. Shaffer, Andersson 

och Rising (2016) belyser skolsköterskans hälsofrämjande arbete utifrån “public health 

intervention wheel”, vilket är en modell för folkhälsofrågor och syftar till att förklara 

folkhälsofrågor utifrån skolsköterskans profession. Studien synliggör skolsköterskans 

insatser på olika nivåer. På individnivå syftar skolsköterskans insatser till att ändra kunskap, 

attityder, värderingar, beteende och vanor. På gruppnivå är insatserna riktade mot en specifik 

målgrupp för att förändra normer, attityder, beteende och vanor genom att medvetandegöra 

dem. Skolsköterskor spenderade uppskattningsvis mer än hälften av tiden på insatser på 

individnivå och drygt en femtedel av arbetstiden avsattes för insatser på gruppnivå (Schaffer 

et al., 2016). 

  

Olander och Koinberg (2017) beskriver att skolsköterskor vill jobba mer hälsofrämjande på 

gruppnivå än vad som görs och att det arbetet bör utvecklas ytterligare. En metod i 

skolsköterskans hälsofrämjande arbete är diskussioner i grupp vilket Borup (1998) betonar 

har god inverkan under tidig tonår. Gruppdiskussioner öppnar upp för att dela med sig och 

inkluderar andra i sina vardagliga problem (Borup, 1998). Berglund och Ekebergh (2015) 

lyfter fram hur reflexionsförmåga utvecklas på ett gynnsamt sätt genom diskussioner i grupp, 

vilket ger deltagarna i gruppen en djupare förståelse för det som diskuterats gentemot om 

det sker genom undervisning. 

 

Skolsköterskan arbetar både hälsofrämjande och förebyggande. Hälsofrämjande utgår från 

ett salutogent perspektiv, med fokus på att främja det friska. Förebyggande utgår från ett 

patogent perspektiv, att det finns risk för sjukdom. Begreppen hälsofrämjande och 

förebyggande, som har två helt olika perspektiv är av stor vikt att medvetet särskilja. Om 

dessa begrepp inte har tydliga skillnader riskerar arbetet att fortsatt gå i de traditionella 

förebyggande spåren (Antonovsky, 1991). 

Salutogenes och känsla av sammanhang 

Som teoretisk utgångspunkt används i studien Aaron Antonovskys teori, känsla av 

sammanhang. Det är ett salutogent perspektiv som härstammar från sociologen Antonovskys 

teori om faktorer som främjar hälsa (Antonovsky, 1987). Salutogenes som begrepp innebär 

hälsans ursprung, där faktorer som främjar hälsa är friskfaktorer (Eriksson, 2015). Hälsa ses 

som ett kontinuum som sträcker sig mellan de två tillstånden hälsa och ohälsa, i en ständig 

rörelse genom hela våra liv (Antonovsky, 1987). 
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Antonovskys teori känsla av sammanhang innebär närvaro av de tre komponenterna; 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet innefattar de händelser som sker 

i individens tillvaro och hur individen uppfattar dessa. Händelserna kan omfatta det som sker 

inom individen och utanför. För att tillvaron ska uppfattas som begriplig menar Antonovsky 

att den ska vara förutsägbar och strukturerad. Skulle oordning eller oväntade händelser 

uppstår kan individen ändå förstå det och klara av det oväntade, om individen har en hög 

begriplighet och hanterbarhet. Antonovsky menar att begriplighet skapas i relationer med 

andra och dessa relationer skapar en växande medvetenhet. Hanterbarhet beskrivs som 

förmågan att möta krav, påfrestningar och utmaningar som individens ställs inför. Det 

innebär även att individen upplever sig ha resurser för att hantera utmaningarna. Yttre 

resurser kan till exempel vara i form av klasskamrater och vänner. Meningsfullhet beskrivs 

som att känna delaktighet och engagemang för händelser. Meningsfullhet beskrivs som 

starkt bidragande faktor till motivation och som en känslomässigt värdefull investering göra 

(Antonovsky, 1987). Folkhälsocentrum (2011) menar att utifrån ett skolsammanhang 

innebär en hög begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet att skolan kan bidra till att 

skapa en gynnsam läromiljö och därmed ge möjlighet till högre känsla av sammanhang hos 

elever, vilket även styrks av Guvå (2014). 

PROBLEMFORMULERING 

Skollagen, riktlinjer och förordningar beskriver vikten av att skolsköterskan arbetar 

hälsofrämjande och förebyggande med elevhälsan på gruppnivå. Likväl visar forskning att 

skolsköterskans arbetsinsatser är främst åtgärdande på individnivå.  

 

Litteraturgenomgången visar att det finns få studier som beskriver hälsofrämjande arbete på 

gruppnivå utifrån skolsköterskors perspektiv. Hälsofrämjande arbete i skolan ska utgå från 

ett salutogent perspektiv och fokusera på elevers friskfaktorer för att främja hälsa. Elever 

som upplever en känsla av sammanhang, att livet känns begripligt, hanterbart och 

meningsfullt, har bättre förutsättningar för hälsa och för att kunna nå sina studiemål. För att 

undersöka varför fokus för skolsköterskor fortfarande är det åtgärdande arbetet på 

individnivå, uppkom frågeställningen om skolsköterskors inställning till sitt uppdrag och till 

hälsofrämjande arbete på gruppnivå. 

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa skolsköterskors inställning till sitt uppdrag med fokus på 

hälsofrämjande arbete på gruppnivå. 
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METOD 

För att synliggöra skolsköterskornas inställning till fenomenet valdes en kvalitativ metod 

som är lämplig för att undersöka upplevda erfarenheter. Kvalitativ forskning härstammar i 

den holistiska traditionen där kunskaper genom levda erfarenheter anses tillförlitliga 

(Henricson & Billhult, 2017; Kvale & Brinkmann, 2014). Datainsamlingen genomfördes 

med semistrukturerade telefonintervjuer, som är fördelaktigt för att få beskrivningar av olika 

erfarenheter av ett ämne (Danielson, 2017). Intervjuerna analyserades med innehållsanalys 

på latent nivå, enligt Graneheim och Lundman (2004). En induktiv ansats valdes och innebär 

att analys genomförs utifrån författarnas tolkning av text, baserade på människors 

upplevelser och erfarenheter, medan en deduktiv ansats analyserar utefter en vald teori 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

Urval 

För att undersöka skolsköterskors intresse för att delta i en telefonintervju kontaktades 11 

skolsköterskor som arbetade i närliggande kommuner (bekvämlighetsurval) och som vi 

visste hade olika kunskap och erfarenheter inom området (strategiskt urval). För att få 

variationsrika berättelser var kriterierna deltagare i olika ålder, varierande 

specialistutbildning, varierande antal yrkesverksamma år och om de arbetade i en skola på 

landsbygd eller i storstad (Henricson & Billhult, 2017). Inklusionskriterier innebar att 

deltagarna var anställda som skolsköterskor med minst ett års yrkeserfarenhet. Dessa 

kriterier ansågs nödvändiga för att informanterna skulle ha erfarenhet inom studiens 

ämnesområde. 

 

Elva skolsköterskor på väst- och östkusten i mellersta Sverige tillfrågades först via sms för 

att undersöka eventuellt intresse av att delta i studien. En skolsköterska tackade nej på grund 

av tidsbrist, övriga tio uppgav intresse och lämnade mejladresser och kontaktuppgifter till 

sina verksamhetschefer. Nio verksamhetschefer kontaktades via mail med information om 

studiens syfte och genomförande och förfrågan om godkännande (bilaga 1) att intervjua 

intresserade skolsköterskor. Samtliga verksamhetschefer lämnade sitt godkännande. Efter 

godkännande av verksamhetschef mailades information- och samtyckesbrev till 

skolsköterskorna där studiens syfte och genomförande fanns beskrivet samt att information 

om intervjumetod, att inspelningen efter transkribering raderas och att all data behandlades 

konfidentiellt (bilaga 2).  

Samtliga skolsköterskor som tillfrågades att delta gav sitt skriftliga samtycke att delta i 

studien. Därefter bestämdes en tid som passade skolsköterskorna för telefonintervjun. 

Antalet deltagare i studien ska ses i relation till syfte och analysmetod (Kvale & Brinkmann, 

2014; Danielson, 2017). Deltagarna i studien var kvinnliga skolsköterskor mellan 32 och 64 

år och hade varit yrkesverksamma som skolsköterskor mellan 4 - 30 år. Av tio skolsköterskor 

hade nio specialistutbildning inom distrikt eller barn och ungdom och en hade 

vidareutbildning inom kirurgi och medicin. Skolsköterskorna hade spridning utifrån 

åldersgrupp de arbetade med, från förskoleklass till gymnasieålder, samt geografiskt från 

skola på landsbygd till storstad. 
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Datainsamling 

Semistrukturerade telefonintervjuer med skolsköterskor gav möjlighet till följdfrågor och 

underlättade för att nå en djupare förståelse för fenomenet. Intervjuerna följde en 

intervjuguide (bilaga 3) för att säkerställa att frågor med fokus på studiens syfte ställdes. 

Frågorna var öppna med följdfrågor utifrån hur dialogen föll sig (Henricson, 2017).  

Intervjuerna genomfördes som en dialog, vilket förutsatte att intervjuarna hade förkunskap 

inom det aktuella ämnet för att kunna vara följsamma i intervjuerna och ställa relevanta 

följdfrågor (Graneheim & Lundman, 2004; Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuerna delades 

upp mellan författarna för att få en jämn arbetsbelastning (Danielson, 2017).  

Genom digital inspelning där en applikation till mobiltelefonen användes, dokumenterades 

intervjuerna. Första intervjun var en provintervju, där flödet av frågorna i dialogen kändes 

av och för att se så att svaren gav substans för att kunna analyseras vidare. Provintervjun 

innebar att intervjuguiden kompletterades med ytterligare en fråga, utifrån att deltagaren i 

provintervjun tillfört intressant data utifrån följdfrågan; Vilka ämnen ser du en vinst av att 

arbeta med på gruppnivå istället för på individnivå? Provintervjun är medtagen i studiens 

analysarbete. Författarna intervjuade fem deltagare var, intervjuperioden blev sammanlagt 

två veckor. 

Analys 

Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats, valdes för att analysera datamaterialet. 

Metoden används i första hand inom human-, beteende- och vårdvetenskap och har sitt fokus 

på tolkning av texter på olika nivåer (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna diskuterade 

den egna förförståelsen, livserfarenheter, erfarenheter i den egna professionen och 

kunskapen om ämnet med varandra, för att öka medvetenheten om vilken påverkan detta 

kunde ha vid datainsamling och analys (Henricson & Billhult, 2017).  

Innehållsanalysen började med att materialet transkriberades ordagrant och därefter 

bearbetades samtliga intervjuer auditivt och visuellt flera gånger, enskilt av båda författarna, 

för att få en känsla för helheten, innan den gemensamma analysen påbörjades (Graneheim 

& Lundman, 2004).  

Data från de tio intervjuerna lästes igenom vid upprepade tillfällen och därefter lyftes 

meningsbärande enheter ut, med innebörd som svarade mot studiens syfte. Vidare 

kondenserades meningar till koder som representerade textmassan och formulerades till 

subkategorier och kategorier (Tabell 1). Analysarbetets samtliga steg diskuterades 

gemensamt av författarna genom regelbundna telefonsamtal med varandra (Graneheim & 

Lundman, 2004). 
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Tabell 1. Exempel ur analysen.  

Meningsbärande enhet Kondenserad 

menings-

bärande enhet 

Kod Subkategori Kategori 

Man skulle kunna prata om allt på 

gruppnivå, man fångar ganska många 

då… jag tycker man möter och man 

kan bemöta ganska många saker på 

gruppnivå som förenklar ens arbete, 

det gör att man blir mer synlig. 

 

Gruppnivå är ett 

bra arbetssätt för 

att nå många och 

det ökar 

skolsköterskans 

synlighet 

Vinster med 

arbete på 

gruppnivå 

Fokus från 

åtgärdande 

insatser till 

hälsofrämjande 

arbete 

Skolsköterskans 

yrkesroll och 

rollförändring 

Någon som kan hålla i det och som 

kan göra upp en bra plan, en bra 

organisation runt det så att det blir 

tydligt, att här kommer skolsköterskan 

in… här kan vi jobba tillsammans…. 

Ja, ett strukturerat arbete, en ledare, 

det behöver inte vara rektor, men 

någon som är den som håller ihop det, 

som organiserar det och som 

utvärderar och ser om vi ska göra på 

något annat sätt nästa gång. 

 

Hälsofrämjande 

arbetet på 

gruppnivå kräver 

en tydlig ledning 

och ledare och 

ett 

kvalitetsarbete. 

Tydlig struktur 

och ledning 

Inga tydliga 

arbets-

beskrivningar 

Arbetsstruktur 

och 

organisation 

Etiska överväganden 

Studien genomfördes i enlighet med nivån för en uppsats på magisternivå, vilket innebär att 

etikprövning ej är nödvändigt enligt lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (SFS 2003:460). Studien genomfördes i enlighet med Vetenskapsrådets 

publicering av god forskningssed samt utifrån riktlinjer för etisk värdering av medicinsk 

humanforskning som beskrivs utifrån principerna; informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Skärsäter & Ali, 2012).  

 

Informationskravet innebär delgivning om studiens syfte och genomförande. Information 

om vilka villkor informanternas deltagande i studien innebär samt deras rätt att avbryta sin 

medverkan, delgavs deltagarna både skriftligt (bilaga 2) samt muntligt vid intervjutillfället. 

Samtyckeskravet innebär att informanterna har rätt att själva bestämma över sin medverkan 

i studie. Genom en förfrågan via sms och därefter mail med information om samtycke (bilaga 

2) där svaret sändes tillbaka gällande intresse försäkrades samtycket skriftligt. Att även 

informera vid intervjutillfället om möjligheten till avbrytande utan vidare förklaring gavs 

ytterligare information som besvarades som stärkte samtycket. Konfidentialitetskrav innebär 

att informantens identitet är skyddad genom studiens gång och att de resultat som kan utläsas 

ej kan identifiera informanten. All data som insamlades genom studiens gång hanterades 

konfidentiellt. Intervjuerna lagrades digitalt och endast studiens författare och handledare 

hade tillgång till materialet. Efter transkribering av de inspelade intervjuerna, raderades 

ljudfilerna. Kodlista med förklaring till vilken deltagarintervju som transkriberats, 

förvarades digitalt skiljt från de transkriberade dokumenten för att ytterligare säkerställa 

konfidentialitet. Nyttjandekrav innebär att insamlade uppgifter om enskilda informanter får 

användas i forskningsändamål endast. Efter studiens slut raderades all information som 

kommit från informanterna genom studiens gång. Materialet användes endast för studiens 

syfte och ingen annan har haft insyn i materialet (Forskningsetisk policy och organisation i 

Sverige, 2003; Skärsäter & Ali, 2012).  
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RESULTAT 

Syftet med studien är att belysa skolsköterskors inställning till sitt uppdrag med fokus på 

hälsofrämjande arbete på gruppnivå. Resultatet presenteras i två kategorier som beskriver 

skolsköterskor inställning genom; Skolsköterskans yrkesroll och rollförändring och 

Arbetsstruktur och organisation med subkategorier, tabell 2. 

 

Tabell 2. Resultatets kategorier och subkategorier. 

Kategorier Skolsköterskans yrkesroll och 

rollförändring 

Arbetsstruktur och 

organisation 
  

  Fokus från åtgärdande insatser till 

hälsofrämjande arbete 

Inga tydliga 

arbetsbeskrivningar 
  

  

Subkategorier Skolsköterskans breda 
hälsofrämjande potential  

Prioritering av 
arbetsuppgifter 

  

    Hela skolans ansvar   

  

Skolsköterskans yrkesroll och rollförändring 

Kategorin beskriver hur skolsköterskor upplever sin yrkesroll och hur rollförändringen skett 

över tid i skolsköterskearbetet och hur det påverkar inställningen till uppdraget genom två 

subkategorier; Fokus från åtgärdande insatser till hälsofrämjande arbete och Skolsköterskans 

breda hälsofrämjande potential. 

 

Fokus från åtgärdande insatser till hälsofrämjande arbete 

Skolsköterskorna beskriver att utmaningar de möter idag har förändrats över tid från fokus 

på åtgärdande insatser till ett hälsofrämjande arbete på individ- grupp- och 

organisationsnivå. Arbetet som förr var mer medicinskt inriktat upplevs idag vara mer 

psykosocialt och hälsocentrerat. Denna förändringsprocess innebär att arbetet blivit alltmer 

inriktat på hälsofrämjande och förebyggande arbete. Skolsköterskor som har arbetat länge 

upplever att det fanns mer tid förr för att arbeta på gruppnivå och att naturliga arenor som 

var schemalagda fanns som exempelvis ämnet ”livskunskap”. 

  

Jag tycker skolsköterskearbetet har förändrats jättemycket på dom här åren jag jobbat. Jag 

tycker att skolan har ändrat sig på det sättet att det är så mycket som har försvunnit… det 

fanns tidigare ämnet ”Etik, moral och hälsa”, det har man tagit bort... 

 

Oavsett om skolsköterskorna själva arbetade hälsofrämjande på gruppnivå, beskrevs flera 

vinster med ett sådant arbete. Det lyftes olika ämnen som vore lämpliga att arbeta med på 
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gruppnivå istället för på individnivå så som sex och samlevnad, att sluta röka, livsstilsfrågor 

och fysisk aktivitet. De hade positiva upplevelser av att arbeta hälsofrämjande i grupp och 

själva grupprocessen och dialogen framhölls som värdefull när barn och ungdomar fick ta 

del av varandras erfarenheter och reflektioner. 

  

Sex och samlevnad är jättespännande att jobba på gruppnivå, eleverna kan ställa frågor och 

alla får höra samma svar. Just det där veta att andra har samma tankar och funderingar 

som en själv. Det har vi sett är jätteviktigt, det samma gäller kost, sömn, fysisk aktivitet, man 

kan få till så bra diskussioner i grupperna som gynnar och främjar alla egentligen… 

  

Det poängterades att skolsköterskans förändrade arbetsfokus lett till att det hälsofrämjande 

arbetet på gruppnivå fått mer uppmärksamhet nu, vilket skolsköterskor i studien ställde sig 

positiva till. De beskrev även att denna process tar tid och de framhöll att det är på den nivån 

man behöver arbeta nu och framöver. 

  

Det här är ju en fråga som man liksom måste ta till sig nu och börja tänka på, för det är ju 

så vi ska tänka… 

  

Att arbeta på gruppnivå, ute i klass, upplevdes förenkla arbetet, då elever man haft i klass 

visste vad de kunde komma till skolsköterskan för och vågade fråga mer om de saker som 

lyfts på gruppnivå. Skolsköterskan blev mer synlig för elever genom arbete ute i klass än 

genom att bara sitta på mottagningen. Det hälsofrämjande arbetet upplevdes som uppskattat 

av eleverna och en tilltro till detta arbete uttrycktes. 

  

Man skulle kunna prata om allt på gruppnivå, man fångar ganska många då… jag tycker 

man möter och man kan bemöta ganska många saker på gruppnivå som förenklar ens arbete, 

det gör att man blir mer synlig.  

 

Skolsköterskor beskriver att skollagen och skolsköterskans kompetensbeskrivning ställer 

nya krav på skolsköterskerollen. Det upplevdes som ett stöd i det grundläggande arbetet. Det 

ses av skolsköterskor både som en möjlighet och en förbättring att det nu står tydligt i lagen 

och kompetensbeskrivningen att skolsköterskan ska arbeta hälsofrämjande på gruppnivå, 

men även som frustration när det står klart vad man ska arbeta med, men inte hur. Det 

upplevdes som en förbättring sedan skollagen infördes och tydliggjorde skolsköterskans 

uppdrag. 

  

Ja det har blivit mycket bättre... det har ju varit en förändringsprocess i hela skolan med 

tanke på nya skollagen… 

 

Skolsköterskans breda hälsofrämjande potential  

Skolsköterskorna uttrycker att de har ett omfattande och användbart yrkes- och 

kompetensområde med stor potential för utveckling mot ett allt mer hälsofrämjande fokus. 

Skolsköterskan träffar alla elever och är den enda professionen i skolans värld som gör det. 

Som skolsköterska har man många olika arbetsområden och det förväntas att hen ska kunna 

möta de problem som elever i skolmiljö kan bära på eller ge uttryck för. Skolsköterskor anser 

sig ha en bred kompetens, både medicinskt och psykosocialt. Arbetsuppgifter omfattar allt 



11 

 

från dokumentation, hälsobesök, vaccination, uppföljningar, och att möta det som kommer 

upp här och nu på den öppna mottagningsverksamheten.  

 

Mer kvalificerade arbetsuppgifter innefattar att möta psykisk ohälsa, bedöma graden av 

allvar vid krisreaktioner, bedriva stödjande och motiverande samtal, arbeta hälsofrämjande 

med grupper och i skolorganisationen, utvärdera och följa upp resultat från hälsosamtalen, 

delta i konferenser i olika sammanhang, delta i arbetet med att öka elevers närvaro, att 

utforma likabehandlingsplan, att samarbeta internt och med externa aktörer, medverka på 

föräldramöten, delta i utvecklingssamtal samt att stötta lärare. Skolsköterskans kompetens 

ansågs kunna användas mer än vad som görs idag, exempelvis i skolans trygghetsarbete och 

utveckling av frånvaroplan, utifrån den medicinska kunskapen och skolsköterskans 

huvudområde omvårdnad, samt att det salutogena förhållningssättet innebär att se till 

helheten kring individen.   

  

Jag tänker ju att man skulle ju kunna använda oss... att det skulle vara mer skolsköterska än 

dom andra professionerna. Nu förringar inte jag dom andra professionerna, men alltså… vi 

behövs mer än dom andra professionerna… 

  

Något som betonades var att skolsköterskors personliga intresse och engagemang för det 

hälsofrämjande arbetet på gruppnivå, påverkade i vilken utsträckning man arbetade på 

gruppnivå. Att tänka hälsofrämjande beskrevs vara det som driver skolsköterskan i arbetet. 

Förmågan att kunna fånga en klass, hålla en lektion och kunna göra det intressant beskrevs 

hänga samman med personligheten.  Skolsköterskor som kände en osäkerhet i att arbeta på 

gruppnivå engagerade sig mindre i det arbetet, men kände en önskan om att utveckla en 

större trygghet i att utföra hälsofrämjande arbete på gruppnivå. 

  

Det har ju så mycket med personlighet att göra… man ska trivas att stå där framme också! 

Arbetsstruktur och organisation 

Kategorin belyser skolsköterskans arbetsstruktur och organisation som är betydelsefull för 

inställningen till det hälsofrämjande arbetet på gruppnivå. Skolsköterskornas inställning 

beskrivs i subkategorierna; Inga tydliga arbetsbeskrivningar; Prioritering av 

arbetsuppgifter samt Hela skolans ansvar. 

 

Inga tydliga arbetsbeskrivningar 

Skolsköterskans kompetensbeskrivning och skollagen framhåller att hälsofrämjande arbetet 

ska utföras på gruppnivå, men det finns inga tydliga arbetsbeskrivningar tillgängliga om hur 

det ska gå till. Skolsköterskorna lyfte fram svårigheten med att vara drivande i det 

hälsofrämjande arbetet. Stödet de upplevde från ledningen var främst av känslomässig 

karaktär. Förutsättningar för att arbeta hälsofrämjande på gruppnivå uppgavs vara tydlig 

ledning, arbetsbeskrivning och tydliga strukturer gällande exempelvis avsatt tid och 

utrymme i arbetssituationen som ger mandat och möjlighet att utföra detta arbete. 

  

Någon som kan hålla i det och som kan göra upp en bra plan, en bra organisation runt det 

så att det blir tydligt, att här kommer skolsköterskan in… här kan vi jobba tillsammans…. 

Ja, ett strukturerat arbete, en ledare, det behöver inte vara rektor, men någon som är den 

som håller ihop det, som organiserar det och som utvärderar och ser om vi ska göra på 

något annat sätt nästa gång. 
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Idag bedriver skolsköterskorna det hälsofrämjande arbetet på gruppnivå utifrån frågor och 

problem som varje skolsköterska själv anser vara relevant. Skolsköterskorna efterlyser 

evidensbaserade metoder, undervisningsmaterial och stöd för att genomföra strukturerad 

utvärdering och uppföljning. De poängterade att det tar tid att söka efter den information 

som är nödvändig. Material som användes var exempelvis internetsidor som 1177, umo.se, 

youmo.se samt YouTube. Skolsköterskorna ansåg att det borde finnas nationella 

arbetsmaterial och gemensamma riktlinjer tillgängliga så att elever, oavsett skola och 

skolsköterska, får nödvändig kunskap inom området.  

  

Mina elever får ju samma genom åren, men det ska nytt till och det ska vara aktuellt och 

riktigt… det känns som om att vi letar mycket. 

 

Skolsköterskorna har kunskap om hälsofrämjande arbete på gruppnivå vad gäller de ämnen, 

processer och metoder som ingår. De lyfte fram samarbetspartner och förmågan att anpassa 

den teoretiska kunskapen efter åldersgruppen samt den erfarenhetsbaserade kunskapens 

värde. Men de har behov av att lära sig mer om att leda grupper och gruppdynamiska 

aspekter i evidensbaserade hälsofrämjande aktiviteter.  
  
Man pratar ju om förebyggande och så men just i grupp och ungdomar har man ju egentligen 

inte utbildning för utan det är ju om man har intresse för det och… så det skulle jag nog 

velat haft mer av. 

 

Prioritering av arbetsuppgifter 

Skolsköterskorna upplever ett dilemma när det gäller att prioritera det hälsofrämjande arbetet 

på gruppnivå, utan att äventyra det övriga arbetsuppgifter som skolsköterskan har och som 

de anser vara lika viktiga. De känner sig frustrerade över den tid det tar att planera det 

hälsofrämjande arbetet på gruppnivå och att inte hinna med att genomföra hälsofrämjande 

aktiviteter, som de anser viktiga. Idag räcker deras arbetstid till för hälsosamtal och 

vaccinationer. Skolsköterskorna som regelbundet arbetade hälsofrämjande på gruppnivå 

uppgav att det fanns tid och utrymme avsatt för det arbetet, men att det krävs mer tid avsatt 

för att kunna arbeta hälsofrämjande på gruppnivå i större utsträckning.  
  
Jag hinner inte arbeta hälsofrämjande på gruppnivå… det är svårt, men man får ju 

prioritera bort annat då förstås… jag kanske ska ha tider istället för öppen dörr, om du 

förstår vad jag menar, då kanske jag skulle hinna med det men det är ingen ursäkt, det är 

ingen bortförklaring men det är jätteviktigt att veta. 
  
Deltagarna uttryckte frustration över att riktlinjer för elevantal per heltidsarbetande 

skolsköterska sällan var i överensstämmelse med verkligheten utan innebar ett större 

elevantal än rekommenderat.   

  
Mer skolsköterskeresurs, för det skulle generera att jag skulle kunna göra det 

hälsofrämjande arbetet ännu mer. 
 

Skolsköterskorna prioriterade arbetsuppgifter som hälsosamtal, öppna mottagningen och 

vaccinationer och angav detta som basen i arbetet. Att vara tillgänglig uppgavs vara viktigt, 

finnas på kontoret, kunna svara på telefonsamtal från elever, föräldrar och lärare, finnas till 
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hands vid behov, synas i korridoren och på skolgården samt att synas ute i klassutrymmen. 

Vidare ansågs det att arbetsuppgifterna ofta måste vägas mot varandra. 
 

Ja det är klart att man alltid skulle vilja förbättra och förändra men då är det ju så att något 

annat måste tas bort. det är faktiskt så ja, något annat måste tas bort och då är frågan vad 

är det man ska ta bort? Frågan är ifall vi ska vara tillgängliga hela tiden, den här låga 

tröskeln vi har, alltid drop in tid varje dag. Man kanske ska ta bort den tiden och lägga på 

att börja arbeta hälsofrämjande på gruppnivå... det skulle man kunna göra. 

 

Skolsköterskor påpekade att det viktiga hälsofrämjande arbetet på individnivå inte får 

ersättas av hälsofrämjande arbete på gruppnivå. Arbetet på gruppnivå lyfts som viktigt och 

nödvändigt att börja arbeta med. Men vikten av att inte ta bort arbetet på individnivå som 

skolsköterskan idag gör, för att istället kunna arbeta mer på gruppnivå, uttrycktes tydligt. 

Det individuella arbetet som hälsosamtal och att vara tillgänglig på mottagningen, så att 

elever kan uppsöka skolsköterska när eleven har behov av det, beskrivs som ett lika viktigt 

hälsofrämjande arbete som det hälsofrämjande arbetet på gruppnivå. 

  
Inte på bekostnad av hälsosamtalen och tillgängligheten som skolsköterska. För det anser 

jag efter så lång erfarenhet att det är tillgängligheten och möjligheten att kunna få tag på 

oss när man behöver är så... det är hälsofrämjande! Verkligen… 

 

Hela skolans ansvar 

Ett framträdande problemområde som lyftes fram var det delade ansvaret för hälsofrämjande 

arbete på gruppnivå i skolan. Varken skolsköterskan eller elevhälsan bär ansvaret utan det 

krävs att all personal på hela skolan engagerar sig tillsammans med eleverna för att det ska 

fungera. 

Skolsköterskor har behov av samarbetspartner för att kunna arbeta hälsofrämjande på 

gruppnivå. Med samarbetspartner menade de andra kompetenser i elevhälsan, lärare, 

skolsköterskekollegor samt externa aktörer som personal från ungdomsmottagningar. I 

samarbetet med dessa anordnades klassbesök, temadagar och gästföreläsningar. De 

skolsköterskor som regelbundet arbetade hälsofrämjande på gruppnivå upplevde sig ha gott 

stöd från sin skolledning för arbetet och en nära samarbetspartner, exempelvis kuratorn, som 

de planerade och genomförde arbetet med.   

  
Hälsofrämjande arbete är viktigt och roligt men kräver sin tid och det gäller att man har tid 

och stöd runt omkring för att kunna jobba på gruppnivå. 
  
Skolsköterskorna lyfte fram att de inte trodde på punktinsatser när det gäller det 

hälsofrämjande arbetet på gruppnivå. Skolsköterskan tog ibland över ansvaret för sex och 

samlevnadsundervisning på grund av att läraren själv kände sig obekväm med att undervisa 

i ämnet. 
  
Jag tror inte på dom här punktinsatserna. Vi kan ju inte gå ut och vara pedagoger. Då har 

vi tappat skolsköterskearbetet… eller då får vi ha någon annan som gör det arbetet helt 

enkelt. 
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Skolsköterskorna upplevde att de ensamma var drivande i de hälsofrämjande frågorna, vilket 

kändes orimligt. De önskade att skolan som organisation arbetade mot samma mål och att 

skolans personal arbetade tillsammans med eleverna och skolhälsovården i det 

hälsofrämjande arbetet på gruppnivå.  
  
Det är hela skolans arbete, det spelar ju ingen roll om jag ensam sitter här och är bra på 

alla sätt och vis utan det är hela klimatet, på skolan... att man är tillgänglig för alla och… 

det är allas ansvar, det hälsofrämjande arbetet… 

Resultatsammanfattning 

Skolsköterskor beskriver hälsofrämjande på gruppnivå som en del i en förändringsprocess, 

där fokus gått från medicinska och sociala åtgärder till hälsofrämjande insatser.  

Deltagarna i studien lyfte fram en ambition om att utveckla det hälsofrämjande arbetet på 

gruppnivå, för att skapa möjligheter för eleverna att kunna reflektera tillsammans, för 

gynnsamma hälsofrämjande processer. Hälsofrämjande arbete på gruppnivå beror delvis på 

skolsköterskans personliga intresse och engagemang. Förutsättningar för att arbeta 

hälsofrämjande på gruppnivå är enligt skolsköterskorna att de har aktuell och relevant 

kunskap, tid och resurser för det arbetet. Andra betydelsefulla faktorer är samarbetspartner, 

tydlig styrning och ett stöd från ledningen för att driva dessa frågor. Det saknas tydliga 

arbetsbeskrivningar för att utforma ett målinriktat hälsofrämjande arbete på gruppnivå. 

Evidensbaserade metoder och aktualiserat studiematerial skulle underlätta detta arbete 

betydligt, eftersom det tar alldeles för lång tid att söka aktuell litteratur och studiematerial 

som stimulerar eleverna.  

Skolsköterskorna menade att ansvaret för det hälsofrämjande arbetet på gruppnivå skulle 

betraktas som ett gemensamt ansvar för hela skolan, där skolsköterskan kunde vara en del i 

det arbetet. För det krävs tydliga riktlinjer och att alla inblandade jobbar mot samma mål. 

Skolsköterskorna betonade att det hälsofrämjande arbetet på gruppnivå inte får ske på 

bekostnad av det individbaserade arbetet. Att skolsköterskan är tillgänglig för den enskilda 

eleven ansågs centralt och viktigt för en fungerande skolhälsovård av hög kvalitet. Detta för 

att finnas till hands när eleverna behöver det och för att skolsköterskans kompetens aldrig 

får prioriteras bort till förmån av det hälsofrämjande arbetet på gruppnivå. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa skolsköterskors inställning till hälsofrämjande arbete på 

gruppnivå. Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats möjliggör att nå en förståelse för 

deltagarnas erfarenheter kring fenomenet (Henricson & Billhult, 2017). 

 

För att få svar på syftet genomfördes semistrukturerade telefonintervjuer. Fördel med den 

intervjumetoden är att den inte är lika tidskrävande att genomföra som fysiskt närvarande 

intervjuer. Fördelen gentemot e-post intervjuer är att det troligen var lättare att genomföra 

då det kan vara svårt och tidskrävande för deltagarna att besvara skriftligt. Nackdelen med 

telefonintervjuer är att man kan misstolka digniteten i vissa svar då man inte ser 

ansiktsuttryck och kroppsspråk (Skärsäter & Ali, 2012). Metoden anses förmånlig för att 

besvara syftet med studien och i relation till nivån på uppsatsen. Då intentionen med studien 

var att generera en kunskapshöjning kring skolsköterskors inställning till sitt uppdrag med 

fokus på hälsofrämjande arbete på gruppnivå, skulle även en fenomenografisk ansats varit 

ett alternativ för att undersöka en bredd av olika erfarenheter inom valt ämne. 

Intervjuprocessen hade kunnat utföras som ostrukturerad intervju för att ge mer utrymme för 

deltagarnas reflektion (Patton, 2015).  

 

Att bekvämlighetsurval beskrivs i metoden berodde på att en av författarna idag arbetar som 

skolsköterska i en mindre kommun, vilket upplevdes ge en ingång till flera kontaktpersoner 

i omkringliggande kommuner. Risken med detta tillvägagångssätt enligt Holloway och 

Wheeler (2013) är att intervjuaren kan ha antagande om den som blir intervjuad vilket kan 

påverka resultatet. Personlig kännedom kan medföra att intervjuaren identifierar sig med sin 

kollega. Genom att vara påläst om intervjuteknik och att följa en intervjuguide kan eventuell 

påverkan minskas. Valet av deltagare gjordes utifrån bekvämlighetsurval, där de 

skolsköterskor som enklast gick att få tag i först kontaktades. Då även ett strategiskt urval 

planerades gick dessa två urval på ett sätt samman, utifrån att författarnas geografiska 

placering redan stärkte ett av urvalen som var spridning mellan landsbygd och storstad.   

  

Skolsköterskorna kontaktades via sms med information om studien och frågan om intresse 

att delta.  De som besvarade att intresse att delta fanns, lämnade kontaktuppgifter till sin 

verksamhetschef. Information om studien och samtycke till skolsköterskors deltagande 

mailades till nio verksamhetschefer, vilka samtliga besvarade förfrågan inom kort. Därefter 

sändes information om studien, genomförande och samtycke till skolsköterskorna, vilka 

samtliga valde att delta. Författarna finner ingen evidens att det medför etiska konsekvenser 

att i första hand kontakta möjliga deltagare för att undersöka om intresse att delta finns.  

  

Antal yrkesverksamma år hos skolsköterskorna var mellan 4 - 30 år med spridning av 

arbetsområde från grundskola till gymnasium. Den spridningen tillsammans med god 

tidslängd och innehållsrika beskrivningar i intervjuerna som besvarar studiens syfte stärker 

trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet i studien (Henricsson, 2017). Samtliga deltagare 

ansågs ha den erfarenheten som behövdes för att besvara studiens syfte.  Telefonkontakt och 

sms kontakt mellan författarna skedde regelbundet och beroende på hur arbetsbördan såg ut 

för stunden. Planering och genomförande gjordes gemensamt och likvärdig fördelning 

eftersträvades systematiskt. Fördelen med denna uppdelning var att författarna parallellt 

kunde arbeta med studien på egen planerad tid, vilket var till fördel då författarna kunde 

disponera sin tid så optimalt som möjligt. Svårigheter med att dela upp, kunde vara att en 
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författare behövde vänta in den andra författarens åsikter och därav kunde arbetet stanna upp 

en tid, vilket å andra sidan gav tid för reflektion.  

  

Att använda en intervjuguide ansågs ge en trygghet på grund av bristande erfarenhet som 

intervjuare. Från början diskuterades om det vore av värde att endast en av författarna 

intervjuade för att öka erfarenheten av själva intervjuande. Det ansågs i efterhand som ett 

bra val att intervjuerna genomfördes jämnt fördelat mellan författarna, då intervjuguiden 

medförde ett tryggt stöd i att utföra intervjuerna. Att dela upp arbetsbördan och att använda 

sig av en intervjuguide för att säkerställa fokus på studiens syfte styrks av Danielson (2017).  

  

Först genomfördes en provintervju, för att testa inspelningsinstrument, intervjuguide och att 

vara intervjuare (Danielson, 2017). Efter provintervjun kompletterades intervjuguiden med 

en fråga, som ytterligare besvarade studiens syfte. Alla intervjuer började med att muntligt 

informera om syfte till studien, att återigen lyfta vikten av frivilligt deltagande, om hantering 

av inspelningsmaterial och upprepning av möjligheten till att avbryta deltagande utan att 

uppge orsak, även efter att intervjun var genomförd. Efter en telefonintervju transkriberade 

intervjuaren materialet direkt och ordagrant. Den författaren som ej intervjuat, lyssnade 

igenom intervjun och därefter raderades den inspelade intervjun. Båda författarna blev 

således insatta i alla intervjuer vilket var till fördel i analysprocessen och är en styrka för 

studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). Tio intervjuer gav ett gediget material 

för vidare analys. 

  

Efter att alla intervjuer var transkriberade skrevs materialet ut på papper för att underlätta 

analysarbetet (Danielson, 2017). Då en av författarna är yrkesverksam skolsköterska kan 

viss förförståelse ha kommit att påverka intervju och analys av resultat. Medvetenhet om den 

egna förförståelsen minskar risken för påverkan (Polit & Beck, 2012).  Denna påminnelse 

var ständigt närvarande under analysprocessen och innebar ofta en extra tankebana och 

reflektion, vilket Patton (2015) lyfter vikten av att göra för att minska påverkan på resultatet.  

  

Inledningsvis analyserades en intervju tillsammans, för att säkerställa en samsyn på 

forskningsmetodens process, där meningsbärande enheter lyftes fram, kondenserades och 

kodades. Båda författarna var aktiva i analysprocessens olika steg, för att stärka resultatets 

trovärdighet. Koder placerades i kategorier och subkategorier enligt Graneheim och 

Lundman (2004) tills konsensus mellan författarna uppnåddes. En svaghet i genomförandet 

kan vara okunskap och bristande erfarenhet av analysarbete. En styrka i arbetsprocessen var 

att författarna ständigt förde en diskussion för samsyn och likvärdig styrning i processen, 

vilket ger ökad trovärdighet i resultatet. Enligt Graneheim och Lundman (2017) är det av 

värde att kunna påvisa en tydlighet från kategorier och tillhörande text i exempelvis en tabell 

(tabell 2).  

  

Begreppen trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet indikerar kvalité på studien. 

Regelbunden kontakt med handledare som granskade analysprocessen, samt kurskamraters 

feedback gav ökad möjlighet för att säkerställa trovärdighet och fokus på studiens syfte, 

vilket stärker resultatets trovärdighet och överförbarhet (Henricson, 2017). Då 

urvalskriterierna uppfylldes och spridningen enligt den var god, samt att innehållet i 

intervjuerna gav svar mot studiens syfte ansågs tio intervjuer vara tillräckligt antal för att 

uppnå tillförlitlighet och trovärdighet (Henricson & Billhult, 2017).  

  

För att säkerställa kvaliteten på forskningsarbetet menar Porter (2007) att ansvaret bör 

fördelas jämnt mellan primärt, författare och sekundärt, läsare. Efter att författarna och 
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handledare säkerställt den primära nivån och kvaliteten på arbetet så ombeds några externa 

läsare att lämna sin mening om studiens kvalitet. Efter dessa diskussioner förtydligades vissa 

uttryck och meningar ytterligare. Ingen av deltagarna i studien hade vidareutbildningen till 

skolsköterska, vilken eventuellt skulle kunna ha påverkat resultatet. Resultatbeskrivningen 

illustreras i form av citat från deltagarna, vilket möjliggör för läsaren att ta del av hur 

resultatet styrks. Detta menar Henricsson (2017) ökar studiens trovärdighet.  

  

Studiens pålitlighet utgår ifrån informanternas sanning och förståelse i den sociala kontexten 

de befinner sig och som återges i intervjun (Holloway & Wheeler, 2013).  Pålitligheten 

påverkas av författarnas förförståelse vilket är en risk i sammanställningen av resultatet. 

Förförståelsen enligt Graneheim och Lundman (2017) innefattar förutfattade meningar om 

ett fenomen, tidigare livserfarenheter och teoretiska kunskaper. Då en av författarna arbetar 

som skolsköterska fanns någon form av förförståelse utifrån dessa professionella 

erfarenheter. Med den förförståelsen i beaktande var författarna medvetna om risken i 

utformande av intervjufrågorna och i bearbetningen av resultatet. Genom att ständigt 

reflektera över den befintliga förförståelsen diskuterade författarna emellan under 

analysarbetet, för att minska risken för påverkan av resultatet. Henricsson (2017) lyfter fram 

att det inte är möjligt att hindra att förförståelsen påverkar analysen och resultatet. 

Överförbarhet benämns som de resultat i en studie som går att överföra till liknande deltagare 

eller situationer. Graneheim och Lundman (2012) betonar att med en utförlig beskrivning av 

urval, datainsamling och analys är det möjligt att replikera undersökningen. Resultatet i 

denna studie överensstämmer med tidigare forskning vilket stärker studiens trovärdighet, 

överförbarhet och pålitlighet (Holmström, Häggström, Kristianse, 2015; Morberg, Dellve, 

Karlsson, Lagerström. 2006; Morberg, Lagerström & Dellve 2012; Reuterswärd & 

Lagerström, 2010; Reuterswärd & Hylander, 2017). 

Resultatdiskussion 

Resultatet av intervjuerna visar att skolsköterskorna upplever att yrkesrollen har förändrats 

under de senaste åren. Förändringen beror på bland annat omarbetningar i skollagen och 

kompetensbeskrivningar, vilka förespråkar att arbetsuppgifterna ska ändra fokus från 

behandlande åtgärder på individnivå till utveckling av det hälsofrämjande arbetet på 

gruppnivå. Att arbeta hälsofrämjande på gruppnivå ses som vinstgivande, där elever får 

möjlighet att ta del av varandras erfarenheter och tillsammans diskutera och reflektera över 

hälsofrämjande frågor i grupp. Men i dagens skola ges varken tid eller stöd för det 

hälsofrämjande arbetet från skolledningen. Hoekestra, Young, Eley, Hawking, McNulty  

(2016) visar i sin studie att de psykosociala problem som skolsköterskan möter hos elever 

idag tar upp merparten av deras arbetstid. Att skolsköterskans arbetsuppgifter och yrkesroll 

ändrat inriktning betraktas som ett paradigmskifte till en mer hälsofrämjande position 

(Holmström, Häggström, Kristiansen 2015; Guvå & Hylander, 2012). Skolsköterskans 

rolltransformering varierar, de som numer prioriterar hälsofrämjande aktiviteter på alla 

nivåer, individ-, grupp- och organisationsnivå var de som kommit längre i sin 

rolltransformering (Holmström et. al, 2015). 

  
Skolsköterskorna beskrev begreppen hälsofrämjande och förebyggande arbete som ett och 

samma arbetsområde, vilket styrks i studien av Guvå och Hylander (2012). Att dessa båda 

begrepp framställs som synonyma är problematiskt enligt Antonovsky (1996) och det finns 

en risk är att detta betraktelsesätt bidrar till att skolsköterskornas traditionella 

sjukdomsfokuserade arbetssätt vidmakthålls och hälsofrämjande insatser genomförs inte i 

den utsträckning som borde ske. En reflektion av författarna är att det finns en möjlighet att 



18 

 

skolsköterskor arbetar mer hälsofrämjande än vad som beskrivs i studien, men att det råder 

en sammanblandning kring begreppen hälsofrämjande och förebyggande, som är svåra att 

särskilja.   

 

Studien synliggör att skolsköterskorna uppmärksammar vikten av att prioritera 

hälsofrämjande insatser i dagens skola. Det framgår av resultatet att skolsköterskorna 

upplevde stöd för att bedriva det hälsofrämjande arbetet på gruppnivå genom skollagen (SFS 

2010:800), vägledning (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016) och genom 

kompetensbeskrivningar (Riksföreningen för skolsköterskor och svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Men deltagarna upplevde svårigheter att utföra det 

hälsofrämjande arbetet i verkligheten. Morberg, Dellve, Karlsson och Lagerström (2006) 

beskriver i sin studie att lagar och riktlinjer upplevs ge en ökad garanti för att kunna utföra 

arbetet. Samtidigt var upplevelsen av att de hälsofrämjande insatserna på gruppnivå inte hade 

utrymme i nuvarande skolsystemet, vilket i sin tur försvårade för skolsköterskor att arbeta 

hälsofrämjande (Morberg et al., 2006). 

 
Det framgår i studiens resultat att skolsköterskornas personliga engagemang för att bedriva 

hälsofrämjande arbete på gruppnivå påverkar i vilken utsträckning de arbetade 

hälsofrämjande. Denna inställning framkommer också i studien av Reuterswärd och 

Lagerström (2010) som beskriver att varje enskild skolsköterska själv avgör vad som ingår 

i det hälsofrämjande arbetet. De skolsköterskor som kände sig osäkra att stå inför en klass, 

arbetade mindre på gruppnivå, även om de hade en önskan om att få ökad trygghet genom 

kompetensutveckling. Utifrån dessa beskrivningar ges elever runt om i landet olika 

möjlighet att ta del av hälsofrämjande insatser på gruppnivå, vilket står i motsats till 

barnkonventionen och skollagen (UNICEF, 1989; SFS 2010:800; Socialstyrelsen & 

Skolverket, 2016).  

 
Arbetsbeskrivningar med inriktning på hälsofrämjande insatser på gruppnivå, kunskap om 

grupprocessinriktade metoder, ledningsstöd med planer för genomförande, utvärdering och 

uppföljning av det hälsofrämjande arbetet på gruppnivå var faktorer som skolsköterskorna 

lyfte fram som väsentliga för det hälsofrämjande arbetet på gruppnivå. Andra studier visar 

på liknande resultat (Guvå & Hylander, 2012; Hoekstra, Young, Eley, Hawking & McNulty, 

2016; Reuterswärd & Hylander, 2017). Skolsköterskan har en viktig roll i planering av det 

hälsofrämjande arbetet på gruppnivå, men kan inte, med nuvarande förutsättningar, vara den 

som driver det arbetet. Idag arbetar varje skolsköterska utifrån eget material när de ska 

genomföra en gruppaktivitet. Detta arbetssätt beskrivs vara både tidskrävande och ökar 

risken för att undervisningen inte blir likvärdig på nationell nivå, vilket i sig strider mot 

anvisningarna i skollagen (SFS 2010:800). Skolsköterskor har behov av material för det 

hälsofrämjande arbete på gruppnivå från nationell eller regional nivå då eleverna har rätt till 

lika hälsofrämjande insatser, vilket även framgår i studien av Hoekstra et al., (2016). 

 

Skolsköterskorna framförde önskan om dialog med skolornas rektorer vad gäller 

förväntningar på skolsköterskerollen gentemot exempelvis socialpedagogens och kuratorns 

roller. I studien av Morberg, Dellve, Karlsson och Lagerström (2006) belyses det att 

skolledning och rektorer inte har tillfredsställande kunskap om skolsköterskans kunskap och 

uppdrag, vilket också framgår av andra studier (Reuterswärd & Lagerström, 2010; 

Reuterswärd & Hylander, 2017). Trots den nya skollagen och att det gått många år sedan 

Morbergs studie (2006) verkar det fortfarande finnas okunskap om skolsköterskans yrkesroll 

som hindrar utveckling mot ett ökat inslag av hälsofrämjande arbete på gruppnivå. 
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Skolsköterskorna behöver både stöd och mandat från skolledningen i att strukturera, 

prioritera, leda, samordna resurser och avsatt tid för att kunna arbeta mer hälsofrämjande på 

gruppnivå. Reuterswärd och Lagerström (2010) och Reuterswärd och Hylander (2017) 

framhäver rektorernas avgörande roll för att underlätta samarbetet kring elevhälsan. När 

rektorn visade förståelse för skolsköterskans professionella roll och involverade 

skolsköterskan i generella skolfrågor upplevde skolsköterskor sitt arbete som meningsfullt. 

Enligt Antonovsky (1987) är meningsfullhet den viktigaste motivationsfaktorn och ger 

kanske i det här fallet meningsfullhet och kraft åt skolsköterskans hälsofrämjande 

arbetsinsats på gruppnivå. Skolsköterskornas behov av stöd från ledningen, kan stanna vid 

ett känslomässigt stöd, där de blir bekräftade i att de gör ett bra arbete men utan realistiska 

förutsättningar för att utföra hälsofrämjande arbete på gruppnivå. 

 
Efter insatser enligt basprogrammet uppgav skolsköterskor att tiden inte räckte till för 

planera eller genomföra hälsofrämjande arbete på gruppnivå, trots att skolsköterskor 

uttryckte att det är ett viktigt arbete som man tror på och vill arbeta med.  Tid och utrymme 

för insats och planering fanns avsatt för de skolsköterskor som regelbundet arbetade 

hälsofrämjande på gruppnivå. Brist på tid, ledningsstöd och resurser ansågs vara faktorer 

som påverkar att det hälsofrämjande arbetet på gruppnivå inte utförs som önskat, vilket 

styrks i tidigare forskning (Guvå & Hylander, 2012; Hoekstra Young, Eley, Hawking & 

McNulty, 2016; Reuterswärd & Hylander, 2017). Skolsköterskor som inte upplever 

arbetsuppgifter som förståeliga, hanterbara eller genomförbara, men som meningsfulla 

riskerar en känsla av brist på sammanhang. Brist på en känsla av sammanhang i arbetet kan 

leda till frustration och otillräcklighet, vilket är en risk för ohälsa (Antonovsky, 1996). Detta 

är fynd som även studien av Reuterswärd och Hylander (2017) belyser. Författarnas 

reflektioner är att om tydliga arbetsstrukturer finns för hur mycket tid och resurser de olika 

arbetsuppgifterna tar, kan det leda till bättre struktur och tydlighet i arbetet för 

skolsköterskan, vilket främjar en god arbetsmiljö. 

  
Deltagarna i studien beskrev att arbetsuppgifter prioriterades utifrån vad skolsköterskorna 

upplevde som mest meningsfullt, nämligen att finnas tillgänglig för att möta eleverna när de 

har behov av det.  Att vara tillgänglig jämställdes med att vara synlig och lyftes som en viktig 

del i arbetet som skolsköterskorna ville prioritera. Tillgänglighet beskrevs även i from av att 

finnas bland elever på skolgården, i klassrummen och i uppehållsrum samt att vara nåbar på 

telefon. I Morbergs (2006) studie framkom att skolsköterskornas inte hade möjlighet att vara 

tillgängliga i den utsträckning som eleverna efterfrågade. I Barletts (2015) studie framkom 

vikten av att ha fungerande arbetsstrukturer för att skolsköterskan ska vara mer synlig och 

tillgänglig i skolan, för att kunna bygga förtroende hos eleverna. Även Morbergs (2006) 

studie bekräftar detta och menar att skolsköterskor behöver profilera sig och sin roll bättre 

och lyfter hur viktiga de är för elevers hälsa. Brandt (2002) menar att skolsköterskor kan bli 

synligare genom att hälsobudskap och hälsoinformation sprids via hjälpmedel som 

anslagstavlor och bildskärmar i skolan. Även information till lärarna om skolsköterskans 

insatser och hur detta påverkar elevernas hälsa positivt, skapar en positiv attityd till 

skolsköterskearbetet och underlättar för lärare att hjälpa elever ta kontakt med 

skolsköterskan vid behov. I studien av Reuterswärd och Hylander (2017) uttryckte 

skolsköterskor att en viktig del i arbetet var att skapa en trygg zon för elever, föräldrar och 

lärare genom att finnas tillgänglig via telefon och att kunna svara på frågor, ge elever 

möjlighet att sitta ner i en lugn miljö eller att finnas för dem som är ledsna eller känner behov 

av att prata.  
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Skolsköterskorna upplevde att det uppstår dilemman när de försökte prioritera mellan de 

dagliga arbetsuppgifterna och det mer långsiktiga arbetet. Reuterswärd och Hylander (2017) 

beskriver hur skolsköterskor betraktar sina arbetsuppgifter som förutsägbara, meningsfulla 

och hanterbara så länge de arbetade heltid på en skola, men i akuta situationer kände de inte 

alltid att situationen var hanterbar och inte heller när de ansvarade för flera skolor samtidigt. 

Grundläggande arbetsuppgifter som vaccinationer, förebyggande arbete och andra 

förväntade arbetsuppgifter kändes förutsägbara och hanterbara, men på grund av att de är 

tidskrävande, kändes de mindre meningsfulla, minskade motivationen och känslan av 

sammanhang hos skolsköterskorna (Antonovsky, 1997). 

 
Skolsköterskor var trygga med den kunskap de har om hälsofrämjande arbete generellt, men 

efterlyste mer kunskap om gruppmetodik och evidensbaserade material att arbeta efter. Detta 

framkom även i tidigare studier; Hoekstra et al. (2016), Reuterswärd och Hylander (2017) 

och Morberg et al. (2006, 2012). En förutsättning för att bedriva hälsofrämjande arbete på 

gruppnivå var att skolsköterskorna behövde samarbetspartner för planering och 

genomförande av arbetet. Det fanns en variation gällande upplevelsen av möjliga 

samarbetspartner från att känna en brist, till att erfara ett väl fungerande nätverk för 

samarbete med elevhälsan, lärare eller ungdomsmottagningen. Hoekstra et al. (2016) 

framhäver i likhet med vårt resultat att det hälsofrämjande arbetet består av att stötta lärarna 

i deras undervisning om hälsosam livsstil. 

  
I resultatet formulerar skolsköterskorna behovet av ett systematiskt kvalitetsarbete av det 

hälsofrämjande arbetet på gruppnivå, för att bekräfta att det man gör i grupp främjar hälsa. 

Turner och Mackay (2015) belyser behovet av att utvärdera och följa upp det hälsofrämjande 

arbetet på gruppnivå. Nationella riktlinjer behöver utarbetas för att skapa ett ramverk, vilket 

enligt Turner och Mackay (2015) ska innefatta syfte, planering, utvärdering med kvalitativa 

och kvantitativa mätningar och validerade instrument för utvärdering av insatserna (Turner 

& Mackay, 2015). 
  
Skolsköterskorna önskade att alla professioner i skolan medverkade utifrån sitt 

kompetensområde vid planering, genomförande och utvärdering av det hälsofrämjande 

arbetet på gruppnivå. Det framkommer även i studien av Morberg (2012). Holmström, 

Häggström och Kristiansen (2015) understryker att alla i elevhälsan samverkar utifrån 

samma styrning och regelverk och att sambandet mellan lärande och hälsa tydliggörs. 

 

Skolsköterskorna i studien beskriver att ansvaret för det hälsofrämjande arbetet på gruppnivå 

bör delas mellan olika professioner. Reuterswärd och Lagerström (2010) påtalar att 

skolledningen har kännedom om målet med det hälsofrämjande arbetet på gruppnivå och att 

detta genomförs på ett organiserat sätt mellan elevhälsan och lärarna. Ryan (2008) 

understryker vikten av att skapa ett hälsofrämjande program som alla i skolan är med och 

planerar och arbetar efter.  

 

Vetskapen om att hälsofrämjande arbete på gruppnivå ska utföras, beskrevs tydligt av 

deltagarna, samtidigt underströks att det arbetet inte får ske på bekostnad av elevkontakt på 

individnivå då det ansågs vara ett lika viktigt hälsofrämjande arbete. Andra studier beskriver 

liknande attityder till arbetsuppgifterna (Morberg, 2006; Reuterswärd och Hylander, 2017; 

Reuterswärd och Lagerström (2010). Inställningen till traditionellt skolsköterskearbete 

betraktas som något av det viktigaste i skolsköterskans hälsofrämjande arbete, inte minst för 

att förhindra psykosociala problem. Golsäter, Sidenvall, Lingfors och Enskär  (2011) ser 

möjligheter att utifrån individuella hälsosamtal kunna kartlägga hur man kan arbeta på 



21 

 

gruppnivå med anpassning efter vilka klassens behov är. Om skolsköterskan sammanställer 

och använder uppgifterna som framkommit från det individuella hälsosamtalet kan 

skolsköterskan få en överblick över vilka hälsofrämjande åtgärder som krävs på klass-, skol- 

och kommunnivå samt framhäva skolsköterskans kompetens på både individ- grupp- och 

organisationsnivå (Golsäter et al., 2011).  

 
Skolsköterskans breda hälsofrämjande potential uttrycktes av deltagarna som en användbar 

kompetens både medicinskt och psykosocialt. Skolsköterskan beskrevs som en outnyttjad 

resurs inom flera olika områden inom skolan. Det framkom att andra yrkesgrupper arbetar 

med att skapa en trygg skolmiljö, mer av gammal vana, medan skolsköterskor såg sig som 

mer lämpliga i det hälsofrämjande arbetet på gruppnivå. Vår studie bekräftas av Reuterswärd 

och Hylander (2017) som påtalar att skolsköterskan inte alltid involveras i det 

hälsofrämjande arbetet på gruppnivå just för att andra professioner inte förväntar sig att 

skolsköterskan har relevant kompetens i hur det arbetet ska utföras.  

Skolsköterskorna behöver återkommande informera skolledning och andra professioner om 

sitt uppdrag för att få ökad förståelse för sina ålagda arbetsuppgifter. När det gjorde så 

förbättrades kommunikationen och skolsköterskan involverades i högre utsträckning i det 

hälsofrämjande arbetet på skolan. Morberg, Lagerström och Dellve (2012) beskriver att 

skolsköterskans kontor uppfattas som en möjlighet att få akut rådgivning både bland elever, 

föräldrar och lärare.  

Att som vuxen person med medicinska kunskaper och att ha en helhetssyn sågs som viktigt 

för elever. Att vara ”den enda” som möter alla elever utifrån en holistisk och neutral 

människosyn beskrevs skapa förtroende både bland elever och föräldrar. Det är viktigt att 

skolsköterskors har förmåga att profilera sin yrkeskompetens vid samverkan med övriga 

professioner (Holmström, Häggström och Kristiansen, 2015). Vi menar att skolsköterskan 

behöver reflektera över den egna förmågan att argumentera för sin yrkesroll för att bättre 

kunna synliggöra sin kunskap i att främja elevernas hälsa och utveckling av en 

hälsofrämjande miljö inom skolan. 

Konklusion 

Resultatet visar att skolsköterskans yrkesroll är i förändring och skolsköterskor har en unik 

bred kompetens som den enda professionen i skolan som möter samtliga elever utifrån ett 

medicinskt-, omvårdnadsmässigt- och salutogent synsätt. Skolsköterskans hälsofrämjande 

potential ansågs kunna användas mer i det hälsofrämjande arbetet på gruppnivå, än vad som 

görs idag.   

Skolsköterskor vill arbeta mer hälsofrämjande på gruppnivå, men inte på bekostnad av 

arbetet på individnivå som ansågs vara ett lika viktigt hälsofrämjande arbete. Med rätt 

förutsättningar genom tydliga strukturer, stöd från ledning och tillräckligt med tid och 

resurser, kan skolsköterskan utifrån sin medicinska kunskap och huvudområdet omvårdnad 

samt ett salutogent förhållningssätt, bli mer delaktig i det hälsofrämjande arbetet på 

gruppnivå.  
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Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Studien kan ses som en kunskapshöjning för skolsköterskor, elevhälsa och ledning och vara 

ett underlag för att synliggöra den problematiken skolsköterskor står inför, med rådande krav 

och bristande förutsättningar för att arbeta hälsofrämjande på gruppnivå.   

Mer forskning behövs inom området, för att få fram evidensbaserade undervisningsmaterial 

för det hälsofrämjande arbetet på gruppnivå. Skolsköterskeutbildningen är viktig för att 

utveckla den kunskap som krävs, men arbetsgivare måste också ta sitt ansvar och ge 

skolsköterskor realistiska förutsättningar, för att i framtiden arbeta mer strukturerat med 

hälsofrämjande insatser på gruppnivå. Vilket i sin tur kan stärka och utveckla skolsköterskor 

i sin yrkesroll. 
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Bilaga 1 

 

Informationsbrev till verksamhetschef 
 

Information om genomförande av studie kring skolsköterskors 

inställning till hälsofrämjande arbete på gruppnivå 

 

Skolsköterskors uppdrag innebär bland annat hälsofrämjande arbete. Detta sker idag främst 

vid enskilda samtal. Hälsofrämjande arbete på gruppnivå kan vara ett utvecklingsområde 

för elevhälsan. Genom att undersöka hur skolsköterskor ser på hälsofrämjande arbete på 

gruppnivå kan ökad förståelse för detta område nås. 

 

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

tillfrågas om deltagandet i studien. Studien kommer att genomföras via telefonintervjuer 

med skolsköterskor från landsbygd och storstad, med längre och kortare yrkeserfarenhet. 

Intervjun kommer att spelas in på ljudband. Dessa ljudband kommer efter att studien är 

färdig och godkänd att förstöras. Det är enbart vi och vår handledare som kommer ha 

tillgång till grundmaterial texten från intervjuerna. Intervjun kommer att ske under ett 

tillfälle och beräknas ta ca 30 - 40 minuter.  

 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att det uppges 

varför. Syftet med studien är att belysa skolsköterskor inställning till det hälsofrämjande 

arbetet på gruppnivå, då det är viktigt med ökad kunskap inom området. Deltagande i 

studien är helt riskfritt eftersom strikt konfidentialitet garanteras och samtliga uppgifter 

som lämnas kommer att behandlas med sekretess. Resultatet ska kunna användas, genom 

att delta bidrar skolsköterskan till att verksamma skolsköterskor och kommande studenter 

får ta del av denna kunskap.  

 

Om du har några frågor gällande studien är du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare på följande nedanstående kontaktuppgifter. Huvudman för studien är 

Högskolan i Skövde, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete. Om du är 

intresserad kommer vi gärna att delge dig resultatet. Önskar du ytterligare information 

kontakta oss gärna:  

 

Med vänliga hälsningar 

Högskolan i Skövde  

 

Camilla Tinasdotter, tel: xxx, e-post: xxx  

Jacqueline Hildingsson, tel: xxx, e-post: xxx 

 

Handledare för studien är 

Stina Thorstensson, biträdande professor. 

Institutionen för vård och natur vid Högskolan i Skövde  

Stina.thorstensson@his.se 
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Bilaga 2 

 

Informationsbrev till skolsköterskor 
 

Information om genomförande av studie kring skolsköterskors 

inställning till hälsofrämjande arbete på gruppnivå 

 

Skolsköterskors uppdrag innebär bland annat hälsofrämjande arbete. Detta sker idag främst 

vid enskilda samtal. Hälsofrämjande arbete på gruppnivå kan vara ett utvecklingsområde 

för elevhälsan. Genom att undersöka hur skolsköterskor ser på hälsofrämjande arbete på 

gruppnivå kan ökad förståelse för detta område nås. 

 

Du tillfrågas härmed att delta i en studie. Studien kommer att genomföras via 

telefonintervjuer med skolsköterskor från landsbygd och storstad, med längre och kortare 

yrkeserfarenhet. Din verksamhetschef har gett sitt godkännande till att du tillfrågas om 

deltagande i studien. Vi vill gärna intervjua dig om din roll som skolsköterska i 

det hälsofrämjande arbetet på gruppnivå. 

 

Att delta i studien innebär att du deltar i en telefonintervju. Om intresse finns kommer vi 

att kontakta dig och telefonintervju beräknas ta cirka 30 - 40 minuter. Telefonintervjun 

kommer att spelas in digitalt för att därefter transkriberas. Deltagande i studien innebär 

samtycke. Inspelningen kommer efter att studien är färdig och godkänd, att förstöras. Det 

är enbart vi och vår handledare som kommer ha tillgång till grundmaterial och texten från 

intervjuerna. Det kommer inte vara möjligt att identifiera vad just du har sagt i 

sammanställningen av resultatet. Någon av oss kommer att kontakta dig via telefon eller 

mejl inom några dagar för att boka in en dag och tid som passar för dig att genomföra 

intervjun. Deltagande i studien är helt riskfritt eftersom strikt konfidentialitet garanteras 

och samtliga uppgifter du lämnar kommer att behandlas med sekretess. 

 

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

Syftet med studien är att belysa skolsköterskor inställning till det hälsofrämjande arbete på 

gruppnivå, då det är viktigt med ökad kunskap inom området. Om du är intresserad kommer 

vi gärna att delge dig resultatet. Resultatet ska kunna användas, genom att delta bidrar du 

till att verksamma skolsköterskor och kommande studenter får ta del av denna kunskap.  

 

Om du har några frågor gällande studien är du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare på följande nedanstående kontaktuppgifter. Huvudman för studien är 

Högskolan i Skövde, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete. 

 

Camilla Tinasdotter, tel: xxx, e-post: xxx  

Jacqueline Hildingsson, tel: xxx, e-post: xxx 

 

Handledare för studien är 

Stina Thorstensson, biträdande professor. 

Institutionen för vård och natur vid Högskolan i Skövde  

Stina.thorstensson@his.se 
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide  

 
Bakgrundsfrågor 

 

1. Hur länge har du arbetat som skolsköterska? 

2. Vilka åldrar arbetar du med/har arbetat med? 

3. Vilken utbildning/vidareutbildning har du? 

4. Hur gammal är du? 

 

Frågor 

 

1.Hur arbetar du hälsofrämjande idag? 

 

2. Hur arbetar du hälsofrämjande på gruppnivå idag?  

 

3. Hur skulle du vilja att din roll som skolsköterska i det hälsofrämjande arbetet på 

gruppnivå såg ut?  

 

4. Vilka ämnen ser du en vinst att jobba med på gruppnivå istället för på individnivå?  

 

5. Finns planering med uppföljning och utvärdering för det hälsofrämjande arbetet på 

gruppnivå på din/dina skolor?  

 

6. Upplever du att du har samarbetspartner när du jobbar med hälsofrämjande frågor på 

gruppnivå?  

 

7. Skulle du vilja förändra något i det hälsofrämjande arbetet på gruppnivå?  

 

8. Har det hälsofrämjande arbetet på gruppnivå förändrats för dig sedan du började arbeta 

som skolsköterska? 

 

9. Tankar kring det hälsofrämjande arbetet på gruppnivå? 

 

10. Har du stöd från ledning i hälsofrämjande arbete på gruppnivå? 

 

11. Upplever du dig ha tillräckligt med kunskap för att kunna gå ut och arbeta 

hälsofrämjande på gruppnivå? 

 

12. Om nej, vad skulle du behöva för detta arbete? Om ja, kan du berätta, vad har du dig 

att luta mot när du arbetar hälsofrämjande?  En viss struktur?  

 

 

 

 


