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Bakgrund: Forskning visar på en stark koppling mellan elever som utsätts för kränkningar 
och på psykisk och fysisk ohälsa. Kränkningar som sker på nätet upplevs av tonåringar 
som extra skadligt på den mentala hälsan. Skolsköterskor har möjlighet att förebygga 
kränkningar och främja hälsa på tre olika nivåer; individ, mellanmänsklig och systemnivå. 
 
Syfte: Studiens syfte var att undersöka skolsköterskors erfarenhet av att förebygga 
kränkningar i skolor och på nätet.  
 
Metod: Det användes en kvalitativ metod i studien och resultatet analyserades genom 
innehållsanalys. Sju skolsköterskor i Sverige har intervjuats via e-post.  
 
Resultat: Tre kategorier framträdde i resultatet: att vara tillgänglig för elever och 
vårdnadshavare, att samtala med elever, och att samverka.  
 
Konklusion: Studien visar att skolsköterskorna visar på bred erfarenhet av att förebygga 
kränkningar. Dessa erfarenheter beskrivs framförallt i det individinriktade- och 
mellanmänskliga arbetet. Arbetet på systemnivå tenderar att vara eftersatt. Fynd visar på 
varierad erfarenhet av normkritiskt perspektiv som arbetsmetod.  
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Background: Research shows a strong connection between pupils exposed to harassment 
and to physical and mental illness. Harassment occurring on the internet are perceived by 
teens as extra harmful to their mental health. School nurses have the opportunity to prevent 
harassment and to promote health on three different levels; individual,- interpersonal,- and 
system level. 
 
Aim: The purpose of the study was to investigate the school nurses’ experiences in 
preventing harassment in schools and on the internet.   
 
Method: A qualitative methodology was used in the study and the results were analyzed 
by content analysis. Seven school nurses in Sweden have been interviewed by email.   
 
Result: Three categories appeared in the result: to be available to pupils and their 
guardians, to talk with pupils and to cooperate.   
 
Conclusion: The study shows that school nurses demonstrate broad experiences in 
preventing harassment. These experiences occur primarily in the individual-oriented and 
interpersonal work level. Experiences at the system level are less occuring. It appears there 
were varied experiences of norm-critical perspective as a working method.	  
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INLEDNING 

Att bli utsatt för kränkande behandling är förödande för självbilden och självkänslan. Att 
bli kränkt är starkt förknippat med skamrelaterade känslor. De som blir utsatta har färre 
vänner, är mer socialt utsatta och har en lägre tillit till lärarna. Det är 7-8 procent av alla 
elever, oavsett kön, som upprepade gånger blir kränkta i skolan i Sverige. Av de elever 
som blir utsatta för kränkning i skolan är 87 procent också utsatta på nätet. Kränkningar på 
nätet, som på skolan, har en grund i det starka mänskliga behovet av att positionera sig i 
sin grupp och i att få ett erkännande.  Kränkningar på nätet har vanligtvis koppling till en 
diskrimineringsgrund som etnisk tillhörighet, könsidentitet eller könsuttryck, sexuella 
trakasserier eller baserat på ens kön. I skolan är förövare oftast flera och det sker på platser 
som på skolgården, toaletten, korridoren och också i klassrum och förhållandevis ofta när 
personal är närvarande (Skolverket, 2011). Elevhälsan har en hälsofrämjande uppgift och 
en uppgift att förebygga kränkande behandling. Som skolsköterska finns möjlighet till 
individuella samtal genom hälsosamtal, hälsoundersökning och som närvarande personal 
på skolan att skapa en normkritisk och öppen miljö, där kränkningar inte accepteras av 
varken vuxna eller elever. 
 
I en undersökning som Barnombudsmannen gjort med 89 elever beskrev en av dem hur 
kränkningar kan påverka ens liv: 
 

Om vi säger att det är någon som är taskig mot någon så kan dom låtsas vara ens 
bästa vän inför alla lärare och sånt, på lektionerna och sånt, men på raster och sedan 
när man har kommit hem liksom på nätet och sånt så är dom jättetaskiga och 
skriver massa elaka saker … (Barnombudsmannen, 2015, s. 28). 

BAKGRUND 

Kränkande behandling i skolan 
I skolans styrdokument används inte längre begreppet mobbning, då det är en definition 
som inbegriper kränkande eller trakasserande behandling som upprepas vid flera tillfällen, 
med ett uppsåt att göra någon annan illa. Skollagen kräver numera att skolan skall 
motverka kränkande och trakasserande behandling redan vid enstaka tillfällen. Därför 
används numera just begreppen kränkande behandling och trakasserier. Det sistnämnda är 
en kränkande handling eller yttrande som har grund i diskrimineringslagen (Skolverket, 
2014). I föreliggande studie kommer det för tydlighetens skull stå kränkande behandling 
vilket också kan innefatta trakasserier och mobbing. Sverige ligger internationellt sett i 
framkant när det gäller att arbeta mot kränkande behandling i skolan, enligt Nordhagen, 
Nielsen, Stigum och Köhler, (2005). Resultatet i deras vetenskapliga undersökning som 
gjorts i nordiska skolor visar på att Sverige har en låg förekomst av kränkningar. 
Författarna antyder att det kan ha sin grund i att Sverige har långtgående riktlinjer i arbetet 
mot kränkningar. Ytterligare en vetenskaplig undersökning utförd i England menar att 
riktlinjer mot kränkande behandling har potential till att förändra människors synsätt på 
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fenomenet (Raynor & Wylie, 2012). De poängterar dock att dessa riktlinjer bör vara en 
aktiv och levande del av skolans verksamhet för att de ska göra skillnad. Resultat av 
Hilton, Anngela-Cole och Wakitas (2010) studie påvisade att kränkningar var skadliga för 
elever och att vuxna hade en stor och betydande roll för elever både som förebilder och 
som stöd vid kränkningar. 
 
I enlighet med många andra internationella studier påvisade Bjereld, Daneback, 
Gunnarsdóttir och Petzold (2014) kopplingen mellan kränkningar och psykisk ohälsa. I 
deras studie lyftes skyddsfaktorer fram för att inte utveckla mental ohälsa hos de som 
utsattes för kränkningar. En sådan skyddsfaktor som lyftes fram var att ha vänner. De 
elever som utsattes för återupprepade kränkningar, men som hade minst tre nära vänner, 
hade större möjligheter till en bra psykiska hälsa, än de som inte hade nära vänner. För 
pojkar som utsattes för återupprepade kränkningar var det en skyddsfaktor att utöva en 
sport. En annan studie av Whitson (2015) menade att det enklaste och mest kraftfulla 
personal på skolan kan göra är att lära eleverna vad en bra vän är och att stödja dem i att ha 
ett brett kontaktnät. Personal kan hjälpa till att stötta vänskapsbanden, så att vänskapen 
fördjupas och består under längre tid. Detta hjälper elever att dels lära sig vad de ska leta 
efter i en vän, men dels att de ska fokusera på de vänner som de redan har, oavsett om de är 
i skolan eller utanför skolan. 
 

Regelverk som styr i skolan 
I FN:s barnkonvention artikel 19 står det att alla barn ska vara skyddade under staten mot 
alla former av våld, psykiskt som fysiskt (UNICEF, 2009). Enligt FNs rapport om våld mot 
barn hävdas det konsekvent att våld i skolan kan förebyggas och att våld aldrig får 
accepteras (Pinheiro, 2006). Enligt artikel 2 i barnkonventionen ska konventionsstaten 
vidta alla tänkbara åtgärder för att säkerställa att barn skyddas mot alla former av 
diskriminering. Vidare står det i artikel 29 att skolundervisningen ska syfta till att utveckla 
respekt för andra kulturer som skiljer sig från barnets egna. Detta innebär att 
skolundervisningen ska förbereda barn på ett ansvarsfullt, fritt liv i en anda av förståelse, 
fred, tolerans, jämlikhet mellan könen och vänskap mellan alla folk (UNICEF, 2009). 
 
Skollagen innehåller grundläggande rättigheter och skyldigheter, som elever har i skolan. 
Skollagen föreskriver att alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt (SFS 2010:800). 
Därefter följer att alla barn som omfattas av skolplikten har rätt till kostnadsfri 
grundläggande utbildning i den allmänna skolan. Statens skolinspektion har tillsyn över 
skolväsendet och den pedagogiska verksamheten. Med tillsyn menas att Skolinspektionen 
självständigt granskar om skolverksamheten uppfyller de krav och lagar som är fastställda. 
I granskningen ingår att fatta beslut om åtgärder för att huvudmannen skall kunna komma 
till rätta med de brister som uppdagats under granskningen. Skollagens kapitel 6 
föreskriver hur skolans alla verksamheter och utbildningar skall motverka kränkande 
behandling av barn och elever (SFS 2010:800). 

Barns hälsa 
Världshälsoorganisationens definierar hälsa som ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom (WHO, 2016). 
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Psykisk hälsa är ett brett samlingsbegrepp som innefattar allt från mildare form av 
psykiska problem till sjukdomstillstånd som klassas som diagnoser. Den psykiska ohälsan 
har ökat de senaste decennierna hos unga och barn i Sverige (Kunskapsguiden, 2016). Att 
vara utsatt för kränkningar på nätet upplevs av tonåringar som särskilt skadligt för deras 
mentala hälsa, mer så än att vara utsatt i verkligheten, enligt en studie gjord i Sverige 
(Landstedt & Persson, 2014). En studie utförd i 28 olika länder i Europa och Nordamerika 
visade på en stark koppling mellan mobbade elever och psykiska och fysiska symtom på 
ohälsa. Dessa symtom kunde vara nedstämdhet, svårigheter att sova, känsla av utanförskap 
och hopplöshet, kort stubin, smärta i magen eller huvudet osv. I denna studie stod Sverige 
ut med en mycket hög korrelation mellan ofta förekommande mobbing och hög 
rapportering av psykiska och fysiska besvär (Due, et al., 2005). I ytterligare en studie 
påvisas kopplingen mellan att ha varit utsatt för mobbing i tonåren och att utveckla 
depression, psykoser eller självmordstankar som betydligt starkare än hos tonåringar som 
inte varit utsatta för mobbning (Bang & Park, 2017).   

Elevhälsa och skolsköterskans roll 
I kompetensbeskrivningen för legitimerade skolsköterskor står att elevhälsan innefattar 
medicinska, psykologiska, psykosociala och socialpedagogiska insatser. Den ska verka 
förebyggande, hälsofrämjande, och verka stödjande för att eleverna ska uppnå 
utbildningens mål. Elevhälsan har som syfte att minska skador för elever, genom att 
undanröja potentiella risker på en individ- och systemnivå. En av skolsköterskans 
arbetsuppgifter i elevhälsoteamet är att bedriva hälsofrämjande omvårdnad. Det 
hälsofrämjande arbetet ska bedrivas på individ-, grupp- och stystemnivå. Som 
skolsköterska är hen skyldig att agera om hen ser missförhållanden som går ut över en 
elev.  Vidare ska skolsköterskor kunna identifiera elever som är särskilt utsatta eller har ett 
destruktivt beteende och därmed i riskzonen för ohälsa. Skolsköterskor ska då motivera 
och få eleven delaktig i åtgärder som bör vidtas för att främja hälsa (Riksföreningen för 
skolsköterskor och svenska sjuksköterskeförening, 2016).  
 
Resultatet i studien som Barnes Courtney, Pratt och Walsh (2004) genomförde kunde 
skolsköterskans roll sammanfattas med att verka stödjande, hälsofrämjande, 
marknadsförande och remitterande. Den stödjande rollen innebar att verka för att stärka 
elevers kvaliteter så att de kan övervinna sina bekymmer. Skolsköterskor främjar elevers 
känslor av självförtroende och självkänsla. Stöd och information sågs kunna hjälpa elever 
att fatta hälsosamma livsstilsval. Med marknadsföring avsågs studien att göra omgivningen 
uppmärksam på vilken roll skolsköterskan har i skolan. 
 
Skolan har en unik möjlighet att identifiera psykisk ohälsa bland barn 
(Barnombudsmannen, 2015). I studien genomförd av Haddad, Butler och Tylee (2010) 
identifierades skolsköterskor spela en viktig funktion i att identifiera ohälsa hos elever. 
Vidare påvisade studien att skolsköterskor själva ansåg att arbetet med elevers psykiska 
hälsa respektive ohälsa tog en stor del av deras tid i anspråk och att det var en viktig del av 
deras arbete, men att de efterfrågade mer utbildning och vägledning i ämnet. 
 
Arbetet mot kränkande behandling kan delas upp i tre kategorier. Det främjande arbetet, 
det förebyggande och det åtgärdande arbetet (Socialstyrelsen, 2016). I föreliggande studie 
ligger fokus på det hälsofrämjande arbetet och det förebyggande arbetet. Dessa två delar är 
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starkt sammankopplade med varandra och lägger grunden för ett systematiskt arbete mot 
kränkningar i skolan (Skolverket, 2014). Arbetet mot kränkningar bedrivs på tre olika 
nivåer, på organisation, grupp och individnivå där elevhälsan bör spela en aktiv roll på alla 
nivåerna (Socialstyrelsen, 2016). Professorn i medicinsk sociologi Aaron Antonovsky, 
införde begreppen salutogenes och patogenes. Den första innebär fokus på friskfaktorer 
som främjar hälsa. Patogenes däremot fokuserar på att identifiera riskfaktorer för ohälsa 
(1991/2005). Distinktionen mellan de båda perspektiven är emellertid inte alltid tydlig, 
enligt Hylander och Guvå (2017). För tydlighetens skull används i den fortsatta texten 
begreppet förebyggande arbetet som kommer att innefatta även hälsofrämjande arbetet om 
inget annat skrivs. 

Hälsofrämjande arbetet   
Skollagens intention är att hälsa och lärande ska gå hand i hand och lägger grunden för 
elevhälsans arbetssätt. Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete ska 
understödja elevers lärande och utveckling mot läroplanens mål (Hylander & Guvå, 2017). 
Hälsofrämjande arbetet syftar till att stärka och bibehålla det fysiska, psykiska och sociala 
välbefinnandet (Socialstyrelsen, 2016). Insatserna fokuseras på att ge elever stöd att 
vidareutveckla sina styrkor och att stödja elever, genom att utgå från friskfaktorer och att 
lära ut coping-strategier.  Detta salutogena perspektiv innebär att öka elevens delaktighet 
och tilltro till den egna förmågan. Förhållningssättet genomsyras av dialog, delaktighet och 
jämlikhet i mötet med individen. På ett individplan kan de hälsofrämjande insatserna vara 
att skapa trygghetszoner med öppen mottagning där elever, föräldrar och lärare har 
möjlighet att kontakta skolsköterskan om behov skulle uppstå. Hälsofrämjande insatser på 
gruppnivå kan vara att samarbeta med rektorn, pedagoger och annan personal för att 
planera organisationen. I detta arbete kan det ingå att skolsköterskan exempelvis är med 
och skapar meningsfulla miljöer för elever på hela skolan, från klassrum till korridor, 
omklädningsrum och skolgård (Hylander & Guvå, 2017).  
 
Det hälsofrämjande arbetet är också en viktig del av skolans värdegrundsarbete (Hylander 
& Guvå, 2017). Skolans värdegrund är inte värdeneutral. I läroplanen står det att skolans 
verksamhet ska vila på en demokratisk grund. Skolan ska arbeta för alla människors lika 
värde, jämställdhet, solidaritet och kulturell mångfald.  Skolan ska även arbeta mot 
intolerans och främlingsfientlighet. Det är ett arbete som ständigt pågår och som alla 
yrkeskategorier på skolan och elever är involverade i medvetet och omedvetet (Skolverket 
2014). Ett positivt angreppssätt är att öva sig på ett normkritiskt förhållningssätt, vilket 
innebär att lyfta blicken inåt till den egna gruppen, verksamheten och kritiskt granska de 
normer och strukturer som kan ligga till grund för kränkande behandling. Elevhälsan har 
en viktig roll i att handleda och utbilda arbetslag i att öka deras förmåga att reflektera och 
agera kring en elevgrupp, enskilda elever och gemensamma normer och läroprocesser 
(Socialstyrelsen, 2016.) Skolans personal behöver utveckla medvetna strategier för att både 
personal och elever ska känna att de är en viktig del i skolans gemensamma lärande. Det 
görs genom att bygga upp en tillitsfull och tillåtande miljö på skolan där både elever och 
personal upplever att det finns plats för att utvecklas genom att upptäcka hur det egna 
handlandet påverkar andra personer positivt och negativt (Skolverket, 2014). Elevhälsan 
kan exempelvis bidra genom att anordna diskussionsforum där elever och personal tränar 
sig i att uttrycka tankar och åsikter och motivera dem inför varandra. I en vetenskaplig 
artikel poängteras vikten av att sjuksköterskor utarbetar en kultur där de med kritisk blick 
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ser på sin egen verksamhet och vad som potentiellt kan upplevas som förtryckande 
praktiker för den de vårdar (Hutchison, 2015). Forskning visar att välmenande initiativ från 
skolans sida kan vara kontraproduktiva (Skolverket, 2014). Exempel på goda initiativ kan 
vara att personal följer varandra under en dag för att hjälpa varandra att upptäcka vilka 
handlingar och ord som kan ligga till grund för kränkande behandling. För eleverna kan det 
gemensamma lärandet innebära att äldre elever läser för yngre, att arbeta med en 
skoltidning över klassgränserna, eller att en klass introducerar något nytt för en annan 
klass.  

Förebyggande arbetet 
Det förebyggande arbetet i skolan är att avvärja risker för ohälsa.  Kränkningar kan utgöra 
ett sådant förhållande att varken eleven eller skolan kan fullfölja sina uppgifter eller 
uppdrag (Hylander & Guvå, 2017). Grunden i det förebyggande arbetet ligger i att 
regelbundet och systematiskt kartlägga risker den egna verksamheten gällande kränkande 
behandling. Kartläggningen av elevers situation på skolan bör ligga till grund för hur 
skolans framtida arbete planeras. Det förebyggande arbetet ska involvera alla på skolan 
(Skolverket, 2014). Vidare har skolan också som ansvar att arbeta aktivt för att det finns ett 
positivt kommunikationsklimat även på nätet, då det som sker på nätet också får 
konsekvenser och påverkar elevers skolsituation och kamratrelationer (Skolverket, 2011). 
Att inta ett forskningsbaserat förhållningssätt i det förebyggande arbetet mot kränkande 
behandling i skolan innebär att systematiskt kartlägga elevers upplevelse av utsatthet. 
Denna kunskap skall dokumenteras, analyseras och kritiskt granskas för att senare tas upp 
till diskussion i personalgruppen och bland elever. Både skolverket och 
diskrimineringsombudsmannen har verktyg och modeller för denna slags kartläggning som 
kan vara till stor hjälp för skolor. För att kartläggningen skall få effekt och påverka den 
egna verksamhet positivt är det av största vikt att resultatet av kartläggningen verkligen 
tillåts påverka det förebyggande arbetet i skolan (Skolverket, 2014). På organisationsnivå 
kan skolsköterskor vara med i att framarbeta rutiner och policy för att förebygga 
kränkningar. På gruppnivå kan skolsköterskor arbeta för att identifiera sårbara grupper 
(Socialstyrelsen, 2016).  
 
Kartläggningen av hur eleverna upplever sin situation är avgörande i det förebyggande 
arbetet. I Barnombudsmannens rapport (2015) framgår det att elever ofta upplever att 
personalen på skolan bagatelliserar kränkningar särskilt när det kommer till etnicitet och 
kön. I samma rapport framkommer det att elever som uppger att personalen på skolan 
agerar mot kränkningar skattar också att deras trygghet på skolan är högre än de elever 
som skattar att personal inte agerar. Det framkommer också att eleverna inte alltid känner 
till vilka rättigheter de har och var de kan få information om dessa. Därför lyfter 
Barnombudsmannen fram elevhälsoteamet som en viktig aktör i att sprida information och 
att stödja elever då de blivit utsatta för kränkning eller har uppmärksammat att någon 
annan elev har blivit utsatt.  
 
Exempel på systematisk kartläggning som görs på många skolor är trygghetsvandring där 
elever informerar personal om vilka platser på skolan som känns otrygga. Detta kan leda 
till diskussioner om hur skolans miljö kan göras tryggare och för vem skolmiljön är till. Ett 
annat exempel är att skolor genomför årliga enkäter där eleverna skattar upplevelsen av 
trygghet, trivsel och utsatthet i skolan. I kartläggningen bör också ingå hur elevernas 
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sociala relationer är på nätet. Personal behöver insyn i hur elevgruppens erfarenhet är av att 
umgås på nätet. De erfarenheter som eleverna har på nätet speglar sig också i hur 
elevgruppen fungerar på skolan. Det sammanställda resultatet av den årliga kartläggningen 
av elevernas situation bör delges eleverna och ligga till grund för den fortsatta planeringen 
av skolans arbete.  Om skolorna har en grupp med specialkompetens inom området är det 
av största vikt att den kunskap och det engagemang som gruppen har ingår i en större 
helhet och sprider detta till övrig personal och elevgruppen på skolan (Skolverket, 2014). I 
Barnombudsmannens rapport (2015) föreslås det att det skall fastslås i Skollagen att 
elevhälsan skall erbjuda eleverna tre samtal utspridda under skoltiden som är utöver de 
individuella hälsosamtalen. Dessa informationssamtal skall ha som syfte att ta upp och 
kartlägga hur elever upplever sin sociala situation och eventuella utsatthet. Syftet bör också 
vara att ge elever information om kränkande behandling, om deras rättigheter och vart de 
kan vända sig för att få råd och stöd om de upplever att de blivit utsatta eller eventuellt 
utsatt någon annan för kränkande behandling.  

Teori 

Känsla av sammanhang 
Den första teorin utgår från Antonovskys salutogena modell kallad KASAM. KASAM står 
för Känsla Av Sammanhang i tillvaron som är det som människors motståndskraft byggs 
av, det vill säga den utsträckning i vilken vi upplever tillvaron som meningsfull, begriplig 
och hanterbar trots att vi utsätts för utmaningar och pressas i olika stadier av livet. 
Definitionen av KASAM beskrivs på följande vis: 
 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning 
man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) 
de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är 
strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man 
skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) 
dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang. (Antonovsky, 
(1991/2005, s. 46) 
 

Antonovsky som myntat begreppet KASAM menar att hälsa är inget människan har eller 
inte har. Utan istället menar Antonovsky att så länge en människa är levande så finns det i 
någon mån hälsa. I denna teori undersöks vad som gör att vissa människor strävar mot det 
friska i sig och andra mot det sjuka. Alla människor utsätts för stressfaktorer och 
utmaningar i livet som pressar människan till kaos och oordning. Det som är avgörande för 
hur utfallet blir är hur personen hanterar denna utmaning. Enligt Antonovskys teori uppnås 
KASAM på tre olika nivåer: genom att göra omvärlden och situationen begriplig, att ge 
individen en känsla av att de besitter resurser för att situationen skall upplevas som 
hanterbar och att ge individen en känsla av meningsfullhet för att försöka påverka sin 
omgivning eller situation.  Genom att ge individen dessa verktyg sker en maktmobilisering 
där individen får egenmakt (empowerment) att påverka sitt liv (Antonovsky, 2005). Det är 
vetenskapligt bevisat att individer som har en känsla av egenmakt också skattar sin hälsa 
högre än de som uppger att de inte har egenmakt i sina liv (Hillman, 2010).  
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Individ-, grupp – och systemperspektiv 
Den andra teorin är att inta ett individ-, grupp- och systemperspektiv mot kränkande 
behandling. Fenomenet kring kränkande behandling är dynamiskt och komplext. Den som 
upplever sig kränkt kan inom en kort tidsperiod på några månader uppleva sig som icke 
kränkt och nya personer uppleva sig som kränkta som inte varit det tidigare. Detta visar på 
behovet av att skolpersonal förstår den dynamik som byggs upp och raseras inom 
elevgruppen för att kunna arbeta förebyggande mot kränkningar (Skolverket, 2011). 
 
Individperspektiv 
I en elevgrupp är de flesta i gruppen mer eller mindre delaktiga i den kränkande 
behandlingen på ett eller annat sätt. Det kan vara att en antar en roll som antingen 
medlöpare, assistent till den som kränker eller att en tar avstånd helt från den kränkande 
behandlingen eller stöttar den som blir kränkt. Senaste forskningen pekar inte på att det är 
en särskild egenskap hos individer som gör dem mer disponerade att kränka eller bli 
kränkta, som forskningen tidigare visat. Istället fokuserar forskningen på den 
mellanmänskliga relationen och på de roller olika individer intar i en särskild grupp och 
sammanhang. Fenomenet kring systematisk kränkning är ofta en medveten strategi för att 
klättra på den sociala stegen som en strategi för att bli populär. Ofta är de som kränker 
duktiga på att läsa av de sociala koder och de kan läsa av vem det kan löna sig att utesluta, 
för att själv skapa en högre position i gruppen. Det är inte ovanligt att dessa elever 
uppfattas av de vuxna som trevliga med social kompetens. I elevgruppen kan de vara 
populära, men inte alltid omtyckta.  Det finns en risk att skolpersonal och vuxna omedvetet 
bidrar till och legitimerar den kränkande struktur och kultur som gör det möjligt för eleven 
att kränka andra. Därför är det viktigt att skolpersonalen lyckas identifiera dem som är 
drivande i uteslutningen av andra för att kunna bryta denna struktur (Skolverket, 2014). 
 
Mellanmänskliga relationer 
Att positionera sig socialt är något som kan förklaras på individplan, men framförallt i 
mellanmänskliga relationer. I alla sociala sammanhang uppstår en social process där en vill 
känna samhörighet, få erkännande, en slags kamp om status och makt. I denna process 
finns det risk att vissa utesluts eller utsätts för kränkningar. I skolan, som i alla andra 
sociala sammanhang, skapas normer som styr det sociala samspelet. Vissa kulturer och 
normer som skapas ger människor ett stort utrymme, ger positiv bekräftelse och värdesätter 
olikheter. Kulturer och normer kan också bidra till att förtrycka och förminska människor 
vilket kan leda till misstro, rädsla och skam. Elever på en skola och i en klass är mycket 
medvetna om vilka normer som råder i skolan eller klassen. Elever kan beskriva hierarkin, 
vad som ger hög och låg status just på deras skola eller klass eller vad som anses vara 
normalt eller avvikande. I arbetet med att förebygga kränkningar är det viktigt att som 
personal på skolan förstå att i kampen om att nå och behålla popularitet och status i en 
grupp blir det svårt att utmana eller ifrågasätta en vän med hög status just för att det 
innebär risk att själv hamna utanför. Som vuxen behövs en självmedvetenhet över hur ens 
eget beteende påverkar och bekräftar elevers positioneringar, normer och kampen för 
erkännande. När denna förståelse har erövrats kan personal tillsammans med elever bygga 
vidare på de redan befintligt tillåtande normerna eller skapa nya mer accepterande och 
tillåtande normer där elever inte kränker varandra (Skolverket, 2014).  
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Systemperspektiv 
Syftet med generellt förebyggande arbete i skolan är att minska behovet av förebyggande 
arbete på individnivå. Systemperspektiv innebär en analys av att det som påverkar 
organisationen ger effekter på individnivå och vice versa (Hylander & Guvå, 2017). Att ha 
ett systemperspektiv på kränkningar är en förutsättning för att synliggöra de mönster av 
kränkande behandlingar, som är svåra att upptäcka om de registreras som enstaka 
händelser. Därmed framträder då en samlad bild som finns i skolan eller klassen i sin 
helhet. Exempelvis kan det på en hel skola utvecklas ett kränkande språkbruk eller jargong 
som blivit så normaliserat att de flesta inte reagerar mot det. Om någon reagerar avfärdas 
det ofta eller bagatelliseras och ingen går vidare med det. Ofta har detta kränkande 
språkbruk inte något tydligt syfte att kränka. Vanligtvis döljer sig bakom denna jargong ett 
mönster av att det är vissa elever som blir mer utsatta av jargongen än andra. Strukturell 
mobbning är när kränkande behandling ingår i den struktur som skapats i en grupp. Detta 
kan i sin tur leda till kulturell mobbning där kränkande sätt att tilltala varandra blir 
normaliserat. För att förebygga kränkningar är det viktigt att upptäcka maktstrukturer som 
finns i en klass eller skolan och som gör dessa handlingar möjliga (Skolverket, 2014). 

PROBLEMFORMULERING  

Skolan har som uppgift att säkerställa en skolmiljö som är fri från kränkningar, då elever 
som utsätts för kränkningar på skolan och på nätet kan påverkas negativt psykologiskt, 
socialt och fysiskt. Även deras skolresultat kan påverkas negativt. Elevhälsans 
hälsofrämjande och förebyggande uppdrag är att understödja elevers lärande och 
utveckling mot läroplanens mål. Skolsköterskor bör spela en aktiv roll i att påverka 
värdegrunden på skolan och i att aktivt kartlägga styrkor och brister inom detta område. 
Mot denna bakgrund skall studien undersöka skolsköterskors erfarenhet av att förebygga 
kränkningar på skolan och på nätet. I det förebyggande arbetet läggs grunden för hur 
skolan ser på elevers skolmiljö och vilken vikt som läggs vid att förhindra att elever blir 
kränkta. Att uppleva sitt liv meningsfullt, begripligt och hanterbart är en uppgift 
skolsköterskan kan hjälpa eleven med för att få en känsla av sammanhang i sitt liv. Få 
studier finns som beskriver skolsköterskans erfarenhet av att förebygga kränkningar. Med 
en ökad kunskap kan förhoppningsvis arbetet mot kränkningar förbättras ytterligare och 
ohälsa därmed förebyggas. 

SYFTE 

Studiens syfte är att beskriva skolsköterskors erfarenhet av att förebygga kränkningar i 
skolor och på nätet. 
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METOD 

Då studiens syfte var att undersöka skolsköterskors erfarenhet av att förebygga 
kränkningar i skolor och på nätet valdes en kvalitativ design.  Datainsamlingsmetoden som 
användes var semistrukturerade intervjuer via e-post. Därefter har materialet analyserats 
förbehållslöst, enligt induktiv ansats.   

Föreliggande studie genomförs med en kvalitativ design som har en utgångspunkt i det 
holistiska synsättet. Kvalitativa studier undersöker på djupet hur en grupp människor 
upplever ett specifikt fenomen och är erkänd som en tillförlitlig metod inom vetenskapen 
(Henricson & Billhult, 2012). Studien antar en induktiv ansats, vilket innebär att 
fenomenet studeras förbehållslöst (Polit & Beck, 2006).  

Urval 

I föreliggande studie tillfrågades skolsköterskor genom personliga kontakter om 
deltagande i studien. En kompletterande förfrågan lades ut på facebook-gruppen för 
skolsköterskor i Sverige. Det var åtta skolsköterskor som svarade att de ville delta och sju 
valdes ut strategiskt. Med strategiska urval menas att genom att välja ut specifika 
informanter som skiljer sig åt kan det bidra till att få en större bredd i studien där 
datamaterialet visar större variation. Då informanterna har olika erfarenheter vid strategiskt 
urval är behovet av antalet informanter i studien inte lika stort, som vid ett icke-strategiskt 
urval (Henricson & Billhult, 2012). Inklusionskriteriet i föreliggande studie var 
skolsköterskor verksamma i Sverige. De sju deltagande skolsköterskorna var verksamma 
på kommunala skolor samt friskolor, från förskoleklass upp till gymnasienivå.  De är 
verksamma i storstad, på mindre ort och på landsbygd i södra och mellan Sverige. Det var 
två skolsköterskor som arbetat cirka tio år som skolsköterskor, fyra skolsköterskor som 
arbetat mellan två till fyra år, och en som arbetat ett halvår. Alla utom en informant hade 
specialistutbildning som krävs för att arbeta som behörig skolsköterska. 

Datainsamling 

I denna studie tillämpas kvalitativa e-post baserade intervjuer med öppna, 
semistrukturerade frågor i syfte att informanterna skall beskriva så utförligt och 
beskrivande som möjligt, enligt Polit och Beck (2006). Fördelen med skriftliga intervjuer 
framför muntliga är att de är mindre tidskrävande och kan vara enklare att analysera än 
muntliga inspelade intervjuer (Dahlberg, 2014). För att e-post baserade intervjuer skall 
vara relevanta i kvalitativa studier bör öppna frågor ställas och formuleras på ett vis där 
informanterna uppmuntras till att beskriva sina erfarenheter utförligt. Med fördel kan 
informanterna kontaktas för uppföljande frågor för att inhämta djupare information om 
deras erfarenhet av fenomenet. 

I föreliggande studie tillfrågades tretton verksamhetschefer (bilaga1) om medgivande till 
att fråga skolsköterskor om deltagande, sju gav samtycke. Via ett e-postmeddelande 
tillfrågades skolsköterskorna (bilaga 2) i dessa verksamheter om deltaganden i studien och 
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sju skolsköterskor besvarade frågorna (bilaga 3) inom de fyra givna arbetsdagar. Intervjun 
bestod av fem frågor med följdfrågor där informanterna uppmanades att beskriva utförligt 
och ge konkreta exempel på situationer av fenomenet, att förebygga kränkningar. Efter att 
informanterna besvarat frågorna och svaren lästs igenom i sin helhet ställdes några 
förtydligande följdfrågor, via e-post till de informanter där svaren behövde förtydligas. 
Detta gav ett större djup i svaren och bidrog till förtydliganden. Då data inhämtats 
samlades det i en mapp i datorn. Varje enskilt svar avidentifierades från namn och ersattes 
med ett nummer för att skydda informanternas identitet, enligt Polit och Beck (2006). 

Analys 
Analysen av datamaterialet i föreliggande studie har baserats på Graneheim och Lundmans 
(2004) innehållsanalys. Polit och Beck (2006) beskriver kvalitativ innehållsanalys som en 
erkänd analys där kärnan är att beskriva och tolka datamaterialet. Enligt Graneheim och 
Lundman (2004) kan analysen genomföras på två nivåer, den manifesta och den latenta 
nivån. Föreliggande studies analys ligger på den manifesta nivån som beskriver hur 
sakinnehållet kan uttryckas i form av kategorier. Varje kategori ska vara uttömmande och 
uteslutande (Graneheim & Lundman, 2004). Vidare ska framarbetandet av kategorier göras 
i olika steg där första är att kondensera meningsenheterna genom att förkorta dem, men 
samtidigt bevara kärnan i det som förmedlats. Varje meningsenhet kodas och därifrån 
arbetas underkategorier fram med hjälp av de likheter och skillnader i koderna som 
framträder.  
 
I föreliggande studie var första steget att läsa materialet flertalet gånger för att bli bekant 
med materialet i dess helhet. Därefter valdes meningsenheterna ut i form av citat som 
svarade på studiens syfte. Varje meningsenhet klistrades in i ett nytt dokument på datorn 
och kondenserades och därefter färgkodades dessa. Exempelvis fick färgen grön 
representera utsagor som visade på samarbete. I processen att finna gemensamma nämnare 
hos koderna identifierades sex underkategorier och därefter tre kategorier: att vara 
tillgänglig för elever och vårdnadshavare, att samtala med elever och att samverka, se 
figur 1.  
 
Figur 1. Exempel på analysprocessen.  
 
Meningsenhet Kondenserad  

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

”Det är otroligt 
positivt att jag har 
min expedition i en 
av 
elevkorridorerna, 
vilket gör att det är 
”enkelt” att bara 
komma in till mig. 
De är alltid 
välkomna” 
(Informant 3) 

Att 
mottagningen 
ligger i 
elevkorridoren 
gör det lätt för 
eleverna att 
besöka mig 

Att finnas 
där för 
eleverna 

Att vata synlig 
för elever 
genom 
tillgänglighet 

Att vara 
tillgänglig för 
elever och 
vårdnadshavare 
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”(Jag är) medvetet 
nyfiken på allt som 
avviker mot normer 
och har en intention 
att förmedla 
nyfikenhet som ett 
förhållningssätt” 
(Informant 7) 

Jag vill vara 
öppen och 
nyfiken inför 
det eleverna 
berättar 

Att inte anta 
och vara 
öppen inför 
olikheter 

Skolsköterskor
na reflekterar 
över sin egen 
samtalsstil 
med elever 

Att samtala 
med elever 

 

Etiska överväganden 

Då föreliggande studie inte är en forskningsstudie utan en uppsats på avancerad nivå 
behövs inte en etisk prövning göras enligt SFS: 2003:460. Studien följer Vetenskapsrådets 
(2017) fyra etiska rekommenderande principer. Vilket innebär informationskrav, 
samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav.   

Därmed har ett informationsbrev skickats om studiens syfte till verksamhetschefer runt om 
i landet där förfrågan ställs om skolsköterskor i deras verksamhet kan delta i denna studie 
(Bilaga1). Då medgivande erhållits togs det kontakt med skolsköterskor i verksamheten. 
Informationsbrev och förfrågan om deltagande i studien skickades tillsammans med 
enkätfrågorna (Bilaga 2). I informationsbrevet klargjordes det att deltagande i studien är 
frivilligt och att informanten kan avbryta deltagande närsomhelst under studiens gång. 
Vidare informerades det att all information kommer att avkodas och att informanterna 
garanteras konfidentialitet. Det framgick också i informationsbrevet att det sannolikt inte 
medför några risker att medverka i studien, men att informanterna kan få ta del av den 
färdiga studien och på så vis ta del av kunskapen och därmed utveckla sin egen kompetens.  
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RESULTAT    

I analysen av resultatet kunde tre kategorier identifieras: att vara tillgänglig för elever och 
vårdnadshavare, att samtala med elever och att samverka. Varje kategori har två 
underkategorier som visar hur kategorierna skapades, se figur 2. I resultatdelen kommer 
citat att presenteras för att belysa meningsenheterna som informanterna gett uttryck för.  

Figur 2. Översikt över kategorier och underkategorier avseende skolsköterskornas 
erfarenhet av att förebygga kränkningar. 

Kategorier Att vara tillgänglig 
för elever och 
vårdnadshavare 

Att samtala med 
elever 

Att samverka 

Underkategorier Att vara synlig för 
elever genom 
tillgänglighet          

Att vara synlig för 
vårdnadshavare 
genom 
tillgänglighet 

Att diskutera med 
elever i grupp och 
individuellt.  

Skolsköterskorna 
reflekterar över sin 
egen samtalsstil med 
elever 

Att samarbeta med andra 
professioner i skolan        

                                    
Att samarbeta med 
externa aktörer 

Att vara tillgänglig för elever och vårdnadshavare 

I denna kategori beskrivs hur skolsköterskorna arbetar med att vara tillgängliga både för 
elever och för vårdnadshavare. I arbetet med att förebygga kränkningar beskriver 
skolsköterskorna att de har öppen mottagning, de visar sig tillgängliga i skolans övriga 
lokaler och de skapar mötesplatser för elever och vårdnadshavare.   

Att vara synlig för elever genom tillgänglighet 

Att vara en synlig skolsköterska som elever känner och vet hur de kan komma i kontakt 
med beskriver skolsköterskorna som en av de främsta uppgifterna i att förebygga 
kränkningar. Detta görs genom att skolsköterskorna presenterar sig i klassrummen i början 
av terminen och informerar om vad de arbetar med och var deras mottagning finns. 
Skolsköterskorna går ut till klassrummen själva eller tillsammans med skolans anti-
mobbningsgrupp eller med delar av elevhälsan. Skolsköterskorna beskriver även att de 
bjuder in eleverna för uppföljande samtal om elever skulle vara i behov av detta.   
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Min roll som skolsköterska är att vara tillgänglig och synlig för eleverna, och jag 
vill att de ska veta vart jag finns, att jag finns och att de kan komma till mig när de 
behöver först då kan jag hjälpa och stötta om det finns behov för det. (Informant 4)  

Skolsköterskorna uppger att synlighet kan innebära att erbjuda öppen mottagning där 
elever kan komma när det passar dem. Under den öppna mottagningen kommer ofta elever 
med funderingar kring nätrelaterade konflikter upp eller kring situationer som hänt under 
helgen. En skolsköterska uppger att det inte finns tillräckligt mycket tid för att arbeta med 
det förebyggande arbetet mot kränkningar, men beskriver tacksamhet inför att mottagning 
ligger i en elevkorridor. ”Det är otroligt positivt att jag har min expedition i en av 
elevkorridorerna, vilket gör att det är ”enkelt” att bara komma in till mig. De är alltid 
välkomna” (Informant 3). 

Solsköterskorna är i mån av tid synliga utanför mottagningsrummet som i korridorerna, på 
rasterna, i klassrummen, i elevcaféet eller i matsalen. Vid dessa tillfällen kommer ofta 
elever och initierar samtal om kränkande incidenter som kan ha skett som ger en 
kompletterande bild till elevhälsosamtalen. Det beskrivs som spontana samtal som ger 
elever flera olika möjligheter att kontakta skolsköterskan om frågor och funderingar kring 
kränkningar.  Samtidigt uppger skolsköterskorna att de får tillfälle att observera elever i 
grupp och att det ger kunskap om elevers gruppdynamik som de annars hade gått miste om. 
Vid dessa tillfällen observeras frisk-, och riskfaktorer som tas med i det framtida 
förebyggande arbetet mot kränkningar ”Jag är en väldigt synlig skolsköterska, går oftast 
en runda i korridoren varje morgon, småpratar och knyter kontakter. Totalt avgörande för 
min yrkesroll anser jag” (Informant 6). 

Att vara synlig för vårdnadshavare genom tillgänglighet 

Skolsköterskorna beskriver vikten av att vara synlig för vårdnadshavare som ett sätt att 
samarbeta med och involvera dem i hur skolan arbetar förebyggande mot kränkningar. För 
att tydliggöra för vårdnadshavare vad som görs på skolan och vem elever och 
vårdnadshavare kan vända sig till i denna fråga bjuds vårdnadshavare in till kvällsmöte om 
hur skolan arbetar förebyggande mot kränkningar. En skolsköterska beskriver hur dessa 
kvällsföreläsningar tar utgångspunkt i en nationell undersökning för att visa på hur det ser 
ut nationellt och sedan jämförs resultatet med hur det ser ut på deras skola. ”Sedan är det 
även en kvällsföreläsning för vårdnadshavare om deras vuxenansvar att motverka 
mobbing och att deras ställningstagande hemma påverkar eleverna ute i samhället och då 
såklart i skolan och fritid” (Informant 5). 

Resultatet påvisar hur skolsköterskor arbetar med att involvera vårdnadshavarna i det 
förebyggande arbetet och poängterar vikten av att deras attityder mot kränkningar påverkar 
deras barns beteende. Beroende på ålder och situation kontaktas vårdnadshavare vid 
kränkningar. Kränkningar på nätet beskrivs som en mer komplex företeelse som sker både 
på skola och på fritiden som skolsköterskorna oftare informerar vårdnadshavare om. ”… 
vid nätkränkningar samarbetar (vi) med vårdnadshavare då mycket av nätaktiviteten 
pågår på fritiden” (Informant 1). 
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Att samtala med elever 

Denna kategori beskriver hur skolsköterskorna tillämpar olika metoder för att inhämta 
information och skapa samtalstillfällen med elever. Skolsköterskorna visar på olika 
strategier för att försäkrar sig om att elever inte är utsatta för kränkningar eller att de får 
den hjälp de behöver.  

Att diskutera med elever i grupp och individuellt 

Att samtala och diskutera med elever beskrivs som det främsta tillvägagångssättet som 
skolsköterskorna använder sig av för att förebygga kränkningar. Skolsköterskorna går ut i 
klassrummen, antingen i helklass eller i små grupper och talar om klimatet i klassen och på 
skolan, och hur den goda stämningen kan stärkas eller förbättras. Skolsköterskorna kan 
arbeta med känslo-, och styrkekort för att få elever att tänka efter hur de känner sig i olika 
situationer och hur deras beteende påverkar andra på gott och ont. Dessa tillfällen med 
elever beskrivs på följande vis: ”… eleverna själva har fått resonera hur de kan göra för 
att förbättra klassklimatet eller hur de kan stärka varandra genom att tex 
berömma varandras styrkor” (Informant 2). 

Skolsköterskorna uppger att frågor som berör nätet diskuteras både under 
elevhälsosamtalen och då skolsköterskorna går ut i klasserna för hälsoundervisning. 
Skolsköterskorna diskuterar med elever på gruppnivå teman som nätvanor, vad som är 
lagligt och inte på nätet och hur en kränkning på nätet kan te sig. Skolsköterskorna har 
även erfarenhet av aktivt arbete med ”nätkärlek” med elever för att skapa positiva 
förutsättningar för ett gott klimat på nätet.  

Under elevhälsosamtalen tas ämnet kränkningar upp med alla elever. Om elever särskilt 
uttrycker behov av att samtala i ämnet görs detta mer ingående. Under elevhälsosamtalen 
resonerar elever tillsammans med skolsköterskorna kring hur god stämning kan skapas i 
skolan och i klassen, genom ens eget beteende. I årskurs sex och åtta då elevhälsosamtal 
genomförs får elever frågan om deras nätvanor och om de blir behandlade annorlunda på 
nätet än i skolmiljön. Denna öppning ger en möjlighet till att samtala vidare om 
kränkningar. I förskoleklass och årskurs två får elever frågor om de har kamrater att vara 
med på rasten eller om de varit med om något som de inte tycker om. De får även frågan 
om de har några förslag till att förbättra sin egen situation. Möjlighet ges också att komma 
tillbaka för uppföljande samtal om det skulle kännas aktuellt. ”När jag samtalar med 
eleverna så är jag alltid noga att bjuda in dem till att komma tillbaka till mig för samtal 
och stöd vid behov….” (Informant 4). 

Skolsköterskorna beskriver att de är noga med att ge elever tid till att reflektera över vilka 
vuxna på skolan som elever potentiellt har förtroende för, att berätta om en kränkande 
situation för. Med de yngre barnen ges det alltid förslag på i slutet av samtalet, vilka vuxna 
på skolan som elever kan vända sig till vid funderingar kring kränkningar. Om 
skolsköterskorna uppfattar en elev som är i behov av eventuell kuratorskontakt påminner 
skolsköterskorna om att kuratorn finns på skolan och för att hjälpa elever vidare i att 
etablera kontakt med kurator erbjuder skolsköterskorna elever att följa med till kuratorns 
mottagning vid första mötet. Skolsköterskorna beskriver att lyhördhet är en viktig 
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komponent i arbetet. Trots att den främsta interaktionen med elever är via samtal finns det 
information som elever ibland förmedlar utan ord. Denna lyhördhet beskriver 
skolsköterskorna som utmanande, men som lika viktig del i att förebygga kränkningar.  

Skolsköterskorna reflekterar över sin egen samtalsstil med elever 

Skolsköterskorna beskriver hur de försöker vara inkluderande i sitt språkbruk med elever 
för att påvisa öppenhet och för att undvika eventuella kränkningar. Det görs exempelvis 
genom att inte förutsätta vilket kön elever har, eller är attraherade av. Skolsköterskorna är 
noga med att poängtera inför elever att olikheter främjar mångfald och att det är något 
positivt. Vidare beskriver skolsköterskorna hur de vill förmedla en allmänt öppen 
inställning inför det som elever förmedlar: ”(Jag är) medvetet nyfiken på allt som avviker 
mot normer och har en intention att förmedla nyfikenhet som ett förhållningssätt” 
(Informant 7). 

Skolsköterskorna har variation i erfarenheter av att arbeta med normkritiskt perspektiv. 
Någon skolsköterska beskriver ingående hur de på skolan arbetar med detta perspektiv för 
att förmedla en så tillåtande miljö för elever som möjlig och här beskrivs också hur 
personal hjälper varandra i att reflektera över varandras beteende. Medan andra 
skolsköterskor beskriver det som en utmaning att kritiskt granska sitt eget beteende och 
reflektera över vilka normer de själva har och de beskriver också en mer ensam process 
som inte involverar den övriga personalen. Några informanter berättar att de går utbildning 
i normkritiskt perspektiv och ska börja arbeta aktivt med detta, men att de fram tills nu inte 
har använt sig av det. En skolsköterska beskriver: ”Jag försöker att inte lägga orden i 
munnen på elever och att inte anta eller tro saker som faktiskt inte är uttalat, men bakom 
stängda dörrar har jag fördomar och både antar och tror saker utifrån tidigare 
erfarenheter” (Informant 4).   

Då skolsköterskorna är ute i klassrummen delas ibland klasserna upp i mindre 
samtalsgrupper som är könsbaserade på pojk-, och tjejgrupper. Endast den skolsköterska 
som uppger att hen inte delar upp utifrån kön motiverar gruppindelningen: 

Tex i åk 6 när vi pratat om känslor och beteenden så har vi varit tydliga med att alla 
i klassen har liknade känslor men kanske med olika uttryck och tryckt på att det är 
viktigt att alla i klassen förstår alla annars så kan det bli att killar förstår killar och 
tjejer förstår tjejer. Alla elever har förstått detta och efter genomförda gruppsamtal 
har eleverna sagt att de varit bra. (Informant 2) 

Att samverka 

I denna kategori beskrivs vikten av att samarbeta med andra professioner i skolan och med 
externa aktörer för att bygga ett tryggt nätverk kring elever. Detta samarbete består i att 
pedagoger och kuratorer arbetar tillsammans med skolsköterskorna, men även institutioner 
och organisationer bjuds in till skolans verksamhet för att förebygga kränkningar.         
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Att samarbete med personal i skolan  

Skolsköterskorna uppger att de har ett nära samarbete med kuratorer på skolor och att 
elevhälsoteamet spelar en särskild roll i det förebyggande arbetet mot kränkningar. 
Skolsköterskorna går exempelvis ut till årskurs sex tillsammans med kuratorer och för 
samtal med elever om välmående och om hur de själva kan bidra till gott skolklimat. 
Ämnen som tas upp med kurator är exempelvis nätvanor, psykisk ohälsa och ”stopp min 
kropp”. En informant beskriver dessa tillfällen såhär: ”På något sätt kommer vi in på hur 
man är gentemot sig själv, andra och samhället… så en person behöver ta ställning till hur 
och vad man tänker om sig själv, andra och vad man står i olika frågor.” (Informant 5) 

Informationen som kommer fram under dessa samtal sammanställs och presenteras sedan i 
elevhälsoteamet för vidare hantering.  Att återkoppla och att sprida information till berörd 
personal är något som lyfts fram av informanterna som en viktig del i det förebyggande 
arbetet. Andra tillfällen då detta görs kan vara att en klassbaserad sammanställning av 
elevhälsosamtalen presenteras till elevhälsoteamet. Ytterligare samarbeten kan vara att 
skolsköterskorna och kuratorer besöker arbetslagen i skolan och informerar sig om vilka 
risker och styrkor det finns i deras elevgrupp och vad som kan var viktigt att fokusera på i 
deras unika grupp. Skolsköterskorna beskriver vikten av att vara lyhörd inför hur 
pedagoger uppfattar situationen i elevgruppen då skolsköterskorna menar att pedagoger är 
närmst eleverna på daglig basis. Exempelvis arrangeras observationer i klassrummen som 
oftast är initierat av pedagoger eller elevhälsoteam, med syfte att kartlägga hur hälsoläget 
är i klassrummet oftast med en speciell situation i åtanke, som ska studeras närmare. Under 
dessa observationer kommer kompletterande information fram om elevers hälsoläge. 
Skolsköterskorna återkopplar sedan till pedagoger, elevhälsoteam och eventuellt 
vårdnadshavare. Klassrumsobservationer beskrivs på följande vis:  

Jag tittar på hur de beter sig i gruppen och hur de deltar i det de ska göra och om 
jag är där under en lek-situation tittar jag på hur de leker och hur de pratar... Jag 
kan ex. se om det är något barn som är väldigt tyst, tillbakadraget, som gömmer sig 
under bordet, som vill sitta i pedagogens knä, barn som rullar runt på mattan, om 
barnen pratar rakt ut, ställer orelevanta frågor, kommer försent, barn som inte är 
med i leken utan sitter bredvid, jag kan också se om det är någon som har svårt att 
hålla sams med kamrater. (Informant 4) 

Skolsköterskorna har skiftande erfarenheter av kontinuerlig diskussion med personal och 
elever för att förebygga kränkningar på skolan och på nätet. Några informanter uttrycker 
tidsbrist som en faktor till varför detta arbete blir eftersatt och även otydlig styrning från 
ledningen för att skapa dessa förutsättningar. Bland de skolsköterskor som för dessa 
diskussioner på skolorna om kränkningar beskriver skolsköterskorna ett nära samarbete 
med pedagogerna och att ledningen uppmuntrar det hälsofrämjande och förebyggande 
arbete. En skolsköterska ger förslag till pedagoger om hur de kan lyfta och diskutera 
kränkningar i sitt ämne. Då varje pedagog tar upp ämnet vid minst ett tillfälle i månaden 
får elever diskutera och förhålla sig till ämnet flertalet gånger under en termin. Dessa 
diskussionstillfällen beskrivs på följande vis: 

Norm och normalisering kommer upp i alla månadsteman vilket är bra att de får 
tänka på vilka normer vi har på skolan och i sin klass men även hur de har det 
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hemma. Detta resulterar i att eleverna får en bild att det är olika på många ställen 
men man måste lära känna sig själv och sina egna normer man har själv och vad 
man fått av samhället.  (Informant 5) 

Skolsköterskorna beskriver att elevhälsans roll är att stödja och motivera övrig personal i 
arbetet mot kränkningar på skolan. Detta görs genom att de ordnar temadagar och 
studiedagar för personal på skolan, i syfte att skapa en levande diskussion bland 
personalen. På vissa skolor har det skapats en miljö där det ges tid till reflektion inom 
personalstyrkan där de försöker korrigera varandra om språkbruket inte är inkluderande. 
”Vi pratar öppet och säger till varandra i elevhälsoteamet om man säger klyschor som… " 
så gör killarna".” (Informant 2) 

Skolsköterskorna beskriver dilemman som personal ställs inför, gällande användning av 
mobiltelefoner. Detta har bidragit till diskussion bland personal på skolorna. De menar att 
personalen ligger flera steg efter eleverna och att det är svårt som personal att faktiskt 
förebygga kränkningar som sker på nätet på grund av detta. Förekomsten av mobiltelefoner 
i omklädningsrum i samband med gymnastiklektioner, har skapat en diskussion om elever 
skall få använda sina mobiltelefoner vid dessa tillfällen, eftersom kränkningar har skett. 

Andra former av samarbete med personal på skolan är att skolsköterskorna är aktiva i anti-
mobbningsteamet där olika professioner är involverade i att förebygga arbetet mot 
kränkningar. Detta kan ske exempelvis genom samarbetsövningar och samtal om att vara 
en god vän. Ytterligare arbete som skolsköterskorna är involverade i är trygghetsvandring 
och sammanställning av enkäter för att kartlägga skolmiljön och förekomsten av 
kränkningar på skolan. 

Att samarbeta med externa aktörer  

Resultatet visar att skolsköterskorna involverar externa aktörer för att elever ska ta del av 
den specialkompetens som finns ute i samhället för att stötta barn och ungdomar i svåra 
situationer. Då elever blivit upplysta och eventuellt också besökt en organisation är 
förhoppningen att elever lättare kan ta kontakt med organisationer och söka hjälp om detta 
skulle behövas. Smarbete med externa aktörer kan innebära att det finns informativa 
planscher och affischer som skolsköterskorna har uppe på sina mottagningsrum. Det kan 
exempelvis vara information om RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, 
transpersoners och queers rättigheter) eller om Barnens rätt i samhället (BRIS). Det 
beskrivs också att skolsköterskorna har små visitkort på sina mottagningsrum som eleverna 
kan ta och lägga i sin ficka och läsa vid senare tillfälle. Skolsköterskorna vittnar också om 
att de exempelvis besöker Ungdomsmottagningen (UMO) tillsammans med elever. Andra 
former av att involvera en tredje part i det förebyggande arbetet mot kränkningar kan vara 
att besöka utställningar, och se film i ämnet. Hemsidan Vårdguiden 1177 kan användas om 
eleven inte känner sig redo att berätta för skolsköterskorna om eventuella kränkningar. 
Skolsköterskorna visar hemsidan där det finns handfasta tips för elever om hur de kan 
hantera situationer kring kränkningar och vilka vuxna och organisationer de kan vända sig 
till. 
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De barn som jakar på att det är något men inte vill eller kan berätta så visar jag den 
hemsidan också, de kan klicka runt på den själva senare när de är själva. Den är bra 
men eleverna måste ha blivit visade först. (Informant 2) 

Andra samarbeten beskrivs då skolor bjuder in externa aktörer vid varje skolstart som 
föreläser på skolor om att skapa god skolmiljö och om nätrelaterade kränkningar. 
Exempelvis bjuds organisationen ”Våga va dig själv” in till att föreläsa för elever på 
skolorna. Inbjudan av externa aktörer syftar till att bli en startpunkt på ett längre och 
levande arbete som personal och elever tar sig an under hela läsåret. En skolsköterska 
beskriver att innan föreläsningen hålls, stämmer organisationen av med personal på skolan 
om aktuella problem eller vad skolan vill fokusera extra på det läsåret. Efter föreläsningen 
tar pedagoger diskussionen vidare till klassrummen. I varje klass bestäms fem unika ledord 
om hur eleverna ska förhålla sig till varandra och varje elev får ett kort med dessa fem 
ledord. På så vis blir det lättare för pedagogen att hänvisa till dessa ledord under terminen 
om en incident sker där pedagogen involveras. Ledorden kan användas på följande vis: 

…att följa upp om det blir en konflikt i klassen så kan man prata om ledorden är 
respekterade och är då lättare för pedagoger att hantera en konflikt och lättare för 
eleven att se att hen gjort lite tokigt. Lättare att förstå då de har samtalat om det i 
hela klassen med start i september. (Informant 6) 

Skolsköterskorna beskriver även att delta i fortbildning och att vara uppdaterad i ämnet är 
en del i att förebygga kränkningar på skolan och på nätet.  

Resultatsammanfattning 
Skolsköterskornas erfarenhet av att förebygga kränkningar i skolan och på nätet innefattar 
olika delar. Dessa tre kategorier har beskrivits som att vara tillgänglig för elever och 
vårdnadshavare, att samtala med elever och att samverka. 
 
Skolsköterskorna upplever att vara synliga på skolan som en viktig förebyggande insats för 
att elever och vårdnadshavare ska uppfatta skolsköterskan som närvarande. Att erbjuda 
öppen mottagning eller att vara ute i korridorer ger skolsköterskorna möjlighet att 
observera vad som sker då elever är i grupp och att fånga upp vilka elever som visar 
riskfaktorer gällande kränkningar. Synlighet innebär också att ha planscher, broschyrer 
uppe på skolan och mottagningsrummet om information vart eleven kan vända sig för 
hjälp. Skolsköterskornas främsta verktyg att nå elever är att samtala och diskutera med 
dem. Detta görs på grupp-, och individnivå. Samtalsämnen som tas upp är till exempel 
oilka egenskaper en god vän har och hur ett gott klimat på skolan kan skapas. Det 
diskuteras även normer, nätvanor, elevens rättigheter och vart eleven kan vända sig om en 
kränkande situation uppstår. Elevhälsosamtalen tas upp som ett givet tillfälle för 
skolsköterskorna att tala om kränkningar med elever. Kuratorn nämns som den främsta 
samarbetspartnern där de exempelvis går ut i klassrummen och har diskussioner och 
föreläsningar för elever, personal och vårdnadshavare. Även pedagogerna, elevhälsoteamet 
och antimobbningsgrupperna nämns som skolsköterskorna arbetar nära med både för att 
sammarbeta om en specifik situation, men också i att utveckla den generella kompetensen 
på skolan. Externa aktörer som skolsköterskorna samarbetar med är organisationer som 
exempelvis UMO och Våga va dig själv. Samarbete med externa aktörer ger eleverna en 
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inblick i hur samhällets stödfunktioner ser ut och arbetar för att stötta barn och ungdomar 
som på något sätt erfar kränkande behandling.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I föreliggande studie var syftet att undersöka skolsköterskors erfarenhet av att förebygga 
kränkningar i skolor och på nätet. Metoden var kvalitativ, vilket ansågs lämpligt då den på 
djupet beskriver hur en grupp människor erfar ett fenomen, enligt Polit och Beck (2006).  
Datainsamlingsmetoden genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer som 
genomfördes via e-post med skolsköterskorna, där de inom fyra dagar tillfrågades att 
besvara de fem frågor som ställdes. Några informanter uttryckte att det var svårt att 
kommunicera i skrift och att de var osäkra på om budskapet nått fram.  Detta kan vara en 
svaghet i studien, men eftersom dessa informanter kontaktades för komplettering av svaren 
efter intervjun, bedöms deras svar ha blivit korrekt uppfattade. Om provintervjuer enligt 
Polit och Beck (2006) hade genomförts hade datainsamlingsmetoden kunnat diskuteras 
ytterligare. Inom ramen för studiens omfattning och tidsbegränsning bedömdes det inte 
möjligt att genomföra provintervjuer. Intervju via e-post är inte optimalt då intentionen i 
studien är att vara öppen och följsam och belysa informanternas livsvärld (Dahlberg, 
2014). Dahlberg menar att fördelen med e-post baserade intervjuer är att de är mindre 
tidskrävande än muntliga intervjuer och rekommenderas som datainsamlingsmetod då 
uppsatsarbeten skall genomföras.  Författaren till föreliggande studie menar också att det 
finns en möjlig fördel med e-post baserade intervjuer då informanterna hade tid på sig att 
tänka igenom svaren och att de på så vis fick fram önskad information med sina svar. 

Urvalet till studien har varit strategiskt vilket är att föredra vid kvalitativa studier enligt 
Henricson och Billhult (2012). Strategiskt urval innebär att välja ut specifika informanter 
som kan bidra med brett datamaterial. Det var 13 skolsköterskor som valdes ut till studien. 
Av de 13 skolsköterskor var det endast sju verksamhetschefer som svarade att de godkände 
att skolsköterskan i deras verksamhet kunde delta i föreliggande studie. Trots att 
författaren tog uppföljande kontakt med verksamhetscheferna med påminnande förfrågan. 
Nästan hälften av skolsköterskorna som önskade delta föll bort. Att endast sju 
skolsköterskor har svarat på frågor till föreliggande studie ligger dock i linje med 
Dahlbergs (2014) rekommendation om antalet informanter vid strategiskt urval till mellan 
fem till tio för att datamaterialet skall visa variation. Enligt Henricson och Billhult (2012) 
är det viktiga att informanterna har den erfarenhet som krävs för att besvara studiens syfte, 
vilket författaren anser att informanterna hade. Därav det breda inkluderingskriteriet. 
Skolsköterskorna har varit verksamma skolsköterskor under varierande tid, de arbetar på 
stora och små skolor, från förskoleklass till gymnasiet över södra och mellersta Sverige. 

Föreliggande studie genomfördes med hjälp av e-post baserade intervjuer med hjälp av 
semistrukturerade frågor. Att använda sig av färdigställda frågor är inte optimalt vid 
kvalitativa studier (Dahlberg, 2014). Det är lättare att vid en muntlig intervjusituation vara 
öppen och följsam till det informanterna beskriver. Dahlberg menade dock att e-post 
baserade intervjuer kan vara relevant vid uppsatsarbeten upp till och med magisternivå. För 
att följsamhet skall bli relevant i en kvalitativ studie bör två aspekter tas i beaktande. Första 
aspekten är att ställa öppna frågor och att inbjuda informanterna till att beskriva sina 
erfarenheter. Andra aspekten är att författaren kan komplettera med uppföljande frågor till 
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informanterna. I denna studie ställdes öppna frågor, där informanterna uppmuntrades att 
berätta och exemplifiera med situationer. Författaren försökte ställa frågor nyfiket 
exempelvis med ”Hur arbetar du? Hur gör ni?” Då materialet lästs igenom fann författaren 
några utsagor intressanta och önskade vidareutveckling eller att utsagorna kunde 
förtydligas. Författaren tog kontakt med informanterna med följdfrågor och alla svarade på 
dessa. Således beaktades båda aspekterna och bedömningen är att informanternas 
erfarenheter blev tillräckligt beskrivna. Fördelen med e-post baserade intervjuer är att 
datainsamlingsmetoden är mindre tidskrävande än muntliga intervjuer och observationer 
(Polit & Beck, 2006). Vidare behöver materialet inte transkriberas, skrivas ner, då datan 
redan finns i skriven text.   

För att bedöma en studies trovärdighet, validitet, bör tre kriterier tas i beaktan (Graneheim 
& Lundman, 2004). Det första kriteriet är genomförbarhet, som innebär att studien svarar 
på det den var avsedd att studera, det andra kriteriet, tillförlitlighet, innebär att 
kategoriseringen av data var genomförd på ett adekvat tillvägagångssätt och det tredje 
överförbarhet, att resultatet kan överföras till andra sammanhang än det som studerats.  

I föreliggande studie bedöms skolsköterskorna ha haft erfarenhet av att arbeta med att 
förebygga kränkningar vilket visade sig i en variation och till viss del mättnad av 
datamaterialet, därmed anses studien fylla kriteriet av genomförbarhet. Styrkan i 
föreliggande studies tillförlitlighet ligger i att analysprocessen beskrivits utförligt i 
metodavsnittet vilket stärker studiens validitet. Kondensering, koder, underkategorier och 
kategorier ges det exempel på i form av tabeller som presenterats. Föreliggande studie 
utgick från en induktiv ansats, vilket innebär att författaren har förhållt sig till 
datamaterialet så förbehållslöst som möjligt under processens gång. Enligt Graneheim och 
Lundman (2004) utgör förförståelsen den ram av vilken människor uppfattar verkligheten 
och styr tolkningen av det fenomen som granskas. I föreliggande studie fanns det en 
medvetenhet hos författaren att förförståelsen kan påverka analysen av datamaterialet och 
därmed resultatet.  Därmed har i möjligaste mån författaren lagt sin egen förförståelse åt 
sidan och låtit datametrialet framträda. Enligt Henricsson och Billhult (2012) kan 
pålitligheten minska då författaren är påläst i ämnet då det ökar författarens förförståelse 
av fenomenet. Därmed har författaren i föreliggande studie kontinuerligt arbetat med sin 
egen förförståelse genom arbetets gång. Studiens svaghet gällande tillförlitlighet ligger i att 
endast en person analyserade datan, vilket är en svaghet då den reflekterande processen i 
genomförandet av analysen därmed blev begränsad. Handledarens och kurskamraters 
synpunkter har dock hjälpt författaren genom denna process, vilket har lett till 
korrigeringar i analysarbetet och förde processen framåt. Överförbarhet är något som 
läsaren själv får ta ställning till om det är genomförbart. Författaren har presenterat urval 
och kontexten som studien genomförts i, som ett underlag för läsaren att bedöma om 
överförbarhet är möjlig.   

.   
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Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande studien var att undersöka skolsköterskors erfarenhet av att 
förebygga kränkningar i skolor och på nätet. Resultat visade att det fanns omfattande 
erfarenhet av detta fenomen. Informanterna gör ingen tydlig distinktion mellan det 
främjande och förebyggande arbetet. Det finns tydlig erfarenhet av de båda, men det är 
svårt att särskilja dem åt vid analysen. Därav har det varit svårt att göra en tydlig 
distinktion på de olika begreppen i resultatet, vilket kan anses vara en svaghet i studien. 
Under elevers långa skolperiod erfors varje elevhälsosamtal vara en given plats att initiera 
samtal i ämnet. Samtal kring nätrelaterade kränkningar integrerades både på individ-, 
grupp och organisationsnivå. Vikten av att diskutera och kartlägga nätrelaterad kränkning 
bekräftas av Englander, Donnerstein, Kowalski, Lin och Partis (2017) studie som påvisar 
att de som utsätter andra för kränkande behandling i verkligheten också ofta utsätter andra 
på nätet och vice versa.  

Resultatet i föreliggande studie visar att en del av det förebyggande arbetet är att vara en 
synlig skolsköterska, både för elever och för vårdnadshavare. På så vis kan elever och 
vårdnadshavare komma till skolsköterskan och veta att hen är till för dem. Att bedriva 
öppen mottagning ansågs vara behjälpligt för att nå elever, men även att vara ute 
exempelvis på raster och i matsalen där observationer kan göras och elever har möjlighet 
att ta kontakt med skolsköterskorna utanför mottagningsrummet. Resultatet styrks av 
Bartlett (2015) som belyser vikten av att skolsköterskor strukturerar sitt arbete utanför de 
traditionella mottagningstiderna för att på så vis bygga effektiva och förtroendefulla 
relationer med elever. 

Skolsköterskorna i studien beskriver att de önskar vara följsamma och lyhörda inför det 
elever berättar eller ger uttryck för. Barnombudsmannen (2015) beskriver att elever i 
dagens skolor upplever att makten ligger hos de vuxna att bedöma om en handling är 
kränkande eller inte. Vilket bekräftas av Nordgren, Banas och MacDonald (2011) som 
visar att personal på skolor underskattar betydelsen av elevers sociala lidande. Deras 
forskning visar att det finns ett glapp mellan hur personalen skattar fysisk och socialt 
lidande och hur personal och elever skattar socialt lidande olika. Endast om den vuxna 
själv har haft egna personliga erfarenheter av socialt lidande stämmer skattningen av 
lidande överens med hur eleven själv skattar sitt sociala lidande. Detta får konsekvenser för 
hur personalen agerar mot kränkande behandling på skolan. Personal som själva upplevt 
socialt lidande agerade mer kraftfullt mot de som kränkt och gav mer stöd till de elever 
som varit utsatta. Det går stick i stäv mot vad förarbete till skollagen föreskriver att skolan 
har ett långtgående ansvar om att agera och vidta handling vid kännedom om att en elev 
upplever sig kränkt (Prop. 2005/06:38). Att en kränkning har skett behöver inte fastläggas 
för att personal på skolan har ansvar att vidta åtgärder. Författarens egen reflektion är att 
detta perspektiv är viktigt att ta i beaktande i det förebyggande arbete, för då elever känner 
sig trygga och vet att personal tar elevers upplevelser på allvar är det ett förebyggande 
arbete i sig. Detta visar på behov av att framtida studier hade kunnat genomföras där 
skolsköterskornas erfar att förebygga kränkningar jämförs med hur eleverna upplever 
samma situation. En sådan studie kan ge kunskap om barnperspektivet i processen i att 
förebygga kränkningar och var det finns glapp i hur skolsköterskan och elevhälsoteamet 
arbetar tillsammans med elever.  
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Resultatet i föreliggande studie påvisar också att skolsköterskorna observerar elever 
utanför mottagningsrummet i mer komplexa, sociala gruppkonstellationer som elever 
befinner sig i på daglig basis. Skolsköterskorna uppfattar att det ger dem en bredd då de får 
en samlad och mer komplex bild av hur elever har det på skolan. Detta styrks av skolverket 
(2014) som påvisar att kränkningar framförallt uppstår i de mellanmänskliga relationerna 
och att kränkningar sker för att kunna klättra på den sociala stegen. Därmed är det viktigt 
att personal är uppmärksamma på de olika roller individer intar i grupper och sammanhang 
inom skolan. Resultatet i studien visar på att skolsköterskorna observerar och går vidare 
med den information de tar del av då elever är i grupp. Vidare visar studien att det finns 
erfarenheter av att använda sig av ett systemperspektiv i det förebyggande arbetet mot 
kränkningar. Personal på skolan hjälper varandra att belysa språkbruk och beteenden som 
kan ligga till grund för strukturell kränkning på skolan och hur terminslånga projekt drivs 
för att förebyggande kränkningar. Skolsköterskorna i föreliggande studie har inte beskrivit 
det strukturella arbetet särskilt ingående, vilket kan ge en antydan om att den strukturella 
nivån av att förebygga kränkningar är eftersatt.  Detta styrks av Hylander och Guvå (2017) 
som menar att ett systemteoretiskt perspektiv brister inom elevhälsan. Idag ligger fokus på 
enskilda elever istället för på hälsofrämjande insatser på organisationsnivå. För att ett 
systemteoretiskt perspektiv ska vara möjligt krävs att ledningen skapar förutsättningar för 
att en sådan analys kan ta plats vid varje elevhälsomöte och i det förebyggande arbetet i sin 
helhet. Vidare krävs det att det finns en vilja att skapa en skola som en lärande 
organisation, inte bara för elever utan för all personal som ingår i den, genom att ständigt 
ompröva de rutiner och kulturer som finns på skolan som i sin tur påverkar elevers hälsa på 
individnivå. Hjörne och Säljö (2013) drar slutsatsen att elevhälsoteamen har en benägenhet 
att individrelatera problem och att förlägga dem hos enskilda elever. De menar att det är 
ovanligt att ombildning i skolans verksamhet diskuteras för att skapa gynnsammare 
förutsättningar för elever. 

I föreliggande studie visar resultatet att skolsköterskorna upplever att spridning av relevant 
information är av betydande vikt i att förebygga kränkningar. Dels att sprida information 
om den egna verksamheten, inkluderat elevhälsoteamet, men också att informera om 
externa aktörer som finns ute i samhället för att hjälpa barn, ungdomar och deras 
vårdnadshavare när elever är berörda av kränkningar. Denna information sprids muntligen 
både på individ-, och gruppnivå och skrift genom synliga planscher och visitkort från olika 
organisationer på mottagningsrummet och i klassrummen. Denna informationsspridning är 
av stor betydelse enligt barnombudsmannens rapport (2015) som visar att elever uppfattar 
information om deras rättigheter och vart de kan vända sig för råd och stöd som bristfällig. 
Barnombudsmannen lyfter fram elevhälsoteamet som en viktig aktör för att fylla denna 
lucka.  

En del av resultatet består i att skolsköterskorna betonar vikten av ett gott samarbete med 
övrig personal på skolan. Kuratorn är den närmsta samarbetspartner där de tillsammans 
genomför klassrumsbaserad undervisning och skapar diskussionstillfällen med elever i det 
aktuella ämnet. Vidare visar resultatet att samarbetet med personal sker i fler grupper, som 
elevhälsoteam, antimobbningsgrupp och arbetslag. Det framkommer att det finns ett nära 
samarbete och utbyte av information mellan skolsköterskorna och övrig personal på 
skolan. Lane, Pierson, Robertson och Little (2004) visar att de lärare som var positiva till 
elevhälsan hade en erfarenhet av att elevhälsan var tillgänglig och att det fanns ett gott 
samarbete om läraren önskade detta kring en elev eller situation och att elevhälsan gav 
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läraren feedback. Det framkom i föreliggande studies att skolsköterskan på lärares önskan 
genomför klassrummsobservationer från ett hälsoperspektiv, för att sedan återkoppla till 
läraren. Skolsköterskorna har nära samarbete med arbetslag där ömsesidig relevant 
information utbyts för att få en bild av vad som bör fokuseras på i den unika 
elevsammansättningen under läsåret. Information som kommit fram under 
klassdiskussionerna med skolsköterska och kuratorn återrapporteras till elevhälsoteamet. 
Detta arbetssätt styrks av Skolverket (2014) där det beskrivs att information som delges till 
en mindre personalgrupp bör spridas till skolan i sin helhet för att bedriva 
förändringsarbetet vidare på skolan. Den specialkompetens och engagemang som 
eventuellt finns i en mindre grupp, bör kommuniceras till övriga på skolan för att arbetet 
mot kränkningar ska kunna förankras på hela skolan. 

Resultatet visar att skolsköterskorna beskriver erfarenhet av att arbeta med att ge elever en 
känsla av sammanhang. Det görs genom att samtal förs med elever om kränkningar, men 
också om hur ett gott klimat skapas i skolan och vad elever kan få hjälp med om en 
kränkande situation uppstår. Sammanfattningsvis visar resultatet att skolsköterskorna 
beskriver att de arbetar med att ge eleverna egenmakt att påverka sina egna liv, enligt 
Antonovskys teori (2005). Denna arbetsmetod styrks av García-Moya, Suominen & 
Moreno (2014) som påvisar att elever som anses besitta en stark känsla av sammanhang 
också uppger färre fysiska och psykiska symtom av att vara utsatta för kränkningar till 
skillnad från elever som ansågs besitta en svagare känsla av sammanhang.  

I föreliggande studie visar resultatet på att skolsköterskorna har erfarenhet av att reflektera 
över sin egen yrkesroll och handlande, vilket Schmidt, MacWilliams och Neal-Boylan, 
(2017) betonar vikten av att sjuksköterskeprofessionen bör göra genom att förhålla sig 
icke-diskriminerande, inkluderande och öppen inför olikheter. Detta både i förhållande till 
kollegor, klienter, men också till professionen som helhet. Resultatet i föreliggande studie 
påvisar varierande erfarenheter av att arbeta med normkritiskt perspektiv. Variationen är 
stor mellan de olika informanterna. Några skolsköterskor uppger att de inte har tillräckligt 
med kunskap i ämnet, medan andra ger ingående exempel på hur de arbetar aktivt med 
normperspektiv. En reflektion är att informanterna endast ger exempel på normperspektiv 
baserad på könsidentitet och sexuell läggning vilket eventuellt kan bero på att 
informanterna inte har tillräckligt med kunskap om normperspektiv som arbetsmetod. En 
ytterligare reflektion är att informanterna som uppger att de inte har erfarenhet i ämnet 
eventuellt skulle besvarat frågan annorlunda om det var en muntlig intervjusituation där 
informanterna hade kunnat ställa frågor om vad som menades med begreppet 
normperspektiv. På så sätt kan informanterna möjligen besitta erfarenheter som inte kom 
fram i de e-post baserade intervjuerna, vilket inte ger föreliggande studie det djup i 
resultatet som vore önskvärt. Författaren anser dock att de informanter som hade kunskap 
om normperspektiv gav tillräcklig information om denna arbetsmetod för att studiens 
frågeställning i detta avseende ska kunna anses vara besvarad. 

Konklusion 
Av denna studies resultat framgår det att skolsköterskorna har erfarenhet av att förebygga 
kränkningar i skolor och på nätet. Arbetet pågår på individ-, grupp-, och systemnivå. 
Resultatet visar att skolsköterskorna uppfattar samarbetet med personal, vårdnadshavare 
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och externa aktörer som viktiga delar i det förebyggande arbetet för att elever skall få det 
stöd och information de har rätt till. Det framkommer i resultatet att skolsköterskan arbetar 
med att skapa en tillvaro för elever där de har en känsla av sammanhang. Resultatet 
beskriver en ambition av att reflektera över den egna samtalsstilen och att vara 
inkluderande och öppen inför det skolsköterskorna ställs inför. Skolsköterskorna uttrycker 
dock en viss bristande kunskap inom detta område där det finns möjlighet till utveckling 
inom den egna professionen för att stödja elever till god hälsa och främja gott klimat på 
skolan.   

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Skolsköterskornas främsta arbetssätt för att förebygga kränkningar är att samtala med 
elever, vårdnadshavare och annan personal på skolan. Därav vikten av att kommunicera 
öppet och normkritiskt för att undvika kränkande beteenden. Här finns det möjliga 
öppningar för vidare utbildning för skolsköterskor i att använda denna metod. Samarbetet 
med övrig personal belyses som en grundpelare i att förebygga kränkningar. Resultatet 
visar att fler tillfällen kan ges till samverkan mellan personal på skolan för att diskutera det 
förebyggande arbetet och att personal kan belysa varandras styrkor och svagheter för att 
förbättra skolans gemensamma lärande. Författarens förslag på framtida studier är att 
undersöka hur skolsköterskor arbetar förebyggande och jämföra det med hur elever 
uppfattar insatserna. En sådan studie hade bidragit till att belysa de olika perspektiven och 
en större förståelse hade kunnat uppnås om var arbetets styrkor och brister ligger i att 
förebygga kränkningar i skolor och på nätet.  
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Bilaga 1 
 
Information om deltagande i en studie gällande skolsköterskans 
förebyggande arbete mot kränkande behandling i skolan.  
 
Elevhälsan främsta uppgift är att verka för att främja och stödja god hälsa hos eleverna. Den här 
studien kommer att undersöka skolsköterskans roll i att arbeta mot kränkande behandling i skolan 
och på nätet. Skollagen kräver att skolan skall motverka kränkande behandling som inte enbart sker 
upprepade gånger utan också sker vid enstaka tillfällen. Att bli utsatt för kränkande behandling är 
förödande för den egna självbilden och självkänslan. Att bli kränkt eller mobbad är skarpt 
förknippat med skamrelaterade känslor. Elever som utsätts för kränkningar på skolan och på nätet 
kan påverkas negativt psykologiskt, socialt och fysiskt. Deras skolresultat påverkas negativt. 
Skolan har som uppgift att säkerställa en skolmiljö som är fri mot kränkningar. Mot denna 
bakgrund skall studien undersöka hur skolsköterskan ser på sin roll i att förebygga arbetet mot 
kränkningar i skolan och på nätet. Studien kommer att fokusera på det förebyggande arbetet för där 
läggs grunden för hur skolan ser på elevernas skolmiljö och vilken vikt som läggs vid att förhindra 
att elever blir kränkta. Föga forskning har funnits där fokus har legat i att undersöka hur 
skolsköterskan arbetar förebyggande mot kränkningar i skolan.  
 
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 genom mailintervjuer med 
skolsköterskor på grundskolor och gymnasieskolor.  Mailintervjun beräknas ta cirka 30 minuter 
och genomförs vid ett tillfälle. Det är enbart jag och min handlare som har tillgång till 
grundmaterialstexten från intervjuerna. Datamaterialet från mailintervjuerna kommer att analyseras 
vetenskapligt. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och hanteras på sådant sätt att inga 
obehöriga kan ta del av materialet. Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan när som helst 
avbrytas utan att uppge anledning. Skolsköterskorna kommer vid intervjutillfället att få lämna ett 
skriftligt samtycke till deras medverkan. Deltagande i studien innebär inga risker, men en fördel är 
att deltagande skolsköterskor kan bli mer uppmärksamma på frågeställningen och därigenom 
utveckla sin kompetens. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka skolsköterskans syn på sin roll att förebygga arbetet mot 
kränkningar i skolan och på nätet. 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 Astrid Bagewitz 
Högskolan I Skövde  
a18astba@student.his.se 
Tel xxxx 
 
Handledare för studien: 
Margaretha Larsson, universitetslektor i omvårdnad, Institutionen för vård och natur vid Högskolan 
i Skövde 
margaretha.larsson@his.se   
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2 
 
Information om deltagande i en studie gällande skolsköterskans 
förebyggande arbete mot kränkande behandling i skolan.  
 
Elevhälsan främsta uppgift är att verka för att främja och stödja god hälsa hos eleverna. Den här 
studien kommer att undersöka skolsköterskans roll i att arbeta mot kränkande behandling i skolan 
och på nätet. Skollagen kräver att skolan skall motverka kränkande behandling som inte enbart sker 
upprepade gånger utan också sker vid enstaka tillfällen. Att bli utsatt för kränkande behandling är 
förödande för den egna självbilden och självkänslan. Att bli kränkt eller mobbad är skarpt 
förknippat med skamrelaterade känslor. Elever som utsätts för kränkningar på skolan och på nätet 
kan påverkas negativt psykologiskt, socialt och fysiskt. Deras skolresultat påverkas negativt. 
Skolan har som uppgift att säkerställa en skolmiljö som är fri mot kränkningar. Mot denna 
bakgrund skall studien undersöka hur skolsköterskan ser på sin roll i att förebygga arbetet mot 
kränkningar i skolan och på nätet. Studien kommer att fokusera på det förebyggande arbetet för där 
läggs grunden för hur skolan ser på elevernas skolmiljö och vilken vikt som läggs vid att förhindra 
att elever blir kränkta. Föga forskning har funnits där fokus har legat i att undersöka hur 
skolsköterskan arbetar förebyggande mot kränkningar i skolan.  
 
Du tillfrågas i detta brev, i egenskap som skolsköterska, att delta i en studie. Studien kommer att 
genomföras genom mailintervjuer med skolsköterskor på grundskolor och gymnasieskolor. 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 deltaga i min studie. 
 
Mailintervjun som jag skickar till dig beräknas ta cirka 30 minuter och genomförs vid ett tillfälle 
och skickas till mig skriftligen. Det är enbart jag och min handlare som har tillgång till 
grundmaterialstexten från intervjuerna. Datamaterialet från mailintervjuerna kommer att analyseras 
vetenskapligt. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och hanteras på sådant sätt att inga 
obehöriga kan ta del av materialet. Ingen kommer att få veta hur du har svarat på frågorna. 
Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att uppge anledning. Med 
detta brev följer ett svarsbrev för skriftligt samtycke som du skickar samtidigt som du skickar 
svaren på mailintervjun. Deltagande i studien innebär inga risker, men en fördel är att deltagande 
skolsköterskor kan bli mer uppmärksamma på frågeställningen och därigenom utveckla sin 
kompetens. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka skolsköterskans syn på sin uppgift att förebygga arbetet 
mot kränkningar i skolan och på nätet. 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  
Astrid Bagewitz 
Högskolan I Skövde  
a18astba@student.his.se 
Tel xxxx 
 
Handledare för studien: 
Margaretha Larsson, universitetslektor i omvårdnad, Institutionen för vård och natur vid Högskolan i Skövde 
margaretha.larsson@his.se 
 



 

Bilaga 3 
 
Intervjufrågor 
 
Hur länge har du arbetat som skolsköterska? Hur länge har du arbetat på nuvarande 
skolan/skolorna? 
  
Har du en specialistutbildning? I sådana fall vilken?  
  
Vilka årskurser ansvarar du för? 
  
Hur många elever går på skolan/ skolorna? 
  
I vilken kommun arbetar du i? 
  
Arbetar du på en friskola eller kommunal skola? 
  
  
1) På er skola vilken roll har elevhälsan i det förebyggande arbetet mot kränkande 
behandling på skolan och på nätet? Mer specifikt vad är din roll som skolsköterska? 
Konkret vad gör du? Berätta! 
  
2) Hur arbetar du som skolsköterska med elevers utsatthet i skolan och på nätet. Ge 
exempel på hur och hur denna information har påverkat er verksamhet! 
 
3) Hur involverar du eleverna i det förebyggande arbetet? 

4) Hur informerar du eleverna om vart de kan vända sig om de på något sätt är involverade 
i kränkande behandling. Hur gör du detta? 
  
5) Använder du att normkritiskt perspektiv i det främjande arbetet mot kränkande 
behandling i skolan och på nätet? Om ja, på vilket sätt och ge exempel på situationer! 
  
  
Du kan svara i detta mejl och returnera till samma e-post. Jag önskar att du svarar inom 4 
arbetsdagar då intervjutillfället avslutas. Eventuellt kan jag behöva återkomma med 
uppföljande frågor eller förtydligande. Om du har eventuella frågor eller om något verkar 
otydlig kan du kontakta mig via e-post.  
Med vänliga hälsningar 
Astrid Bagewitz, Leg. sjuksköterska, skolsköterskestudent 
Högskolan i Skövde  
a18astba@student.his.se 


