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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Barn som söker asyl i Sverige har ökat de senaste åren. Asylsökande och 

nyanlända barn tillhör en sårbar grupp utifrån ett hälsoperspektiv med en hög förekomst av 

psykisk ohälsa. Skolsköterskan möter dessa barn i sitt hälsofrämjande arbete i skolan. 

Skolsköterskans erfarenheter kring asylsökande och nyanlända barn kan därför bidra till en 

ökad förståelse kring vilka faktorer som påverkar dessa barns hälsa. Syfte: Att beskriva 

skolsköterskors erfarenheter av asylsökande och nyanlända barn i grundskolan för att få en 

ökad förståelse för barnets hälsa, samt identifiera brister, möjligheter och förbättringsförslag. 

Metod: Studien har en kvalitativ design med en induktiv ansats. Semistrukturerade intervjuer 

utfördes med tio skolsköterskor från fyra kommuner i mellersta Sverige som arbetar med 

asylsökande och nyanlända barn i grundskolan från förskoleklass till årskurs nio. Resultat: 

Innehållsanalysen resulterade i tre kategorier och sex subkategorier. Maktlöshet att inte kunna 

påverka sin framtid i Sverige bildade kategorin Migrationsprocessens påverkan på barnets 

hälsa. Skolsköterskans relation till barnet och Socialt nätverk bildade kategorin Skolans 

påverkan på barnets hälsa. Barnets ansvar att lära sig språket, Kultur och Att komma med 

eller utan familj bildade kategorin Familjens påverkan på barnets hälsa. Olika 

förbättringsförslag framkom även i studien. Slutsats: Skolsköterskans erfarenheter av 

asylsökande och nyanlända barns hälsa i grundskolan är att barnens hälsa påverkas av 

migrationsprocessen, familjen och skolan.  

Psykisk ohälsa är vanligt förekommande främst för de barn som kommer utan familj.  

Skolsköterskan relation till barnet är viktig för att barnet ska kunna prata om sin hälsa.
	 

Nyckelord: asylsökande barn, nyanlända, hälsa, psykisk hälsa, skolsköterska  

	  

	  

	  

	  

	  

	 	  



 

ABSTRACT 	  

Background: Children seeking asylum in Sweden have increased in recent years. Asylum- 

seekers and newly arrived children belong to a vulnerable group from a health perspective 

with a high incidence of mental illness. The school nurse meets these children in their health 

promotion work at school. The school nurse's experience of asylum-seekers and newly arrived 

children can therefore contribute to an increased understanding of the factors that affect the 

health of these children. Objective: To describe the school nurse's experiences of 

asylumseekers and newly arrived children in primary school in order to gain a better 

understanding of the children's health, as well as identifying shortcomings, opportunities and 

improvement proposals. Methods: Qualitative study with a semi-structured interview 

methodology. Ten school nurses from four municipalities in central Sweden who work with 

these children in primary school from pre-school to ninth grade were interviewed. Results: 

The content analysis resulted in three categories and six subcategories. Powerlessness to not 

being able to affect the future in Sweden formed the category of The migration process' 

impact on the child’s health. The school nurse's relationship with the child and Social 

network formed the category School's impact on the child's health. The responsibility of the 

child to learn the language, Culture and To come with or without family formed the category 

The Family's influence on the child's health. Various improvements were also found in the 

study. Conclusion: The school nurse's experience of asylum-seeking and newly arrived 

children's health in primary school is that the children’s health are affected by the migration 

process, the family and the school. Mental illness is common primarily for the children who 

come without family. The nurse’s relationship with the child is important in order for the 

child to be able to talk about their health.  

  
Keywords: refugee children, asylum seekers, health, mental health, school nurse  
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BAKGRUND  

Asylsökande och nyanlända i Sverige  

År 2015 sökte 162 877 personer asyl i Sverige varav 70 384 var barn under 18 år och 35 368 

var ensamkommande barn under 18 år. År 2017 hade antal asylsökande minskat till 25 666 

varav 8 507 var barn (Migrationsverket, 2018a). Flykting avses en person vara beroende av 

orsaken till förföljelseskapet. En flykting anses ha välgrundade skäl till rädsla av förföljelse 

på grund av exempelvis ras, kön, sexuell läggning eller politiska åsikter (Migrationsverket, 

2015). En asylsökande definieras som en person som har lämnat sitt land för att söka skydd 

och som inte har fått något beslut kring uppehållstillstånd. Det är Migrationsverkets arbete 

och ansvar att ta emot ansökan, utreda och fatta beslut. Nyanländ kallas en person som 

beviljats uppehållstillstånd och skrivits in i en kommun. Personen kallas nyanländ i ca två till 

tre år (Migrationsverket, 2018b). Vissa nyanlända kan omfattas av etableringsprogrammet 

(SFS, 2018:923) som innebär att påskynda nyanländas etablering i arbets-och samhällslivet. 

Utlänningslagen (SFS, 2005:716) är den lag som styr vem som får stanna i Sverige. Lagen 

ändrades tillfälligt 2016 och ändringen gäller i tre år. Detta innebär att de flesta som behöver 

skydd får tidsbegränsade uppehållstillstånd istället för permanent uppehållstillstånd. En 

person som söker skydd som flykting kan få tidsbegränsat uppehållstillstånd i tre år (SFS, 

2005:716).	  

Barnets rättigheter  

Barn har rätt att växa upp, utvecklas och leva under sådana förhållanden som främjar deras 

hälsa och välbefinnande (Folkhälsomyndigheten, 2015). I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 

2017:30) stadgas att alla människor i Sverige har rätt till en god hälsa och säker vård på lika 

villkor utifrån de mänskliga rättigheterna. Enligt lag 2008:344 om hälso- och sjukvård för 

asylsökande och nyanlända förtydligas deras rätt till att erbjudas hälso- och sjukvård på lika 

villkor som människor tidigare bosatta i Sverige. Barnets lika rättigheter i Sverige följs även 

utifrån Förenta Nationernas [FN] barnkonvention. Barnkonventionen innehåller 45 artiklar 

som bland annat handlar om alla barns lika värde och att barnets bästa ska tas i beaktning vid 

alla beslut som rör barnet. Konventionen tar även upp politikernas ansvar till att utnyttja de 

resurser som finns för att uppfylla barnet kulturella rättigheter samt rätten till 

familjeåterförening där ansökning om att återförenas över gränser skall behandlas på ett 

humant och snabbt sätt (UNICEF, 2008). I Sverige övervakar Barnombudsmannen (2017) 

genomförandet av barnkonventionen inom myndigheter, kommuner och landsting samt 



  6  

företräder barn och ungas rättigheter genom en regelbunden dialog med barnen utifrån deras 

villkor och önskemål.	  

Hälsa och psykisk hälsa  

Begreppet hälsa innehåller olika dimensioner och kan beskrivas på olika sätt (Wärnå-Furu, 

2017). Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) definieras hälsa som “ett tillstånd av totalt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara en frånvaro av sjukdom eller 

funktionsnedsättning” (Nationalencyklopedin, 2018a). Hälsa påverkas av personens fysiska, 

psykiska och sociala faktorer samt den individuella upplevelsen av välbefinnande. Den 

individuella upplevelsen är personlig och påverkas av personens erfarenheter, förväntningar 

och drömmar. Sjukvården kan utifrån ett hälsosamtal prata om hälsa och vägleda personen till 

att få en större förståelse, kontroll och kunskap kring sin hälsa (Wärnå-Furu, 2017). 

Psykisk hälsa är ett svårdefinierat begrepp som innehåller olika dimensioner av välmående 

utifrån ett emotionellt, psykologiskt och socialt välbefinnande (Bremberg & Dalman, 2015). 

Psykisk hälsa handlar även om individens upplevelse och relation mellan individen och det 

sociala sammanhanget där människan bör ha kontroll över sin omgivning. Människan ska 

uppleva sin tillvaro som meningsfull och kunna använda sina resurser vilket ger individen 

möjlighet att vara delaktig i samhället och kunna hantera vanliga påfrestningar i livet 

(Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2018b).	  

Psykisk ohälsa är ett samlat begrepp som innefattar mindre allvarliga psykiska besvär som 

påverkar det känslomässiga välbefinnandet. Vanliga symtom kan vara oro, ångest och 

nedstämdhet vilket kan ses som normala reaktioner för en påfrestande livssituation, vilket ofta 

är övergående. Psykisk ohälsa innefattar även mer allvarliga symtom som uppfyller kriteriet 

för psykiatrisk diagnos eller tillstånd. Psykiatriska tillstånd innebär allvarlig psykisk ohälsa 

som identifieras i ett syndrom och kategoriseras utifrån olika diagnostiska kriterier. Personer 

med psykisk ohälsa har en ökad risk att utveckla psykiatriska tillstånd. Därför är det viktigt 

med tidig upptäckt för att förebygga detta (Bremberg & Dalman, 2015).	  

Förekomst av psykisk ohälsa  

Psykisk ohälsa är vanligt förekommande över hela världen. De vanligaste psykiska besvären 

är ångest och depressionstillstånd (Steel et al., 2014). I Sverige uppgav 16 procent år 2016 att 

de hade nedsatt psykisk hälsa där andelen var högre bland kvinnor och i åldersgruppen 16-29 

år (Folkhälsomyndigheten, 2018). Bland barn och ungdomar ses en ökning av psykisk ohälsa 

globalt sett, främst i de nordiska och baltiska länderna (Potrebny, Wiium & Lundegård, 

2017). I Sverige lider omkring tio procent av flickor och pojkar (10-17 år) av någon form av 
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psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2017), där en ökning ses med 18 procent inom barn- och 

ungdomspsykiatrin mellan år 2016 och 2017 (SKL, 2018a). Bland asylsökande flyktingar i 

Sverige beräknas 20–30 procent vara drabbade av någon form av psykisk ohälsa 

(Socialstyrelsen, 2015).	  

Asylsökande och nyanlända barns hälsa  

Asylsökande och nyanlända barn har en hög förekomst av psykisk ohälsa och psykosomatiska 

besvär. Detta beror troligen på traumatiska upplevelser innan ankomst till Sverige i 

kombination med stressen av att leva som asylsökande (Rostila & Hjern, 2012). Vanliga 

psykiatriska tillstånd som drabbar barnen är posttraumatiska stressyndrom, ångestsjukdomar 

och depression (Ascher & Hjern, 2013; Kien et al., 2018). Alla som migrerar får inte sämre 

hälsa men många utvecklar migrationsstress. Migrationsstressen kan påverka barnets hälsa 

negativt och är en viktig faktor att försöka motverka för att förebygga utvecklingen av psykisk 

ohälsa hos barnen (SKL, 2017a).	  

Migrationsstress och dess psykologiska påfrestningar kan delas in i tre olika faser där 

premigrationen inkluderar beslutet av att flytta och förberedelserna inför flytten. Den andra 

fasen är själva migrationen, förflyttelsen, och post-migrationsfasen speglar integrationen i det 

nya landet. Dessa faser går ofta in i varandra, men det är främst de två sista faserna som 

risken finns att den psykiska hälsan försämras. Många asylsökande och nyanlända mår ofta 

bra och känner en lättnad i början av post-migrationafasen. Barnen är ofta glada och redo för 

att börja skolan och lära sig det nya språket. Efter några månader kommer minnena ikapp 

kring flykten, hemlandet och förluster av anhöriga samt mötet med nya normer, traditioner 

och anpassningar (Bäärnheilm, 2014). Ovissheten och maktlösheten över att inte veta om de 

får stanna eller blir tillbakaskickade påverka hälsan negativt. Den psykiska ohälsan ter sig ofta 

i uttryck genom fysiska symtom som ont i magen, matleda, huvudvärk och sömnsvårigheter. I 

skolan kan barnen ha svårigheter att koncentrera sig (Barnombudsmannen, 2017). 

Asylsökande och nyanlända inom hälso- och sjukvården  

Asylsökande och nyanlända tillhör en mycket sårbar grupp utifrån ett hälsoperspektiv 

(Bäärnheilm, 2014; Rostila & Hjern, 2012). Inom primärvården är det viktigt att det finns 

kunskap och riktlinjer för att möta de särskilda hälsoproblem och vårdbehov som finns hos 

denna grupp av barn (Carrasco-Sanz et al., 2018). Vården behöver även vara mer tillgänglig 

och arbeta med preventiva insatser samt ha en bättre och närmare samverkan med skola och 

socialtjänst för att främja en god hälsoutveckling (SKL, 2017b). Uppdrag Psykisk Hälsa 

(2017a) har i samarbete med SKL studerat förekomst av psykisk ohälsa och migration. 
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Utifrån detta har utbildningsfilmer, föreläsningar och interaktiva webbutbildningar kring 

migration och psykisk ohälsa utformats för att ge ökad kunskap kring ämnet för att främja 

bemötande, stöd och behandling. Information kring migrationsstress, asylprocessen och 

barnets rättigheter finns att tillgå samt olika uttryck för psykisk ohälsa. En webbaserad 

verktygsbank har utformats för att olika aktörer och professioner lättare kan ta del av 

kunskap- och utbildningsmaterialet (SKL, 2017a).	  

Faktorer som påverkar om asylsökande och nyanlända söker vård i Sverige är om det finns 

ekonomiska och språkmässiga förutsättningar (Mangrio, Carlson & Zdrvokovic, 2018) samt 

om de har fått information kring hur sjukvårdssystemet fungerar och vilka rättigheter man har 

som individ (Wångdahl, Lytsy, Mårtensson & Westerling, 2015). Kulturella faktorer påverkar 

även om och när man söker sjukvård samt vilka förväntningar som finns för hjälp och 

behandling inom sjukvården. Det kan skilja sig på hur psykisk ohälsa beskrivs utifrån olika 

kulturer och traditioner samt vad som uppfattas som friskt eller sjukt (Bäärnhielm, 2014). I 

många kulturer är det vanligt med stigmatisering av psykisk ohälsa och därför undviker 

många nyanlända att söka vård inom specialistsjukvården (Socialstyrelsen, 2015). Det är 

därför viktigt med kulturkompetens inom den svenska sjukvården (Allgulander, 2014; 

Socialstyrelsen, 2015) vilket innebär att vara medveten om kultur och dess påverkan på 

attityder, tankar, beteende och värderingar. Det är viktigt att ha grundläggande kunskaper 

kring andra kulturer och hur det kan påverka beteende vid sjukdom och benägenheten för att 

söka vård (Socialstyrelsen, 2015).	  

Asylsökande och nyanlända barn i grundskolan  

Asylsökande och nyanlända barn har ingen skolplikt men har rätt till skolgång på samma 

villkor som barn födda i Sverige. Barnet bör börja skolan senast en månad efter ankomst till 

Sverige eller när det passar utifrån barnets personliga förhållande (Migrationsverket, 2013). 

En hälsoundersökning erbjuds alla asylsökande och nyanlända barn efter ankomst till Sverige 

och är inget krav inför skolstart (Migrationsverket, 2017). Skolsköterskans mål i grundskolan 

är att ha en regelbunden kontakt med eleverna och arbeta förebyggande och hälsofrämjande 

för att främja den fysiska och psykiska hälsan bland eleverna (Clausson & Morberg, 2012). 

Skolsköterskan behöver ha kunskap om de hälsorisker asylsökande och nyanlända barn kan 

drabbas av för att främja barnets hälsa (Johnson, Beard & Evans, 2017; SKL, 2017a). Enligt 

Barnombudsmannens rapport (2017) uttrycker skolsköterskor att den psykiska ohälsan är det 

största hälsoproblemet för nyanlända barn i Sverige och åtgärdas inte som den fysiska hälsan. 

De vanligaste medicinska problemen ansågs vara hörsel- och synnedsättning, magont, 

huvudvärk och sömnsvårigheter samt nedsatt tandhälsa och bristande vaccinationsstatus. Den 
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psykiska ohälsan ansågs bli mer tydlig efter en tid och risker fanns för kroniska besvär om det 

inte upptäcks i tid. Ensamkommande barn ansågs ha ett ökat behov av samtal med kurator 

eller skolsköterska efter ankomst till Sverige då de ansågs ha en större risk för ohälsa jämfört 

med de som kommer med sina föräldrar. Familjen har därför en stor betydelse för barnets 

hälsa (Barnombudsmannen, 2017).  	  

Många barn lever i ohälsosamma hemmiljöer vilket gör att skolan ofta blir den trygga, lugna 

och strukturerade platsen. Känslan av tillhörighet är viktig för inlärningen och den sociala 

tillvaron. Skolan ska vara en stödjande miljö där det ges möjlighet för goda relationer vilket 

påverkar barnets hälsa. En skola med högt socialt stöd ger en ökad självkänsla och minskad 

risk för psykisk ohälsa (Fazel, Reed, Panter-Brick & Stein, 2012).	  

Teoretisk utgångspunkt  

En känsla av sammanhang (KASAM) är ett begrepp som skapades av Aaron Antonovsky 

(Antonovsky, 2005). KASAM uppkom ur den salutogena forskningen där salutogenes betyder 

hälsans ursprung. I den salutogena forskningen undersöks vad som orsakar och vidmakthåller 

en persons hälsa. Antonovsky beskriver även hur generella motståndsresurser (GMR) och 

generella motståndsbrister (GMB) påverkar en individs KASAM. GMR innefattar en persons 

resurser kring kunskap, socialt stöd, familj och traditioner samt individens jag-styrka. GMB 

handlar om personens avsaknad av dessa resurser vilket påverkar hur individen kan hantera 

händelser i livet. KASAM kan användas för att få en förståelse för hur asylsökande och 

nyanlända barn hanterar sin hälsa trots olika yttre påfrestningar. Antonovsky menar att trots 

yttre påfrestningar fortsätter individen att sträva mot det friska och utvecklas som människor. 

För att behålla en god hälsa måste barnen se sin tillvaro som sammanhängande, vilket kan 

göras om vår tillvaro är meningsfull, begriplig och hanterlig. Det är dessa tre komponenter 

som utgör KASAM. De yttre påfrestningar som vi stöter på i vardagen och hur vi hanterar 

påfrestningen är ett bevis på vår egen KASAM. En person med hög KASAM kan trots 

påfrestningar ha en större förmåga att hantera utmaningen. Detta genom att ha en inställning 

att göra det bästa av situationen med en värdighet. Om en sådan person är engagerad av ett 

problem som den ställs inför finns även en stark motivation att inte ge upp innan problemet är 

löst. Dessa personer upplever inte stress på samma sätt som en person med låg KASAM. En 

känsla av meningsfullhet är det starkaste av de tre komponenterna. En person med hög 

begriplighet och hanterbarhet men en låg meningsfullhet kan sannolikt tappa motivation till 

att lösa utmaningen. En person med låg begriplighet, låg hanterbarhet och hög meningsfullhet 

kan vara mycket engagerad att lösa utmaningen vilket inte förutsätter att personen kommer att 
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lösa utmaningen. Känslan av sammanhang är mycket individuellt och det är personen som 

bestämmer vad som är viktiga livsfaktorer och vad som är meningsfullt (Antonovsky, 2005). 

Problemformulering  

Asylsökande och nyanlända barn har ökat i Sverige och kunskapen kring dessa barns hälsa är 

viktig för att kunna bedriva hälso- och sjukvård på lika villkor och utföra ett hälsofrämjande 

arbete utifrån barnets individuella behov. Psykisk ohälsa anses vara det största hälsoproblemet 

för nyanlända barn och skolsköterskan har ofta den första hälsokontakten. Skolsköterskans 

erfarenheter kring asylsökande och nyanlända barn kan bidra till en ökad förståelse kring 

vilka faktorer som påverkar dessa barns hälsa.	  

Syfte  

Syftet med studien är att beskriva skolsköterskors erfarenheter av asylsökande och nyanlända 

barn i grundskolan för att få en ökad förståelse för barnets hälsa, samt identifiera brister, 

möjligheter och förbättringsförslag.	  

METOD  

Design  

Studien har en kvalitativ design med en induktiv ansats vilket ger möjlighet att få förståelse av 

deltagarnas upplevelser och erfarenheter genom intervjuer. Den kvalitativa 

forskningsintervjun är utformad utifrån ett vardagligt samtal där intervjuaren har ett 

professionellt förhållningssätt (Kvale & Brinkmann, 2014).  

	  

Urval  

Studien inkluderar tio skolsköterskor från fyra kommuner i mellersta Sverige som arbetar med 

asylsökande och nyanlända barn i grundskolan från förskoleklass till årskurs nio. Ett 

bekvämlighetsurval användes då det var lämpligt geografiskt samt för att besvara studiens 

syfte. Inklusionskriteriet var att skolsköterskornas skulle ha minst ett års erfarenhet av att 

arbeta med denna grupp av barn. Ingen av de tillfrågade skolsköterskorna tackade nej till att 

delta. Hälften av skolsköterskorna arbetade på fler än en skola och drygt hälften hade mer än 

sex års erfarenhet av att arbeta inom elevhälsan, se tabell 1. Nio av tio skolsköterskor kunde 

uppge ett ungefärligt antal asylsökande och nyanlända barn som de hade ansvar över. Fem 

skolsköterskor hade ansvar för 10-30 barn, två skolsköterskor hade mellan 40-50 barn och två 

skolsköterskor hade ansvar för 100-120 barn.  
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Tabell 1. Översikt av skolsköterskor.	  

Befattning  Antal  År inom 
elevhälsan  

Antal skolor  

Skolsköterska  10  1-5år:   4  
  
6-12år: 6  

1 skola:      5  
  
2-4 skolor: 5  

  
Datainsamlingsmetod  

Semistrukturerade intervjuer användes där intervjuaren ställde frågor utifrån förbestämda 

områden. Intervjuaren var lyhörd kring svaren och gav utrymme för reflektion. Intervjuerna 

spelades in, transkriberades och avidentifierades (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuguiden 

utgick ifrån tre områden, samt följdfrågor. Områdena var skolsköterskornas erfarenhet av att 

arbeta med asylsökande och nyanlända barn, barnets mående i skolan samt om skolsköterskan 

såg några brister, möjligheter eller förbättringsförslag kring arbetet med dessa barn. Intervjun 

avslutades med två reflektionsfrågor, se bilaga 1. Författarna utförde en pilotintervju 

tillsammans för att testa intervjuguiden. Intervjuguidens områden och frågor gav informativa 

och reflekterande svar och reviderades inte. Därför inkluderades pilotintervjun i studien. 

Tillvägagångssätt  

Samordnande skolsköterska för respektive kommun kontaktades via e-post för godkännande 

av skolsköterskornas medverkan i studien. Samordnande skolsköterska tillfrågades om vilka 

skolsköterskor som kunde inkluderas och tog ansvar för verksamhetschefens godkännande, se 

bilaga 2. Efter godkännande kontaktades de skolsköterskor som uppfyllde inklusionskriteriet 

för studien via e-post med ett informationsbrev och uppmanades att svara om intresse fanns 

för medverkan i studien, se bilaga 3. Informationsbrevet innehöll information kring studiens 

syfte och genomförande. Författarna tog sedan kontakt med de skolsköterskor som var 

intresserade av att medverka i studien via e-post och/eller telefon för att bestämma tid och 

plats för intervjun. Samtliga intervjuer skedde på skolsköterskornas arbetsplats i ett avskilt 

rum. Innan varje intervju gavs tillfälle för frågor och ett muntligt godkännande inhämtades av 

att delta i studien.  Intervjuerna spelades in med en lösenordskyddad mobiltelefon och varade 

mellan 20-30 minuter. Intervjuerna delades upp mellan forskarna efter pilotintervjun. Detta 

gjordes för tidsmässiga och geografiska skäl. Forskarna hade kontinuerlig kontakt mellan 

intervjuerna för att delge varandra information som kunde vara betydelsefull för kommande 

intervjuer.  
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Bearbetning och analys  

Intervjuerna analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys, se tabell 2. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant och texterna lästes igenom flera gånger var för sig och tillsammans 

av forskarna för att identifiera mönster och huvudsakligt innehåll. Därefter skrevs texterna ut 

på papper och meningsbärande enheter markerades med överstrykningspenna utifrån likheter 

och skillnader i intervjuerna. De meningsbärande enheterna kondenserades och kodades för 

att tydliggöra innehållet i texten. Post-it-lappar användes för att skriva ned koderna som sedan 

grupperades utifrån kodernas gemensamma innehåll och därefter bildades subkategorier.  

Subkategorierna bildade sedan tre kategorier (Lundman & Hällgren-Granheim, 2017).
		  

Tabell 2. Exempel på innehållsanalys.	  

Meningsbärande   
enhet  
  
  

Kondenserade 
meningsbärande 
enheter  

Kod  Subkategori  
  
  

  

Kategori  
  
  

...”att vara lyhörd och att 
visa respekt. Inte tro att 
man vet…bara för att man 
har en fördom om saker  
och ting...” (6)  

Vara lyhörd och 
visa respekt  

Skapa    
förtroende  

Skolsköterskan  
relation till 
barnet  

Skolans 
påverkan 
på barnets  
hälsa  
  

  
  
Forskningsetiska övervägande  

Forskningsetik utgår från att värna om personens integritet och självbestämmande 

(Kjellström, 2017). Skolsköterskorna i studien fick information kring studiens syfte, risker 

och fördelar samt ett informerat samtycke om deltagande i studien.  Information gavs om 

frivilligt deltagande och rätten av att avbryta sin medverkan när som helst och oavsett 

anledning. Information från intervjuerna behandlades konfidentiellt och avidentifierades för 

att garantera att inte obehöriga kunde ta del av materialet. Efter godkännande av studien 

raderas inspelat intervjumaterial för att bevara skolsköterskornas konfidentlitet. Båda 

författarna hade genom tidigare verksamhetsförlagd utbildning tillsammans med 

skolsköterska fått en inblick kring omhändertagandet av asylsökande och nyanlända inom 

elevhälsan. Författarna diskuterade innan studiens början kring sina upplevelser av 

skolsköterskans arbete och problematiken kring barnets hälsa i grundskolan. Genom detta 

blev författarna medvetna kring sin förförståelse och egna värderingar kring ämnet. 

Författarna arbetade därefter utifrån ett korrekt förhållningssätt som inte kunde påverka 

resultatet (Kvale & Brinkmann, 2014).	  
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RESULTAT  

Analysprocessen resulterade i sex subkategorier. Maktlöshet att inte kunna påverka sin 

framtid i Sverige bildade kategorin Migrationsprocessens påverkan på barnets hälsa. 

Skolsköterskans relation till barnet och Socialt nätverk bildade kategorin Skolans påverkan 

på barnets hälsa. Barnets ansvar att lära sig språket, Kultur och Att komma med eller utan 

familj bildade kategorin Familjens påverkan på barnets hälsa.	Kategorier och subkategorier 

presenteras i tabell 3. Olika förbättringsförslag identifierades även i analysen.  

 

Tabell 3. Översikt av kategorier och subkategorier.  

Kategori	  Migrationsprocessens 
påverkan på barnets 
hälsa	  

Skolans påverkan på 
barnets hälsa
	  

Familjens påverkan 
på barnets hälsa
	  

Subkategori
	  

Maktlöshet	  Skolsköterskans 
relation till barnen
  

Barnets ansvar att 
lära sig språket 

	    Socialt nätverk Kultur 

	   Att komma med eller 
utan familj 

	  

Migrationsprocessens påverkan på barnets hälsa  

  

Maktlöshet	  

Många skolsköterskor berättar om barnets påverkan av migrationsprocessen. Barnen och 

familjen känner ofta en maktlöshet av att inte kunna påverka beslut om att få stanna i Sverige. 

Detta gör att barnet har svårt att känna motivation och att kunna tänka framåt då framtiden är 

oviss och ligger i myndigheternas händer. Migrationsprocessen påverkar barnets hälsa 

negativt utifrån långa utredningar och osäkra uppehållstillstånd. Migrationsprocessen kan 

påverka barnet motivation till att utbilda sig då framtiden är oviss. Flera skolsköterskor 

nämnde behovet av en snabbare asylutredning.	  

”för då kan du ju inte tänka framåt heller, planera och tänka att jag vill plugga 

till det eller jag vill göra det och hur blir det om jag blir tillbakaskickad det blir 

svårt för dom.” (Skolsköterska 7)	 	

 



  14  

Skolans påverkan på barnets hälsa  

  

Skolsköterskans relation till barnet	  

Skolsköterskan har en viktig roll för barnets hälsa som exempelvis att upptäcka symtom på 

ohälsa. Relationen är därför viktigt för att barnet ska kunna berätta om sin hälsa. Många 

skolsköterskor bygger upp ett förtroende till barnen genom att vara tillgängliga och synliga på 

skolan och etablerar kontakt utifrån barnets behov. Detta är viktigt då det kan ta tid för barnet 

att öppna upp sig.	  

” men vet jag att det är en ny elev så försöker jag ju i alla fall träffa den eleven 

och hälsa välkommen till mig… Du vet vart jag finns, så vi kan träffas...skapar 

relation, det kan ju ta tid, om man ser att barnet litar på en, eller ja förstår att 

man kan komma och sådär. Så man kastar sig ju inte över en nyanländ elev med 

buller och bong och frågar ut, utan det får ske successivt. ” (Skolsköterska 2)

	  

Socialt nätverk	  

Många skolsköterskor berättar att barnen ofta upplever skolan som något positivt och att få 

vara en del av ett sammanhang i det nya landet. Barnen är ofta glada och motiverade att få 

börja skolan och att få träffa nya kompisar. Skolan kan även hjälpa familjen att få en 

kontaktyta och vägar in i samhället.	  

”Förr i tiden så fick ju barnen vänta på att få börja i skolan…och man anser ju 

att framgångsfaktorer är att i, nummer ett är få börja skolan. Få en tillhörighet 

och komma liksom i kontakt med andra barn och att familjen får en kontaktyta.” 

(Skolsköterska 2)  

 

Familjens påverkan på barnets hälsa  

  

Barnets ansvar att lära sig språket	  

Många skolsköterskor uttryckte att barnen ofta fick ta mycket ansvar för familjen genom sina 

språkmässiga kunskaper. Barnen lärde sig oftare språket och etablerade sig fortare socialt 

jämfört med sina föräldrar. Barnen fick ofta hjälpa och vägleda sina föräldrar i det svenska 

samhället och kunde enligt skolsköterskorna bli en belastning för barnets hälsa.	  
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”Hos vissa är det ju jättesvårt, vi har ju alltså årskurs fyra och fem som 

bestämmer hemma. För föräldrarna kan inte språket, och de har alltså blivit 

ja… De måste följa med när de ska handla för att mamma pappa inte kan prata 

i affären... Så a och o är ju att alla ska in på svenska så är det ju bara.” 

(Skolsköterska 5)	  

Kultur	  

Många skolsköterskor berättar om hur kulturella skillnader kan påverka barnets hälsa. I vissa 

kulturer förekommer könsstympning vilket kan påverka flickors hälsa. Att våga fråga och 

informera flickorna kring könsstympning ansåg några skolsköterskor vara viktigt. 

Skolsköterskorna uttrycker att det är svårt att hjälpa familjerna som behöver stöd då många 

lever efter devisen att klara sig själva. Kulturen kan påverka hur barnet uttrycker sitt mående 

och förmågan att söka hjälp.	  

”Då är det kulturen som stänger dörren…det är skamligt fortfarande att må 

psykiskt dåligt. Och ofta så är barnen rädda att belasta sina föräldrar... hon sa 

flera gånger att hon inte ville oroa mamman... jag kommer inte in i familjerna 

och kan hjälpa till, om inte dom vill.” (Skolsköterska 8)	  

Flera av skolsköterskorna berättar om könsskillnader där flickor har större krav hemma med 

hushållsarbete och att ta hand om småsyskon. Pojkarna har ofta mindre ansvar och mer 

möjligheter till fritidsaktiviteter. Flickorna kan därför tycka att det är en frihet att komma till 

skolan.	  

”Jag tror det är tradition och seder och kultur att så gör man där dom kommer 

ifrån, som flicka är man hemma och hjälper till. Här ger man pojkarna mer 

frihet.” (Skolsköterska 4)	 	

	

Att komma med eller utan familj 

Skolsköterskor beskriver hur barnets hälsa påverkades utifrån att komma med eller utan sin 

familj till Sverige. Många barn hade svårt att sova på grund av saknad till sitt hemland och 

anhöriga samt att föräldrarnas mående kunde påverka barnets hälsa. Några skolsköterskor 

beskrev hur barnen berättade om hur föräldrarna mådde och att de grät hemma. 

Ensamkommande barn uppfattades må generellt sämre jämfört med de barn som kom med sin 

familj och remitterades oftare vidare till andra vårdinstanser.  
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” Sen har de också föräldrar som, ensamma föräldrar som inte mår bra och 

gråter hemma…påverkar barnet” (Skolsköterska 2) 

” Flesta barn som kommer med familj saknar, vissa saknar sitt hemland men det 

upplever ändå en lättnad att anpassa sig till det nya medan dom 

ensamkommande…har ju inte familjen, kanske mamma och pappa är döda eller 

kvar där det inte är tryggt, och har den oron…”(Skolsköterska 4) 

 

Förbättringsförslag  

Många skolsköterskor upplevde att det behövs förbättringar i skolsköterskans arbete med 

asylsökande och nyanlända barn. Det huvudsakliga som nämndes var ett samlat journalsystem 

för en bättre följsamhet kring barnets hälsa, bättre samverkan mellan professioner och 

vårdinstanser för en snabbare remisshantering, tydligare rutiner kring omhändertagande av 

asylsökande och nyanlända barn i skolan och tillgängligheten av skolsköterska. Några 

skolsköterskor upplevde att det var en brist att man arbetade på olika skolor och att det 

påverkade tillgängligheten.	 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion  

I studien har skolsköterskor fått beskriva sina erfarenheter kring asylsökande och nyanlända 

barns hälsa i grundskolan. Huvudresultatet visade att migrationsprocessen, familjen och 

skolan upplevs påverka barnets hälsa. Olika förbättringsförslag framkom i skolsköterskans 

arbete med asylsökande och nyanlända för att skapa bättre förutsättningar för barnets hälsa.  

 

Migrationsprocessens påverkan på barnets hälsa	  

Migrationsprocessen har en stor påverkan på barnets hälsa. Skolsköterskorna berättar om hur 

migrationsprocessen skapar en stress och oro för barnet. Enligt SKL:s rapport (2017a) är det 

viktigt att skolsköterskan har kunskap om migrationsprocessen och vilka rättigheter barnen 

har i det nya landet (SKL, 2017a). Ovissheten av att inte veta om de får stanna eller bli 

tillbakaskickade påverkar barnets hälsa negativt då de känner en maktlöshet över att inte 

kunna påverka beslutet om de får stanna kvar i Sverige. Skolsköterskorna berättade att barnen 

därför kunde tappa motivationen att gå i skolan om de ändå kommer bli tillbakaskickade. 

Asylutredning och den tillfälliga lagen (SFS 2005:716) där alla får ett tidsbegränsat 
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uppehållstillstånd innebär troligen stora påfrestningar på barnets hälsa. Många 

skolsköterskorna nämnde att de önskade att asylprocessen och dess utredningar skulle gå 

fortare. Dock innebär den tidsbegränsade lagen en kortsiktig säkerhet att få stanna i Sverige 

då en ny sökning om förlängning krävs. Enligt FN:s barnkonvention (UNICEF, 2008) har 

barnet rätt till snabb handläggningstid vid familjeåterförening. Migrationsprocessens 

handläggningstider kan påverka barnets framtidstro och troligen öka risken för psykisk 

ohälsa, då detta är vanligt bland asylsökande och nyanlända barn (Ascher & Hjern, 2013; 

Kien et al., 2018). Därför är det viktigt att arbeta för att effektivisera dessa processer i Sverige 

för att förebygga den psykisk ohälsa bland asylsökande och nyanlända barn.	 	

		

Skolans påverkan på barnets hälsa	  

Skolsköterskornas arbete med barnens hälsa i skolan bygger på relationer. Då skolsköterskan 

har en regelbunden kontakt med barnen stärks deras relation. I relationen är det viktigt att 

skolsköterskan möter barnet utifrån barnets behov och förutsättningar. Det är viktigt att inte 

gå för fort fram vilket kan göra att barnen inte vågar prata om sin hälsa. Skolsköterskorna 

berättar om hur viktigt det är att ha en “öppen dörr” och vara tillgänglig när barnen behöver 

stöd, vilket bekräftas i Morberg, Dellve, Karlsson och Lagerströms (2006) studie. Många 

skolsköterskor beskrev hur de är synliga på skolan vilket gör att det blir lättare för barnen att 

ta kontakt med skolsköterskan och skapa en relation. Genom att etablera en bra kontakt med 

barnen kan skolsköterskan arbeta vidare utifrån barnens behov. Flera skolsköterskor berättar 

om hur barnen till en början inte vågar prata om sin hälsa men att det med tiden blir lättare 

genom en starkare relation. Skolsköterskans relation till barnet kan delvis handla om eget 

engagemang och personlighet vilket påverkar relationen. Detta ska dock inte påverka 

bemötande då alla ska arbeta för en jämlik vård (SFS, 2017:30). Det är dock svårt att undgå 

hur samspelet och relationen utvecklas utifrån individuella faktorer.  	  

Skolsköterskorna berättade om hur barnen såg skolan som något positivt där de fick träffa sina 

kompisar. Skolan har en betydelsefull roll för hälsan då barnet ofta får ett nätverk och ett 

sammanhang vilket skapar trygghet och struktur i barnets liv (Ascher & Hjern, 2013). En 

nordisk studie visar att skolan är en viktig faktor för integrationen i det nya landet och till en 

förbättrad hälsa för barnet (Borsch et al., 2018). Skolan ger barnet en vardag och ett 

sammanhang vilket både kan hjälpa barnet och familjen in i samhället vilket många 

skolsköterskor uttryckte. Att barnen får börja skolan snabbt skapar möjlighet att komma in i 

samhället fortare vilket troligen påverkar barnets hälsa positivt. Fazel et al. (2012) påvisar att 
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skolan ger möjlighet för barnet att skapa nya relationer och kontaktvägar samt vara en 

stödjande miljö om hemsituationen är påfrestande. Stabilitet i skola anses även vara 

hälsofrämjande för barnet enligt Zwi et al. (2018).  

 

Familjens påverkan på barnets hälsa	  

Skolsköterskorna berättade om hur asylsökande och nyanlända barn ofta fick ta mycket ansvar 

för familjen utifrån sina språkmässiga kunskaper. Nästan alla barn börjar skolan när de 

kommit till Sverige vilket skapar goda möjligheter att lära sig det svenska språket. Språket har 

betydelse för hälsan (Borasch et al., 2018; Mangrio et al., 2018) och är ett viktigt redskap för 

att orientera och etablera sig i samhället. Barnen har därför större möjligheter att lära sig 

språket jämfört med sina föräldrar vilket gör att de får ta ansvar för sina föräldrar genom att 

tolka och vägleda dem i det svenska samhället. Några skolsköterskor nämnde att detta troligen 

var en stor påfrestning för barnet och att de tvingades bli vuxna snabbare än förväntat. Barnen 

får en annan maktposition i familjen genom sin språkmässiga kunskap då föräldrarna måste ta 

hjälp utav barnen. Det finns få studier som bekräftar hur barnets hälsa påverkas av detta. Det 

är viktigt att alla nyanlända och asylsökande får möjlighet att lära sig det svenska språket så 

fort som möjligt då det är en förutsättning för att klara sig i samhället.	  

Många skolsköterskor beskrev svårigheter att prata om psykisk ohälsa då många familjer 

utifrån kulturella traditioner höll dessa problem inom familjen. Skolsköterskor uttryckte att de 

ofta var svårt att komma in i familjerna och hjälpa till då traditioner om att inte prata om 

psykisk mående var vanligt. Stigmatisering av psykisk ohälsa är vanligt vilket gör att många 

undviker att söka vård för detta (Socialstyrelsen, 2015). Det är viktigt att barnet kan prata om 

sin psykiska hälsa på samma sätt som den fysiska. Det är svårt för barnet att prata om sin 

psykiska hälsa om inte kulturen tillåter ett öppet klimat kring detta. I vården är det viktigt att 

ha kunskap om olika kulturer (Allgulander, 2014: Socialstyrelsen, 2015) för att få en bättre 

förståelse kring attityder och värderingar vilket kan bidra till ett respektfullt bemötande. 

Kultur kan även påverka uttryck för psykisk ohälsa och påverka vad som upplevs som frisk 

och sjukt vilket även är viktigt att ha kunskap om (Bäärnhielm, 2014; SKL, 2017a: 

Socialstyrelsen, 2015).	  

Andra kulturella skillnader som diskuterades i intervjuerna var olika könsroller där flickorna 

ofta fick ta mer ansvar i hemmet jämfört med pojkarna som hade mer frihet. Några 

skolsköterskor beskrev att detta påverkade flickors hälsa då de blev begränsade i sitt liv 
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utanför skolan. I många kulturer har kvinnor ofta ansvaret för familjen och den egna hälsan 

prioriteras bort (Socialstyrelsen, 2015). Föräldrarnas beteende och tradition kring könsroller, 

vem som tar hand om familjen och hushållet påverkar barnet. Många trivs troligen i dessa 

relationer, men det är viktigt att ingen tvingas in i dessa normer. Det är därför viktigt att 

informera om vilka rättigheter du har som individ i Sverige (Wångdahl et al., 2015) och hur 

jämställda relationer fungerar. Enligt Barnkonventionen har barnet rätt att behandlas med 

respekt utifrån allas lika värde (UNICEF, 2008). 	  

Några skolsköterskor beskrev problematiken med att flickor var/blev könsstympade och dess 

påverkan på hälsan. Det är viktigt att våga fråga och prata om könsstympning med flickorna. 

Flickorna bör ha kunskap kring vilka problem som kan uppstå och vilken hjälp som finns 

inom vården. Skolsköterskorna bör informera kring barnets rättigheter gällande sin egen 

kropp och att barnet har rätt att leva under sådana förhållanden som främjar hälsan 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). Det är viktigt att barnet har förståelse kring ett eget val och 

risken för komplikationer. Att prata om könsstympning är viktigt för alla flickors lika värde 

och att traditionella sedvänjor som är skadliga för barnets hälsa bör avskaffas (UNICEF, 

2008). Det är viktigt att skolsköterskan har ett neutralt förhållningssätt kring könsstympning 

då detta kan vara svårt att prata om ur ett etiskt perspektiv. Det viktigaste är att se till barnets 

bästa.	 	

Föräldrarnas mående speglar i stor utsträckning barnets hälsa och dess reaktioner på 

omvärlden (Ascher & Hjern, 2013). Några skolsköterskor beskrev hur barnen berättade om 

hur deras föräldrar mådde dåligt och grät hemma vilket påverkar deras hälsa ytterligare. Att 

komma ensam eller tillsammans med sin familj kan påverka barnets hälsa både positivt och 

negativt. Att komma till Sverige tillsammans med sin familj kan påverka barnet negativt om 

familjen mår dåligt. I Bryant et al. (2018) studie påvisas att föräldrar med psykisk ohälsa och 

migrationsstress bidrar till ett svårare föräldraskap vilket resulterar i sämre psykisk hälsa för 

barnet. Ascher och Hjern (2013) beskriver hur föräldrarnas psykiska mående och beteende 

påverkar hur barnet reagerar och hanterar traumatiska händelser. Hur barnet hanterar sitt 

mående är individuellt utifrån sina förutsättningar. Det är därför viktigt att arbeta med hela 

familjens hälsa ur ett samhällsperspektiv. 

	

Ensamkommande barn har generellt en sämre hälsa enligt Socialstyrelsen (2015) för att de 

kommer utan sin familj vilket även skolsköterskor i studien upplevde. Några skolsköterskor 

nämnde behovet av att remittera till andra vårdinstanser. För att skolsköterskorna inte ska få 

för stor belastning och att barnen skall få rätt vård borde fler remisser skickas och tas om hand 
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av psykiatrin. Ökad beredskap inom barn- och ungdomspsykiatrin behövs för att hantera den 

ökade psykiska ohälsan i Sverige. 

		

 
Barnets hälsa utifrån begreppet KASAM	 

Begreppet KASAM består utav begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 

2005). Ju högre KASAM barnet har desto större möjlighet finns för barnet att vidmakthålla 

eller upprätta en god hälsa. Att få vara en del att ett sammanhang, KASAM, kan förklara hur 

asylsökande och nyanlända barns hälsa kan hanteras utifrån sina individuella förutsättningar.  

Det är skolsköterskan uppgift att göra tillvaron mer begriplig, hanterbar och meningsfull för 

barnet genom sitt hälsofrämjande arbete. Känslan av begriplighet kan förklaras genom barnets 

upplevelse av yttre och inre stimuli ses som ordnad, sammanhängande och strukturerad. Om 

tillvaron innehåller oordning, oväntade händelser och kaos som vid migrationsprocessen kan 

detta påverka barnets hälsa negativt. Vid en hög känsla av begriplighet, då vardagen är ordnad 

och strukturerad, kan omvärlden vara mer förståelig trots motgångar och svårigheter. Detta 

gör att skolans mening och struktur ger en hög känsla av begriplighet för barnet. 	 

Hanterbarhet kan förklaras genom individens generella motståndsresurser (GMR) av att 

hantera krav och stimuli. En hög känsla av hanterbarhet kan beskrivas genom att barnet har 

förmåga att kunna prata och hantera svåra omständigheter. Att ha en trygg person kan hjälpa 

barnet att hantera traumatiska minnen som exempelvis att komma tillsammans med sin familj 

eller att ha en bra relation till skolsköterskan. Ett barn med låg hanterbarhet har inte resurser 

eller förmåga att prata om sin psykiska ohälsa trots att det finns personer i sin närhet som kan 

hjälpa barnet. Utifrån barnets GMR ses familjen som ett socialt stöd och kan hjälpa barnet att 

hantera krissituationer. Ensamkommande barn har generella motståndsbrister då de har en 

avsaknad av familj och traditioner i det nya landet. Det är därför viktigt att skolsköterskan 

genom sin relation stärker de ensamkommande barnen att kunna hantera sina resurser utifrån 

barnets individuella förutsättningar.  Det är viktigt utifrån ett vårdetiskt perspektiv att inte 

tvinga barnet att hantera sina tankar och känslor om inte barnet vill eller är redo.	

Meningsfullhet innebär individens motivation och upplevelse av att livet har en känslomässig 

innebörd vilket menas att livets krav är värda att engagera sig i och att lägga energi på. Vid en 

hög känsla av meningsfullhet har barnet insikt i att söka mening i påfrestande situationer som 

att fly och komma till ett nytt land. Detta kan appliceras på barnets förmåga att exempelvis ta 

sig igenom svåra separationer och bearbeta trauman. Migrationsprocessens påverkan kan göra 
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att barnet tappar motivation till att gå i skolan och lära sig det svenska språket. Dessa barn har 

en låg känsla av meningsfullhet. Ett barn som är motiverad och målmedveten till att börja 

skolan ser lättare möjligheter och en framtidstro i sitt liv vilket ger barnet en högre 

meningsfullhet.	  

  
Förbättringsförslag	  

Skolsköterskorna uttryckte att det behövdes förändringar i deras arbete på flera områden för 

att skapa bättre förutsättningar i arbetet med asylsökande och nyanlända barns hälsa.  Flera 

nämnde att ett samlat journalsystem skulle göra det bättre för skolsköterskorna att kunna följa 

barnens hälsotillstånd framför allt vad gäller vaccinationer som ingår i 

barnvaccinationsprogrammet. Många beskrev ett detektivarbete för att hitta var barnen 

tidigare varit och vilka insatser inom skolhälsovården de tidigare fått. Det är viktigt med ett 

samlat journalsystem i Sverige för en uppnå en säkrare och mer jämlik vård för barnen (SFS, 

2017:30).	  

Bättre samverkan mellan olika professioner och vårdinstanser var en annan förbättring som 

skolsköterskorna önskade. När skolsköterskorna skickade remisser tog det ofta lång tid innan 

barnen fick någon hjälp vilket påverkade barnens hälsa negativt. Enligt SKL (2017b) behövs 

en bättre samverkan mellan sjukvård, skola och socialtjänst för att främja asylsökande och 

nyanländas hälsoutveckling. Detta är viktigt för att förebygga den psykiska ohälsa som ökar 

bland barn- och ungdomar i Sverige (SKL, 2018a).	  

Ytterligare en förbättring som skolsköterskorna önskade var tydligare rutiner kring hur 

omhändertagandet av asylsökande och nyanlända barn skulle gå till. Några berättade om att 

information kring de nya eleverna inte alltid nådde fram och att rutinerna såg olika ut på 

skolorna. Det är viktigt att alla skolsköterskor arbetar efter samma rutin när nya asylsökande 

och nyanlända barn kommer till skolan för att uppnå en jämlik vård (SFS, 2017:30). Hälften 

av skolsköterskorna arbetade på fler än en skola vilket kunde påverka skolsköterskans 

tillgänglighet på skolan vilket sågs som en brist. Tillgängligheten av skolsköterskans rum är 

något som skolorna själva kan påverka och borde vara centralt beläget så att det är enkelt för 

barnet att hitta.	Dock kan det vara både positivt och negativt att skolsköterskan rum ligger i 

anslutning till där barnen ofta vistats jämfört med att ha rummet i en mer avskild miljö. För 

vissa barn kanske det upplevs som laddat att gå till skolsköterskan. Det viktigaste är troligen 

skolsköterskans relation till barnet genom att vara synlig på skolan än rummets lokalisation.
		



  22  

Metoddiskussion  

Syftet med studien var att beskriva skolsköterskors erfarenheter av asylsökande och 

nyanlända barns hälsa vilket gör den kvalitativa metoden lämplig att använda som 

forskningsmetod (Kvale & Brinkmann, 2014). Frågan kring möjligheter, brister och 

förbättringsförslag presenteras under förbättringsförslag i resultatet då möjligheter och brister 

vävdes in och handlade om hur skolsköterskan kunde förbättra sitt arbete kring asylsökande 

och nyanlända barns hälsa. En kvalitativ studies trovärdighet utgår ifrån tre olika begrepp: 

giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet.	  

  
Giltighet	  

Intervjuerna baseras på skolsköterskorna individuella upplevelser i personliga möten med 

barnen vilket uppfyller studien syfte och därmed giltighet. Tio intervjuer utfördes med 

återkommande tankar och erfarenheter kring dessa barn. Fler intervjuer hade troligen inte 

varit nödvändigt då liknande svar och erfarenheter hade framkommit vilket gör att variation 

och mättnad i intervjuerna uppnåtts. Skolsköterskorna valdes ut utifrån ett bekvämlighetsurval 

vilket innebär att de personer som ansågs kunna besvara studiens syfte valdes ut (Henricson & 

Billhult, 2017). Innan intervjuerna utformades en intervjuguide med förbestämda områden 

och följdfrågor som granskades av handledare och prövades i en pilotintervju för att säkra 

frågornas giltighet.	  

Urval, arbetslivserfarenhet och antal asylsökande och nyanlända barn skolsköterskorna hade 

ansvar för kan ha påverkat studiens resultat. De som valde att vara med i studien kan haft ett 

större intresse för ämnet. Mer än hälften av skolsköterskorna hade mer än sex års erfarenhet 

av att arbeta med dessa barn vilket kan vara en styrka i studien. Det var en stor spridning på 

antal asylsökande och nyanlända barn som skolsköterskan hade ansvar för vilket kan påverka 

erfarenheten. Kategoriseringen för vem som definieras som nyanländ eller asylsökande kan ha 

påverkat hur skolsköterskorna beskrev sina erfarenheter. Denna definition kunde ha tagits upp 

i informationsbrevet så detta var tydligt för skolsköterskorna innan intervjun.  

Skolsköterskornas erfarenhet av att arbeta med dessa barn kan ha påverkats utifrån barnets 

ålder. Studien inkluderar barn från grundskolan för att begränsa studiens räckvidd. En annan 

erfarenhet kan ha funnits om barn från gymnasiet inkluderades i studien.	  

Förförståelsen har diskuterats och tagits hänsyn till flera gånger under studiens gång vilket 

handlar om vilka kunskaper och erfarenheter forskaren har kring det studerade ämnet. Detta 

kan påverka resultatet om det inte tas i beaktande (Höglund-Nielsen & Granskär, 2017). 
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Forskarna anser sig haft ett neutralt förhållningssätt som inte har påverkats av tidigare 

kunskap kring dessa barn och kopplingen till psykisk ohälsa vilket ökar giltigheten i studien. 

  
Tillförlitlighet	  

Under intervjuerna använde sig forskarna av öppna frågor. Ordningsföljden av frågorna 

varierade för att möjliggöra mer frihet i intervjuerna. Att intervjuerna delades upp mellan 

forskarna efter pilotintervjun kan vara en svaghet då två forskare kan se flera nyanser av 

mimik och kroppsspråk samt vara mer aktiv och ställa följdfrågor. Att det var en person som 

intervjuade kan även vara en styrka då skolsköterskan kände sig mer bekväm. Dessa aspekter 

har troligen inte påverkat studiens resultat då liknande erfarenheter framkom i samtliga 

intervjuer.	  

Transkriberingen av intervjuerna skedde i nära anslutning till intervjuerna och av samma 

person som intervjuade vilket minimerade risken för felskrivningar (Kvale & Brinkmann, 

2014). Materialet lästes upprepade gånger av forskarna för att hitta det huvudsakliga 

innehållet i texterna. Materialet studerades först var för sig och liknande innehåll markerades 

för att hitta likheter och skillnader i texterna. Innehållsanalysen presenteras noggrant enligt 

Lundman och Hällgren-Granheim (2017) och citat från skolsköterskorna presenteras för att 

göra resultatet mer tillförlitligt (Danielsson, 2017). Under studiens gång har forskarna haft 

kontinuerlig kontakt med handledare då forskarna var ovana med kvalitativ metod. Detta har 

bidragit till bearbetning och revidering under studieprocessen vilket ökar studiens 

tillförlitlighet.	  

  
Överförbarhet	  

Resultatet i studien går inte att generalisera i hela Sverige och är därmed inte överförbart

	då skolsköterskans engagemang och personlighet spelar roll för vilken relation som skapas till 

barnet	och vad barnet berättar. Dock borde resultatet kunna överföras till kommuner med 

liknande kontext (Mårtensson & Fridlund, 2017). En styrka för resultatets överförbarhet är att 

skolsköterskorna kom från fyra olika kommuner i mellan-Sverige. 	  

Kliniska implikationer och fortsatt forskning  

Tydligare rutiner behövs för hur skolsköterskan ska hantera asylsökande och nyanlända barn 

med psykisk ohälsa så barnen får en jämlik vård. Det är viktigt att arbeta med preventiva 

insatser mot psykisk ohälsa för att gynna folkhälsan i samhället. Behov av vidare forskning 
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behövs för att säkerställa asylsökande och nyanlända barns hälsa och vilka faktorer som 

påverkar. Det vore av intresse att se i vilken utsträckning barnets hälsa påverkas av att komma 

tillsammans med familj som mår psykisk dåligt jämfört med de barn som kommer utan familj. 

	 

Slutsats  

Skolsköterskans erfarenheter av asylsökande och nyanlända barns hälsa i grundskolan är att 

barnens hälsa påverkas av migrationsprocessen, familjen och skolan. Psykisk ohälsa är vanligt 

förekommande främst för de barn som kommer utan familj. Skolsköterskan relation till barnet 

är viktig för att barnet ska kunna prata om sin hälsa. 
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BILAGA 1  

Intervjuguide  
  

Syfte: Syftet med studien är att beskriva skolsköterskors erfarenheter av asylsökande och 

nyanlända barn i grundskolan för att få en ökad förståelse för barnets hälsa, samt identifiera 

brister, möjligheter och förbättringsförslag.  

  

Inledande frågor:  

1. Hur länge har du arbetat som skolsköterska?  

2. Hur många skolor arbetar du på?  

3. Hur många elever har du ansvar för?   

4. Hur stor del av eleverna är asylsökande eller nyanlända? Uppskattningsvis?  

  

Områden:  

5. Erfarenheter av att arbeta med asylsökande och nyanlända barn.  

6. Barnets mående i skolan.  

7. Brister, möjligheter och förbättringsförslag.   

  

Följdfrågor till område 5-7:  

Kan du berätta mer?  

Hur tänker du?  

Kan du utveckla?  

  

Avslutande reflektionsfrågor:  

Var det något du saknade i intervjun?  

Finns det något du skulle vilja lägga till? 
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BILAGA 2  

För ansökan om genomförande i primärvård, se www.lul.se/pvansokanstudie  
Sjuksköterskeprogrammen samt för fristående kurser inom vårdvetenskap/folkhälsa  

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR ATT GENOMFÖRA EN STUDIE INOM RAMEN 
FÖR EXAMENSARBETE   

Preliminär titel: Asylsökande och nyanlända barns hälsa i grundskolan - 
en kvalitativ studie med skolsköterskor  
  
Studiens design: se bifogad projektplan.        Tidpunkt för datainsamling: Augusti - 2018  
  
Namn: Lovisa Mård och Anne Wiregård  

Program / Kurs: Examensarbete med inriktning mot 
distriktssköterska 15 hp  
  

Termin: 3  

Gatuadress: Granrisvägen 16  

Postnummer: 755 94  Ort: Uppsala   Telefon:   
 0708-95 65 02  
 0723-50 82 06  

Handledare: Lena Gunningberg  

Gatuadress: BMC, Husargatan 3, Box 564  
  
Postnummer: 751 22  Ort: Uppsala  Telefon:   

018-471 6267   
  

  

Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas härmed och studien bedöms 
  utgöra en del av det kvalitetsutvecklingsarbete som bedrivs inom kliniken och anses 
  därför ej behöva granskas av Medicinska fakultetens forskningsetikkommitté   
        
Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas härmed men studien bör   granskas 
av Medicinska fakultetens forskningsetikkommitté   

        
Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas ej     

Datum:         Ort:  

Namnteckning ansvarig klinikchef/överläkare/vårdcentralschef/verksamhetschef:    

Namnförtydligande:  
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BILAGA 3  

  
Asylsökande och nyanlända barns hälsa i grundskolan 
- en kvalitativ studie med skolsköterskor  
  
Förfrågan om att delta i en intervjustudie  
  
Vi studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid 
institutionen för folkhälso-och vårdvetenskap vid Uppsala universitet. Inom ramen för 
utbildningen kommer vi under höstterminen att genomföra ett examensarbete som syftar till 
att beskriva skolsköterskors erfarenheter av asylsökande och nyanlända barn i grundskolan för 
att få en ökad förståelse för barnets hälsa, samt identifiera brister, möjligheter och 
förbättringsförslag. Det finns få studier inom detta område och det vore därför intressant att 
belysa dessa barns hälsa i grundskolan.  
  
Vi vänder oss till Dig som arbetar på en grundskola med asylsökande och nyanlända barn. Du 
ska ha arbetat med dessa barn minst ett år. Vi är intresserade av att höra om dina upplevelser 
och erfarenheter av att arbeta med dessa barn. Vi undrar därför om du kan tänka dig att delta i 
en intervju där vi ber dig berätta om ditt hälsofrämjandearbete med dessa barn samt om du ser 
brister, möjligheter och förbättringar inom detta område.  
  
Intervjun tar cirka 30 minuter och kan ske på den plats du väljer. Ditt deltagande i studien är 
frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva ange något skäl för 
detta. Om du väljer att delta i intervjun kommer allt du säger att behandlas konfidentiellt. 
Detta innebär att din identitet inte röjs vare sig under bearbetning av intervjuerna eller i 
redovisning av resultatet. Inga obehöriga har tillgång till intervjuerna och intervjuerna 
avidentifieras så fort de har försatts med en kod. Resultaten kommer att sammanställas i en 
magisteruppsats inom ämnet omvårdnad vid Uppsala universitet.  
  
Kan du tänka dig att delta i denna intervjustudie? Mejla ditt intresse till någon av studenterna 
nedan.  
  
Med vänlig hälsning,  
  
Distriktsköterskestudent Lovisa Mård    Handledare Lena Gunningberg  
e-post: lovisa.mard.6583@student.uu.se    e-post: lena.gunningberg@pubcare.uu.se  
tfn: 0723-508206       tfn: 018-4716267  
  
  
Distriktsköterskestudent Anne Wiregård e-
post: anne.wiregard.1766@student.uu.se tfn: 
0708-956502  


