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Bakgrund: Tillgänglighet är en central del i skolsköterskors hälsofrämjande arbete, och 

ses som en förutsättning för att bidra till elevers hälsa och lärande.  Skolsköterskors 

tillgänglighet och närvaro är viktig och utgör grunden i deras uppdrag. Tidigare forskning 

på skolsköterskors perspektiv av att vara tillgänglig under skoldagen är begränsad.  

Syfte: Syftet är att beskriva skolsköterskors upplevelse av att vara tillgänglig under 

skoldagen. 

Metod: Studien har en kvalitativ design och utgår från ett fenomenologiskt perspektiv med 

livsvärldsteorin som grund. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta 

skolsköterskor. Datamaterialet analyserades med innebördsanalys. 

Resultat: Skolsköterskornas upplevelse av att vara tillgänglig har sammanställts i fem 

teman: Att vara synlig i skolmiljön, Förutsättningar som påverkar mötet, Att skapa 

trygghet, Stödets betydelse för att avgränsa sig och Att bemöta förväntningar. 

Slutsats: Skolsköterskorna upplever att faktorer som förväntningar, stöd och fysiska 

förutsättningar påverkar deras möjligheter att vara tillgängliga. Skolsköterskorna utvecklar 

strategier för att möta elevers, föräldrars och skolpersonals behov och förväntningar av 

tillgänglighet. Resultatet visar att det är av betydelse med ytterligare forskning för att 

tydliggöra skolsköterskans roll och uppdrag samt för att främja en likvärdig syn på hur 

skolsköterskor kan vara tillgängliga under skoldagen. Skolsköterskors upplevelse av att 

vara tillgänglig påverkar deras egen hälsa och välbefinnande.
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Background: Availability is a central part of school nurses’ work when it comes to 

promoting health. Availability is seen as a precondition in order to contribute to the 

students’ health and learning. School nurses’ availability and presence is important and 

forms the base to their assignment. Former research that presents school nurses’ 

perspective of being available during the school day is limited. 

Aim: The aim of the study is to describe school nurses’ experience of being available 

during the school day.  

Method: The study has a qualitative design, with a phenomenological approach, based on 

a life world perspective. Semi-structured interviews were conducted with eight school 

nurses. The data was analyzed by meaning analysis.  

Result: The school nurses’ experience of being available during the school day has been 

assembled to five themes: To be visible in the school environment, Preconditions that 

affect the encounter, To create security, The meaning of support in order to delimit and To 

meet expectations. 

Conclusion: The school nurses experience that factors like expectations, support and 

physical preconditions affect their possibilities to be available during the school day. The 

school nurses develop strategies in order to meet students’, parents’ and the school 

personnels’ needs and expectations of availability. The result shows that further research is 

of importance in order to clarify the school nurses’ role and assignment, which could 

promote an equal idea of how school nurses can be available during the school day. The 

school nurses’ experience of being available affects their own health and well-being.
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INLEDNING 

Tidigare studier visar att skolsköterskors tillgänglighet är central för deras arbete och 

nödvändig för att kunna erbjuda elever, föräldrar och övrig skolpersonal stöd, samt för att 

kunna bidra till hälsa och lärande. Forskning visar att skolsköterskors tillgänglighet är 

viktig för att kunna bedriva både hälsofrämjande och förebyggande arbete. Genom sin 

tillgänglighet, som till stor del praktiseras genom en ”öppen dörr” policy, kan 

skolsköterskor ta emot både spontana och planerade besök från elever, föräldrar och 

skolpersonal. Detta främjar interaktion och relationsskapande, och skolsköterskor får 

möjlighet att ge stöd och kunskap. I vilken grad skolsköterskor kan vara tillgängliga 

påverkar möjligheten för dem att utföra sitt uppdrag. Samtidigt finns det förväntningar och 

krav från omgivningen på hur skolsköterskor ska vara tillgängliga i sin roll. Det finns idag 

begränsat med forskning som beskriver skolsköterskors upplevelse av arbetet med att vara 

tillgänglig. Det är därför av intresse att undersöka detta vidare för att få ökad kunskap om 

fenomenet. Sådan kunskap kan vara av betydelse för skolsköterskor då den kan ge 

perspektiv på upplevelser av att vara tillgänglig samt ge verktyg för olika sätt att arbeta 

med tillgänglighet. Det i sin tur kan stärka skolsköterskerollen och tydliggöra hur 

skolsköterskor kan vara tillgängliga, något som är av betydelse med tanke på hur centralt 

tillgänglighet är i skolsköterskors uppdrag. 

BAKGRUND 

Elevhälsans organisation och uppdrag 

Skolan ses som en viktig arena för att främja barns hälsa och lärande. Förekomsten av 

psykosomatiska symtom har ökat bland barn och unga. Då hälsans bestämningsfaktorer är 

komplexa måste hälsofrämjande strategier spegla en mångfald och vara lättillgängliga, 

något som skolan kan erbjuda (Morberg, Dellve, Karlsson & Lagerström, 2006). 

Tillgången till elevhälsa möjliggör en säker och hälsosam miljö på skolan, vilket anses 

främja lärande. Elevhälsan anses vidare vara en tillgång för familjen genom sina tjänster 

med syfte att förbättra elevers möjligheter till hälsa (Kirchofer, Telljohann, Price, Dake & 

Ritchie, 2007). 

Elevhälsans medicinska insats lyder under Skollagen (SFS 2010:800) och Hälso-och 

sjukvårdslagen (SFS 2017: 30). Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska det finnas en 

elevhälsa på alla skolor i Sverige. I elevhälsans medicinska insats innefattas 

skolsköterskors hälsofrämjande omvårdnad samt skolläkares medicinska insatser. 

Elevhälsans uppdrag är att ge elever en miljö med de bästa möjliga förutsättningarna för 

lärande, utveckling och hälsa. Enligt Hälso-och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska hälso-

och sjukvården erbjuda god hälsa, en vård på lika villkor för alla, och förebygga ohälsa. 

Vidare föreskrivs ett lagstadgat ansvar att beakta barns behov av information, råd och stöd 

i olika situationer. Hälso-och sjukvården ska vidare representera trygghet, vara 
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lättillgänglig och ha resurser i varierade former. Respekt för autonomi och integritet ska 

garanteras. 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje elev erbjudas minst tre hälsobesök i 

grundskolan vilka ska vara jämnt fördelade under skoltiden. Däremellan ska elever 

erbjudas syn- och hörselundersökningar och andra begränsade hälsokontroller. Elever får 

själva anlita elevhälsans medicinska enhet för enkla sjukvårdsinsatser vid behov. 

Elevhälsans gemensamma insatser ska genomföras i samverkan med elev, vårdnadshavare 

och övrig personal. Insatserna syftar till att ge elever kunskap om hälsosamma 

levnadsvanor och om faktorer som bidrar till hälsa och ohälsa (SFS 2010:800). Elevhälsans 

insatser ska vidare ha en hälsofrämjande salutogen inriktning. Fokus ska ligga på 

förståelse, delaktighet och inflytande i syfte att skapa en god lärandemiljö och en god 

hälsa. Detta kan stödja elever att nå utbildningens mål och rusta dem för att möta 

samhällets utmaningar som vuxna (Larsson, Björk, Ekebergh & Johansson Sundler, 2014). 

Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska hälso-och sjukvården vara lättillgänglig. SFS 

2014: 821 lyfter fram att en patient har rätt till information om sitt hälsotillstånd, 

behandlingsmetoder, förväntat vårdförlopp och eventuella risker och biverkningar. Då 

patienten är ett barn, har även vårdnadshavare rätt att få information. De som ger vård ska 

anpassa informationen till individuella förutsättningar som ålder, mognad och erfarenhet 

samt försäkra sig om att mottagaren har förstått den givna informationen. Patientdatalagen 

(SFS 2008:355) lyfter fram sjuksköterskors skyldighet att journalföra och dokumentera 

samtliga insatser i en journal. Syftet med att föra en patientjournal är att bidra till en god 

och säker vård. 

Vårdvetenskapliga begrepp inom det hälsofrämjande arbetet 

Hälsa har successivt kommit att ses som en resurs i livet, och inte enbart som ett mål i sig, 

vilket tydliggörs i Ottawa Charter for Health Promotion (WHO, 1986). Detta manifest 

fokuserar på hälsofrämjande arbete ur ett salutogent perspektiv, vilket gör det möjligt för 

individer att öka kontrollen över hälsans bestämningsfaktorer för att uppnå hälsa - fokus 

ligger här på hälsoresurser av personlig, social och fysisk art (WHO, 1986). Dahlberg 

(2014) lyfter fram att hälsa är vårdandets mål och att ha hälsa innebär att uppleva 

välbefinnande, må bra och att kunna genomföra sina livsprojekt. Hälsa ska vidare ses i 

perspektivet av huruvida en individ känner livskraft och livslust samt hur hen klarar av att 

hantera sin tillvaro. Centralt i begreppet hälsa är meningsfullhet och sammanhang 

(Dahlberg, 2014). Ytterligare ett viktigt begrepp kopplat till hälsa är trygghet som kan 

handla om en inre känsla av grundtrygghet, mening och sammanhang. Upplevelsen av 

trygghet är även kontextuellt bunden, vilket innebär att den kan vara kopplad till yttre 

faktorer som god miljö och goda relationer (Dahlberg & Segesten, 2010).  Därmed finns en 

stark koppling mellan hälsa och individens livsvärld (Dahlberg, 2014). 

Livsvärlden omfattar förståelsen av hur vi erfar omvärlden och hur vi förhåller oss till den. 

Därmed är den unik för varje individ, samtidigt som den delas med andra. Livsvärlden 

omfattar vidare både tid och rum och dess nav utgörs av kroppen. Med livsvärlden som 

grund kan kroppen ses som ett subjekt med erfarenheter, upplevelser, tankar, känslor och 
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minnen. Varje individ är således sin kropp, som representerar liv och existens. Varje 

förändring som sker i kroppen innebär vidare en förändring av hur individen uppfattar 

tillvaron, och därmed hur hen upplever hälsa (Dahlberg & Segersten, 2010). Därför måste 

alltid en individs livsvärld inkluderas i perspektivet på hälsa och vårdande. Varje individ 

behöver vidare vara delaktig i sina hälso-och vårdprocesser, och vårdarens roll är att stärka 

och främja välbefinnande. Gemensamt för allt vårdande är öppenhet och följsamhet för 

individens livsvärld (Dahlberg, 2014). 

Enligt Wiklund Gustin och Bergbom (2012) handlar vårdande om att ge patienten tid för 

lindring så att gemenskap och en unik stund av samvaro skapas. Att låta patienten få tid 

möjliggör en känsla av andrum och en frist, något som skapar en läkande kraft. Detta 

främjar en förnyad känsla av välbefinnande och helande. Bristande tid där vårdaren inte 

hinner erbjuda gemenskap och samvaro är tid som inte lindrar (Wiklund Gustin & 

Bergbom, 2012). Morberg et al. (2006) lyfter fram att skolsköterskor ser att tid är en viktig 

förutsättning för att kunna utföra insatser som håller god kvalitet och främjar elevers hälsa. 

Målet för skolsköterskors omvårdnad är hälsa ur den enskilda elevens perspektiv 

(Riksföreningen för skolsköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Enligt 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) är omvårdnad den legitimerade sjuksköterskans 

specifika kompetens. Omvårdnad inbegriper det vetenskapliga kunskapsområdet och det 

patientnära arbetet, vilket utgår från en humanistisk människosyn (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Enligt Garmy (2016) omfattar omvårdnad vidare mötet 

mellan enskilda elever och deras familjer. All omvårdnad ska vidare präglas av ett etiskt 

förhållningssätt och omfatta ett helhetsperspektiv som utgörs av en fysisk, psykosocial, 

andlig och kulturell dimension på människan (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

Riksföreningen för skolsköterskor och Svensk sjuksköterskeförening (2016) lyfter fram att 

hälsofrämjande omvårdnad innebär ett empatiskt och respektfullt förhållningssätt, för att 

ge stöd till elever och föräldrar i olika situationer. Hälsofrämjande omvårdnad utgör vidare 

tillsammans med folkhälsokunskap och medicinsk vetenskap basen i skolsköterskors 

profession och yrkesutövning (Riksföreningen för skolsköterskor och Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Rising Holmström, Häggström och Kristiansen (2015) lyfter 

fram att möten där sjuksköterskor utgår från individens upplevelse är en viktig del av den 

hälsofrämjande omvårdnaden. Skolsköterskors profession är därmed mångfasetterad 

(Riksföreningen för skolsköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

Skolsköterskors roll och uppdrag  

Centralt i skolsköterskors uppdrag är det hälsofrämjande arbetet. Hälsofrämjande arbete 

innebär att ta tillvara på det friska hos varje elev, att aktivt förebygga hälsorisker och att 

motivera och ge elever de verktyg som behövs för att göra hälsosamma val och skapa 

hälsosamma levnadsvanor (Riksföreningen för skolsköterskor och Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Skolsköterskor upplever att elever med goda levnadsvanor 

har större möjlighet att uppnå goda studieresultat. I elevcentrerade hälsosamtal där 

skolsköterskor utgår från elevers välbefinnande och lärande främjas hälsa (Larsson et al., 

2014). Rising Holmström et al. (2015) lyfter fram att hälsosamtalet är ett effektivt verktyg i 
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syfte att främja elevers hälsa och i allt hälsofrämjande arbete är en väl fungerande relation 

mellan elev och skolsköterska av avgörande betydelse. Arnesdotter, Olander och 

Ragneskog (2008) menar att det i skolsköterskors roll ingår att hjälpa elever att se samband 

mellan livsstil och välbefinnande och därigenom stärka deras egna resurser. Skolsköterskor 

ska vidare möjliggöra delaktighet för elever och föräldrar i det hälsofrämjande arbetet 

(Riksföreningen för skolsköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Tre aspekter 

som är centrala i skolsköterskors hälsofrämjande arbete är en stöttande organisation, ett 

gott tvärprofessionellt samarbete och kompetensutveckling. I en organisation, där det finns 

förståelse för skolsköterskors hälsofrämjande arbete och där skolsköterskor har stöd och 

kunskap, kan hälsofrämjande arbete utföras inte bara på individnivå utan även på en 

generellt övergripande nivå (Reuterswärd & Lagerström, 2010).  

Enligt Barnes, Courtney, Pratt och Walsh (2004) handlar majoriteten av skolsköterskors 

arbetsuppgifter om att ge stöd, utföra förebyggande och hälsofrämjande insatser och 

marknadsföra sig själva och sina tjänster. I skolsköterskors roll ingår även att planera och 

implementera hälsofrämjande strategier och att samverka med relevanta parter i samhället. 

Skolsköterskor arbetar med elever, skolpersonal och föräldrar för att hantera problem i 

syfte att skapa en hälsofrämjande skolmiljö. Kirchofer et al. (2007) lyfter fram att 

skolsköterskor har en hälsofrämjande funktion när de agerar som en länk mellan skolan 

och relevanta samverkansparter.  

Baisch, Lundeen och Murphy (2011) lyfter fram att skolsköterskor ofta avlastar övrig 

skolpersonal från att behöva hantera hälsorelaterade problem och frågor från elever. Detta 

gör att pedagoger och andra professioner har möjlighet att frigöra tid för att stödja elevers 

lärande. När elevers hälsotillstånd tas om hand på ett korrekt sätt ökar närvaron i skolan. 

Skolsköterskor har en optimal placering för att kunna erbjuda elever stöd och 

hälsoundervisning i syfte att minska hälsoriskerna för denna målgrupp (Baisch, Lundeen & 

Murphy, 2011). De har även en nyckelfunktion då det gäller att ge stöd, upptäcka problem 

och erbjuda insatser för att ta hand om psykisk ohälsa. Psykosociala problem är oftast det 

som elever uppsöker skolsköterskor för, i syfte att ha någon att prata med och relatera till 

(Morberg, Lagerström & Dellve, 2012; Reuterswärd & Lagerström, 2010). Maughan 

(2003) lyfter fram att skolsköterskor ses som idealiska när det gäller att arbeta med 

identifikation av riskgrupper och att göra riktade insatser mot dessa. 

Synen på skolsköterskors roll 

Morberg et al. (2012) lyfter fram att skolsköterskeyrket inte är tillräckligt tydligt eller 

grundligt utrett. Skolsköterskor har svårt att synliggöra sitt arbete på grund av olika 

professionella paradigm i skolans miljö. Ytterligare ett hinder är att de olika professionerna 

i skolan inte talar samma professionella språk (Morberg et al., 2012). Således är det en 

utmaning för skolsköterskor att verka i en miljö som främst fokuserar på pedagogiska 

frågor och där det finns lite kunskap om skolsköterskors roll och uppdrag (Green & Reffel, 

2009). 

Green och Reffel (2009) belyser hur skoladministratörer uppfattar skolsköterskors roll. 

Administratörer upplever obligatoriska kontroller, akuta situationer och att ge första 
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hjälpen liksom att kommunicera med föräldrar som viktiga uppgifter för skolsköterskor. 

Administratörer ser skolsköterskors uppdrag som “kliniskt” och är omedvetna om tiden det 

tar för skolsköterskor att kommunicera med andra å elevers vägnar, tiden de lägger ner på 

aktiviteter som hör samman med undervisning på mottagningen och tiden de spenderar på 

att regelbundet ge konsultation till lärare och övrig skolpersonal. Arbetet med 

hälsoundervisning och förebyggande verksamhet samt dokumentation är också en del av 

skolsköterskors arbetsområden som inte är synliga. Om skolsköterskors roll vore tydligare 

i verksamheten skulle det öka administratörers förståelse för skolsköterskors uppdrag 

(Green & Reffel, 2009). 

Baisch et al. (2011) lyfter fram att lärare och annan skolpersonal ser skolsköterskors arbete 

som centralt då det gäller att eliminera hinder för lärande och stärka elevers hälsostatus. 

Skolsköterskor ses som nyckelpersoner då det gäller att identifiera och arbeta med 

hälsoproblem som påverkar elevers skolprestationer. De ska även vara behjälpliga med att 

stötta elever i att navigera i utbildningssystem, såväl som i hälso-och sjukvårdssystem. 

Skolsköterskor ses vidare ha en positiv effekt på antal elever som vaccineras och på ett 

korrekt omhändertagande av elever med hälsoproblem. Skolsköterskor är även idealiska 

för att bedriva hälsoundervisning och minska hälsorisker hos elever (Baisch et al., 2011). 

Leier, Young och Canham (2003) visar att andra professioner inom skolan anser att 

skolsköterskors främsta uppgift är att vaccinera och göra hälsobedömningar samt att 

hänvisa elever och föräldrar vidare till samverkansparter.  

Kirchofer et al. (2007) beskriver att en majoritet av vårdnadshavare uppfattar 

skolsköterskor som mycket viktiga vid akuta hälso-och sjukvårdsinsatser samt vid 

kommunikation mellan vårdnadshavare, skola och elevhälsan. Vidare ses skolsköterskor 

som betydelsefulla när det gäller hälsoundervisning, dokumentation och att utföra 

hälsokontroller. De har även en central roll då det kommer till att agera som konsult till 

lärare, att följa upp elever med skolfrånvaro samt vid samarbete med samverkansparter 

(Kirchofer et al., 2007). 

Barnes et al. (2004) ser i sin studie att elever beskriver att de uppskattar skolsköterskors 

roll på skolan och att de upplever förtroende och trygghet för dem och deras professionella 

kompetens. Elever ser ibland skolsköterskor som de enda personer som kan se och boosta 

deras positiva kvaliteter i syfte att överkomma oro, förstärka självkänsla, självförtroende 

och självrespekt. Elever ser även att skolsköterskor kan initiera en positiv kommunikation 

med föräldrar (Barnes et al, 2004). Även Maughan (2003) konstaterar att elever ser det 

som positivt att skolsköterskor finns till för att erbjuda stöd, kompetens och undervisning. 

Skolsköterskors tillgänglighet 

Definitioner av begreppet tillgänglig kan ha koppling till dels lokalisation och ställe, och 

dels till personlighet. Exempel på definitioner är ”det som man utan större svårighet kan 

nå, ”som man kan besöka”, ”ha tillträde till”, “möjlig att träffa eller komma i kontakt 

med”, “anträffbar”, ”som går att komma i samtal med”, ”kunna närmare lära känna”, 

“mottaglig, öppen/vänlig till sinnet”, ”lätt att umgås med” (www.svenska.se). 
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Tillgänglighet ses som en kvalitetsindikator för skolans hälsofrämjande arbete (Morberg et 

al., 2006). Skolsköterskor har en central roll i skolan genom att de är tillgängliga för elever 

i deras vardagsmiljö (Baisch et al., 2011). Tidigare forskning lyfter fram att 

skolsköterskors tillgänglighet och närvaro är viktig för elever (Borup, 2000; Johansson & 

Ehnfors, 2006). Deras tillgänglighet utgör grunden i arbetet och är en förutsättning för att 

kunna bidra till välbefinnande (Morberg et al., 2012). Morberg et al. (2006) påvisar att en 

“öppen-dörr” policy och tillgänglighet ses som förutsättningar för att kunna erbjuda stöd, 

och både spontana och planerade möten med eleven är viktiga verktyg för skolsköterskor 

för att kunna interagera med elever. 

Larsson et al. (2014) lyfter fram att skolsköterskor visar sin tillgänglighet genom att vara 

närvarande, ha en öppen dörr till sitt rum och genom att bjuda in till möten, diskussioner 

och hälsosamtal (individuellt/i grupp), något som gör det möjligt för elever att lära känna 

dem. Skolsköterskor strävar i sitt uppdrag efter att skapa en tillitsfull miljö men det finns 

många utmaningar i den relationsskapande processen då varje individ är unik utifrån sin 

livsvärld (Larsson et al., 2014).  

Att vara tillgänglig för elever, föräldrar och lärare ses som ett krav och ibland förväntar sig 

rektorer att skolsköterskor ska vara tillgängliga största delen av dagen i skolbyggnaden. 

Det ses som en faktor för säkerhet på skolan och som ett argument för att marknadsföra 

skolan utåt. Samtidigt är det ett sätt att basera legitimitet för skolsköterskors arbete på 

skolan (Morberg, Lagerström & Dellve, 2009; Morberg et al., 2006). Föräldrar har vidare 

uttryckt en önskan om att skolsköterskor ska vara lättillgängliga och de ser tillgänglighet 

som grundläggande för en fungerande kommunikation dem emellan (Mäenpää & Åstedt-

Kurki, 2008).  

Morberg et al. (2006) lyfter fram att skolsköterskor själva ser tillgänglighet och tid som 

förutsättningar för deras stödjande roll. Skolsköterskor anser att det är viktigt att kunna 

vara tillgänglig, att ha tid för eleven och att kunna ge individuellt stöd som en del av det 

hälsofrämjande arbetet i skolan (Morberg et al., 2006). Skolsköterskor menar vidare att det 

är viktigt att kunna erbjuda hjälp samma dag som elever kommer, då elever tenderar att 

söka hjälp när läget är akut och de är i behov av stöd utan fördröjning (Barnes et al, 2004). 

Morberg et al. (2006) belyser att skolsköterskor beskriver tillgänglighet som en 

förutsättning för att kunna lösa olika problem (som en ”spindel i nätet”), något som är 

centralt i den stödjande rollen. De ser sig även som portvakter som kan identifiera problem 

och eventuellt kontakta andra professionella vid behov. Skolsköterskor beskriver vidare 

hur de ofta ombeds ta hand om situationer som övrig skolpersonal borde klara av själva, 

samtidigt som de ska finnas tillgängliga för sitt eget uppdrag (Morberg et al., 2006). Att 

arbeta isolerat utan kollegor samtidigt som det finns krav på ständig tillgänglighet kan bli 

en begränsning i utvecklingen av skolsköterskors arbete (Morberg et al., 2009).  

PROBLEMFORMULERING  

Tillgänglighet borgar för kvalitet i skolsköterskors arbete, och tidigare forskning visar att 

skolsköterskors tillgänglighet är viktig för att kunna bedriva hälsofrämjande och 
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förebyggande insatser. I vilken grad skolsköterskor har möjlighet att vara tillgänglig 

påverkar möjligheten att utföra det hälsofrämjande uppdraget. Skolsköterskor ser 

tillgänglighet och tid som två olika förutsättningar för att kunna främja elevers hälsa. 

Forskning har visat att det samtidigt finns förväntningar och krav från elever, föräldrar och 

skolpersonal på skolsköterskors tillgänglighet. Dessa perspektiv har ofta speglat 

förväntningar på att skolsköterskor alltid ska vara på plats och ständigt vara tillgängliga för 

att ta emot besök. Få studier lyfter fram skolsköterskors upplevelse av att vara tillgänglig 

under skoldagen. Ytterligare kunskap, som beskriver fenomenet ur skolsköterskors 

perspektiv, är av betydelse i syfte att främja en gemensam syn på hur skolsköterskor kan 

vara tillgängliga och arbeta med tillgänglighet i skolmiljön. 

SYFTE 

Syftet är att beskriva skolsköterskors upplevelse av att vara tillgänglig under skoldagen. 
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METOD 

Studien hade en kvalitativ design med en induktiv ansats, och utgick från ett 

fenomenologiskt perspektiv med livsvärldsteorin som grund. Med en kvalitativ metod 

avses att studera individers levda erfarenheter av ett fenomen, det finns inte någon absolut 

sanning eller “fel” i en erfarenhet (Henricson & Billhult, 2017). En induktiv ansats utgår 

från empirin, där forskaren förutsättningslöst observerar och studerar ett fenomen för att 

därefter kunna dra en slutsats eller formulera teoretiska begrepp (Priebe & Landström, 

2017). Att tillämpa det livsvärldsteoretiska perspektivet inom hälsa och vårdande innebär 

att aktivt välja en vetenskaplig hållning där öppenhet och följsamhet för det fenomen som 

undersöks betonas. På så sätt fås en djupare förståelse för människors upplevelser 

(Dahlberg, 2014). Metoden var lämplig då syftet med denna studie var att beskriva 

skolsköterskors upplevelse av att vara tillgänglig under skoldagen.  

Urval 

När det gäller forskning där livsvärlden står i fokus, är det i urvalet viktigt att söka efter 

individer som kan berätta om sina upplevelser eller erfarenheter som belyser det fenomen 

som studeras (Dahlberg, 2014). I studien har ett strategiskt urval tillämpats och den 

eftersökta målgruppen har varit skolsköterskor. Enligt Wihlborg (2017) och Dahlberg 

(2014) ska ett strategiskt urval bestå av individer med stor och varierande erfarenhet av 

fenomenet. Skolsköterskorna som deltog i studien arbetade på skolor i olika 

socioekonomiska såväl som geografiska områden. För att inkluderas i studien skulle 

skolsköterskorna ha arbetat heltid minst ett år i sitt uppdrag i syfte att ha den efterfrågade 

erfarenheten. Potentiella deltagare söktes upp via nätverksträffar och egna och bekantas 

kontakter. Detta speglar enligt Persson och Sundin (2017) ett bekvämlighetsurval, där 

urvalet har styrts av tillgängliga deltagare. Vid den första kontakten med skolsköterskorna 

gavs muntlig och skriftlig information om studien (bilaga 1). Intresserade skolsköterskor 

fick sedan ta kontakt för att anmäla sitt intresse att delta. Därefter skickades intervjufrågor 

(bilaga 5), samtyckesblanketter (bilaga 3 och 4) och en informationsblankett till rektor 

(bilaga 2) ut via mejl till aktuella deltagare. Deltagarna fick i sin tur lämna 

informationsblanketten och en samtyckesblanketten till sin rektor (bilagorna 2 och 4).  

Totalt deltog fyra skolsköterskor från en större stad i södra Sverige och fyra från en 

medelstor stad i mellersta Sverige. I studier med fenomenologin och livsvärldsteorin som 

grund är deltagarantalet oftast mindre, särskilt då innebördsanalys ska genomföras, och då 

kan det vara lagom med 5 - 10 intervjuer (Dahlberg, 2014). Samtliga skolsköterskor var 

kvinnor med en specialistsjuksköterskeexamen. De hade arbetat mellan tre och sexton år 

som skolsköterskor. En skolsköterska arbetade på en kommunal gymnasieskola, sex 

skolsköterskor arbetade på kommunala grundskolor och en skolsköterska arbetade på en 

privat grundskola.  
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Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes genom kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer kan 

användas för att möjliggöra för skolsköterskor att kunna delge personliga upplevelser från 

sitt dagliga arbete (Kvale & Brinkmann, 2014). Enligt Dahlberg (2014) är intervjuer ofta 

användbart inom området hälsa och vårdande, särskilt när livsvärldsteorin är i fokus. 

Fördelen med intervjuer är vidare att de kan riktas specifikt mot det fenomen som studeras, 

samt att de öppnar upp för följdfrågor som kan spegla fler nyanser av det aktuella 

fenomenet (Dahlberg, 2014). 

Intervjuerna var semistrukturerade med kompletterande följdfrågor. Semistrukturerad 

intervju är en intervju med öppna frågor, där frågorna formuleras i en viss struktur utan att 

deltagaren behöver vara bunden till den strukturen. Den kvalitativa forskningsintervjun 

med öppna frågor kan ge svar på individers upplevelser, erfarenheter, uppfattningar, 

åsikter, känslor och kunskap. Med öppna frågor kan deltagaren själv även formulera sina 

svar utan att bli alltför styrd, och intervjuaren får anpassa sig till de svar som deltagaren 

ger (Danielsson, 2017).  

Intervjuerna genomfördes på respektive skolsköterskas arbetsplats, förutom i ett fall, där 

skolsköterskan valde ett bibliotek. Intervjuerna spelades in elektroniskt för att intervjuaren 

skulle kunna fokusera på deltagaren och samtidigt få ordagranna citat. Intervjun inleddes 

med frågor som rörde yrkeserfarenhet och utbildning, så kallad demografisk data. Därefter 

ställdes öppna frågor med fokus på tillgänglighet och skolsköterskans upplevelse av 

förväntningar på att vara tillgänglig. Utifrån deltagarnas svar ställdes kompletterande 

följdfrågor, där informanterna kunde förtydliga, utveckla och ge exempel på det de hade 

sagt (bilaga 5). Avslutningsvis gavs informanterna möjlighet att framföra ytterligare tankar 

och åsikter. Enligt Danielsson (2017) bör en intervju avslutas med att intervjuaren frågar 

om det är något ytterligare som inte kommit fram, för att på så sätt ge informanten en 

möjlighet att göra tillägg till det som redan sagts. Skriftligt samtycke till studien samlades 

in vid intervjutillfället. 

Analys 

All analys som strävar efter att belysa hälsa och vårdande behöver ha ett öppet och 

följsamt perspektiv för livsvärldens komplexitet (Dahlberg, 2014). Enligt Dahlberg, (2014) 

passar innebördsanalys som metod då syftet är att förstå ett fenomen i en färdig text. I 

studien har därför en kvalitativ beskrivande innebördanalys använts då avsikten var att 

förstå ett fenomen i det transkriberade materialet. Syftet med en beskrivande 

innebördsanalys är att förstå ett fenomen som det upplevs av individen, grundat i 

intervjuer, skrivna berättelser eller observationer, utan att använda annan data eller annat 

material än det som framkommer i den aktuella studien (Dahlberg, 2014).  

 

För att kunna synliggöra ett fenomen på ett nytt sätt, och därmed utveckla ny förståelse är 

det viktigt att i dataanalysen vara öppen och följsam så att fenomenet kan få visa sig från 

alla sina sidor (Dahlberg, 2014). Författarna har analyserat materialet förutsättningslöst och 

försökt att inte styras av egna värderingar och förförståelse, som grundar sig i egna 

erfarenheter som skolsköterska. Under hela analysprocessen var båda författarna delaktiga 
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i såväl bearbetning som diskussion av datamaterialet. Diskussioner har även kontinuerligt 

förts mellan författarna och handledaren under hela arbetsprocessen. 

 

Datamaterialet från intervjuerna transkriberades ordagrant och lästes igenom ett flertal 

gånger i syfte att materialet skulle bli välbekant. Detta är nödvändigt för att kunna bearbeta 

materialet successivt så att innehållet kan beskrivas utförligt (Dahlberg, 2014). Därefter 

delades intervjumaterialet in i delar, så kallade meningsenheter, som enligt Dahlberg 

(2014) är meningar eller stycken som belyser olika innebörder. Varje meningsenhet med 

innebördsmässiga likheter grupperades sedan in i delar, så kallade innebörder, som svarade 

mot studiens syfte. När allt datamaterial var bearbetat och omgrupperat flertalet gånger 

bildade innebörderna större, övergripande delar, så kallade innebördsteman. Analysen 

resulterade i fem olika innebördsteman, som tillsammans beskriver skolsköterskors 

upplevelse av att vara tillgänglig.  

 

Tabell 1 belyser hur analysprocessen gått till. 

 
Tabell 1. 

 

Meningsenheter Innebörd Innebördstema 

”Jag tänker liksom spontant att 

man ska synas, att man är en del 

av skolan, att jag visar mig i 

matsalen, att jag visar mig i 

korridorerna, på skolgården, 

tänker jag liksom är 

tillgänglighet” 

” Jag sitter och äter i bamba med 

barnen varje dag. Det är ganska 

trevligt och så är det väldigt bra 

för jag får väldigt mycket 

information om hur barnen mår, 

hur de äter och hur de samspelar. 

Det är jättebra faktiskt” 

 

Skolsköterskorna är rörliga under 

skoldagen för att kunna arbeta  

hälsofrämjande. Genom detta sätt 

att vara tillgänglig, gör de sig 

synliga.  

Att vara synlig i 

skolmiljön 

”Det går inte att jobba själv, man 

behöver en stark organisation…” 

”Det är alldeles för stort att vara 

skolsköterska och ha koll på 

allting…så jag behöver ett 

nätverk. Jag använder det 

jättemycket…det är nästan en 

förutsättning faktiskt” 

”…..så är det jätteviktigt att jag 

känner att jag har en rektor som 

vet vad jag behöver göra, som vet 

vad han kan begära av mig, eller 

inte begära av mig” 

 

Skolsköterskorna upplever att stöd 

är av central betydelse i uppdraget, 

för att veta hur de ska struktrera upp 

arbetet med att vara tillgänglig. 

Stödets 

betydelse för att 

avgränsa sig 
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Etiska överväganden  

Forskningsetik finns till för att försvara människors grundläggande värde och rättigheter 

samt syftar till att skydda de personer som medverkar i en studie. För att en studie ska 

kallas etisk bör ställning tas till om den har god vetenskaplig kvalitet, samt om 

genomförandet har skett på ett etiskt riktigt sätt (Kjellström, 2017).  

Ett vetenskapligt arbete innebär att generera ny eller ökad kunskap som syftar till att öka 

förståelsen för ett fenomen och därmed kunna förbättra människors liv och samhällens 

utveckling. För att generera kunskap krävs att andra människor medverkar och därmed 

finns en risk att människor används som medel i vetenskapens syfte (Kjellström, 2017).  

Vetenskapsrådet har, för att skydda individen, ställt upp fyra allmänna etiska huvudkrav. 

Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

För att uppfylla informationskravet informerades deltagarna om studiens syfte, innehåll 

och tillvägagångssätt, både skriftligt och muntligt. De fick även information om att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan.  

Varje deltagare har rätt att bestämma över sin medverkan, enligt samtyckeskravet, och 

detta har tillgodosetts genom att samtycke inhämtades innan intervjuerna 

(Vetenskapsrådet, 2017). 

För att värna om deltagarnas rätt till anonymitet, enligt konfidentialitetskravet, 

avidentifierades intervjuerna vid transkriberingen så att deltagarna inte kunde identifieras i 

intervjumaterialet. Resultatet redovisas på ett sådant sätt att den enskilde deltagarens 

utsago inte kan röjas. Datamaterialet förvaras så att ingen obehörig kan få tillgång till det. 

Enligt nyttjandekravet ska det insamlade datamaterialet endast användas i forskningssyfte. 

De uppgifter som inhämtas i studien kommer endast att användas för dess angivna syfte. 

Deltagaren bör, enligt Vetenskapsrådets rekommendation, erbjudas att ta del av studiens 

resultat (Vetenskapsrådet, 2017). Ett sådant erbjudande lämnades av författarna till varje 

deltagare. 

Enligt Etikprövningsnämnden behövs inte etikprövning för högskolestudenter på 

avancerad nivå, när det gäller studier som omfattar människor (SFS 2003:460). 
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RESULTAT 

Vid analysen av intervjuerna framkom fem innebördsteman. Dessa är: Att vara synlig i 

skolmiljön, Förutsättningar som påverkar mötet, Att skapa trygghet, Stödets betydelse för 

att avgränsa sig och Att bemöta förväntningar.  

Att vara synlig i skolmiljön  

Skolsköterskorna upplever att tillgänglighet handlar om att vara närvarande fysiskt och 

psykiskt, nå ut med sitt uppdrag och uppfylla lärares, elevers och rektorers behov. De 

beskriver att tillgänglighet handlar om att vara en del av elevers skolvardag och röra sig i 

miljöer där elever befinner sig, exempelvis i allmänna utrymmen som korridorer, matsal, 

fikarum, ute på skolgården och i klassrum. Skolsköterskorna upplever att detta sätt att vara 

tillgänglig är positivt och ger möjlighet till samtal och möten med elever, föräldrar och 

personal på skolan. Det i sin tur underlättar möjligheten att skapa relationer, trygghet och 

delaktighet. Det kan också upplevas negativt att finnas tillgänglig som skolsköterska i 

allmänna utrymmen, då det ökar risken för ”korridorkonsultationer” med personal på 

skolan och att bli avbruten i inplanerat arbete.  

 

När jag går ut i korridoren, då kan jag prata med alla. För man träffar dem ofta. 

Det är en styrka, det är det positiva….sedan är det ju mer för min egen del, att jag 

blir avbruten (2). 

 

Att vara tillgänglig i matsalen genom att äta tillsammans med elever upplever 

skolsköterskorna ger en möjlighet att observera och interagera med elever i ett relations-

och utbildande syfte. Skolsköterskorna ser detta även som ett tillfälle att ge stöd och finnas 

tillgänglig för elever med någon form av problematik. Det kan handla om att styra 

matintaget och att se hur elever beter sig mot varandra vid måltidssituationen. 

 

Så fort jag har haft elever hos mig genom hälsosamtalen…elever som jag känt mig 

lite tveksam om…nutrition eller aktivt eller så, så har jag på ett diskret sätt valt att 

äta i bamba (matsal) i den elevgruppen utan att den här eleven märker…..har jag 

suttit och ätit och observerat intaget….relationen med kompisarna, som kan 

påverka aptiten och så (6). 

 

De skolsköterskor som inte äter i matsalen tillsammans med elever ser fördelar i form av 

att kunna få äta i lugn och ro samt att kunna välja sin egen mat och inte behöva anpassa sig 

till den mat som serveras i matsalen. Att inte äta tillsammans med elever upplever 

skolsköterskorna kan vara en nackdel, då det kan leda till en missad möjlighet att skapa en 

relation med dem. Skolsköterskorna som tidigare ätit med elever i sin tjänst och nu inte 

längre får detta, uttrycker en sorts förlust och en saknad.  

 

Jag tycker att jag går miste om närheten med eleverna. Att man sitter och får en 

pratstund....man är en trygg vuxen person, någon vid sidan om, någon som inte är 

deras lärare (2). 
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Att befinna sig i personalrummet upplever skolsköterskorna ger en möjlighet att vara 

tillgänglig för lärare på så vis att de kan få en naturlig kontakt, bygga relationer och utbyta 

information. Lärare kan annars vara svåra att komma i kontakt med då de sällan svarar i 

telefon och ofta är upptagna med att undervisa. Det är också ett tillfälle för 

skolsköterskorna att umgås med kollegor och känna sig delaktiga på skolan och i kollegiet, 

något som ger skolsköterskorna en möjlighet att främja elevers hälsa och lärande då lärare 

spelar en mycket viktig roll för elever. 

  

Samtidigt finns det negativa aspekter med att fika i personalrummet när elever är på rast. 

Skolsköterskorna upplever dels att det finns en risk att inte få fika i fred, och dels att de går 

miste om tillfällen att vara tillgänglig för elever. Skolsköterskorna anser att det är viktigt 

att finnas på plats när elever har större möjligheter att besöka dem på mottagningen, och 

vill därför vara tillgängliga för dem under rasterna.  

  

Oftast när lärarna kanske tar fika, då har eleverna rast och då förväntar de sig, då 

vill de komma och knacka på min dörr. Och de gånger jag suttit på rast i 

personalrummet så har jag oftast blivit avbruten för att det är elever som sitter och 

väntar och att det är någon som kommer och frågar om min rast är slut (4).  

 

När det gäller att vara tillgänglig på skolgården upplever skolsköterskorna att det inte finns 

krav på att de ska vara rastvakt, men de ser själva att det finns fördelar med att röra sig i 

den miljön. Att befinna sig ute på rasten med elever ger skolsköterskorna möjlighet att 

observera dem i en annan miljö, se hur de interagerar med varandra och möta dem spontant 

på deras egna initiativ.  

 

Det är väldigt kul att se dem och det är väldigt bra att se dem ute på skolgården. 

Vad de gör, vem de leker med, om de är med någon eller om de inte är med 

någon…så det är inte alls dumt (5).  

 

Skolsköterskorna upplever att de är tillgängliga för elever och lärare i klassrum då det 

gäller hälsoundervisning. De kan exempelvis vara tillgängliga i förberedelseprocessen med 

att ge information och inspiration samt med att leta fram material. De kan även hålla 

lektioner själva, eller tillsammans med lärare eller kurator. Att finnas tillgänglig för 

hälsoundervisning upplever skolsköterskorna som något positivt, roligt och givande, och 

de ser att det ger en möjlighet att synas mer och att skapa relationer till eleverna, särskilt 

inför hälsosamtal. Det är vidare ett tillfälle att interagera med elever i gruppsammanhang, i 

syfte att spara tid.  

 

Det är ju lärarna som är mina bästa samarbetsparter…det är jätteroligt att kunna 

ta fram material tillsammans och göra det tillsammans med lärarna...jag skulle 

vilja göra det mycket mera…men det finns det inte tid till (7).  

  

Förutsättningar som påverkar mötet  

Skolsköterskorna upplever att kärnan i vara tillgänglig är tydligt kopplad till deras arbete 

med mottagningen. De har olika sätt att arbeta med sin mottagning. De kan å ena sidan 

arbeta med att inte ha fasta tider för mottagningen, utan har den öppen under hela 
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arbetsdagen. De stänger endast dörren när de är upptagna i samtal, när de utför hälsoarbete 

eller när de har skolläkarmottagning. Å andra sidan kan de arbeta med ”drop-in”/fasta tider 

under vissa specifika klockslag, dit de kan hänvisa besök och samtal i första hand, även om 

möjligheten att besöka mottagningen finns under hela arbetsdagen.  

 

Det är väl min drop-in mottagning då som jag tycker ändå är ganska bra för jag 

kan alltid hänvisa föräldrar dit om de ringer. Och då vet jag att jag är där och de 

vet att jag är där. Eller svarar i telefonen den tiden (8). 

 

Dock upplever skolsköterskorna att det kan vara svårt att ha ”drop-in”/fasta tider, speciellt 

när de har yngre elever. Elever tenderar att komma när de vill oavsett. Skolsköterskorna 

upplever att oavsett om mottagningen har fasta tider eller inte, så är det viktigaste att ha en 

tydlig struktur och att vara konsekvent när det gäller tillgängligheten.  

  

Ja, nu jobbar jag… fritt fram…konklusionen blev att det spelar ingen roll när jag 

sätter tider, för eleverna kommer när de kommer i alla fall (1).  

 

Nackdelen med att ha en öppen mottagning utan fasta tider eller ”drop-in ser 

skolsköterskorna är att elever tenderar att komma till mottagningen utan att ha ett direkt 

ärende. Det kan handla om elever som kommer förbi mottagningen för att de inte vill vara 

med på lektioner eller ute på rasten. Dessutom upplever skolsköterskorna att de riskerar att 

bli avbrutna i det de gör. Fördelen med att ha en öppen mottagning utan fasta tider är att  

skolsköterskorna upplever att det underlättar relationsskapande, samt ger elever och 

personal en känsla av trygghet och ett gott bemötande. Vidare upplever skolsköterskorna 

att det ger en möjlighet att finnas tillgänglig för elever i större utsträckning.  

 

Man slår sig inte på bestämda tider, så är det ju bara. Och man…när det gör ont i 

själen så är det inte heller just mellan nio och tolv (5).  

  

Skolsköterskorna upplever även att det finns en tydlig koppling mellan tillgänglighet och 

personlighet och att den kan vara viktigare än huruvida dörren är öppen eller stängd till 

mottagningen. Det handlar mer om vilja och intresse att möta elever. Att vara öppen och 

tillmötesgående som person upplever skolsköterskorna ökar tillgängligheten gentemot både 

elever och lärare.  

 

I grund och botten så handlar det för min del om personlig tillgänglighet. Sedan är 

ju naturligtvis dörren öppen eller stängd…det är egentligen rätt 

ointressant…Därför att du kan ha en öppen dörr och vara väldigt otillgänglig. Och 

det märker man vissa dagar när man är lite stressad kanske (5).  

 

Skolsköterskorna lyfter fram att de upplever att skolans utformning, mottagningens 

placering och mottagningen i sig spelar en stor roll för möjligheten att vara tillgänglig. Om 

skolsköterskans mottagning finns i skolbyggnaden eller utanför påverkar hur tillgänglig 

skolsköterskan kan vara för eleverna. Skolsköterskorna upplever att ju närmare 

mottagningen ligger eleverna, desto lättare är det för dem att komma till mottagningen, och 

desto fler elever besöker skolsköterskan. Skolsköterskornas erfarenhet är att om 

mottagningen ligger avsides kan det vara svårt för elever, särskilt de yngre, att komma dit 

eftersom de inte får lov att gå dit själva.  
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Men jag når inte eleverna, speciellt inte dem som är yngre….skolan är uppbyggd så 

att de som är små inte ens har vägar de får lov att gå på hit själva…utan de har en 

skolgård som är på helt andra sidan (7). 

 

Andra viktiga aspekter som skolsköterskorna upplever påverkar tillgängligheten handlar 

om huruvida mottagningen upplevs som trevlig av elever och om det är tydligt skyltat var 

mottagningen finns. Det är även av betydelse om elever kan gå till mottagningen utan att 

detta syns för andra och om ytterdörrar är låsta (exempelvis vid rast) så att möjligheten att 

spontant uppsöka skolsköterskan försvinner. 

 

Det känns som en sådan sak som är jätteviktig…var man är någonstans på skolan, 

är det lätt för eleverna att komma, kan de komma utan att det syns att de kommer? 

Är det tydligt skyltat? Är det trevligt? Det tänker jag är en jätteviktig del i 

tillgängligheten (7). 

Att skapa trygghet 

Skolsköterskorna upplever att det finns förväntningar på att de i sin roll och i sitt uppdrag 

ska vara tillgängliga för akuta händelser. Skolsköterskorna upplever att det finns en bild av 

att de alltid ska finnas på plats på sin mottagning, jobba med traditionell sjukvård och 

ständigt ha akutberedskap. Skolsköterskorna upplever att detta kan skapa en frustration och 

en känsla av irritation vilket leder till att de ser att det finns behov av att återkommande 

förklara sin roll och sitt uppdrag och därmed också tydliggöra vad de är tillgängliga för. 

Vidare beskriver skolsköterskorna att skolpersonal har svårt att urskilja vilka ärenden som 

är akuta, vilka som kan vänta och vilka som skolpersonal kan hantera själva utan att 

behöva skicka eleven till skolsköterskan. 

 

Det finns alltid en förväntan, speciellt med akut beredskap…för allting är ju akut, 

fast det egentligen inte är det….och det finns en idé om att jag är här alltid och 

aldrig gör något annat (7).  

 

Samtliga skolsköterskor som hade mobiltelefon upplever att det finns förväntningar på att 

de ska vara tillgänglig via den när de inte är på sin mottagning. Om skolsköterskorna är 

utanför skolan ser de att det är viktigt att meddela detta till övrig skolpersonal och  

informera dem om att de finns tillgängliga till viss del på distans.  Skolsköterskorna 

upplever ingen förväntan på att de ska ha en akutberedskap då de inte är på skolan. När 

skolsköterskorna är upptagna på möten på skolan, beskriver de att de ser sig tillgängliga 

för akuta händelser. Att vara tillgänglig via sin mobiltelefon upplever skolsköterskorna inte 

som något problem, utan de ser att detta kan vara ett sätt att skapa trygghet för skolans 

personal, vilket gagnar dem och eleverna.  

 

Jag försöker vara tillgänglig på telefonen och om jag åker till en annan skola, då 

har jag telefonen på för det har större betydelse än vi tror. Det är mycket trygghet 

med en skolsyrra har jag märkt, och då lugnare det lite att säga att jag finns på 

telefonen (1). 
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De flesta skolsköterskor upplever vidare att det finns en koppling mellan hur mycket de 

finns tillgängliga på skolan utifrån tjänstgöringsgrad, och förväntningar på tillgänglighet. 

Ju mer de är på skolan desto mer tenderar skolpersonal att hänvisa lättare akuta fall till 

skolsköterskorna. Det kan exempelvis handla om skrubbsår. Tvärtom gäller också att ju 

mindre skolsköterskorna är på plats, desto mer tenderar skolpersonal att klara av och 

hantera själva.  

 

När jag liksom inte är här, så gör ju lärarna mycket själva. Har du en skola där du 

är en dag i veckan, så är ju lärarna vana vid att plåstra om och fixa och ringa 

föräldrar och…Så att när jag inte är tillgänglig så fixar ju de det (4). 

 

Skolsköterskorna upplever att det är viktigt, oavsett tjänstgöringsgrad, att rusta 

skolpersonal, både kunskapsmässigt och resursmässigt, för att kunna hantera enklare 

sjukvårdsärenden som involverar elever, samt att ge dem tillbaka mandatet och 

självförtroendet att känna att de klarar av ett sådant uppdrag. Vid de tillfällen då 

skolpersonal ändå kommer till skolsköterskorna med lättare akuta fall, tenderar de att 

uppleva en viss irritation. 

  

….och sedan så säger jag till lärarna också att ni vet väl att det finns förbandslådor 

nere hos er va? (1) 

Stödets betydelse för att avgränsa sig  

Skolsköterskorna upplever att för att kunna vara tillgänglig på rätt sätt är stöd från ledning 

och rektor samt de egna nätverken med kollegor avgörande. I samråd bestäms hur 

skolsköterskorna ska och kan arbeta med tillgänglighet. Skolsköterskorna upplever att det 

kan vara en utmaning då skolpersonalens och -ledningens uppfattning om vad 

skolsköterskan ska vara tillgänglig för är otydlig och vag. Mycket tid går då åt till att 

informera om uppdraget och rollen, något som kan vara både tröttsamt och krävande. Att 

tydliggöra sitt arbetssätt och vad skolsköterskan ska vara tillgänglig för ses som viktigt och 

detta kan ske på olika sätt, exempelvis genom närvaro på föräldramöten och utskick av 

informationsmejl eller broschyr. 

  

Det kan ta väldigt mycket energi att bara hela tiden försöka förklara eller försvara 

vad och varför jag gör eller inte gör vissa saker… För att skapa ett bra 

arbetsklimat för mig så är det jätteviktigt att jag känner att jag har en rektor som 

vet vad jag behöver göra, som vet vad han kan begära av mig, eller inte begära av 

mig. Så svar på din fråga om hur viktig rektorn är, som alla chefer, superviktig (5).  

 

  

Tydliga rutiner och riktlinjer ser skolsköterskorna är ett stöd i utformningen av hur de ska 

vara tillgängliga och hur de ska arbeta med tillgänglighet. En brist på rutiner upplever 

skolsköterskorna kan skapa stress, som gör att de riskerar att missa det viktiga i uppdraget. 

Det kan också skapa en osäkerhet kring vad de ska vara med på, vilket kan leda till att de 

är tillgängliga för fel saker och försöker göra allt de blir ombedda att göra. Som ny 

skolsköterska finns en tendens att vara osäker på både sin roll och sitt uppdrag samt 

arbetsstrukturen. När skolsköterskan är mer erfaren har hen en överblick och kan lättare 

avgöra vad hen ska vara tillgänglig för, samt hur mycket hen kan gå utanför ramarna och 
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ändå hinna med det viktiga som ska göras. Det leder till att skolsköterskorna allteftersom 

de blir mer erfarna upplever att det blir lättare att arbeta med sitt uppdrag. 

 

Jag tycker att det är lättare idag. Jag tyckte att det var svårt i början, var går 

gränsen, vad är det som är mitt? Vad är det jag kan säga nej till och vad är det jag 

ska säga ja till? (2) 

 

Skolsköterskorna beskriver att även den medicinskt ledningsansvariga skolsköterskan 

(MLA) och skolläkaren är ett stöd i att klargöra vad de ska vara tillgängliga för i sitt 

uppdrag. Likaså upplevs tillgången till en skolsköterskekollega på skolan som något 

positivt. Dels för att tydliggöra och stärka den gemensamma synen på rollen utåt och dels 

för att främja en likvärdig syn på hur skolsköterskan ska vara tillgänglig under skoldagen. I 

de fall då skolsköterskorna har en kollega på skolan upplever de att det är viktigt att det 

finns en samsyn kring rollen.  

 

Det går inte att jobba själv, man behöver en stark organisation…den största 

skillnaden tror jag egentligen är vilket stöd vad man har liksom rent 

professionsmässigt, sitt nätverk, med dem som är samma profession…Det är 

alldeles för stort att vara skolsköterska och ha koll på allting, och ha koll på allt 

nytt som händer…så jag behöver ett nätverk, jag använder det jättemycket…det är 

nästan en förutsättning faktiskt (7).  

Att bemöta förväntningar 

Skolsköterskorna upplever att föräldrar som målgrupp generellt inte förväntar sig så 

mycket utan de är tacksamma för att det överhuvudtaget finns en skolsköterska tillgänglig 

på skolan. De ser även att föräldrar uppskattar att skolsköterskan finns tillgänglig för deras 

barn. Skolsköterskorna upplever vidare att föräldrar uppskattar att de finns tillgängliga för 

dem vid frågor, funderingar och då de behöver hjälp med att bli hänvisade till andra 

samverkansparter.  

 

Föräldrarna är nästan alltid tacksamma för att man kontaktar dem om deras 

ögonstenar…Bara de får ett ansikte på en person som representerar 

skolhälsovården och berättar att hon jobbar dagligen, berättar att hon välkomnar 

samarbete och kommunikation med hemmet, tror jag uppskattas av föräldrarna (6).  

  

Skolsköterskorna som arbetar med nyanlända elever, elever med annan etnisk bakgrund än 

svensk och i socialt utsatta områden upplever sig som mer behövda. De upplever att de gör 

en stor skillnad och att de är mer betydelsefulla för nyanlända föräldrar och elever jämfört 

med då målgruppen är av högre social klass eller då de arbetar i områden där majoriteten 

av de bosatta är etniska svenskar.  

 

Att vara tillgänglig på skolor i områden där majoriteten inte är etniska svenskar upplever 

skolsköterskorna är särskilt viktigt då dessa föräldrar inte har samma möjligheter som 

föräldrar med etnisk svensk bakgrund. Skolsköterskorna upplever att dessa föräldrar 

behöver stöd för att kunna navigera i det svenska samhället. Det kan handla om att ringa 

och boka tider hos någon samverkanspart, då det är svårt för dessa föräldrar att själva göra 

detta. Skolsköterskorna upplever även att nyanlända föräldrar i större utsträckning besöker 
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skolsköterskemottagningen spontant. Detta ställer högre krav på att skolsköterskorna är 

tillgängliga i sin roll för att tillmötesgå dessa föräldrars behov. 

 

De kommer för saker som…”jag har jätteont i tanden”…jaha, men då ska man ju 

gå till tandläkaren. ”Ja, men vi har varit där tre gånger”…och jag är ju här…ofta 

kommer de och ber…de vet att det är fel…men de kommer, ”Kan du hjälpa mig att 

boka en tid”. Sådana saker gör jag jättemycket, och det ser jag som ett 

kompensatoriskt uppdrag (7). 

 

Skolsköterskorna upplever att det finns förväntningar från lärare på vad som ingår i den 

egna rollen. Dessa förväntningar kan se olika ut beroende på hur mycket kunskap läraren 

har om skolsköterskans uppdrag. Detta gör att skolsköterskorna upplever att det är svårt att 

veta vilka aktiviteter de ska vara tillgängliga för utefter lärares olika förväntningar på 

samarbete. Skolsköterskorna ser även att rektorers förväntningar påverkar övrig 

skolpersonals förväntningar på hur tillgängliga de ska vara. 

 

Eftersom lärarna, de är ju inte speciellt informerade om mitt uppdrag, så de 

kommer ju med sina förväntningar och då är det ju jag själv som måste bolla, ”är 

det viktigt alltså eller kan jag lägga min tid på något annat?”. Så det har ju varit 

jättesvårt tycker jag (4).  

 

Skolsköterskorna upplever vidare att det finns förväntningar från lärare när det gäller 

tillgänglighet för dem och deras privata ärenden. Detta handlar oftast om enklare saker, 

som exempelvis blodtryckstagning, stygnborttagning och smärtlindring. Skolsköterskorna 

beskriver att det sällan handlar om många ärenden. De lyfter även fram att de tar dessa 

ärenden i mån av tid och att de inte upplever denna arbetsbelastning som problematisk. 

Skolsköterskorna upplever även att det underlättar om lärare kan få hjälp med enklare 

privata ärenden på mottagningen istället för att behöva vända sig till en vårdcentral, då det 

resulterar i att lärares tillgänglighet för elever ökar, något som gynnar elevers hälsa och 

lärande. Skolsköterskorna upplever en vinst med att vara tillgänglig för lärares privata 

ärenden, då lärare i gengäld blir mer tillmötesgående gentemot skolsköterskorna, 

exempelvis då det handlar om att hämta elever från klassen till hälsosamtal. 

Skolsköterskorna beskriver det som en ”vinna-vinna situation”.  

 

Du kommer att märka sedan, för varje år man jobbar, det där lilla extra som du kan 

ge, råd eller så, utan att riskera din legitimation, det kommer du att ha igen…Jag 

har haft igen det tusen gånger relationsmässigt (1). 

  

Skolsköterskorna upplever att när det gäller elever finns det stora förväntningar på ständig 

tillgänglighet och att skolsköterskan alltid ska vara på sin mottagning. Detta gäller särskilt 

då skolsköterskan arbetar med yngre elever, då de är spontana och tenderar att tycka att allt 

är akut här och nu. Yngre elever har vidare svårt att se att skolsköterskan även har andra 

arbetsuppgifter som kräver tid. Skolsköterskorna upplever att äldre elever har större insikt 

och förståelse för att skolsköterskan kan vara upptagen och kan även själva se att allt inte 

är akut utan att de kan komma tillbaka vid ett senare tillfälle.  

  

Eleverna förväntar sig nog att jag ska finnas till hands mest hela tiden… har förstås 

inte så mycket insikt i annat arbete som ska göras förrän de når upp i 5-6:an...(5). 



19 

 

 

Elevers förväntningar påverkar skolsköterskorna på olika sätt.  Att möta elevers 

förväntningar på tillgänglighet kan underlätta ett givande möte och relationsskapande, samt 

främja förtroende mellan skolsköterskorna och elever. Skolsköterskorna upplever att det 

blir lättare att fånga elever ”i stunden”, särskilt dem som annars kanske inte skulle ha 

återkommit. Samtidigt kan det kan vara svårt att fokusera på andra arbetsuppgifter när 

skolsköterskorna ständigt förväntas vara tillgängliga för elevers behov. Vidare upplever 

skolsköterskorna att de riskerar att bli störda i samtal med elever, att de genom elevers 

förväntningar på ständig tillgänglighet riskerar att prioritera fel i sitt arbete samt att de 

riskerar att känna sig stressade och otillräckliga.  

 

Det är förstås stressande att känna att det kan komma elever ”när som helst”, trots 

elevhälsoarbete eller skolläkarmottagning. Om jag inte är upptagen så är det oftast 

ett positivt givande möte, där jag har chans att lära känna ytterligare en elev (8). 

 

Skolsköterskorna arbetar på olika sätt för att möta elevers förväntningar på tillgänglighet. 

Det kan handla om att informera elever om skolsköterskans uppdrag och roll, att skapa en 

tydlig struktur för vad hen är tillgänglig respektive inte tillgänglig för, att träna elever i att 

vänta på sin tur samt att planera arbetsdagen väl så att utrymme finns för spontana besök. 

Skolsköterskorna använder sig vidare av digitala verktyg som sms för att kommunicera 

med äldre elever när det gäller att informera om sin tillgänglighet.  

 

Det handlar mycket om struktur och tydlighet….och att informera elever om mitt 

uppdrag. Att tydligt visa när jag finns tillgänglig och när jag inte finns tillgänglig 

(7). 

Resultatsammanfattning 

Resultatet visar att skolsköterskorna upplevelser att tillgänglighet handlar om att vara en 

del av elevernas skolvardag på olika sätt och röra sig i miljöer där de befinner sig. Det 

handlar även om att befinna sig i miljöer där skolpersonal verkar, och att bygga en relation 

med dem i syfte att främja elevernas hälsa och lärande. Skolsköterskorna upplever att 

mottagningsarbetet är en central del i att vara tillgänglig och de har olika arbetssätt för att 

finnas till för eleverna, där ”den öppna dörren” är av stor betydelse. I vilken grad 

skolsköterskan upplevs som tillgänglig är även avhängt hens personlighet. Fysiska 

förutsättningar som skolans byggnad och var mottagningen är placerad påverkar vidare hur 

lätt eller svårt det kan vara för eleverna att nå skolsköterskan. Tillgänglighet har en nära 

koppling till andras förväntningar, som kan se olika ut beroende på målgrupp, och 

skolsköterskan bemöter dessa på strategiskt anpassade sätt.  En stor del handlar om att 

skolsköterskan ständigt ska vara närvarande för akuta händelser och alltid finnas på plats. 

Då skolsköterskan verkar i en pedagogisk miljö finns en vag och otydlig uppfattning om 

hens profession och arbetsuppgifter. Detta leder till att skolsköterskan upplever ett ständigt 

behov av att förklara och tydliggöra vad hen ska vara tillgänglig för, något som kan skapa 

frustration och irritation. För att kunna vara tillgänglig på rätt sätt är stöd från ledning och 

nätverk av egna kollegor avgörande. Att arbeta ensam upplevs som en utmaning då det 

gäller att främja och stärka en likvärdig syn på hur skolsköterskan ska vara tillgänglig 

under skoldagen.   
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) räknas examensarbeten som vetenskapliga 

dokument och ska därmed uppfylla kraven på vetenskaplig kvalitet. För att ett 

examensarbete ska uppnå vetenskaplig kvalitet är det viktigt att garantera att det som 

produceras håller god kvalitet och redogörs för på ett tydligt och korrekt sätt. Det ska vara 

möjligt för läsaren att öppet följa alla delar i forskningsprocessen. Är dessa grundkrav inte 

uppfyllda, går det inte att tala om forskning som vetenskaplig (Mårtensson & Fridlund, 

2017). Mot bakgrund av ovanstående har författarna genomgående strävat efter att uppnå 

transparens i hela studiens genomförande. 

Syftet med studien var att beskriva skolsköterskors upplevelse av att vara tillgänglig under 

skoldagen. Författarna märkte tidigt att ämnet var relativt outforskat och det var svårt att 

hitta forskning med detta perspektiv. En gedigen litteratursökning genomfördes i syfte att 

bygga en god kunskapsgrund. Mårtensson och Fridlund (2017) menar att i syfte att ringa in 

ett problemområde är det viktigt att vara inläst på området. De artiklar som författarna 

slutligen hittade i ämnet fokuserade dock inte på det perspektiv som var aktuellt. En 

slutsats blev då att ämnet var värt att fördjupa sig i och bygga en vetenskaplig studie kring. 

Med vetenskap avses produktionen av ny kunskap (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

Dahlberg (2014) lyfter fram att det inom vetenskapen ska finnas en hållning, som präglas 

av en äkta önskan att se något nytt eller att se något på ett nytt sätt. 

En kvalitativ metod med en induktiv ansats valdes då syftet var att undersöka 

skolsköterskors upplevelse av ett fenomen. Kvalitativ beskrivande innebördsanalys enligt 

Dahlberg (2014) användes som analysmetod. Deltagarna valdes ut genom både ett 

strategiskt- och ett bekvämlighetsurval. Urvalet bestod av åtta skolsköterskor med relevant 

erfarenhet. De arbetade i två olika städer, av olika storlek och i olika delar av Sverige. 

Skolsköterskorna arbetade vidare i olika socioekonomiska områden. Flertalet av 

skolsköterskorna hade erfarenhet av arbete med elever med annan etnisk bakgrund än 

svensk. Denna variation av erfarenhet och det faktum att skolsköterskorna kom från olika 

kommuner kan ses som en styrka. Enligt Henricson och Billhult (2017) är det viktigare att 

få fatt på informanter med olika erfarenheter av det fenomen som studeras, än själva 

antalet informanter, så att datamaterialet blir så rikt som möjligt. Antalet informanter vid 

studier med fenomenologin och livsvärlden som grund är ofta färre, och det anses 

tillräckligt med en mindre mängd data för att se ett mönster av olika innebörder (Dahlberg, 

2014). Henricson och Billhult (2017) lyfter vidare fram ett det finns inga absoluta rätta 

svar eller sanningar i en personlig erfarenhet eller upplevelse. En svårighet med intervjuer 

med få deltagare är enligt Kvale och Brinkmann (2014) att det blir svårt att generalisera. 

Polit och Beck (2017) menar dock att en studie med ett lågt antal deltagare kan ha en 

trovärdighet om urvalet pekar på en stor spridning i förhållande till erfarenhet, geografiska 

faktorer och ålder.  

Intervju valdes som datainsamlingsmetod. Enligt Henricson och Billhult (2017) sågs denna 

metod som relevant då syftet var att beskriva erfarenheter och upplevelser av ett fenomen. 



21 

 

Vid personliga intervjuer får informanterna möjlighet att uttrycka fler nyanser i sin 

berättelse, något som Henricson och Billhult (2017) lyfter fram är av betydelse för det 

slutgiltiga resultatet. Personliga intervjuer ger även intervjuaren en möjlighet att ställa 

relevanta följdfrågor som leder till att informanterna kan fördjupa och vidareutveckla sina 

svar (Henricson & Billhult, 2017). En reflektion är att data även kunde ha samlats in 

genom intervjuer via e-post. Dock hade detta försvårat möjligheten att få tillstånd en 

levande dialog då förutsättningarna för att kunna ställa följdfrågor är annorlunda i ett 

sådant förfarande. 

En svaghet i föreliggande studie är att ingen provintervju har utförts, vilket kunde ha gett 

en möjlighet att testa om frågorna motsvarade syftet. Detta hade kunnat förbättra studiens 

resultat. En provintervju ger möjlighet att få erfarenhet av en intervjusituation och att testa 

tillgänglig teknik för inspelning. När en intervju är planerad menar Danielsson (2017) att 

upplägg behöver testas, den tekniska utrustningen prövas och intervjuaren komma in i sin 

roll, vilket lämpligen sker genom en provintervju. Att författarna saknade större erfarenhet 

av att genomföra personliga intervjuer inverkade sannolikt på resultatet.  

Att genomföra intervjuerna ensam, sågs som en utmaning men som den enda realistiska 

möjligheten med tanke på tidsramarna för arbetet. Efter intervjuerna och under 

analysarbetet sågs att vissa aspekter och perspektiv, som kunde ha bidragit till ett mer 

nyansrikt resultat, inte kom med. Detta hade kunnat undvikas om intervjuerna hade utförts 

tillsammans. Under analysarbetets gång upptäcktes en lucka, som ansågs viktig för 

resultatet. Därmed fick en kompletterande följdfråga mejlas ut till deltagarna, något som 

utgjorde merarbete. Fördelen med att intervjuerna genomfördes enskilt är att det är 

tidskrävande att vara två som intervjuar, och att det kan påverka deltagaren och därmed 

informationen som kommer fram (Danielsson, 2017).  

Inför intervjuerna skickades intervjufrågorna ut till informanterna, i syfte att låta dem 

förbereda tankar och svar samt för att underlätta för dem att plocka fram minnen. Det kan 

öka trovärdigheten och djupet i ett svar när informanten får möjlighet att minnas tillbaka 

(Fridlund & Mårtensson, 2017). Att skicka ut frågorna till intervjun i förväg kan dock ha 

lett till att deltagarna missade att ge uttryck för spontana tankar. Informanterna fick själva 

välja miljö vid intervjun i syfte att underlätta för dem att känna sig bekväma i 

intervjusituationen. Intervjun inleddes med en allmän fråga, något som ökade möjligheten 

för deltagarna att känna trygghet och slappna av inför intervjun. Enligt Danielsson (2017) 

behövs i alla intervjuer en miljö som skapar trygghet. En bra atmosfär ger förutsättningar 

för att intervjun ska bli innehållsrik och djup (Danielsson, 2017). Dahlberg (2014) menar 

att en inledningsfråga har funktionen att dels rikta intervjupersonens fokus på ämnet samt 

dels att få intervjupersonen att känna sig bekväm med situationen. För att möjliggöra att 

något nytt kommer fram är det viktigt att intervjuaren får intervjupersonen att känna sig 

trygg under intervjun (Dahlberg, 2014). 

I kvalitativa studier finns centrala begrepp att förhålla sig till när det gäller resultatets 

kvalitet. Dessa är trovärdighet och pålitlighet samt överförbarhet (Henricson & Billhult, 

2017). I analysprocessen har materialet initialt bearbetats individuellt, genom att 

författarna lyssnat igenom intervjuerna och transkriberat dem var för sig. Därefter har allt 

datamaterial lästs igenom och bearbetats tillsammans. Detta för att stämma av tolkningar 
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och bekräfta att datamaterialet uppfattas på ett liknande sätt. Syftet med detta arbetssätt har 

varit att öka resultatets pålitlighet och trovärdighet. Genom detta förfarande har författarna 

strävat efter att minska risken för att förförståelsen ska påverka resultatet. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att det är en styrka att vara flera som granskar datamaterialet, då 

det ökar möjligheterna för att olika innebörder upptäcks.  

Författarna hade dock en förförståelse med sig in i intervjuerna, som förvärvats genom 

verksamhetsförlagd utbildning, och som aktivt fick bearbetas för att inte resultatet skulle 

färgas. Enligt Henricson och Billhult (2017) kan en studies pålitlighet öka om förförståelse 

och eventuella tidigare erfarenheter finns beskrivna. I vilken grad förförståelsen fick 

genomslagskraft i resultatet är svårt att i efterhand svara på.  

När det gäller överförbarhet har inga universella kunskapsanspråk eftersträvats, då det 

aktuella urvalet har bedömts som inte tillräckligt omfattande samt att studiens syfte inte går 

att finna i tidigare forskning. Om generella slutsatser ska kunna dras och resultatet ska 

kunna överföras till andra grupper och sammanhang än det begränsade empiriska urvalet, 

måste det kunna motiveras vetenskapsteoretiskt (Priebe & Landström, 2017).  

Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer fem olika innebördsteman som beskriver skolsköterskornas 

upplevelse av att arbeta med tillgänglighet: Att vara synlig, Förutsättningar som påverkar 

mötet, Att skapa trygghet, Stödets betydelse för att avgränsa sig och Att bemöta 

förväntningar.  

Resultatet i föreliggande studie visar att tillgänglighet för skolsköterskorna handlar om att 

finnas närvarande både fysiskt och emotionellt, uppfylla andras behov samt att 

marknadsföra sig och sitt uppdrag. Skolsköterskorna i studien beskriver att de är 

tillgängliga genom att aktivt röra sig i miljöer där elever, skolpersonal och föräldrar 

befinner sig. Rising Holmström et al. (2015) beskriver att skolsköterskor ser det naturligt 

att i sin roll röra sig i skolan. Att vara en del av elevers vardag och uppsöka miljöer där de 

befinner sig, som exempelvis elevtoaletter, omklädningsrum och skolgård, gör att 

skolsköterskor blir delaktiga i elevers vardag (Rising Holmström et al., 2015). Exempel på 

relationsskapande aktiviteter är när skolsköterskor är med i klassrummet, när de har 

lektioner med mindre grupper av elever och när de finns tillgängliga i korridorer och i 

skolkafeterian för vardagliga samtal (Johansson & Ehnfors, 2006). Att skolsköterskor är 

synliga i skolmiljön främjar således deras möjligheter att ta del av elevers livsvärld, vilket 

skulle kunna bidra till ökad hälsa och därmed även ökat lärande.  

Resultatet i denna studie visar att skolsköterskorna upplever att det är viktigt att informera 

om sin roll och sitt uppdrag, då de anser att uppfattningen om vad en skolsköterska arbetar 

med är vag och otydlig. Det är ofta upp till den enskilda skolsköterskan att utforma egna 

strategier för att göra sig tillgänglig och nå ut med sitt uppdrag, något som kan vara en 

utmaning. Orsaker till att det upplevs svårt kan vidare bero på att skolsköterskorna saknar 

rutiner och riktlinjer för hur de ska informera om sin roll och sitt uppdrag till skolpersonal, 
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föräldrar och elever. Barnes et al. (2004) lyfter fram att skolsköterskor uttrycker att det är 

nödvändigt att marknadsföra sina roller och uppdrag på skolan men att detta ofta är svårt. 

Resultatet i föreliggande studie visar att skolsköterskorna uttrycker att det är en ”vinna-

vinna situation” att vara tillgänglig för lärare och deras behov, då det hjälper 

skolsköterskorna i deras uppdrag exempelvis när det handlar om att hämta elever från 

lektioner till hälsosamtal. Morberg et al. (2006) lyfter fram att skolsköterskor uttrycker att 

de är flexibla i sitt arbetssätt i syfte att skapa en god relation och dialog med övrig 

skolpersonal. Detta skapar förutsättningar för deras legitimitet och position då exempelvis 

lärare i gengäld blir mer tillmötesgående (Morberg et al., 2006). Dock upplever 

skolsköterskorna i föreliggande studie att det kan vara en utmaning att nå lärare. Detta då 

lärare ofta är upptagna med att undervisa elever och är svåra att nå via telefon. Morberg et 

al. (2006) lyfter fram att skolsköterskor uttrycker bekymmer över att verka i en pedagogisk 

miljö. Barnes et al. (2004) ser att skolsköterskor upplever svårigheter med att integrera sig 

med skolsystemet och att nå skolans personal. Trots att skolsköterskorna i föreliggande 

studie uttrycker svårigheter att nå lärare, upplever de inga svårigheter med att nå övrig 

skolpersonal. Detta kan bero på att skolsköterskor i Sverige arbetar i elevhälsoteam på 

skolan, vilket innebär att det finns en målmedveten strategi att aktivt arbeta ”över 

gränserna” och att ha ett tvärprofessionellt perspektiv när det gäller det hälsofrämjande 

arbetet.  

Resultatet i denna studie visar att skolsköterskorna upplever tillgång till en andra 

skolsköterskekollega på skolan som något positivt. Detta för att tydliggöra och stärka det 

gemensamma uppdraget samt för att främja en likvärdig syn på hur arbetet med 

tillgänglighet ska bedrivas på skolan. Detta påvisar vikten av att ha kollegialt stöd från 

någon med samma profession på samma skola för att stärka synen på skolsköterskerollen 

och det hälsofrämjande uppdraget. Morberg et al. (2006) visar att skolsköterskor upplever 

en saknad efter kollegor att diskutera med. Att kunna kommunicera med kollegor ses som 

en förutsättning för att kunna utvecklas i sin profession som skolsköterska (Morberg et al. 

2006). 

Skolsköterskorna i föreliggande studie upplever att det finns förväntningar på att deras 

uppdrag till stora delar handlar om att vara tillgängliga för akuta händelser, något som 

skapar en känsla av frustration och irritation. Skolsköterskorna upplever vidare att de 

kontinuerligt behöver försvara sin specialistkompetens samtidigt som de måste upplysa 

övriga inom skolan om det hälsofrämjande uppdraget. En reflektion här är att detta speglar 

en brist på förståelse för skolsköterskans hälsofrämjande uppdrag. Morberg et al. (2012) 

lyfter fram att skolsköterskor är kvalificerade för medicinska och vårdrelaterade 

angelägenheter, något som inte är särskilt passande i skolmiljön. I skolan finns ett glapp 

mellan skolsköterskors syn på sitt professionella värde, och föräldrars och skolpersonals 

upplevelse av värdet av skolsköterskors arbete (Morberg et al., 2012).  

Skolsköterskorna i denna studie lyfter fram vikten av att vara tillgänglig när eleven har 

behov och detta i likhet med Barnes et al. (2004), som påvisar att det är viktigt att erbjuda 

hjälp samma dag som elever kommer. Elever tenderar att söka hjälp när läget är akut och 

de är i behov av stöd utan fördröjning (Barnes et al., 2004). En reflektion här är att då 

navet i livsvärlden utgörs av kroppen, så blir varje förändring som sker i kroppen även en 
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förändring i individens upplevelse av den egna hälsan. Därmed skapar en skada eller 

smärta någonstans en känsla av oro, rädsla och stress hos eleven och då uppstår ett akut 

behov av att få guidning och trygghet från skolsköterskan i syfte att motverka ohälsa. 

Resultatet i föreliggande studie visar att skolsköterskorna upplever att det är centralt med 

tydliga rutiner och riktlinjer samt stöd för att kunna vara tillgänglig på rätt sätt. 

Reuterswärd och Lagerström (2010) påvisar att det är viktigt att det finns förståelse i 

organisationen för skolsköterskors roll, och för vilka förutsättningar som behövs för det 

hälsofrämjande arbetet. En reflektion här är att både skolsköterskorna i föreliggande studie 

och Reuterswärd och Lagerström (2010) lyfter fram att det kollegiala stödet är en 

avgörande förutsättning för att kunna utföra sitt arbete. Trots det ser förutsättningarna för 

stöd väldigt olika ut, vilket kan påverka kvaliteten och likvärdigheten på skolsköterskornas 

arbete. Vidare ses i föreliggande studie att stöd från rektor är av central betydelse, vilket 

kan leda till en risk att skolsköterskorna blir beroende av att ha en förstående ledning för 

att kunna utföra sitt uppdrag. Därmed har skolans ledning en direkt påverkan på hur 

skolsköterskorna kan vara tillgängliga och hur de ska arbeta med tillgänglighet i 

skolmiljön. Reuterswärd och Lagerström (2010) beskriver vidare att skolsköterskor ser att 

det finns en brist på generella teorier och metoder vilket kan leda till olika arbetsmetoder. 

En reflektion här är att studiens skolsköterskor lyfter fram att de arbetar på olika sätt men 

det framkommer ingen koppling till att skolsköterskorna arbetar, eller ska arbeta, enligt 

någon generell eller specifik teori. Kan detta bero på att skolsköterskan i stort fortfarande 

är en ”doer” istället för en ”thinker” enligt Rising Holmström et al. (2015)? Det i sin tur 

skulle betyda att skolsköterskor fortfarande är mer inriktade på åtgärdande arbete före det 

hälsofrämjande arbetet. 

Skolsköterskorna i denna studie uttrycker att de regelbundet rör sig i skolmiljön i syfte att 

skapa relationer med elever. De sätter elevers behov främst genom att exempelvis 

medvetet befinna sig på sin mottagning när elever har rast. Det visar att skolsköterskor har 

en tydlig strategi då det gäller tillgänglighet, att skapa relationer och uppfylla andras 

förväntningar i syfte att främja hälsa och lärande. Rising Holmström et al. (2015) påvisar 

att skolsköterskor uttrycker att det är nödvändigt med en god relation med elever i det 

hälsofrämjande arbetet. Det kan uppnås genom att skolsköterskor är flexibla och utgår från 

elevers behov före sin egen bekvämlighet (Rising Holmström et al., 2015).  

Skolsköterskorna i föreliggande studie upplever förväntningar på konstant tillgänglighet 

från skolpersonal, vilket kan skapa stress och oro. En reflektion här är att det blir komplext 

när skolsköterskorna förväntas ha ständig akutberedskap samtidigt som de på ett 

kvalitetssäkert sätt ska utföra planerade insatser. Elevantalet på en skolskötersketjänst blir 

därmed avgörande för hur skolsköterskor kan uppfylla förväntningarna på att arbeta både 

åtgärdande och hälsofrämjande utan att riskera sin egen hälsa. Enligt Johansson och 

Ehnfors (2006) anser elever att skolsköterskor ska vara tillgängliga när de behöver dem. 

Elever ser det som positivt om skolsköterskor skulle ha färre skolor och färre elever att 

ansvara för (Johansson & Ehnfors, 2006). Kruger, Toker, Radjenovic, Comeaux och 

Macha (2009) påvisar att antalet skolor och antal elever som skolsköterskor ansvarar för 

påverkar deras omfattning av omvårdnaden av elever. Enligt Lightfoot och Bines (2000) 

upplever många skolsköterskor att deras tillgänglighet påverkas negativt av att de har en 

stor arbetsbelastning på grund av ett stort antal elever. Elevantal och tid blir således 
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avgörande faktorer för skolsköterskors möjlighet att kunna ta del av elevers livsvärld och 

för att kunna ge god omvårdnad.  

Resultatet i denna studie visar att skolsköterskorna som arbetar i socialt utsatta områden 

med många nyanlända och stor social problematik upplever sig vara mer behövda, mer 

betydelsefulla och ser att de gör en stor skillnad. Skolsköterskorna upplever vidare att 

tillgängligheten på skolor i områden där det bor många nyanlända elever är viktigare då 

dessa elevers föräldrar inte har samma möjligheter som föräldrar med etnisk svensk 

bakgrund. Enligt Puskar och Bernardo (2007) har skolsköterskor en särskilt viktig position 

när det gäller att tidigt fånga upp elever som är socialt utsatta, har psykisk ohälsa, och som 

riskerar att inte nå målen för utbildningen. Rising Holmström et al. (2015) lyfter fram att 

då det gäller resurssvaga elever och deras familjer är samverkan på både individ- och 

gruppnivå särskilt betydelsefullt och utgör en stor del av skolsköterskors åtgärdande arbete. 

Trots det upplever skolsköterskor att en stor del av det åtgärdande arbetet handlar om 

”brandkårsutryckningar” istället för samverkan och att arbeta hälsofrämjande. Den 

förändrade synen på skolsköterskans roll kräver ett förhållningssätt som utgörs av ett 

hälsofrämjande perspektiv och en dialog, relation och samverkan med elever, föräldrar och 

pedagoger. (Rising Holmström et al., 2015). På så sätt kan skolsköterskan gå från att vara 

en ”doer” till en ”thinker” vilket främjar möjligheten att vara tillgänglig på rätt sätt under 

skoldagen.  

Konklusion 

 

Tillgänglighet är centralt i skolsköterskors uppdrag och genomsyrar till stor del deras 

arbetssätt. Tidigare forskning har inte fokuserat på skolsköterskors upplevelse av att vara 

tillgänglig under skoldagen. I studien visar resultatet att skolsköterskor använder sig av 

flertalet anpassade strategier för att vara tillgängliga gentemot olika professioner i skolan, 

föräldrar och elever. En utmaning för skolsköterskor när det gäller att vara tillgänglig i den 

pedagogiska världen är att deras roll är vag och att uppdraget är otydligt gentemot andra 

professioner. Tidigare forskning visar att skolsköterskor har en begränsad legitimitet på 

skolan och att det därför krävs att de tydliggör sitt uppdrag, något som de upplever kan 

vara svårt. Studiens resultat lyfter fram att det är centralt med stöd från ledning och 

kollegor för att skolsköterskor ska kunna befästa sin position på skolan och för att de ska få 

möjlighet att vara tillgängliga på rätt sätt. Det är därför av vikt att få till stånd ett 

paradigmskifte där synen på skolsköterskan går från att arbeta åtgärdande till ett 

förhållningssätt där skolsköterskans roll grundas i ett hälsofrämjande och salutogent 

arbetssätt. Vid utvecklingen av att synliggöra skolsköterskors arbete och hur de ska vara 

tillgängliga, är förankrade och implementerade styrdokument som betonar skolsköterskors 

hälsofrämjande roll avgörande.  

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Om synen på skolsköterskans roll och uppdrag är otydlig riskerar det att leda till att 

skolsköterskor är tillgängliga på olika sätt under skoldagen, utan att ha en gemensam 

samsyn på vad tillgänglighet innebär. Resultatet av skolsköterskors arbete blir då varken 
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likvärdigt eller av samma kvalitet. Studien och dess resultat kan ha praktisk betydelse på så 

vis att den kan utgöra en grund för diskussioner om innebörden av skolsköterskors 

tillgänglighet och hur deras roll och uppdrag kan se ut mot bakgrund av det. Rent konkret 

kan detta handla om att lyfta fram tillgänglighetsperspektivet på ledningsnivå nationellt, 

kommunalt och lokalt i syfte att säkerställa att perspektivet finns förankrat i styrdokument. 

Att diskutera frågan i egna nätverk främjar vidare samsynen på skolsköterskors 

tillgänglighet och hälsofrämjande roll. Resultatet bidrar med ett nytt perspektiv till 

befintlig forskning, med tanke på tidigare brist på studier som undersökt skolsköterskors 

upplevelse av att vara tillgänglig i skolmiljön. På så sätt torde detta resultat vara av intresse 

för att synliggöra fenomenet. Studiens resultat och framtida forskning på ämnet bidrar till 

att synliggöra frågan om skolsköterskors upplevelse av att vara tillgänglig under 

skoldagen. Detta kan bidra till att underlätta paradigmskiftet där skolsköterskan går från att 

vara en ”doer” till en ”thinker” och där det hälsofrämjande perspektivet får utrymme, vilket 

skulle gynna hälsa och lärande. Vidare forskning kan vara att närmare undersöka 

skolsköterskors egentliga stöd från verksamheten och dess betydelse för skolsköterskors 

möjligheter att vara tillgänglig. Ytterligare förslag på forskning kan handla om 

skolsköterskors syn på hur samsyn och likvärdighet på skolsköterskerollen och - uppdraget 

kan främjas.  
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Bilaga 1 

Information om deltagande i en studie avseende 

skolsköterskans upplevelse av förväntningar på att vara 

tillgänglig 

Studier har visat att skolsköterskans tillgänglighet är central för hens arbete och nödvändig 

för att kunna erbjuda elever, föräldrar och övrig skolpersonal stöd, samt för att kunna bidra 

till välbefinnande och hälsa. Genom sin tillgänglighet, som till stor del praktiseras genom 

en ”öppen dörr” policy, kan skolsköterskan ta emot spontana och planerade besök, något 

som bidrar till möjligheten att kunna erbjuda hjälp, kunskap och stöd. Samtidigt finns det 

förväntningar/krav från omgivningen på att skolsköterskan ständigt ska finnas på plats, 

något som hen själv kan uppleva skapar svårigheter. Idag finns det få kvalitativa studier 

som beskriver skolsköterskans egen upplevelse av förväntningar på att vara tillgänglig. 

Detta kan vara av intresse att studera närmare för att få en ökad kunskap om 

skolsköterskans upplevelse av att finnas tillgänglig. 

Vi är två skolsköterskestuderande på Högskolan i Skövde, som gärna vill intervjua dig om 

dina upplevelser av förväntningar på att vara tillgänglig. Du tillfrågas därför i detta brev 

om deltagande i vår studie avseende skolsköterskans upplevelse av förväntningar på att 

vara tillgänglig. Studien kommer att genomföras via intervjuer med skolsköterskor. 

Intervjuerna kommer att spelas in elektroniskt. Intervjun kommer att ske under ett tillfälle, 

på din arbetsplats och vi beräknar att det kommer att ta ca 45 minuter. Deltagandet i 

studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta utan att behöva ange varför. Alla de 

uppgifter du lämnar till oss kommer att behandlas konfidentiellt. Det betyder att ingen 

obehörig kommer att ha tillgång till datamaterialet, som heller inte kommer att kunna 

härledas till skola eller specifik skolsköterska. Materialet kommer efter att studien är 

genomförd och godkänd att förstöras. Resultatet ska kunna användas och komma till nytta 

för våra kurskamrater på skolsköterskeutbildningen, men även till verksamma 

skolsköterskor. Om du är intresserad delger vi dig gärna resultatet från studien.  

Om du är intresserad av att delta önskar vi att du kontaktar oss och ger oss ditt samtycke 

senast den 9 februari 2018 (kontaktuppgifter finns nedan). Vid frågor är du välkommen att 

höra av dig till oss. 

Med vänliga hälsningar:  

Anna Eriksson och Helene Karatas, Högskolan i Skövde  

E-mail: h16anner@student.his.se,  tel: xxxx-xxx xxx  

E-mail: c16helka@student.his.se, tel: xxxx- xxx xxx 

Handledare för studien: Marie Wilhsson, fil.doktor, Universitetslektor i omvårdnad, 

Institutionen för hälsa och lärande, vid Högskolan i Skövde.  

E-mail: marie.wilhsson@his.se 

mailto:h16anner@student.his.se


32 

 

Bilaga 2 

Information om deltagande i en studie avseende 

skolsköterskans upplevelse av förväntningar på att vara 

tillgänglig 

Studier har visat att skolsköterskans tillgänglighet är central för hens arbete och nödvändig 

för att kunna erbjuda elever, föräldrar och övrig skolpersonal stöd, samt för att kunna bidra 

till välbefinnande och hälsa. Genom sin tillgänglighet, som till stor del praktiseras genom 

en ”öppen dörr” policy, kan skolsköterskan ta emot spontana och planerade besök, något 

som bidrar till möjligheten att kunna erbjuda hjälp, kunskap och stöd. Samtidigt finns det 

förväntningar/krav från omgivningen på att skolsköterskan ständigt ska finnas på plats, 

något som hen själv kan uppleva skapar svårigheter. Idag finns det få kvalitativa studier 

som beskriver skolsköterskans egen upplevelse av förväntningar på att vara tillgänglig. 

Detta kan vara av intresse att studera närmare för att få en ökad kunskap om 

skolsköterskan upplevelse av förväntningar på att finnas tillgänglig.  

Vi är två skolsköterskestuderande på Högskolan i Skövde, som genomför en studie 

avseende skolsköterskans upplevelse av förväntningar på att vara tillgänglig. Vi vill 

informera dig om att skolsköterskan på din skola har anmält intresse att delta i vår studie. 

Studien kommer att genomföras via intervjuer med skolsköterskor. Intervjun kommer att 

spelas in elektroniskt. Intervjun kommer att ske under ett tillfälle, på skolan, under 

arbetstid och den beräknas ta ca 45 minuter. Deltagandet i studien är frivilligt och 

skolsköterskan kan när som helst avbryta sin medverkan utan att ange varför. 

Skolsköterskan lämnar sitt samtycke till medverkan vid intervjutillfället. Med bifogad 

samtyckesblankett vill vi även inhämta ditt samtycke till skolsköterskans deltagande. 

Alla de uppgifter skolsköterskor lämnar till oss kommer att behandlas konfidentiellt. Det 

betyder att ingen obehörig kommer att ha tillgång till datamaterialet, som heller inte 

kommer att kunna härledas till skola eller specifik skolsköterska. Materialet kommer efter 

att studien är genomförd och godkänd att förstöras. Resultatet ska kunna användas och 

komma till nytta för våra kurskamrater på skolsköterskeutbildningen, men även till 

verksamma skolsköterskor. Vid intresse delger vi dig resultatet från studien. För ytterligare 

information kontakta oss gärna.  

Med vänliga hälsningar  

Anna Eriksson och Helene Karatas, Högskolan i Skövde 

E-mail: h16anner@student.his.se, tel: xxxx – xxx xxx 

E-mail: c16helka@student.his.se, tel: xxxx – xxx xxx 

Handledare för studien är Marie Wilhsson, fil.doktor, Universitetslektor i omvårdnad, 

Institutionen för hälsa och lärande, vid Högskolan i Skövde.  

E-mail: marie.wilhsson@his.se  

mailto:h16anner@student.his.se
mailto:c16helka@student.his.se
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Bilaga 3 

Samtyckesblankett till studie avseende skolsköterskans 

upplevelse av förväntningar på att vara tillgänglig 

Studier har visat att skolsköterskans tillgänglighet är central för hens arbete 

och nödvändig för att kunna erbjuda elever, föräldrar och övrig skolpersonal 

stöd, samt för att kunna bidra till välbefinnande och hälsa. Genom sin 

tillgänglighet, som till stor del praktiseras genom en ”öppen dörr” policy, kan 

skolsköterskan ta emot spontana och planerade besök, något som bidrar till 

möjligheten att kunna erbjuda hjälp, kunskap och stöd. Samtidigt finns det 

förväntningar/krav från omgivningen på att skolsköterskan ständigt ska finnas 

på plats, något som hen själv kan uppleva skapar svårigheter. Idag finns det få 

kvalitativa studier som redovisar skolsköterskans egen upplevelse av 

förväntningar på att vara tillgänglig. Det är därför intressant att studera detta 

närmare.  

Härmed samtycker jag till att delta i aktuell studie och jag är införstådd med 

att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta utan att ange 

orsak.  

Namn:………………………………………………………………………… 

Namnförtydligande:…………………………………………………………… 

Befattning/Skola:……………………………………………………………… 

Ort/Datum:……………………………………………………………………... 
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Bilaga 4 

 

Samtyckesblankett till studie avseende skolsköterskans 

upplevelse av förväntningar på att vara tillgänglig 

Studier har visat att skolsköterskans tillgänglighet är central för hens arbete 

och nödvändig för att kunna erbjuda elever, föräldrar och övrig skolpersonal 

stöd, samt för att kunna bidra till välbefinnande och hälsa. Genom sin 

tillgänglighet, som till stor del praktiseras genom en ”öppen dörr” policy, kan 

skolsköterskan ta emot spontana och planerade besök, något som bidrar till 

möjligheten att kunna erbjuda hjälp, kunskap och stöd. Samtidigt finns det 

förväntningar/krav från omgivningen på att skolsköterskan ständigt ska finnas 

på plats, något som hen själv kan uppleva skapar svårigheter. Idag finns det få 

kvalitativa studier som redovisar skolsköterskans egen upplevelse av 

förväntningar på att vara tillgänglig. Det är därför intressant att studera detta 

närmare.  

Härmed ger jag mitt samtycke till att skolsköterska på vår skola deltar i 

aktuell studie avseende skolsköterskans upplevelse av förväntningar på att 

vara tillgänglig.  

 

Namn:………………………………………………………………………… 

Namnförtydligande:…………………………………………………………… 

Befattning/Skola:……………………………………………………………… 

Ort/Datum:……………………………………………………………………... 
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Bilaga 5 

 

Intervjuguide  

• Hur många år har du arbetat som skolsköterska? 

• Vilken utbildning har du? 

• Hur många elever ansvarar du för på din skola? 

• Vilka årskurser ansvarar du för på din skola? 

 

• Vad är tillgänglighet för dig?  

• Hur agerar/arbetar du för att vara tillgänglig? 

• Finns det hinder för din tillgänglighet?  

• Finns det något som underlättar din tillgänglighet? 

• Vilka förväntningar upplever du att det finns på att du ska vara tillgänglig?  

• Hur upplever du eventuella förväntningar på att vara tillgänglig? 

• Påverkas du/ditt arbete av förväntningar på att vara tillgänglig?  

• På vilket sätt påverkas du av förväntningar på att vara tillgänglig?  

 

• Hur menar du? 

• Kan du utveckla detta? 

• Vad innebär detta? 

• Hur kände du? 

• Vad tänker du om detta? 

 

• Finns det något mer du vill framföra kopplat till det vi har pratat om? 
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