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Bakgrund Ett stort antal nyanlända barn och ungdomar har börjat skola i Sverige under de 

senaste åren. Skolsköterskor har en unik möjlighet att på ett jämlikt sätt främja hälsa och en 

hälsosam livsstil hos dessa barn och ungdomar. Tidigare studier visar en särskild utsatthet i 

denna grupp vilket ligger till grund för föreliggande studie. 

Syftet med studien var att beskriva hur skolsköterskor arbetar för att främja en god livsstil 

hos nyanlända barn och ungdomar i Sverige.   

Metoden var kvalitativ metod med induktiv ansats. Semistrukturerade intervjuer användes 

som datainsamlingsmetod och analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys.  

Resultatet genererade i två huvudkategorier som mynnade i ett tema. Huvudkategorierna var 

Följsam och lyhörd i mötet och Driva arbetet framåt genom att tänka nytt och temat som 

dessa mynnade i var Genom mötet med individen skapas möjligheter och utveckling.  

Konklusionen visar på betydelsen av att skapa ett möte med det nyanlända barnet genom att 

på ett följsamt sätt skapa trygghet, tillit och att ge relevant information. Men även behovet 

av att tänka nytt, anpassa och på så sätt skapa förutsättningar för hälsofrämjande arbete. 

Föreliggande studie pekar även på de utmaningar som skolsköterskor ställts inför de senaste 

åren och behovet av ytterligare forskning. 
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The background A large number of newly arrived immigrant children and adolescents have 

started school in Sweden in recent years. School nurses have a unique opportunity to promote 

health and a healthy lifestyle in these children and adolescents equally. Previous studies 

show a particular vulnerability in this group, which forms the basis of the present study. 

The purpose of the study was to describe how school nurses work to promote a good lifestyle 

with newly arrived immigrant children and adolescents in Sweden. 

The method used was qualitative with an inductive approach. Semi-structured interviews 

were used as a data collection method and analyzed according to qualitative content analysis. 

The result generated in two main categories that resulted in a theme. The main categories 

were Flexible and responsive in the meeting and Force the work forward by thinking new 

and the theme that these resulted in was Through the meeting with the individual, 

opportunities and progress are created.  

The conclusion shows the importance of creating a meeting with the newly arrived 

immigrant child by providing security, trust and relevant information. Present study also 

points to the challenges faced by school nurses in recent years and the need for further 

research.
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INLEDNING 

Allt fler ungdomar i Sverige upplever psykisk ohälsa och nyanlända ensamkommande 

ungdomar är överrepresenterade i självmordsstatistiken bland unga. Psykisk hälsa främjas 

av god sömn, daglig fysisk aktivitet och god kosthållning för att få energi och näring. 

Tidigare studier visar att känsla av sammanhang, samhörighet och integration är viktiga 

faktorer för en god livsstil. Liksom en stödjande miljö och goda livsvillkor. Dessa faktorer 

kan ses som betydelsefulla livsstilsområden inom elevhälsans arbete för att främja hälsa och 

lärande. För att skapa en jämlik elevhälsa för alla barn och ungdomar i Sverige bör just hälsa 

och lärande gå hand i hand.  

Begränsad kunskap finns inom området om hur skolsköterskor arbetar förebyggande och 

hälsofrämjande för att stödja nyanlända barn och ungdomars hälsa och livsstil. För att stärka 

nyanlända barn och ungdomars hälsa är det av vikt att identifiera faktorer som främjar hälsa 

och förebygger ohälsa. Att ge nyanlända barn och ungdomar samma livsvillkor, och därmed 

samma möjlighet till fritidsaktiviteter och en inkluderande skola, som övriga barn och 

ungdomar. Det är därför av betydelse att öka kunskapen om hur skolsköterskan arbetar 

förebyggande och hälsofrämjande för att främja hälsa och livsstil hos nyanlända barn och 

ungdomar.  

BAKGRUND 

Nyanlända barn och ungdomar 

Att vara nyanländ innebär enligt Skollagen (SFS 2010:800, 12 a §), att hen bor i Sverige 

men tidigare varit bosatt utomlands. Barnet har heller inte hunnit påbörja sin utbildning i 

Sverige innan hösttermin det år hen fyller sju år. Efter fyra års skolgång i Sverige anses inte 

längre barnet eller den unge som nyanländ. Asylsökande kommer ifrån ett annat land men 

lämnar hemlandet för att söka skydd i Sverige. När asylärendet är bestämt får personen 

uppehållstillstånd eller avslag på ansökan (http://www.migrationsverket.se). År 2015 kom 

70 384 barn till Sverige och sökte asyl hälften av dessa barn var ensamkommande 

(Migrationsverket, 2015).  En person under 18 år som kommit till Sverige, utan legal 

vårdnadshavare, och sökt asyl benämns som ett ensamkommande barn (Migrationsverket, 

2017). År 2017 kom det 8507 asylsökande barn till Sverige och 1336 av dessa barn var 

ensamkommande.  

Nyanlända barn och ungdomars hälsa 

En metastudie visar att 3–30 procent av barn som flytt från sitt hemland, lider av depression 

och 19–54 procent lider av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) (Bradby, Humphris, 

Newall & Phillimore, 2015). Olika delar i asylprocessen kan påverka barns hälsa negativt, 

så som trångboddhet, brist på vård och skolgång, ovisshet och separationer från familj och 

vänner och andra i sin närhet som blir utvisade (Socialstyrelsen, 2016). En god hälsa och att 

få grundläggande behov tillgodosedda ses som viktiga faktorer för en fungerande etablering 
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i det svenska samhället.  Regeringen har utifrån detta beslutat att ge Röda korset medel för 

att fortsätta sitt arbete för nyanländas hälsa (Regeringskansliet, 2017). 

Folkhälsomyndigheten, rapport om Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18, visar att barn 

och ungdomars levnadsvanor har förbättrats de senaste åren. Samtidigt noteras en ökad 

ohälsa bland unga tonårsflickor och en ökad skolrelaterad stress bland både flickor och 

pojkar (Folkhälsomyndigheten, 2018). Skolan har fokus på lärande men elevers psykiska 

hälsa påverkar skolprestationen och det är därför av betydelse att lärande och psykisk hälsa 

ses som en helhet (Gustafsson et al., 2010). Skolbarns hälsovanor kommer efter beslut från 

regeringen framöver ha ett större fokus på hälsa bland nyanlända barn och ungdomar 

(Regeringskansliet, 2017). 

 

Att som nyanländ komma till ett helt nytt land, att tvingas fly från sitt hemland, att förlora 

sin familj och vänner samt ha traumatiska minnen kan leda till ohälsa (Sveriges kommuner 

och landsting [SKL], 2017). Barn som flytt eller är barn till föräldrar som tvingats fly från 

sitt hemland är extra sårbara för psykosomatiska problem och psykisk ohälsa så som ångest 

och depression (Belhadj Kouider, Koglin & Petermann, 2014). Att befinna sig mellan två 

kulturer, den från sitt hemland och den kultur som de möter i Sverige kan upplevas svårt för 

många barn (Motti-Stefanidi, 2017). Detta blir tydligt när föräldrar som immigrerar med sina 

barn försöker anpassa sig till det nya landets förväntningar, värderingar och normer 

(Bornstein, Deater-Deackard & Lansford, 2007). Föräldrar är viktiga för sina barn och det 

är de som tillgodoser barnens behov och ger dem trygghet (Betancourt et al., 2015). Hodes, 

Jagdev, Chandra och Cunniff (2008) har i en studie undersökt skillnader i traumatiska 

händelser för ensamkommande barn på flykt och barn som flyr med sina föräldrar. Resultatet 

visar att 55,8 procent av de ensamkommande barnen dör under flykten till skillnad mot barn 

som var på flykt med sina föräldrar där 11,8 procent av barnen dog. Ensamkommande barn 

riskerar att utsättas för traumatiska händelser under flykten så som sexuell exploatering, 

sjukdom, separation, malnutrition och att hamna i stridssituationer.  

 

Immigrerade föräldrars engagemang i sitt barns skolgång gynnar lärandet och minskar 

kunskapsbortfall (Jeynes, 2017). För föräldrarna kan detta vara ett effektivt sätt att integreras 

i det nya samhället (OECD, 2017). Dock kan immigrerade föräldrar känna sig exkluderade 

från skolan relaterat till språk, nya normer och upplevelsen att lärare undviker dem (Kim, 

2009). Barn som kommer till Sverige och söker asyl, eller på annat sätt finns i landet men 

saknar uppehållstillstånd, har rätt att gå i skola fram till att de är 18 år. Eller tills det att de 

gått färdigt sin gymnasieutbildning, om de påbörjat gymnasiestudier innan de fyllt 18 år 

(SFS 2010:800). Lagen om mottagande av bland annat asylsökande (SFS 1994:137) betonar 

rätten till en meningsfull sysselsättning i lämplig omfattning. En studie av Söderqvist, 

Sjöblom och Bülow (2016) belyser vikten av att ensamkommande barn och ungdomars 

grundläggande behov identifieras, för att kunna ge god omvårdnad och omhändertagande. 

Wilhsson, Svedberg, Carlsson, Högdin och Nygren (2017) menar att en inkluderande skola 

ger barn och ungdomar en ökad möjlighet att utveckla olika strategier för att hantera krav 

och utmaningar. Clausson och Morberg (2012) skriver att hälsofrämjande arbete är att skapa 

villkor som erbjuder möjligheter till anknytning mellan individer, grupper och dess insatser 

och hälsomål. 
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Livsstil 

Begreppet livsstil syns först i skrift under 1920-talet då psykologen Alfred Adler använde 

det för att beskriva hur en person förhåller sig till sitt liv. Under mitten av 1900-talet kom 

livsstils begreppet att användas mer flitigt, på grund av västvärldens ekonomiska 

högkonjunktur, vilket ledde till att människor i större omfattning kunde välja hur de ville 

leva sina liv. Begreppet livsstil kan ses utifrån två olika synsätt, där de ena menar att 

människor styrs av samhället och att livsstil därmed blir beroende av hur samhället ser ut. 

Medan den andra tolkningen av livsstil pekar på den enskilda människan som ensam 

oberoende faktor som själv styr sina val kring sin livsstil och därmed även sina beteenden 

(Svensson & Hallberg, 2010). Giddens (2005) menar att livsstil hos en person inte bara fyller 

ett slags nyttobehov för individen utan att det även bidrar till en självidentitet utifrån hur 

personen väljer att leva och de materiella ting som stödjer valet av livsstil. Gillis (1997) 

definierar en hälsosam livsstil hos ungdomar som “a multidimensional pattern of 

discretionary activities and perceptions that are a part of an adolescent’s daily approach to 

living and that significantly affect health status in a positive manner”(s 31). Hälsofrämjande 

arbete är tätt sammanslutet med livsstil, då ett hälsofrämjande arbete innebär att genom 

processer bidra till att människor själva kan förbättra sin hälsa genom att möjliggöra 

egenkontroll (WHO, u.å.).  

 

Skolan ska vara en trygg plats för social gemenskap och där hälso- och livsstilsfrågor 

diskuteras (Skolverket, 2011a-e). Inom elevhälsan ska kunskap om risk- och friskfaktorer 

relaterade till livsstil finnas och förebyggande arbete ska ske för att upptäcka elever i riskzon 

och risker i elevernas vardagsmiljöer. Detta innebär bland annat hälsoundervisning kring 

ämnen som tobak, alkohol, sex och samlevnad, jämställdhet och andra livsstilsrelaterade 

frågor (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). I samma skrift nämns även behovet att i de 

hälsobesök som ska erbjudas elever under minst tre gånger i grundskolan och minst en gång 

i gymnasieskolan, ta upp frågor kring kost, motion och sömn. Det är viktigt att se hur livsstil 

hör samman med fler faktorer i hur människor lever och vilka förutsättningar de har. Bland 

barn och ungdomar är samband mellan livsstilsfaktorer, så som kost, rökning, alkohol och 

fysisk aktivitet, och socioekonomisk standard tydligt. Dessa faktorer visar sig försämras 

något under ungdomstiden och risken ökar för att denna negativa utveckling fortsätter under 

vuxenåren (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Flera faktorer påverkar barns framtida hälsoutfall så som gener, biologi och miljö. Detta 

innebär att barns nuvarande livssituation har betydelse för utveckling av riskbeteenden, 

självskattad hälsa, funktionsförmåga och vilka sjukdomar barnet kommer att få i framtiden. 

Livssituationen påverkar barnets utveckling av psykisk och fysisk hälsa samt kognitiv 

utveckling (Maggi, Irwin, Siddiqi & Hertzman, 2010; Braveman & Barclay, 2009; Cohen, 

Janicki-Deverts, Chen & Matthews, 2010). 

Kost 

En nyttig kost är viktig för att tillfredsställa kroppens näringsbehov och för att förebygga 

sjukdomar. Livsstil påverkar människors matvanor och därmed även risken att utveckla 

levnadsvanerelaterade sjukdomar som vuxen. En god kost bör bestå av mycket baljväxter, 

frukt och grönsaker. Men även vegetabiliska oljor med omättat fett, fisk och 

fullkornsprodukter (Eneroth & Björck, 2015). Övervikt hos skolbarn kan ses i relation till de 

kostvanor som barnet har, så som intag av mat som innehåller lågt näringsvärde och högt 

energivärde samt sparsamt med grönsaker och frukt (Davis, Cullen, Watson, Konarik, & 
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Radcliffe, 2009). Detta går även att knyta till familjers socioekonomiska standard, där 

samband finns mellan vårdnadshavares lägre inkomst och utbildningsnivå och barns 

minskade intag av frukt och grönt (Rasmussen et al., 2006). När världshälsoorganisationen 

(WHO) studerat folkhälsa utifrån kostintag har de konstaterat att ett lågt intag av frukt och 

grönt leder till att upp emot 2,7 miljoner människor varje år avlider genom ökad sjuklighet 

och därmed en ökad risk för tidig död. Tillväxtmönster kan även länkas till de arvsanlag 

barnet har, eventuella sjukdomar och olika syndrom. Hos barn som invandrat kan det finnas 

påverkan både från Sverige och det land som barnet invandrat från. I västvärlden har 

levnadsförhållandena förändrats drastiskt under det senare 1900-talet vilket har lett till 

ohälsosamma livsstilsförändringar kring kost och motion som bidragit till att allt fler i 

västvärlden har övervikt eller fetma (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). 

 

Muckian, Snethen och Buseh (2017), menar att skolsköterskor har ett stort ansvar att arbeta 

hälsofrämjande med att skapa en god kosthållning hos elever men att tiden inte alltid räcker 

till. Studien visar att skolsköterskan försöker vara en god förebild, att själv äta nyttig mat, 

bjuda på frukt, utbilda personal, elever och vårdnadshavare. Skolsköterskan arbetar även 

tillsammans med idrottslärare, hemkunskapslärare samt med att stödja elever och 

vårdnadshavare för att främja hälsosammare kosthållning. Hos vuxna nyanlända i Sverige 

visar Zdravkovic, Grahn och Björngren Cuadras (2016) att livsstilsfaktorer så som rökning, 

övervikt, fetma och inaktivitet är faktorer som på sikt kan leda till ohälsa.  

 

Den preventiva paradoxen förklarar att de insatser som riktas till bland annat personer med 

fetma och som även har en ökad risk för diabetes typ 2, egentligen bara når fåtalet av dessa 

personer om de preventiva insatserna endast riktas mot personer som har högrisk att utveckla 

ohälsa. Medan nyinsjuknanden motverkas bäst genom att rikta preventiva åtgärder mot den 

stora grupp som har lätt förhöjd risk att utveckla ohälsa (Rose, 1985). Detta stöds även av 

den stegvisa trappa som visar på behovet av att inte bara erbjuda hälsovård och stöd till de 

mer utsatta grupperna utan rikta hälsofrämjande åtgärder till alla. Då behoven går stegvis, 

det vill säga att det inte bara finns de som behöver stöd och de som inte gör det, utan utsatthet 

finns i olika nivåer. Alla människor har grundläggande behov men behöver olika mycket 

stöd, detta samband kan även betecknas proportionell universalism (WHO, 2008). Exempel 

på verksamheter som driver hälsofrämjande arbete och stöd till alla är barnhälsovården och 

elevhälsans medicinska insats (EMI). 

Sömn 

God sömn har sen urminnes tider kopplats till möjligheten att leva ett långt liv med god 

hälsa. Sömnproblem är den tredje vanligaste orsaken till besök hos läkare och förskrivningen 

av sömnmedel har ökat. Läkemedelsverkets rapport, Kartläggning av 

melatoninanvändningen hos barn och ungdomar, visar en fortsatt ökad förskrivning av 

sömnläkemedlet melatonin. Mellan år 2006–2017 sågs en 15-faldig ökning hos flickor och 

en 20-faldig ökning hos pojkar, mellan 0–17 år, vad beträffande expedieringen av recept på 

melatonin (Läkemedelsverket, 2019). Sömnbrist och sömnstörningar av olika slag leder ofta 

till trötthet/sömnighet under den vakna delen av dygnet följt av irritabilitet, vilket påverkar 

personen och dess omgivning negativt (Ulfberg, 2010). Sömnen ger återhämtning för 

hjärnan och kroppen, dålig sömn eller sömnunderskott försämrar och försvårar 

inlärningsförmågan, fysisk och psykisk hälsa samt livskvalitet (Socialstyrelsen & 

Skolverket, 2016). Sömnen styrs av flera känsliga mekanismer, komplicerade funktioner i 

vårt nervsystem (Ulfberg, 2010). 
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Hjärnans utveckling under puberteten och ungdomsåren påverkar sömn och dygnsrytm 

mycket kraftigt, detta är en biologisk orsak till att sömnstörningar är vanliga under 

ungdomsåren (Berg Kelly, 2014). Det är en tid av intensiv utveckling av hjärnan och kroppen 

där sömnbehovet är som allra störst. Ulfberg (2010) lyfter ökad sömnproblematik med 

sömnunderskott hos ungdomar och menar att ungdomar i tidig adolescens har ett ökat 

sömnbehov. En förändring är dock att sömnen förskjuts, ungdomar somnar senare och sover 

tungt när de ska kliva upp för att åka till skolan (Berg Kelly, 2014). Sömnstörningar kan 

orsakas av hälsoproblem som infektioner, allergier och andra medicinska problem. Psykiska 

faktorer som traumatiska händelser, olyckor och mobbing, sociala faktorer som oro, ängslan, 

kriser i familjen till att inte komma sig ifrån dator och TV i rimlig tid kan inverka negativt 

på sömnen (Ulfberg, 2010). I rapporten Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18 framgår att 

de vanligaste psykiska besvären bland eleverna är irritation, dåligt humör samt svårigheter 

att somna. Nedstämdhet, nervositet, irritation och sömnsvårigheter är vanligare bland flickor 

än bland pojkar i ålder 13 till 15 (Folkhälsomyndigheten, 2018). En studie av Östberg, 

Alfven och Hjern (2006) visar att skolbarn i ålder 10–18 år upplever psykosomatiska 

symtom som huvudvärk, magproblem och svårigheter att somna i relation till levnadsvanor 

och familjekonstellationer. I familjer med endast en vuxen person var symtomen fler än i 

familjer med två vuxna. Ekonomisk stress visade sig vara den mest utlösande faktorn för 

psykosomatiska symtom. Studien visade att symtom var färre hos immigrerade barnfamiljer 

(Östberg, Alfven & Hjern, 2006). Zdravkovic et al. (2016) visar att var femte nyanländ som 

var med i studien upplevde att de sov ganska eller mycket dåligt.  

Fysisk aktivitet 

Hälsofrämjande fysisk aktivitet är aktiviteter som främjar hälsa utan att åsamka skada. 

Viktiga långsiktiga effekter ur ett hälsoperspektiv är effekter på kroppsfett, hjärt-

kärlsjukdomar, ett starkt och friskt skelett, självkänsla och psykisk ohälsa. Litteraturen visar 

att en ökande del av befolkningen motionerar eller idrottar mer än för tjugo år sedan 

samtidigt som fysisk aktivitet alltmer ersätts av en stillasittande livsstil då samhällets krav 

på fysisk aktivitet minskar. Klyftan mellan fysisk aktivitet och fysisk passivitet har även ökat 

hos barn (Bramhagen & Carlsson, 2013). Det finns forskning som visar på att ungdomar rör 

sig mindre än vad som rekommenderas trots de hälsorelaterade fördelar som kommer med 

fysisk aktivitet (Hallal, 2012; Rasmussen et al., 2006). Fysisk aktivitet tycks snarare minska 

under ungdomstiden särskilt bland flickor (Van Der Horst, Paw, Twisk & Van Mechelen, 

2007). 

 

Både i ungdomsåren och i vuxen ålder har fysisk aktivitet gynnsamma effekter på hälsan. 

Att som barn och ungdom vara fysisk aktiv gynnar skolarbetet och skolprestationer samt 

visar sig vara en viktig del av ungdomars identitet. Identiteten hänger ihop med och har stor 

betydelse för hälsan. Genom goda investeringar för en bra fritid främjas hälsa och ett rikt liv 

(Bremberg & Eriksson, 2010). Forskning visar att barn och unga som är fysiskt aktiva oftare 

har högre skolbetyg, det finns ett samband mellan kondition och kognition i tonåren 

(Bramhagen & Carlsson, 2013). Fysisk aktivitet under idrottslektioner kan öka med 5–25 

procent, bland barn och unga, om idrottslärare erbjuds vidareutbildning, elever har tillgång 

till utbildningsmaterial och en ökad grad hälsoundervisning. Dock gynnade detta mer pojkar 

än flickor under idrottslektionerna. De finns även visst underlag för att interventioner inom 

skolan kan ha en god effekt på barn och ungas fysiska aktivitet på både fritiden och i skolan. 

Dessa interventioner kunde bestå i att engagera föräldrar, stödja beteendeförändringar, ändra 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Van%20Der%20Horst%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17762356
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Van%20Der%20Horst%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17762356
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Twisk%20JW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17762356
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Van%20Mechelen%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17762356
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Van%20Mechelen%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17762356
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i läroplan, hälsoundervisning och mer fysisk aktivitet under raster och lektioner (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering, 2007). När forskare har studerat äldre människors 

livsstil relaterat till funktion så visas att fysisk aktivitet kan bidra till en bättre kognitiv 

förmåga (Brown et al., 2012) samt att kognition stärks av sociala aktiviteter (Hughes et al., 

2008) och kognitivt stimulerande uppgifter (Bielak, Hughes, Small & Dixon, 2007).  

Livsvillkor 

Tilltron till den egna förmågan att klara av saker kan skadas då en individ stöter på för många 

motgångar och för få möjligheten att påverka sin situation. Detta kan leda till känslor av 

hopplöshet vilket i sig är starkt kopplat till en lågt upplevd hälsa, oro, depression och även 

för tidig död. Oro och känslor av hopplöshet kan även påverka kroppen negativt genom att 

dessa känslor i sig kan leda till sämre levnadsvanor. Känslorna kan även leda till stress som 

direkt påverkar kroppens biologiska system. Det är viktigt att nå barn och unga i det 

hälsofrämjande arbetet för att ge dem förutsättningar till en hälsosam livsstil för att 

förebygga ohälsa (Statens folkhälsoinstitut och Nationellt centrum för främjande av god 

hälsa hos barn och ungdom [NCFF], 2011). Goda livsvillkor och en stödjande miljö där det 

finns möjlighet att arbeta för hälsosamma värderingar och beteenden är viktiga faktorer för 

detta arbete. En upplevd stark självkänsla kring sin hälsa kan vara en starkt främjande faktor 

för hur en individ kan ta till sig beteendeförändringar relaterat till livsstilsförändringar 

(Açikgöz Çepnı & Kitis, 2017).  

 

En låg socioekonomisk standard är en riskfaktor för psykisk ohälsa (Kristenson, Eriksen, 

Sluiter, Starke & Ursin, 2004; Gallo & Matthews, 2003). I rapporten Östgötakommissionen 

för folkhälsa beskrivs hur utsatta grupper, så som nysvenskar, har svårt att hinna göra klart 

en gymnasieutbildning vilket i sin tur leder till svårigheter att ta sig vidare ut i arbetslivet 

(Östgötakommissionen, 2014). Även i familjer där föräldrar är arbetslösa eller utan 

gymnasieutbildning minskar chansen för att barn i familjen går ut gymnasiet, vilket innebär 

att även det sociala arvet som barn och unga har styr hur deras eget liv kan utvecklas 

(Ungdomsstyrelsen Temagruppen unga i arbetslivet, 2013). Barn födda i andra länder men 

som sedan har migrerat till Sverige har, särskilt under de första fem åren, en kraftigt ökad 

risk för ekonomisk utsatthet. Barnfattigdomen i Sverige är sju gånger högre hos barn med 

utländsk bakgrund än för barn med svensk bakgrund (Rädda Barnen, 2018). Skolan är en 

utmärkt arena att arbeta hälsofrämjande för att skapa goda levnadsvanor i syfte att stärka 

barn och ungas hälsa och förmåga till lärande. Skolan kan både genom den miljö den 

erbjuder och de aktiviteter som ges bidra med kunskap för en hälsosammare livsstil. I skolan 

nås även alla barn oavsett vilken social bakgrund de kommer ifrån (NCFF, 2011). 

Jämlika livsvillkor nyanlända barn och ungdomar 

UNICEF (2009) artikel 29:1 tar upp förståelsen för olika kulturer, att alla är lika värda 

oavsett religiös, kulturell, etnisk och nationell bakgrund, solidaritet och jämlikhet mellan 

könen. Artikel 31 och 28 tar upp rätten till lek, rekreation, vila och fritid samt rätten till 

utbildning vilket upplevs som mycket viktiga fundament för skolsköterskan och det 

hälsofrämjande arbetet. I en resolution från Europaparlamentet (Estrela, 2010) lyfter de 

vikten av en jämlik vård med grund i de universella mänskliga värdena så som människans 

värdighet och frihet. I samma stycke lyfts även de grupper som tidigare missgynnats 

däribland barn och unga samt invandrare. De vill i denna resolution främja samarbeten 

mellan länder för att stödja positiva livsstilsförändringar inom exempelvis kost, fysisk 
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aktivitet och tobaksanvändande. Detta genom att till exempel satsa på ”hälsosamma skolor” 

för barn och då särskilt i de områden där det behövs mest. Denna tanke stärks av O’Haver, 

Jacobson, Kelly och Melnyk (2014) som menar att minoritetsgrupper och socioekonomiskt 

svagare grupper av ungdomar har en högre risk för övervikt och fetma, relaterat till hinder 

att utöva en hälsosam livsstil. Ottosson (2016) lyfter behovet hos asylsökande barn att ha 

samma livsvillkor som jämnåriga genom att få plats för fantasi, närhet till kompisar, 

ekonomiska möjligheter för fritidsaktiviteter och en inkluderande skola.  

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete 

Hälsofrämjande insatser bygger på att ge hela befolkningen samma chans till en jämlik och 

god hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Skolan har en viktig roll i det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet med barn och ungdomar, då det är där flertalet 

hälsovanor etableras som kommer att ha betydelse för hälsan under livet (Bremberg & 

Eriksson, 2010). Skolsköterskan hör till elevhälsan som ska finnas att tillgå vid varje skola 

(SFS 2010:800). Elevhälsan ska arbeta främst hälsofrämjande och förebyggande 

(Socialstyrelsen & Skolverket, 2016).  En del av de hälsofrämjande och förebyggande 

arbetet är hälsosamtalen som ska erbjudas i förskoleklass, 2: a klass, 4:e klass, 7:e klass och 

vid ett tillfälle i gymnasiet. Hälsofrämjande arbete i skolan innebär att utgå från det unika 

barnet eller ungdomen och arbeta för att denne ska bibehålla eller för att stärka dennes 

sociala, psykiska och fysiska välbefinnande. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete utgår 

således från individen, den kunskap hen har kring barn och ungdomars utveckling och 

mående samt hur en god utveckling och ett gott mående kan främjas på individ och 

gruppnivå (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). Skolsköterskor kan initiera hälsofrämjande 

arbete i skolan vid behov och därefter genomföra och utvärdera resultatet av detta arbete till 

exempel genom att vara delaktig i skolans vardag (Riksföreningen för skolsköterskor och 

Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Regelbundna kontakter med elever ökar möjligheterna 

att bedriva ett förebyggande och hälsofrämjande arbete (Clausson & Morberg, 2012). Det 

hälsofrämjande arbetet utgår ifrån de etiska principerna, att göra gott, icke-skada, allas lika 

värde, autonomi och rättvisa (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). Utifrån dessa synsätt kan 

skolsköterskor användas som ett viktigt verktyg i skolans hälsofrämjande arbete, bland annat 

genom att använda de kunskaper som tas in genom hälsosamtal. Kunskap till att arbeta på 

individ, grupp och samhällsnivå för att stärka barn och ungdomars upplevda självkänsla, 

delaktighet samt kunskap om hur de själva kan gynna sin hälsa. Tillsammans med övrig 

personal på skolan kan skolsköterskor arbeta hälsofrämjande med barn och ungdomars 

livsstil, så som kost, motion och sömn. För att på så sätt medvetandegöra barn och ungdomar 

i skolan om vikten av en god livsstil för att må bra och för att ge bästa möjliga förutsättningar 

för kunskapsinhämtning och lärande (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). 

 

En finsk studie, som belyser ungdomars syn på livsstilsundervisningen inom elevhälsan, 

visar på att ungdomarna i stort upplevde undervisningen som gynnsam. Skillnader fanns 

mellan elever som redan upplevde god hälsa, vilka graderade undervisningen högre. Medan 

elever som upplevde sig ha sämre hälsostatus graderade undervisningen som mindre 

stödjande. Flickorna i studien upplevde undervisningen som mer ungdomsfokuserad än 

pojkarna (Myllymäki, Ruotsalainen & Kääriäinen, 2017).  

 

I hälsosamtalen uppmuntras av Vägledning för elevhälsa att hälsovanor hos eleven ska tas 

upp, så som hur de äter, sover och i vilken mån de rör på sig. Då dessa hälsovanor kan bidra 
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till ett bättre psykiskt, fysiskt och socialt mående (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). De 

kan även vara dessa hälsovanor som fallerar i en stressfull situation, så som väntan på 

uppehållstillstånd. Detta i sin tur kan då gå ut över barn eller ungdomars kunskapsutveckling 

i skolan men även personliga utveckling.  

PROBLEMFORMULERING  

De senaste åren har människor tvingats fly från sitt hemland på grund av krig och förföljelse. 

I Sverige erbjuds alla asylsökande barn att gå i skolan där de räknas som nyanlända i fyra år. 

Asylprocessen skapar stress som kan omkullkasta basala livsstilsfunktioner, så som kost, 

sömn och fysisk aktivitet. Dessa livsstilsfunktioner är grundläggande för nyanländas hälsa 

och lärande. Studier visar att nyanlända barn och ungdomar har ett större behov av 

hälsofrämjande och förebyggande åtgärder för att ges möjlighet till en god hälsa och livsstil 

som skapar förutsättningar för lärande. Hälsofrämjande insatser kan påvisa ett problem i 

tidigt skede som åtgärdas och förhindrar således en ogynnsam utveckling. Hälsofrämjande 

insatser, i skolan, utförs ofta genom interventioner som hälsoundervisning och föräldrastöd 

eller via skolsköterskors ordinarie hälsosamtal och kontroller. I skolan kan hälsovanor 

etableras som kan ha inverkan på barn och ungdomars fortsatta livsstil vilket visar på vikten 

av ett väl fungerande hälsofrämjande elevhälsoarbete. Ett behov av vidare studier om hur 

skolsköterskor arbetar med nyanlända barn och ungdomars livsstilsfaktorer som kost, sömn 

och fysisk aktivitet behöver synliggöras för att öka kunskapen om fenomenet.  

SYFTE 

Syftet är att utifrån skolsköterskors perspektiv, beskriva hur skolsköterskor arbetar för att 

främja en god livsstil hos nyanlända barn och ungdomar.  
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METOD 

En kvalitativ metod med induktiv ansats valdes för att besvara studiens syfte (Polit & Beck, 

2012). Valet av metod styrdes dels av att kvalitativ metod lyfter verkligheten hos, i detta fall, 

skolsköterskor i kontexten att arbeta med nyanlända elevers livsstil. Den kvalitativa metoden 

tillåter forskaren att vara en del i forskningen, det vill säga interagera med informanten 

(Marshall & Rossman, 2011). Forskaren har därmed möjlighet att följa de förändringar som 

sker genom datainsamling (Polit & Beck, 2012). Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

valdes som datainsamlingsmetod. Metoden är lyssnande och analyserande för ökad 

förståelse genom att fånga subjektiva nyanser, betraktelser och fördjupningar. Metoden utgår 

från en vilja och önskan att förstå genom berättelser och beskrivningar av upplevda tankar, 

idéer, problem och fenomen (Kvale & Brinkmann, 2014; Polit & Beck, 2004). Genom 

intervjuer insamlades upplevelser, erfarenheter och tankar som analyserades genom 

kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004).  

 

Förförståelse grundar sig i författares kunskap inom det studerade ämnet innan studien 

påbörjats (Priege & Landström, 2012). Författarnas förförståelse av skolsköterskors 

hälsofrämjande arbete med nyanlända barn och ungdomar ter sig olika. Då en av författarna 

arbetar som skolsköterska bland annat med språkintroduktions klasser medan den andra 

författaren arbetar inom hälso- och sjukvård. Denna bakgrund bidrog med stor sannolikhet 

till valet av studiens syfte då intresset att förkovra sig i ämnet fanns. Författarnas olika 

bakgrund kan dock bidra till en bredare och mer öppen förförståelse.  

 

Urval 

I denna studie användes ett strategiskt urval, detta för att vara säkra på att erhålla material 

som kan svara mot syftet. Skolsköterskor med varierad yrkeserfarenhet och som arbetar eller 

har arbetat med nyanlända barn och ungdomar i olika åldrar kommer att tillfrågas. Största 

möjliga variation eftersträvades (Henricson & Billhult, 2012).  

 

Inkluderingskriterier för att ingå i studien var att skolsköterskor arbetar eller har arbetat med 

nyanlända elever i grundskolan eller gymnasieskolan i minst ett år, detta för att vara säkra 

på att få ut ett rikt material från intervjuerna. Av strategiska skäl valdes informanter ut 

geografiskt för att ge möjlighet till fysiska intervjuer, vid behov kunde telefonintervjuer 

genomföras. Urvalet av informanter var skolsköterskor i ett antal kommuner i mellersta och 

norra Sverige. Bland dessa kommuner fanns både större och mindre städer vilket gav en 

relativt god spridning och med det en möjlighet att upptäcka olika arbetssätt och 

erfarenheter. Dessa hade tillsammans under 2017 och 2018 cirka 2600 asylsökande inskrivna 

i migrationsverkets mottagningssystem (Migrationsverket, 2019). Verksamhetschefer för 

elevhälsan, på skolor i de ovan nämnda områdena, tillfrågades för tillåtelse att kontakta 

skolsköterskor anställda i deras verksamhet. Därefter tillfrågades skolsköterskorna själva, 

tolv via verksamhetschefer och fyra av författarna själva. Totalt erhöll 16 skolsköterskor 

förfrågan om deltagande i studien varav sju tackade ja. Dessa sju var kvinnor med 

specialistutbildning inom olika områden, så som skolsköterska, distriktsköterska och 

barnsjuksköterska. Tre arbetade på gymnasiet och resterande arbetade på grundskolan. Alla 

hade arbetat minst ett år.  
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Datainsamling 

Verksamhetschefer och skolsköterskor introducerades till studien genom ett 

informationsbrev där studiens syfte och kort om dess innehåll presenterades (Bilaga 1 och 

2). Även ett samtycke inkluderades i informationsbrevet med alternativa svarsmöjligheter. 

Bara de skolsköterskor där verksamhetschefer samtyckt till kontakt fick informationsbrev. 

Informanter kontaktades i städer som har tagit emot en stor del nyanlända barn och 

ungdomar under den flyktingvåg som kommit till Sverige under de senaste fyra åren. 

Semistrukturerad kvalitativ intervju genomfördes och vid intervjuerna användes en 

intervjuguide (Danielson, 2012; Kvale & Brinkmann, 2014). I intervjuguiden (Bilaga 3), 

lyftes tre öppna frågeställningar med tillhörande följdfrågor. Dessa följdfrågor användes för 

att uppnå en flexibel intervju där den intervjuade gavs möjlighet att tala om sina erfarenheter 

och perspektiv samt ta fram de dimensioner hen fann viktiga i ämnet (Danielson, 2012). Sex 

intervjuer genomfördes som fysiska möten på skolsköterskans arbetsplats eller annan, av 

skolsköterskan, vald plats. En intervju genomfördes som telefonintervju då fysiskt möte inte 

var möjligt. Intervjuerna fördelades mellan författarna och genomfördes enskilt. Samtliga 

intervjuer spelades in elektroniskt. Intervjuerna transkriberades ordagrant där även andra 

uttryck, så som pauser, gråt och skratt togs med i texten (Henricson & Billhult, 2012). 

Analys 

De kvalitativa intervjuerna transkriberades och tolkades för att på så sätt få en bild av 

skolsköterskors upplevelse av fenomenet. Intervjuerna lästes igenom av båda författarna vid 

flertal tillfällen (Henricson & Billhult, 2012). Detta följde den procedur som finns i kvalitativ 

innehållsanalys, för att belysa fenomenet, som även användes till resterande del av 

dataanalysen (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna analyserade insamlat material 

tillsammans.  

 

I den kvalitativa innehållsanalysen togs meningsbärande enheter, som svarar mot studiens 

syfte, ut från datamaterialet. Dessa meningsbärande enheter bestod oftast av en mening eller 

en del av en mening ur texten. Därefter kondenserades meningsenheterna ut ur de 

meningsbärande enheterna, så som små delar av de meningar som plockats ut. De 

kondenserade meningsenheterna fick koder, dessa kan ses som en etikett eller ett sätt att 

berätta om det som den kondenserade enheten och därmed även informanten ville säga. 

Koderna delades därefter upp i subkategorier och kategorier som svarade på frågan ”Vad” 

(Krippendorff, 1980). Texten i underkategorierna och kategorierna var så långt en 

beskrivning av innehållet i materialet och därmed ett manifest innehåll. Men tankeprocessen 

kring skapandet av kategorier innebar vissa nivåer av tolkning även i detta skede.  

Kategorierna i sin tur samlade en eller flera underkategorier under sig. Teman, som sedan 

skapades av den information som beskrivits, svarar på frågan ”Hur” och är tolkningen av 

materialet (Tabell 1.) Teman tillhörde därmed till det latenta innehållet i dataanalysen 

(Graneheim & Lundman, 2004).  
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen 
Meningsbärande 
enheter 

Kondenserade 
enheter 

Kod Underkategori Kategori Tema 

jo..oftast träffar 
jag då den här 
eleven..själv och 
så träffas vi 
kanske igen och 
man liksom 
sådär etablerar 
en kontakt så.. 

träffar eleven 
själv och så 
träffas vi 
kanske igen 
och etablerar 
en kontakt 

Etablerar kontakt 
genom att träffa 
elev många gånger 

Skapa trygghet 
och tillit 

Följsam och 
lyhörd i 
möten 

 

Genom 
möten med 
individen 
skapas 
möjligheter 
och 
utveckling 

efter ett ett och 
ett halvt år så går 
det bra att 
kommunicera 
med barna så då 
kan man ju då 
kan man ju på 
ett annat sätt 
tala om om hälsa 
kost rörelse hur 
viktigt det är att 
sova 

efter ett ett 
och ett halvt år 
så går det bra 
att 
kommunicera 
med barna då 
kan man ju på 
ett annat sätt 
tala om hälsa 

Livsstilsinformation 
sekundärt för 
nyanlända barn 
och ungdomar 
 

 

Utmana 
kulturella 
skillnader och 
strukturella 
hinder 

Driva 
arbetet 
framåt 
genom att 
tänka nytt  

 

Etiska överväganden 

Helsingforsdeklarationen ligger till grund för medicinsk klinisk forskning och anger hur 

identitet och integritet ska skyddas. Syftet med forskningsetik är att värna om människors 

självbestämmande, lika värde och integritet hos de som är involverades i forskningen. Vid 

insamlande av all typ av data ställs krav på etisk medvetenhet, vilken utgår från fyra 

principer; informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav 

(Vetenskapsrådet, 2017). Författarna skickade inledningsvis ett informationsbrev (Bilaga 1) 

via epost till verksamhetschef för ett godkännande till vidare kontakt med eventuella 

informanter. Efter godkännande skickades så information till skolsköterskor (Bilaga 2).  

Informationen tog upp studiens syfte, skolsköterskors roll i den, ansvariga personer för 

studien och vilka eventuella risker och fördelar som de kan förvänta sig vid ett deltagande. 

Tid gavs att tänka igenom ett eventuellt deltagande (Kjellström, 2012). 

 

Informationsbreven innehöll även frågan om samtycke till ett deltagande i studien. Det var 

av vikt att alla eventuella informanter fick information om att frivillighet att delta och att de 

när som helst under processens gång kunde ta tillbaka sitt deltagande (Kvale & Brinkmann, 

2014). Data som samlades in användes endast för att uppnå studiens syfte och tillgodosåg 

därmed nyttjandekravet. Allt material behandlades konfidentiellt, informanternas identitet 

skyddades genom avidentifiering och ingen obehörig har haft tillgång till datamaterialet 

(Vetenskapsrådet, 2017). Studiens resultat med dess citat går inte att härleda till specifik 

informant, arbetsplats eller geografiskt område. 
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Intervju som datainsamling genomsyras av etiska och moraliska frågor, där den mänskliga 

interaktionen i intervjun påverkar intervjupersonen genom den kunskap som produceras. Vår 

förståelse av människans villkor påverkar (Kvale & Brinkmann, 2014). En mer eller mindre 

välutvecklad moral finns hos varje människa och genom val och handlingar visar personen 

dess innehåll. En etik kan människan inte ha utan sin medvetenhet och reflektion om den 

(Vetenskapsrådet, 2017). Att följa etiska riktlinjer för, och vid, samhällsforskning är av stor 

vikt då praktiska färdigheter utgör möjligheten till att förstå konkreta krafter och sårbarheter 

i särskilda situationer (Kvale & Brinkmann, 2014). I denna studie användes inte särskilt 

utsatta grupper så som barn, etniska minoriteter eller svårt sjuka personer, som informanter 

(Riktlinjer för etisk värdering av medicins humanforskning, 1996). Däremot så berörde 

datamaterialet i studien dessa utsatta grupper, vilket också har beaktats (Kjellström, 2012). 

Enligt Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) kan bara 

forskning godkännas där risker relaterat till hälsa, integritet och säkerhet uppvägs av det 

vetenskapliga värdet i forskningen (Kjellström, 2012). 

 

Nyttan i forskningen kan på sikt styrka både professionen och den enskilde samt att 

synliggöra skolans betydelse, som ses som en friskfaktor i sig (Ottosson, 2016). Även det 

faktum att detta är ett område som ännu inte är uppmärksammats gör att studien var av 

väsentligt värde.  
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RESULTAT 

Syftet med studien är att utifrån skolsköterskans perspektiv, beskriva hur skolsköterskan 

arbetar för att främja en god livsstil hos nyanlända barn och ungdomar. Analysprocessen 

mynnade ut i ett övergripande tema och två huvudkategorier. Dessa huvudkategorier 

tillsammans med underkategorier beskriver betydelsen av att på ett följsamt sätt stödja 

nyanlända barn och ungdomar i skolan. Resultatet visar även hur skolsköterskorna utmanas 

i att arbeta utifrån nya premisser för att söka möjlighet att driva arbetet framåt och därmed 

skapa mening. (Tabell 2.) 

 
Tabell 2. Tema, huvudkategori och underkategori 

Tema Huvudkategori Underkategori 

 
 

 
Genom möten med individen 

skapas möjligheter och 
utveckling 

Följsam och lyhörd i möten 
 

Skapa trygghet och tillit 

Förmedla kunskap 

Driva arbetet framåt genom att 
tänka nytt 

Främja utveckling och samarbete 

Utmana kulturella skillnader och 
strukturella hinder 

Genom möten med individen skapas möjligheter och utveckling 

Skolsköterskorna beskriver hur hälsofrämjande arbete kring livsstil med nyanlända barn och 

ungdomar måste vara följsam efter individens situation och mående. Då barn och ungdomars 

situation och mående kan förändras de första åren i Sverige och så även deras mottaglighet 

att ta till sig information. Varje möte som sker, oavsett individuellt, i grupp eller med familj, 

blir viktiga för skolsköterskorna. Att se och möta den individ som står framför dem är av 

vikt. Möten bidrar till att skapa trygghet och ge information som kan bistå dessa elevers 

psykiska och fysiska hälsa. Skolsköterskor kan genom olika samtalsformer förmedla 

information som på ett följsamt sätt stödjer nyanlända barn och ungdomar samt bidrar till att 

elevers situation kan tas i beaktande och resurser tas till vara. Skolsköterskorna lyfter såväl 

utmaningar som utvecklingsmöjligheter i det hälsofrämjande arbetet. Strukturella hinder och 

kulturella skillnader ger en bild av att arbetsuppgifter har förändrats, vilket har lett till ett 

behov av ny aktuell kunskap, flexibilitet, självständighet och att tänka nytt. 

Följsam och lyhörd i möten 

Genom att vara följsam i möten med nyanlända barn och ungdomar i skolan skapas en grund 

för goda förutsättningar till en hälsosam livsstil. Skolsköterskan är lyhörd för individens 

resurser och möjligheten till att ta till sig information.  Detta bidrar även till en möjlighet för 

dessa elever att, utifrån en god kunskapsbas, bli självständiga och därmed själva göra kloka 

livsstilsval. Skolsköterskorna beskriver sitt arbete kring att främja en god livsstil hos 

nyanlända barn och ungdomar handlar om att skapa trygghet och tillit i möten. Det kan ses 

som grundläggande för att förmedla kunskap vid livsstilsundervisning som motiverar till 

förändring.  
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Skapa trygghet och tillit  

För att skapa trygghet och tillit beskriver skolsköterskorna hur de bygger relationer med 

elever. De anpassar material för att öka delaktighet och förståelse samt på ett flexibelt sätt 

stödja elever att komma in i det nya samhället.  Skolsköterskorna understryker att 

återkommande möten med elever ger möjlighet till att etablera en kontakt som främjar en 

trygg relation och stöd vid nya situationer. Skolsköterskorna trycker på vikten av att visa och 

ge signaler till nyanlända elever att de är välkomna med frågor och funderingar. 

Trovärdighet och tillit bidrar till ett djupare samtal. 

  

Jo…oftast träffar jag då den här eleven...själv och så träffas vi kanske igen och man 

liksom sådär etablerar en kontakt så... 

 

Skolsköterskorna upplever att det tar tid för elever att vänja sig vid det nya samhället, dess 

normer och värderingar som ofta kan skilja sig från den kultur som de kommer ifrån. Barn 

och ungdomar befinner sig ofta i en ovisshet om framtiden och skolan ska här vara en trygg 

plats för elever, en plats att trivas på och må bra, där utveckling och sociala kontakter skapas 

och gynnas.  

 

…sommarlov och sånt där ..dom tycker inte…många tycker inte alls att det är roligt 

att vara ledig hela sommaren...för de saknar ju det sociala i skolan i alla fall…det är 

i alla fall en trygghet…att ha dom rutinerna ...å så.   

 

Skolsköterskorna understryker även vikten av att ta reda på eventuella bakomliggande 

orsaker till ett problem, att söka förståelse för barnets situation och mående är centralt. Ett 

första möte med föräldrar och/eller vårdnadshavare ses som värdefullt och underlättar för 

senare kontakter. En av skolsköterskorna beskriver ett sådant möte så här: 

 

Har dom börjat en vecka eller högst två...när dom kommer till mig och då kan jag 

ha hört nånting kring eleven att den är lite utåtagerande eller så och då kan jag ta 

upp det med föräldrarna inte för att peka fingret men bara för att…vad kan det ligga 

bakom…det finns alltid nån anledning stress eller oro eller att barnet inte är tryggt. 

 

Flera av skolsköterskorna tar upp behovet av att ha anpassat material för att främja 

delaktighet hos nyanlända barn och ungdomar. De nämner även hur viss information tycktes 

vara helt ny information för skolors nyanlända barn och ungdomar. Detta kunde göra att 

information, kring livsstil och hälsa, som gavs var mer grundläggande än till övriga elever i 

samma årskurs. 

 

Grupper som har lite språk så får man som ta det lite mer på basicnivå… och så och 

sen att dom också ska vara delaktiga och prata och tycka.. 

 

Att lyssna på nyanlända elever upplevdes viktigt, både för att kartlägga vilka behov som 

finns men även för att ha möjlighet att veta vilken information som var lämplig att ge utifrån 

utbildningsgrad, mående och levnadssituation. Därefter berättar skolsköterskorna att tips och 

råd kan ges till föräldrar och barn. De ordinarie hälsosamtalen nämns som ett tillfälle för att 

lyssna till elevers berättelse och för att ge möjlighet att kartlägga vilka behov som finns. I 

samtal ges elever möjlighet att berätta om sina livsstilsvanor som aktiviteter och kost. Ett 
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par av skolsköterskorna lyfter även behovet av att utgå ifrån barnets villkor till interaktion 

och på så sätt kan ömsesidigheten främjas i samspelet. 

 

…sen så kan ju liksom de här barnen komma ofta å så...plötsligt så är de borta...å då 

de knappt ser mig på skolgården…men så är det ju va...då är de klara …å då ska ju 

liksom inte jag gå på och säga ”hur är det med dej, hur mår du”…jag väntar då tills 

de kommer… 

 

Att utgå ifrån barnen, menar även skolsköterskorna, kan innebära att kontroller kan komma 

att skjutas upp ifrån det första mottagningsbesöket ifall barnen tycks må bra men bedöms 

behöva ”landa” lite innan ytterligare kontroller utförs. Detta för att ge möjlighet för barn 

eller ungdomar att verkligen vara mottaglig och införstådd i det som tas upp under besöket. 

Skolsköterskorna berättar om behovet av att vara flexibel i det stöd som ges. Behovet av stöd 

och hjälp är stort, att tillsammans söka förståelse för hur barn och ungdomar mår, för att 

kunna ge bästa tänkbara hjälp utifrån situationen blir primärt för skolsköterskorna. Att stödja 

till att uppleva självständighet, att stödja vid samtal om trauman, att vara ett stöd när tiden 

hinner i kapp och stöd vid nya möten.  Skolsköterskorna beskriver behov av stöd vid 

interaktioner i samhället där en stor mängd ny information möter eleve. De uttrycker vikten 

av att ”kanalisera kraft” hos de nyanlända eleverna för bästa möjliga stöd samt att som 

skolsköterska bemöta alla lika utan egna åsikter, tankar och värderingar. 

 

Men för väldigt många av dom nyanlända i starten... den första tiden dom är här då 

har dom ju fullt sjå att på nått vis acklimatisera sig... att klara språket, veta hur det 

fungerar… att bara liksom känna sig hemma. Så det tar faktiskt ett tag innan man 

kan … kan liksom börja…börja arbeta med …med…för dom har ju liksom kommit 

till en ny värld… 

 

Skolsköterskorna upplever att de många gånger agerar och stödjer utanför sitt uppdrag, de 

hjälper till med olika praktiska lösningar för att underlätta och vägleda eleven i samhället 

vilket tar tid från det hälsofrämjande arbetet.  

 

Det handlar så mycket om överlevnad …”var ska jag bo? Eh..var får man pengar 

ifrån? min mamma är sjuk..vad ska hon..min behöver vård”…alltså förstår du…det 

var jättemycket så här praktiska saker… 

 

Självständigheten ses dock öka ju äldre de nyanlända eleverna är. Skolsköterskor erfar att 

de yngre eleverna, på mellanstadiet, anpassar sig fortare i det nya samhället och i skolan men 

söker ofta stöd vid relationsproblem.  

 

Förmedla kunskap 

Skolsköterskorna synliggör vikten av att prata med de nyanlända eleverna om livsstilsfrågor 

som primärt i sitt hälsofrämjande arbete. Samtal om sömn, stress, kost och aktivitet men 

även om sex och samlevnad, alkohol och droger.  

 

Sömnen kan ju påverka så mycket ...både i skolan och även på fritiden...då...för det 

här är ju barn som kan leva under ganska pressade psykiska 

förhåll…situationer…eftersom dom har utvisningshot många gånger hängande över 

sig 
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Skolsköterskorna anser att måendet kommer en aning i skymundan vid det första mötet då 

fokus ligger mer på att presentera sig, lära känna och skapa sig en uppfattning om eleverna. 

Vid vissa tillfällen kan en medicinsk bedömning vara primärt vid en första kontakt och 

uppföljningsmöten planeras in vid behov. Individuella samtal upplever skolsköterskor som 

mycket viktigt då många nyanlända barn och ungdomar befinner sig i olika stadier i sitt 

mående. De mer förtroliga och ”modiga” samtalen kommer allt efter som tiden går.  

 

…men när dom har varit här ett tag som jag säger…då kommer dom här frågorna 

…varför har jag huvudvärk hela tiden eller varför...varför får jag ångestattacker...ja 

du vet det här..  

 

Skolsköterskorna beskriver samtal runt sexualitet, kvinnlighet och mens som ett utmanande 

ämne, elever förefaller ofta ha mycket lite eller nästan ingen kunskap och erfarenhet i ämnet. 

Att samtala om sex och samlevnad, menstruation och om hur barn blir till planeras och utförs 

oftast därför på en grundläggande nivå. Själva hälsosamtalet har ett klart livsstilsfokus vilket 

innebär att levnadsvanor tas upp under detta samtal. Skolsköterskorna nämner hur 

sömnsvårigheter kan upptäckas eller kartläggas under hälsosamtalet och hur de satsar på att 

lyfta de basala frågorna, så som frågor kring kost, sömn, rörelse och trivsel. 

  

Ja jag brukar ta upp det och likaså i förskoleklass då har jag alltid hälsosamtal med 

tolk med föräldrar med och eleven satt jag ska nå fram riktigt och då poängterar jag 

alltid levnadsvanorna både till svenskar och nyanlända  

 

Skolsköterskorna berättar även om att nyanlända barn och ungdomar, efter en kort tid i 

skolan, kan ingå i de ordinarie hälsosamtalen. Flertalet skolsköterskor beskriver att mycket 

av den första tiden tillsammans med nyanlända elever domineras av att prata om och förklara 

hur samhället och skolan fungerar, information som de hoppas ska hjälpa eleverna framåt i 

den nya miljön. Ett av ämnena som de berör är skolsköterskans roll och vilka uppgifter 

skolsköterskan har på skolan. Skolsköterskorna tar även upp bland annat ämnen som 

jämlikhet, familjekonstellationer och barns rättigheter, en typ av samhällsinformation. 

Viktigt är också att förmedla information som ger kunskap om en god livsstil, vad som är 

viktigt för att må så bra som möjligt. Skolsköterskorna anser att de genom återkommande 

informationstillfällen ökar möjligheten att eleven tar till sig kunskapen. 

 

Man får prata om hur viktigt det är för att man ska lägga grunden och göra dom 

bästa förutsättningarna man själv kan skapa, försöka få grunden i måendet. Med 

mat och sömn åh utomhusvistelse… 

 

Men skolsköterskorna berättar även hur det första mottagningssamtalet används som det 

främsta informationstillfället och att barnet oftast bara kallas åter för regelrätta kontroller 

innan de kommer att ingå i ordinarie basprogram. För att främja hälsa berättar 

skolsköterskorna att de arbetar med olika teman i klasserna. Dessa teman, som sömn, kost 

och sexuell hälsa, kan de få möjlighet att prata om och arbeta kring med elever under 

lektionstid. Det förekom dock att skolsköterskorna arbetade med sexuell hälsa i ordinarie 

femte klass men inte i förberedelseklasserna på grund av bristande tid och material. Sömn 

tas upp och diskuteras på hälsosamtal samt vid behov med yttre aktörer inom vården. 
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Skolsköterskorna undervisar om kost och vad som är bra att äta samt vad som händer i 

kroppen när vi äter. 

 

…då fick dom ju själv säga ja om det blev tal om mat ja vad man ska äta ja att man 

ska äta frukost lunch middag åsså motion och vad dom gjorde då  

 

Skolsköterskorna ser en stor vikt i att tidigt under skolgången lyfta livsstilsfrågor men att det 

kan vara svårt att vägleda och ha djupare diskussioner med elever när de är helt nyanlända. 

Detta upplever de dock förändras under den tid barn och ungdomar finns på skolan. När 

eleverna varit i skolan under knappt ett år är oftast det praktiska mer ordnat och det svenska 

språket har blivit bättre och detta ger utrymme för tankar och funderingar kring mående och 

livsstil. En skolsköterska lyfter även att hen ser behovet av att specifikt hitta bra aktiviteter 

till de nyanlända tjejerna i skolan och har därför valt att lägga sitt fokus mer där. 

 

Vi har till exempel haft en hel del tjejgrupper…där dom har jobbat me...att tjejer 

ska komma ut och få en aktivitet…och så...ää…att dom ska…hitta kanske nån 

träningsform som dom vill hålla på med så 

 

Driva arbetet framåt genom att tänka nytt  
Stora delar i skolsköterskornas nuvarande och framtida möjligheter visade sig vara att 

samarbeta med andra aktörer och professioner men även andra arbetsuppgifter och projekt 

som skulle kunna utveckla det hälsofrämjande livsstilsarbetet. Skolsköterskorna lyfter hur 

de har ställts inför något nytt och hur de då har fått arbeta och tänka på ett nytt sätt utifrån 

dessa utmaningar och förutsättningar. Detta innebär även att det hälsofrämjande 

livsstilsarbetet får se olika ut och ibland får väntat på sin tur. 

  

Främja utveckling och samarbete  

Skolsköterskor beskriver att extra arbetsuppgifter tillkommit till tidigare arbetsuppgifter 

men ser behovet av att de utförs för att kunna främja nyanlända barn och ungdomars livsstil 

och hälsa. En sådan uppgift kan vara att informera skolpersonal kring könsstympning, för 

att på ett tidigt stadium kunna stödja nyanlända flickor. Det är viktigt att all skolpersonal har 

kunskap om vad nyanlända har erfarit i form av andra fenomen än det vi är vana vid i vår 

kultur.  

 

Jag…informerar ju med jämna mellanrum faktiskt på APT  kring könsstympning, 

personalen signaler man ska tänka på när det kan va sånt då…det har jag faktiskt 

fått utrymme två gånger och prata kring, satt där tror jag att jag har väckt lite tankar 

hos övrig personal också då att världen är hos oss. 

 

Skolsköterskorna ser behovet av att arbeta fram nya handlingsplaner inom skolan och dess 

verksamhet. Behov inom olika områden kopplat till livsvillkor och livsstil hos nyanlända 

barn och ungdomar. Ett ökat och mer systematiserat samarbete med övrig personal på skolan 

och yttre aktörer är nödvändigt för att möta nyanländas behov av stöd. Skolsköterskorna 

lyfter även en önskan och nödvändighet om att arbeta med projekt kring livsstil, så som kost 

och rörelse, tillsammans med övrig personal på skolan. De ser ett behov av bland annat mer 

aktiviteter för äldre barn och att det skulle kunna vara ett fortsatt arbete utifrån det som 

kartläggs i hälsosamtalen. Det upplevs viktigt att man i skolan tillsammans arbetar mot 

gemensamt uppsatta mål. 
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Om vi inte fungerar på en skola då gynnar det inte heller eleverna typ kan jag 

tycka...de...de ska var vuxna runt som vet vad dom ska göra 

 

Skolsköterskorna anser att samarbete med andra professioner är en förutsättning för att 

lyckas i sitt hälsofrämjande arbete kring livsstilsfrågor. Ett samarbete mellan elevhälsans 

professioner samt med yttre aktörer, som exempelvis Röda Korset, barn- och ungdomshälsan 

och ungdomsmottagningen ger en upplevelse av att arbetet blir både bättre och roligare. 

Möjligheten att gemensamt identifiera behov och därefter arbeta främjande för att skapa en 

god livsstil.  Det är betydelsefullt för skolsköterskorna att vara delaktig och/eller ta del av 

olika hälsoprojekt som bedrivs och upplevs som ett ypperligt tillfälle att arbeta med 

livsstilsfrågor gemensamt.  

 

Det fanns ett program då som integrationssamordnaren i kommunen höll i också där 

man skulle gå igenom vissa saker... där kommunens egna gjorde nånting, skolan 

gjorde vissa saker också var man här och pratade om hur vårat samhälle funkar och 

de var liksom ett punktprogram 

 

Skolsköterskorna beskriver vikten av en trygg och säker skola genom samarbete med 

föräldrar och vårdnadshavare och ett säkert dokumentationssystem i skolan, vilket leder till 

att barnen fångas upp direkt och får rätt bemötande och omvårdnad. Framtida samarbeten 

med övriga aktörer för hälsofrämjande och förebyggande arbete efterfrågas av 

skolsköterskorna då information från olika instanser om hur bemötande av nyanlända barn 

och ungdomar kan bidra till ökad insikt.  

 

…och då tillsammans liksom kan man se en bild av det… hur har den här 

upplevelsen påverkat eleven och hur är den i sociala sammanhang och så behöver 

man prata vidare med föräldrar eller vissa fall är det så att man kan ta det vidare till 

BUP till exempel å i så fall så det är…olika...för varje gång hur man gör…men man 

är ett team..  

 

Utmana kulturella skillnader och strukturella hinder 

Många av de skolsköterskor som intervjuades nämnde hur språket var en utmaning och en 

nyckel för kommunikationen med nyanlända barn och ungdomar och därmed även en del i 

att nå fram med det hälsofrämjande arbetet. Skillnaderna i språk, kultur och traditioner kunde 

även bidra till att familjer hade svårare att lära sig det svenska systemet vilket i sin tur kunde 

göra att det var svårt att få det praktiska att fungera. Skolsköterskorna pekar då på 

svårigheten att i detta läge nå fram med livsstilsinformation. Skolsköterskor berättar om hur 

kulturella skillnader kan göra att elever lever under olika livsvillkor som påverkar deras 

livsstil och därmed vilka frågor som skolsköterskan bör arbeta med. 

 

Man jämför med svenska pojkar och flickor som öppet kan visa sin kärlek till 

varandra och förhållanden och så…åh inte kan göra det…därför att det finns poliser 

runtomkring hela tiden…som rapporterar  

 

Livsstilssituationen berörs även till stor del utav var nyanlända barn eller ungdomar befinner 

sig i asylprocessen, upplever skolsköterskorna. Då ovisshet kring uppehållstillstånd kan 

bidra till lägre motivation och sämre hälsa hos dessa elever.  
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En sån där… överklagansprocess och det är ju många andra saker som finns med i 

det där...öö…som dom liksom har med sig i asylprocessen…om man ska skickas 

tillbaka...om kompisar som inte får stanna och sådär…så det är ju mycket såna 

saker som gör…att man inte sover då heller.  

 

Skolsköterskorna vittnar om många delar i asylprocessen som kan försvåra det 

hälsofrämjande arbetet genom att elever hela tiden utsätts för stress som påverkar dess hälsa 

negativt. En sådan sak kan vara att fylla arton år och därmed bli myndig, då det kan innebära 

att många skyddsnät försvinner så som exempelvis kommunalt boende. Detta kan leda till 

att eleven måste flytta till en annan ort där Migrationsverket har lägenheter eller hitta ett eget 

boende. Ojämlika förutsättningar inom organisationen beskriver skolsköterskorna som ett 

hinder för att de ska kunna erbjuda jämlik elevhälsa. Skolsköterskorna visade upp en bild av 

att ha ställts inför nya utmaningar i arbetet med nyanlända barn och ungdomar och den 

flyktsituation och asylprocess som ofta finns att ta hänsyn till. Detta gjorde att de 

systematiserade system som skolsköterskorna var vana vid sedan tidigare inte längre var 

idealiska utan förändringar och tillägg i systemet behövde göras. De nämner hur viss 

information fick vänta till ett annat tillfälle beroende av livssituationen hos det berörda 

barnet eller ungdomen. Detta innebar att prioriteringarna kunde se lite olika ut i 

skolsköterskans arbete med nyanlända barn och ungdomar än med barn uppvuxna i Sverige 

eller som bott i Sverige under ett flertal år. 

 

Barn som skulle behöva både remiss och samtal kring mat och rörelse…i högre 

grad…men men ..deras situation idag gör att man kan inte prioritera den biten... 

 

Även bemötandet av nyanlända elever kunde upplevas som annorlunda än bemötandet av 

svenskfödda elever då olikheterna mellan kulturerna kunde bidra till att det fanns olika 

inställningar till samma sak. Exempel på olikheter kunde vara synen på könsroller och synen 

på hälsa. Detta härledde flera av skolsköterskorna till den ovana som eventuellt kan finnas 

kring olika situationer, som de själva upplevde självklara, samt den oro och rädsla dessa nya 

situationer kumde leda till. 

 

Om de är lite förkylda och snuviga och ont i halsen…då blir dom rädda …och feber 

och så där då tycker dom att dom är jättesjuka…ja precis, och i Sverige är vi 

jätterädda för magsjuka så alla får ju panik om det kommer någon till skolan som 

har magsjuka…mm…men för dom är det vanligt..  

 

Detta kunde även betyda att nya, eller för skolsköterskorna ej tidigare lyfta, ämnen behövde 

aktualiseras. Flexibiliteten i bemötande och behovsprioriteringar, som detta kräver, beskrevs 

som en ny utveckling i skolsköterskearbetet. Skolsköterskorna nämner även hur synen på 

skolsköterskans arbete kan upplevas annorlunda av nyanlända elever och hur de ofta har en 

övertro på vad skolsköterskan kan göra för dem. 

 

Skolsköterskorna menar att arbetet med nyanlända barn och ungdomar har bidragit till att 

hen får utmanas i sitt tänkande och att arbeta självständigt. Men det nämns även hur skolor 

med många nyanlända ger en mångfald som kan bidra till öppenhet, förståelse och ökad 

kunskap. Vikten av att vara uppdaterad om vad som händer i världen, beskriver 
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skolsköterskorna, bidrar till en ökad förståelse och därmed ge skolsköterskan stöd i sitt 

arbete med nyanlända barn och ungdomar. 

 

Det blir så mycket förståelse för andra kulturer och asså det är ett öppet...det är en 

öppen skola på det viset att här finns det så många variationer på människor från 

alla världens hörn och det är en fördel och det tror jag att många upplever… 

Resultatsammanfattning 

Resultatet av denna studie visar på att skolsköterskor arbetar hälsofrämjande kring livsstil 

med nyanlända barn och ungdomar genom att vara följsamma utifrån elevers behov och att 

tänka nytt. Arbetet kan därför skilja sig från hur de är vana att arbeta kring livsstil sedan 

tidigare. Information, material och stöd kan behöva anpassas efter hur situationen runt 

barnen och ungdomarna ser ut samt hur länge de har varit i Sverige. Skolsköterskorna 

beskriver hur dessa barn och ungdomar ofta flyttar runt i början av deras vistelse i Sverige, 

vilket bidrar till att det hälsofrämjande arbetet som skolsköterskorna utför vilar till stor del 

på att erbjuda trygghet, tillit och användbar information. Skolsköterskorna anser att 

hälsofrämjande arbete kring livsstil är viktigt i skolan och områden som kost, sömn, rörelse 

och reproduktiv hälsa lyfts i samtal med elever. Stundtals ett svårt ämne att ta upp när andra 

frågor, till exempel uppehållstillstånd och boende, var viktigare i nuläget för de nyanlända 

eleverna. Skolsköterskorna beskriver även hur de ser att asylprocessen tär på 

livsstilsfaktorer, som sömn, både individuellt och när vänner befinner sig i processen. Men 

även att processen runt asylsökande samt att vara ny i ett främmande land kan bidra till en 

minskad motivation hos ungdomar. Hos skolsköterskorna finns en vilja att utveckla 

verksamheterna med mer samarbeten både inom skolan men även med yttre aktörer. De ser 

fördelar med att arbeta mer med livsstil på skolan, systematisera, skapa handlingsplaner samt 

informera föräldrar och personal. De lyfter även vikten av att ta del av, och ta till sig kunskap 

om hur världen ser ut och vad som händer i den för att själva få ökad förståelse. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva hur skolsköterskor arbetar för att främja en god livsstil 

hos nyanlända barn och ungdomar. För att söka svar på syftet användes kvalitativa intervjuer 

som datainsamlingsmetod. Kvalitativa intervjuer är enligt Kvale och Brinkmann (2014) 

lämpliga att använda vid studier där ett fenomen ska beskrivas. Intervjuerna delades upp 

mellan författarna vilket kan ha varit både en fördel och en nackdel för studiens 

tillförlitlighet, då två intervjuare under samma intervju hade kunnat se nyanser och uttryck 

på olika sätt. Detta med risk för en känsla av ojämn maktbalans, vilket i sin tur hade kunnat 

leda till att informanterna känt sig obekväma i intervjusituationen (Trost, 2010). Författarna 

enades om att intervjuerna skulle ske vid fysiska möten med informanterna. Men då intresset 

till ett deltagande i studien inte visade sig vara så stort som författarna hade hoppats på 

genomfördes den sista intervjun via telefon. Detta även på grund av geografiskt avstånd samt 

tillgänglighet och tidsbrist. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) och Trost (2010) kan 

telefonintervjuer visa sig vara en nackdel då nyanser och skiftningar hos informanten kan 

utebli. Styrkan är dock att alla informanter som önskade delta i studien gavs möjlighet till 

deltagande oavsett geografiskt avstånd. Efter önskemål av informanterna skickades 

frågeställningarna via epost innan intervjun skulle äga rum, informanterna önskade 

förbereda sig i det mån de hade möjlighet. Vid intervjutillfället visade det sig att hälften av 

informanterna inte hade tagit del av efterfrågad epost och på så vis inte haft möjlighet till 

förberedelser. Författarna upplevde ingen skillnad i sätt att svara och berätta eller längd på 

intervjuerna mellan de som läst frågeställningarna och de som inte läst.  

 

En provintervju kan ge en bättre kvalité på de intervjuer som sedan utförs och på så vis ge 

mer uttömmande och fylligare svar (Alvehus, 2013). Men på grund av begränsat antal 

informanter samt begränsad tid beslutades att inte göra någon provintervju. Intervjuerna 

utvecklades allt eftersom författarna blev mer bekväma i situationen och därmed bistod det 

till ett mer avslappnat samtal. De tre öppna frågeställningarna gav ett rikt innehåll och 

intervjuerna upplevdes väl genomförda. 

 

Materialet transkriberades och lästes igenom flertalet gånger efter var och en av intervjuerna 

och av den författare som utfört intervjun. Detta ledde till att nya insikter kunde inhämtas av 

författarna under datainsamlingens gång (Kvale & Brinkmann, 2014). Viktigt är att 

författaren förstår vad informanten önskar säga för att öka studiens trovärdighet (Graneheim 

& Lundman, 2004). Detta tillgodosågs genom att intervjuaren, i korta drag under intervjun, 

återberättade vad informanten sagt och på så sätt fastställde om det sagda ordet uppfattats 

korrekt eller inkorrekt. Den intervjuguide som användes ökade möjligheten för studiens 

tillförlitlighet/pålitlighet (Graneheim & Lundman, 2004). Med hjälp av intervjuguiden gavs 

möjlighet till att ställa följdfrågor samt att leda informanten tillbaka till syftet när/om det så 

behövdes. Totalt intervjuades sju skolsköterskor, intervjuerna varade i genomsnitt 30 

minuter. Författarna upplevde efter den sjunde intervjun känslan av att inget nytt framkom, 

genom återkommande data. 

  

Skillnader mellan tidigare erfarenheter och upplevelser av möten med elever, skolsköterskor 

och skolans värld gav möjlighet till ny kunskap och nya erfarenheter. Författarnas 

förförståelse har under studiens gång därför utvecklats genom intervjuer och analysprocess, 
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då förförståelse inte är statisk utan ökar genom att författarna tolkar och får en ökad 

förståelse av området de studerar (Lindseth & Norberg, 2004). Författarna analyserade allt 

material tillsammans för att den skilda förförståelsen mellan författarna skulle få samma 

plats i tolkning och resultat vilket kan bidra till en ökad trovärdighet och pålitlighet i studiens 

resultat (Henricson, 2012).  

 

För att försäkra att insamlad data och kunskap är tillförlitlig och giltig ska den kritiskt 

granskas oavsett vilken datainsamlingsmetod som använts (Polit & Beck, 2012). 

Tillförlitlighetkan enligt Trost (2010) vara ett problem vid kvalitativa intervjuer då hög 

tillförlitlighet förutsätter en hög grad av standardisering. Kvalitativa intervjuer förutsätter 

motsatsen, en låg grad av standardisering. Studiens tillförlitlighet stärks genom relevant vald 

metod och genomförande som beskrivits i arbetet. Informanternas berättelser gav möjlighet 

till betraktelse samt förståelse av fenomenet (Kvale & Brinkmann, 2014; Polit & Beck, 

2004). För att påvisa trovärdighet i resultatet har citat använts från intervjuerna (Graneheim 

& Lundman, 2004).  

 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver att det är viktigt att det finns variationer mellan 

informanternas kön, detta för att åskådliggöra olika uppfattningar samt för att uppnå en 

tillfredsställande giltighet i resultatet. Denna studie har ingen variation i kön och frågan är 

om resultatet hade blivit annorlunda på något sätt. Variationen var dock tillfredsställande 

genom att de intervjuade skolsköterskorna arbetade med barn och ungdomar i olika åldrar. 

Antalet nyanlända barn och ungdomar på svenska skolor varierar kraftigt vilket bidrar till att 

resultatet är svårt att generalisera över alla landets skolor och skolsköterskor. 

Skolsköterskorna är även unika individer med olika erfarenheter och förförståelse. Vilket 

även det kan motverka överförbarheten i studien. Studiens överförbarhet har stärkts genom 

välbeskriven metod -samt resultatavsnitt. Det är även möjligt att resultatet är överförbart i 

andra kommuner som tagit emot många nyanlända barn och ungdomar under de senaste åren 

eller i andra liknande grupper (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

Resultatdiskussion 

De senaste åren har många barn och ungdomar tvingats fly till Sverige från krigsdrabbade 

länder. Detta ställer krav på samhället och de som arbetar inom bland annat omsorg och 

skola, då de flesta vårdnadshavare väljer att låta sina barn gå i skolan tidigt i det nya landet. 

Livsstil påverkar vår hälsa och för att skapa goda livsstilsvanor är det av vikt att lyfta livsstil 

i skolan. Syftet med denna studie var att beskriva hur skolsköterskor arbetar för att främja 

nyanlända barn och ungdomars hälsa och livsstil.   

 

Föreliggande studie lyfter behovet av att skapa trygghet och stabilitet för att göra nyanlända 

barn och ungdomar mottagliga för samtal kring livsstil. Detta kunde göras bland annat 

genom att finnas tillgänglig, svara på frågor, synas på skolan och vara trovärdig. Resultatet 

visar att språket ses som instrument för att nå in i samhället samt för att konversera nyanserat 

kring bland annat livsstil. Detta stämmer väl överens med resultatet i en studie gjord av 

Svensson och Eastmond (2013) som lyfter struktur och förutsägbarhet som viktiga faktorer 

för nyanlända barn och ungdomar i skolan. Samma studie lyfter även vikten av ett språk för 

att ha möjlighet att träffa nya vänner och för att lyckas prestera i skolan. Ottosson (2016) 

lyfter asylsökande barns livsvillkor och behovet av att ha vänner.  Goda livsvillkor och 
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stödjande miljö är en förutsättning för att arbeta hälsofrämjande med barn och ungdomar 

(NCFF, 2011).  

 

I föreliggande studie syns behovet av att, som skolsköterska, skapa trygghet och tillit för 

nyanlända elever för att på så sätt bidra till en bättre hälsa. Trygghet knyts då tätt samman 

med att elever görs delaktiga genom anpassningar och relevant stöd. Det vill säga att arbeta 

elevcentrerat utifrån elevers egna resurser och behov, där vikt läggs vid elevers egen förmåga 

att skapa sin hälsa (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). Trygghet kan även knytas till 

relation och känslor av meningsfullhet och sammanhang (Dahlberg & Segesten, 2010). En 

lidande själ kan leda till en känsla av att inte vara hemma i sig själv, vilket i sin tur kan ge 

svårigheter med koncentration och känslor av att bristande autonomi och av maktlöshet 

(Malm, 2012). Livsstilsarbete kan då behöva handla om att skapa trygghet och tillit, det vill 

säga att bland annat förändra tidigare satta prioriteringar och att ibland bara lyssna utan att 

göra. I en översiktsartikel kring ungdomsvänlig hälsovård synliggörs universella faktorer 

som främjar ungdomsvänlig hälsovård, så som hur känslan av att bli respekterad av 

hälsovårdspersonal var tätt sammanbunden med känslor av trygghet och vänlighet 

(Ambresin, Bennett, Patton, Sanci & Sawyer, 2013).  

 

Att ge mer praktiskt stöd, så som information och hjälp att hitta rätt i samhället, nämndes av 

skolsköterskorna i föreliggande studie som en ny arbetsuppgift. Skolsköterskorna beskriver 

behovet av att systematisera detta arbete. En översiktsartikel av Gualdi-Russo et al. (2014) 

visar att faktorer som kultur, hemland och levnadsvanor, den miljön och den sociala struktur 

som immigrerade barn i Europa lever i formar hur dessa barns hälsa utvecklas samt i vilken 

takt. Detta lyfter behovet av att anpassa praktik, screening och handlingsplaner för att passa 

immigrerade barn. Samt vikten av hälsovårdspersonal med kunskap att informera, undervisa 

om hälsosam livsstil, kartlägga och utveckla nya handlingsplaner för att på ett korrekt sätt 

möta dessa familjer.  

 

Föreliggande studie visar på ett behov av ökad delaktighet och följsamhet för att nå 

immigrerade familjer samt ett behov av ökad kunskap och anpassad information. Detta går 

även att härleda till de etiska principer som hälsofrämjande arbete vilar på där förmågan, hos 

skolsköterskan, att främja delaktighet, vara följsam och inhämta kunskap är en förutsättning 

för att främja elevens autonomi. Behovet av hälsovårdspersonal med kunskap om olika 

kulturer och kompetens att anpassa material lyfts även i en studie av Cyril, Nicholson, Agho, 

Polonsky och Renzaho (2017), där dessa faktorer ses som möjligheter för att nå barn med 

övervikt från andra kulturer och med annat modersmål.  

 

I resultatet från föreliggande studie lyfter skolsköterskorna både behovet av samarbete och 

en vilja till ökat samarbete både på skolan men även med professioner utanför skolan. 

Magnusson, Kjellgren och Winkvist (2012) tar upp behovet av samarbete mellan 

skolsköterska och andra professioner inom och utanför skolmiljön för att säkra en god kvalité 

på den hälsofrämjande information kring livsstil som ges. Förmågan till samverkan med inre 

och yttre aktörer lyfts även i kärnkompetenserna för skolsköterskan (Riksföreningen för 

skolsköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

 

Skolsköterskorna i denna studie berättar om vikten av en god kosthållning för att främja en 

god hälsa samt att en god kosthållning i sig är en del i en hälsosam livsstil. Detta stöds i en 

studie av Muckian et al. (2017) som visar på ett stort engagemang hos skolsköterskor att 
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involvera lärare, vårdnadshavare och att även själva arbeta för att främja en god kosthållning 

hos elever på skolan. Myllymäki, Ruotsalainen och Kääriäinen (2017) påvisar i sin studie att 

livsstilinterventioner i skolan har svårt att nå alla elever och därmed vara jämlik. Detta kan 

innebära att de grupper, exempelvis invandrare och barn, som är i mest behov av 

livsstilsförändringar inte nås eller tar till sig av undervisningen, vilket även styrks i en 

resolution av Estrela (2010). Detta innebär att livsvillkoren för olika grupper kan se olika ut, 

trots att skolan ska värna om jämlikhet. 

 

Olika kulturer och språk bidrar till att arbetet kan kännas utmanade och nytt, beskriver 

skolsköterskorna i föreliggande studie. Likande utmaningar har påvisats i studie av 

Magnusson et al. (2012). Där de fann att det var svårt att nå fram med information på grund 

av språket men även hur informationen skolsköterskorna gav var så knuten till svensk 

kontext att det blev svårt för vårdnadshavarna att relatera till. Studiens fokus var att främja 

en hälsosam kosthållning och fysisk aktivitet hos barn med övervikt som har vårdnadshavare 

som inte pratar flytande svenska. Dessa svårigheter bidrar till att det blir svårt att nå fram 

och ta vara på familjens egna resurser. Samma studie lyfte även en kunskapsbrist och 

osäkerhet hos skolsköterskorna att arbeta med ämnen som kost och rörelse. I Vägledning för 

elevhälsa (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016) går att läsa om vikten av en god 

kunskapsbank hos den medicinska elevhälsan samt behovet av att arbeta elevcentrerat. I 

Skollag 2 kap. 34 § (SFS 2010:800) lyfts skolhuvudmannens ansvar för personalens 

kompetensutveckling och vårdgivares ansvar av ett systematiskt kvalitets- och 

utvecklingsarbete finns även med i Hälso- och sjukvårdslag 31 § (SFS 1982:763). I 

föreliggande studie lyfts fördelar med att ha kunskap om olika kulturer för att möta elevens 

behov. Ett elevcentrerat, eller med andra ord personcentrerat, arbetssätt förutsätter dock att 

skolsköterskan kan optimera delaktighet och lyfta elevens och dess vårdnadshavares resurser 

(Riksföreningen för skolsköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, 2016; Socialstyrelsen 

& Skolverket, 2016). 

 

Skolsköterskorna i denna studie arbetar med sexualundervisning för nyanlända barn och 

ungdomar och tar upp behovet av en ”anpassad information”, då kunskapen hos elever kunde 

vara mycket skiftande inom området. Att anpassa materialet som användes ledde till ökad 

förståelse hos eleverna och de upplevdes delaktiga i undervisningen och diskussionerna. 

Anpassningarna gjordes dock oftast genom att skolsköterskorna själva plockade lämpliga 

delar från olika källor. Även inom detta område lyfter skolsköterskorna vikten av att 

upplevas tillförlitliga. I en studie som fokuserar på unga muslimer som söker hälsovård kring 

reproduktiv hälsa i Kenya och Jordan framkommer det att de ansåg det mycket viktigt med 

konfidentialitet och icke dömande hälsovårdspersonal (Erulkar, Onoka & Phin, 2005; 

Khalaf, Moghli & Froelicher, 2010). Liknande tankar kring behovet av konfidentialitet kring 

reproduktiv hälsa tas även upp av Botfield, Newman och Zwi (2017) där nyckelpersoner 

kring reproduktiv hälsovård för unga från andra kulturer uttalar sig om ämnet. De berör 

risken för att information läcker ut genom exempelvis tolkar. Studie lyfter även okunskap 

om sexuell hälsa, rättigheter och till vilka och var individen vänder sig, som barriärer för att 

nå ut till unga från en annan kulturell eller etisk bakgrund. Att lyfta kunskapen, normalisera 

sexuell hälsa, och därmed även minska tabut kring att tala om sexuell hälsa såg 

informanterna som ett starkt främjande arbete. De såg att detta arbete även skulle gynnas av 

att hälsovårdspersonal hade en insikt i faktorer som främjar ungas vilja att besöka 

reproduktiv hälsovård men även av hälsovårdspersonalens insikt och förståelse kring olika 

kulturer (Botfield et al., 2017).  
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Utmaningar som skolsköterskorna i föreliggande studie berättade om var bland annat 

asylprocessen och vad den för med sig för nyanlända barn och ungdomar. Där 

boendesituationen, framförallt för de ungdomar som fyller 18 år och därmed blir myndiga 

under sin asylprocess, är särskilt svår. Boverket (2008) lyfter just hur barn som tvingas flytta 

runt under asylprocessen drabbas hårt av uppbruten skolgång och vardag. Detta stärks även 

av en studie, med utgångspunkt ifrån asylsökande barn i Sverige, som visar att tankar kring 

framtiden, motivation till skolarbete och försök att hitta sin väg in i samhället kan minska i 

väntan på besked kring uppehållstillstånd (Svensson & Eastmond, 2013). Skolsköterskorna 

i föreliggande studie beskriver hur livsstilsarbete, så som kost och rörelse, kan vara svårt att 

arbeta med trots att de i många lägen är mer angeläget. Skolsköterskorna ser att 

asylprocessen, och framförallt de gånger den drar ut på tiden, kan leda till att de nyanlända 

ungdomarna tappar motivationen. Skolsköterskorna beskriver även att det kan kännas svårt 

att prata om livsstilsfaktorer som främjar hälsa då dessa kan vara svåra att sedan erbjuda det 

nyanlända barnet eller ungdomen. Även O´Haver et al. (2014) lyfter hur minoritetsgrupper 

och socioekonomiskt svagare grupper har större svårigheter att ha möjlighet att utöva en 

hälsosam livsstil. Skolsköterskorna i föreliggande studie tar upp de nyanlända barnens behov 

av att ”landa” i det nya samhället och skolan. Detta kan härledas till det som Ottosson (2016) 

nämner som behovet av att känna sig ”normal” hos asylsökande barn. Att gå i skolan på 

samma förutsättningar som alla andra barn och ha samma möjlighet till fritidsaktiviteter och 

därmed en hälsosammare livsstil. 

Konklusion 

I denna studie framkom hur skolsköterskor, genom att vara följsam elevers behov och tänka 

nytt, arbetar med att främja livsstil hos nyanlända barn och ungdomar i skolan. Genom sitt 

arbete bidrar de med att skapa trygghet och tillit samt att ge adekvat information. Detta kan 

ses som en grund till det livsstilarbete som skolsköterskor utför med nyanlända barn och 

ungdomar. Skolsköterskor träffar dessa barn och ungdomar framförallt genom ordinarie 

hälsosamtal eller genom ett första mottagningsbesök vid skolstart. Men även vid 

spontansamtal, gruppsamtal eller klassinformationer. Vid dessa tillfällen tas livsstil upp med 

elever och ibland även med vårdnadshavare, då framförallt i de lägre klasserna. Arbetet med 

att främja hälsa och en hälsosam livsstil hos nyanlända barn och ungdomar gör att 

skolsköterskorna har fått tänka i nya banor och arbetat ifrån nya premisser. Nya 

samarbetspartners har aktualiserats och olika utmaningar och behov av utveckling inom 

området har väckts.  

 

En slutsats som skulle kunna dras utifrån föreliggande studie och andra liknande studier är 

att forskning inom området saknas. Vilket kan bero på att mängden av nyanlända barn och 

ungdomar som har börjat i svenska skolor de senaste åren har varit det högsta någonsin. 

Arbetet kring hälsofrämjande livsstilsundervisning för nyanlända barn och ungdomar 

innebär att nya arbetssätt måste utvecklas och utvärderas. Olika kulturer och språk ska smälta 

samman i ett föränderligt samhälle vilket kräver ett mer elevcentrerat och flexibelt arbetssätt. 

Det vill säga att verkligen möta individen där denne befinner sig, utifrån hens möjligheter 

och utmaningar. 
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Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Denna studie pekar på vikten av kunskap, flexibilitet och anpassningar i skolsköterskearbetet 

för att nå alla barn och ungdomar och därmed ha möjlighet att erbjuda en likvärdig 

elevcentrerad hälsovård. Den lyfter även behovet av samarbete med övrig personal på skolan 

och andra yttre aktörer i samhället. Studien kan användas som ett underlag för att 

tillsammans med verksamhetschefer ta fram ett systematiserat kvalitetsarbete kring dessa 

områden. Föreliggande studie kan även ligga till grund för vidare forskning inom 

skolsköterskeyrket, livsstilsutbildning och arbete med nyanlända barn och ungdomar. På så 

sätt kan den bredda ett grunt utforskat område.  
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Bilaga 1 

 

Information om genomförande av studie kring arbete med livsstil för nyanlända 

barn och ungdomar. 

 
Under de senaste åren har många människor immigrerat till Sverige. Detta har även inneburit 

att många nya barn och ungdomar, från andra länder, har börjat i våra skolor. Som 

skolsköterska ska vi arbeta främst hälsofrämjande och förebyggande vilket innebär att 

livsstil blir en central fråga. För att få veta mer, söka kunskap och förståelse, om hur 

skolsköterskor arbetar med nyanlända barn och ungdomars livsstil, behövs forskning inom 

området. Väldigt lite forskning har tidigare gjorts kring detta ämne. 

 

Syftet med studien är att, utifrån skolsköterskans perspektiv, beskriva hur skolsköterskan 

arbetar för att främja en god livsstil hos nyanlända barn och ungdomar då det är viktigt med 

ökad kunskap och förståelse inom området. Resultatet ska förhoppningsvis bli ett verktyg 

och komma till användning för kurskamrater på skolsköterskeutbildningen, men även till 

verksamma skolsköterskor och blivande kollegor.  

 

Du tillfrågas i detta brev om samtycke till att skolsköterskorna i din verksamhet tillfrågas 

om deltagande i en studie i ämnet. Studien kommer att genomföras via intervjuer med 

skolsköterskor på skolor i Luleå kommun och kommuner i södra Dalarna. Intervjun kommer 

att spelas in med en mobiltelefon. Inspelningen kommer efter att studien är färdig och 

godkänd att makuleras. Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas 

utan att uppge varför. Det är enbart vi och handledare som kommer ha tillgång till 

datamaterialet. Vi garanterar strikt konfidentialitet. Intervjun kommer att ske under ett 

tillfälle och beräknas ta ca 45 minuter. Skolsköterskorna kommer att vid intervjutillfället 

lämna samtycke till att medverka i studien. Vid intresse presenteras gärna det slutliga 

resultatet av studien. 

  

Önskar du ytterligare information kontakta oss gärna: 

 

Med vänliga hälsningar 

  

Hilma Norrman epost: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mbl: xxx-xxxxxxx 

Maria Markström epost: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mbl: xxx-xxxxxxx 

 

Ditt samtycke till studien kan skickas via ovanstående e-post som signerat och skannat 

dokument. Se bifogad samtyckesblankett. Vi är tacksamma om svar sänds inom fem dagar. 

 

Handledare för studien är; 

 

Marie Wilhsson, universitetslektor i omvårdnad, Institutionen för vård och natur vid 

Högskolan i Skövde 

marie.wilhsson@his.se 

 

 

 

 

mailto:marie.wilhsson@his.se


 

 

 

 

 

Blankett för medgivande/samtycke från verksamhetschef eller motsvarande 

 

Jag har tagit del av informationen om; syftet med studien samt samtycke om kontakt med 

eventuella/tänkbara informanter/skolsköterskor. 

 

Härmed ger jag mitt svar till er förfrågan:  

 

□ Medgives 

□ Medgives ej 

 

 

 

Ort Datum 
 

 

 

 

 

 

Underskrift 
 

 

 

 

Namnförtydligande och titel 
 

 

 

 

Verksamhetsområde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 

 

Information om genomförande av en studie om skolsköterskans arbete med 

livsstil för nyanlända barn och ungdomar. 

 
Under de senaste åren har många människor immigrerat till Sverige. Detta innebär att många 

barn och ungdomar från andra länder, genomför sin skolgång i Sverige. Som skolsköterska 

ska vi arbeta främst hälsofrämjande och förebyggande vilket innebär att livsstil blir en 

central fråga. För att få kunskap och förståelse om hur skolsköterskor arbetar med nyanlända 

barn och ungdomars livsstil, behövs ytterligare kunskap inom området. I dag finns begränsad 

forskning inom området. 

 

Syftet med studien är att utifrån skolsköterskans perspektiv, beskriva hur skolsköterskan 

arbetar för att främja en god livsstil hos nyanlända barn och ungdomar. Resultatet från 

studien kan förhoppningsvis komma till användning för kurskamrater på 

skolsköterskeutbildningen, men även till verksamma skolsköterskor och blivande kollegor.  

Du tillfrågas i detta brev om deltagande i den tänkta studien. Studien kommer att genomföras 

via intervjuer med skolsköterskor på skolor i Luleå Kommun och kommuner i södra Dalarna. 

Din verksamhetschef har givet sitt godkännande till att du tillfrågas om deltagande i studien. 

Vi vill gärna intervjua dig om dina erfarenheter inom detta område, studiens syfte, och skulle 

se det som värdefullt om du vill delta. 

 

Intervjun kommer att ske under ett tillfälle och beräknas ta ca 45 minuter. Intervjun kommer 

att spelas in elektroniskt. Datamaterialet kommer efter att studien avslutas och blivit godkänd 

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

behöva uppge varför. Det är enbart vi och handledare som kommer ha tillgång till 

datamaterialet. Vi garanterar strikt konfidentialitet. Vi kommer kontakta dig via telefon 

alternativt e-post inom några dagar för att boka in ett eventuellt möte.  
 

Med detta brev följer en samtyckesblankett som du lämnar vid intervjutillfället. Vid intresse 

presenteras gärna det slutliga resultatet av studien.  

 

Med vänliga hälsningar  

 

Hilma Norrman epost: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mbl: xxx-xxxxxxx 

Maria Markström epost: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mbl: xxx-xxxxxxx 

 

 
Handledare för studien är; 

 

Marie Wilhsson, universitetslektor i omvårdnad, Institutionen för vård och natur vid Högskolan i 

Skövde 

marie.wilhsson@his.se 

 

 

 

 

mailto:marie.wilhsson@his.se


 

 

 

 

Blankett för medgivande/samtycke 

 

Jag har tagit del av informationen om; syftet med studien samt samtycke till intervju.  

 

Härmed ger jag mitt svar till er förfrågan:  

 

□ Medgives 

□ Medgives ej 

 

 
 

 
 

Ort Datum 

 

 

 

 

 

 

Underskrift 
 

 

 

 

Namnförtydligande och titel 
 

 

 

 

Verksamhetsområde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bilaga 3 

 

Intervjuguide 

 
Frågeställningar 

 

Vad har du för erfarenheter av att arbeta för att främja nyanlända barn och ungdomars 

livsstil, (så som kost, sömn och fysisk aktivitet)? 

 

Hur arbetar du för att främja nyanlända barn och ungdomars livsstil? 

 

Vilka möjligheter och utmaningar möter du i ditt hälsofrämjande arbete med nyanlända? 

 

 

Exempel på följdfrågor 

 

Hur menar du då? 

 

Kan du utveckla det? 

 

Hur? 

 

På vilket sätt? 

 

Vad? 

 

Berätta 



 

 


