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SAMMANFATTNING 

Bakgrund. Den ojämlika hälsan är ett globalt problem och behöver arbetas med på många olika 

nivåer. Skolan är en viktig arena där mycket förebyggande hälsoarbete kan utföras. En 

misslyckad skolgång kan leda till sämre livsvillkor och med det risk för sämre hälsa. Det 

socioekonomiska perspektivet framkommer som en viktig faktor i arbetet kring ojämlikheter i 

hälsa.  

Syfte. Att undersöka skolsköterskors hälsoutmaningar utifrån ett socioekonomiskt perspektiv.  

Design. Studien har en deskriptiv, kvalitativ design med deduktiv ansats. 

Metod. Studien grundar sig på strukturerade intervjuer med åtta skolsköterskor i Uppsala 

kommun. Alla skolsköterskor deltog frivilligt. Intervjuerna grundar sig på en intervjuguide med 

27 semistrukturerade frågor. Intervjudata har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori har använts som teoretisk referensram. 

Resultat. Studien visar att hälsoutmaningar utifrån ett socioekonomiskt perspektiv är ett 

mycket komplext område. Skolsköterskornas arbete ser olika ut och hon samarbetar med många 

olika professioner. Psykisk ohälsa och fysisk inaktivitet framkommer som det tydligaste 

hälsoutmaningarna och är närvarande oavsett socioekonomisk tillhörighet. Dock visar studien 

att sammansättningen av elever där många har låg socioekonomisk tillhörighet ger en högre 

belastning för skolsköterskorna. Resultatet visar också att skolsköterskors som arbetar med 

ungdomar från områden med hög socioekonomisk tillhörighet har mer tid att arbeta 

förebyggande och hälsofrämjande.                                                              

Slutsats. Studien visar att mer forskning behöver göras för att få mer kunskap kring de 

ojämlikheter som existerar i hälsa. Genom att öka kunskap kan resurser fördelas rättvisare och 

ojämlikheter utjämnas framför allt hos ungdomar. 

 

Nyckelord: Socioekonomiskt perspektiv, Skolsköterska, Ungdomar, Hälsoutmaning. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Background. The inequalities in health is a global problem and needs to be addressed from 

many levels. School is an important arena where a lot of health promotion can be 

implemented. Failing school can lead to week living conditions which in turn can lead to poor 

health. The socioeconomic perspective is an important factor that emerges in the work around 

inequalities in health.                                                                                                                                

Aim. To investigate school health nurses health challenges from a socioeconomic perspective. 

Design. A descriptive, qualitative study with deductive frame.                                                         

Method. The study is based on eight structured interviews in Uppsala municipality. All 

school health nurses participated voluntary. The interview guide was based on 27 semi-

structured questions. The data from the interviews has been analysed by a qualitative content 

analysis. Bronfenbrenners ecological systems theory has been used as a theoretical 

framework.                                                                                                                        

Results. The results show that health challenges from a socioeconomic perspective is a very 

complex area. The work of school health nurses varies but they all cooperate with many 

different professions. Mental health problems and physical inactivity emerges as the clearest 

health challenges and is present regardless of socioeconomic status or structure. The study 

shows that the composition of the students which have lower socioeconomic structure gives 

higher work load for the school health nurse.                                                          

Conclusions. The study shows that more research needs to be done in order to increase the 

knowledges about inequalities in health. By increasing the knowledges resources can be 

distributed in an equal way and inequalities in health can be levelled up, especially for 

adolescents.  

Keywords: Socioeconomic perspective, School nurses, Adolescents, Health challenges. 
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BAKGRUND 

 

Hälsa i världen 

World Health Organization (WHO, 2015) definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt 

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

funktionsnedsättning. Hälsa är enligt WHO en fundamental rättighet. 

WHO (2008) påtalar att social rättvisa är av yttersta vikt i människors liv och påverkar 

människors livsvillkor, risk för sjukdom och förtidig död. WHO sammankopplar 

hälsoojämlikheter med förväntad livslängd. De jämför länder till exempel Sverige och Japan, 

där den förväntade livslängden är över 80 år, med de flesta Afrikanska länder där förväntad 

livslängd är under 50 år. De belyser också ojämlikheter inom länder där lägre socioekonomiska 

grupper är de mest sårbara på grund av odemokratiska förhållanden och inkomstskillnader. 

Detta gäller både nationellt och globalt och är viktigt att belysa när tillgång till hälso- och 

sjukvård, skola, levnadsstandard och arbetsvillkor undersöks. WHO menar att de ekonomiska 

och politiska system som råder i välden har resulterat i ojämlikheter inom hälsa. Rapporten 

presenterar tre områden som bör belysas globalt för att minska hälsoojämlikheter. Dessa 

områden är ökad levnadsstandard, bättre fördelning av makt, pengar och resurser samt att mäta 

och förstå problemen och utvärdera de åtgärder som gjorts. 

Lin, Chen, Chien och Chan (2012) skriver att de fyra viktigaste områden att arbeta med för 

utvecklingsländer är; ekonomi, läs- och skrivkunnighet hos befolkningen, problem med 

undernäring och politiska system. Förväntad livslängd är förknippat med dessa faktorer. Att 

öka jämställdheten och demokratin hos befolkningen i utvecklingsländer ökar den förväntade 

livslängden. 

 

Hälsa i Europa 

WHO:s europaregion gjorde 2010 en kartläggning av hälsan inom 53 av regionens 

medlemsländer. Denna kartläggning ledde till skapandet av ett policyramverk, Hälsa 2020, som 

antogs av samtliga medlemsländer 2012. Hälsa 2020s stora gemensamma mål för samtliga 

länder är att: förbättra hälsa för alla, minska ojämlikheterna inom hälsa samt förbättra ledarskap 

och styrning av hälsa. Som ett svar på policyramverket antog Europaparlamentet 2011 en 

resolution. I resolutionen beskrivs hur hälsan för Europeiska Unionens (EU) befolkning blivit 
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bättre. Dock finns ojämlikheter inom hälsa och i vissa fall har dessa ojämlikheter ökat, både 

inom länderna och mellan medlemsländerna. Medellivslängd är ett mått som används inom 

resolutionen för att beskriva befolkningarnas hälsa och skillnader där emellan. Mellan de länder 

som har högst respektive lägst medellivslängd inom EU skiljer det sig åtta år mellan kvinnor 

och 14 år mellan män. Rapporten påpekar också att den socioekonomiska tillhörigheten av 

individen påverkar hälsan. Ju lägre socioekonomisk tillhörighet desto sämre hälsa. Den 

socioekonomiska tillhörigheten påverkar hälsan från ung ålder och kan påverka individen livet 

ut. Det påtalas också att invandrande individer oftare har sämre hälsa än övrig befolkning i 

landet. Kartläggningen visar att ju större ojämlikheter inom hälsa det finns mellan grupper i 

samhället, desto sämre är hälsan för landets befolkning i stort. Samtliga EU:s medlemsländer 

har förbundit sig att arbeta för att ojämlikheterna i hälsa inom det egna landet och i Europa ska 

minska (Europeiska Unionen, 2010).  

 

Ungdomars hälsa i världen 

WHO (2014) skriver att 1,3 miljoner tonåringar dog år 2012 i världen. Många av dessa dödsfall 

skulle ha kunnat botas eller förebyggts. Vanligaste dödsorsaken bland pojkar globalt är 

olycksfall och bland flickor är den vanligaste dödsorsaken mödradödlighet. Stora insatser för 

att minska mödradödlighet har gjorts, vilket också har gett resultat. WHO understryker att 

ungdomars hälsa är mycket viktig då det påverkar resten av deras liv. Därför är hälsorelaterat 

beteende kring icke smittsamma sjukdomar, tobak- och alkoholvanor, kost och motionsvanor 

prioriterade områden att arbeta med hälsoförebyggande. Den fysiska hälsan vad gäller fysisk 

aktivitet och övervikt är ett stort globalt problem hos ungdomar. Så även den psykiska hälsan 

där depression är den vanligaste sjukdomen hos världens ungdomar. WHO påtalar vikten av att 

ungdomar har tillgång till hälso- och sjukvård och åtgärder som stöttar dem i deras omgivning. 

Skolan nämns som en viktig arena där mycket hälsofrämjande arbete kan utföras. 

Snabb inflyttning till världens städer har gjort att det i många länder bildats slumområden. 

Nästan en tredjedel av världens befolkning och en stor del av de människor som bor i större 

städer, bor i slumområden. Detta innebär att många barn och ungdomar växer upp i dessa 

miljöer. Att bo i ett slumområde är en stor nackdel för barn och ungdomar då dom får växa upp 

med dåliga hygieniska förhållanden och med mycket begränsad tillgång till grundläggande 

hälso- och sjukvård samt skolgång. Barn och ungdomar i dessa områden drabbas oftare än 

övriga i befolkningen av sjukdomar och har ett sämre hälsobeteende vilket senare i livet kan få 
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stora konsekvenser. Det är viktigt att barn och ungdomar i slumområden inte glöms bort i det 

hälsofrämjande arbetet som bedrivs globalt (Unger, 2013).     

Atilola, Singh Balhara, Stevanovic, Avicenna och Kandemir, (2013) har i sin studie undersökt 

ungdomar från fem utvecklingsländer med syfte att undersöka socioekonomiska faktorer som 

påverkar ungdomars mentala hälsa. De visar att ungdomar som lever med annan 

vårdnadshavare än sina föräldrar, ensamstående förälder, en sjuk eller droganvändande förälder 

eller lågutbildade föräldrar, löper större risk att drabbas av mentala problem. Dessa ungdomar 

kan befinna sig i en lägre socioekonomisk grupp och de uppger oftare en lägre nivå av 

självuppskattad hälsa.   

 

Ungdomars hälsa i Europa 

Elgar, Pförtner, Moor, De Clercq, Stevens och Currie (2015) har gjort en sammanställning av 

en undersökning som görs på uppdrag av WHO vart fjärde år. Undersökningen görs på 

ungdomar i åldrarna 11, 13 och 15 år i Europa och Nordamerika. Sammanställningen visar att 

länder som har ojämlik inkomst och stora klyftor mellan samhällsgrupper också har större 

problem med ohälsa hos ungdomar. Ungdomar som lever i socioekonomiskt utsatta grupper i 

dessa länder löper större risk att bli sjuka, överviktiga och inaktiva. 

Moor, Rathmann, Stronks, Levin, Spallek och Richter (2014) visar att ungdomar från lägre 

socioekonomiska förhållande oftare uppger sämre självuppskattad hälsa. Viktiga faktorer som 

påverkar den psykiska hälsan hos ungdomar är framförallt relationen med fadern och egna 

framgångar i skolan.  Ungdomars fysiska hälsa påverkas mest av fysisk aktivitet och 

kosthållning. 

Poutiainen, Hakulinen-Viitanen och Laatikainen (2003) undersökte i Finland sambanden 

mellan barn och ungdomars familjestruktur, moderns sysselsättning, föräldrarnas ekonomiska 

tillgångar med skolsköterskans oro för ungdomarnas fysiska och psykosociala hälsa. Det 

framkommer att skolsköterskan är mer oroad för den psykosociala utvecklingen hos 

ungdomarna som inte lever i en kärnfamilj. Om modern är arbetslös, studerande eller arbetar 

deltid är skolsköterskan mer oroad för ungdomarnas psykosociala hälsa. Vidare framkom det 

att familjestrukturen och familjens ekonomiska situation är associerad med skolsköterskans oro 

för ungdomarnas hälsa. 
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Pryjmachuk, Graham, Haddad och Tylee (2011) skriver om skolsköterskors syn på ungdomars 

psykiska hälsa och deras potential att hjälpa dessa ungdomar i Storbritannien. Skolsköterskorna 

beskriver sina kunskaper och attityder om psykisk ohälsa. De anser att ungdomarna ska lyssnas 

på och att de ska tas på allvar, de anser även att psykisk ohälsa är svårt att specificera. Stress, 

trassliga hemsituationer och problem i kompisrelationer påverkar ungdomarnas psykiska hälsa 

negativt. Fortsättningsvis beskriver de svårigheter att samarbeta med motsvarigheten till 

Sveriges barn- och ungdomspsykiatri (BUP). Skolsköterskorna understryker att skolan är en 

viktig arena där arbetet med ungdomars psykiska hälsa kan bedrivas. Dock gjordes det inte i 

den utsträckning som önskas. Detta på grund av organisatoriska problem, att skolan inte 

prioriterar detta samt att samarbetet mellan skolsköterska och övrig skolpersonal inte fungerar 

optimalt. Skolsköterskorna beskriver bristande självförtroende och bristande kompetens vad 

gäller att arbeta med psykisk hälsa. De nämner också att tidsbristen är en stor orsak till att de 

inte arbetar med psykisk ohälsa. Slutligen beskrivs även vikten för skolsköterskorna av att ha 

ett stödjande nätverk omkring sig för att känna sig trygga att arbeta med den psykiska ohälsan. 

 

Ungdomars hälsa i Sverige 

Vart fjärde år görs en undersökning av ungdomars hälsa bland alla 11, 13- och 15-åringar, 

världen över. Undersökningen inriktar sig främst på ungdomarnas psykiska hälsa och 

välbefinnande. Folkhälsomyndigheten ger efter varje mättillfälle ut en rapport som gäller för 

Sverige. Där skolbarns hälsovanor, hälsa och välbefinnande beskrivs (Folkhälsomyndigheten, 

2014).  

 

Psykisk hälsa 

I den senaste rapporten 2013/2014 från Folkhälsomyndigheten (2014) fastslås att svenska 

skolbarns hälsa har blivit sämre jämfört med tidigare mätningar och det gäller främst den 

psykiska hälsan. Många elever uppger trots detta att de har en god hälsa och ett gott 

välbefinnande dock visar de senaste mätningarna att välbefinnandet minskat bland flickor i 

åldern 13-15 år. Ett oroande resultat i rapporten är att ungdomars psykiska ohälsa ökar, framför 

allt hos flickor. Orsaker till detta tros vara den ökade känslan av krav från omgivningen, 

skolstress och trassliga hemförhållanden. De flesta ungdomarna trivs bra i skolan, men känner 

hög press. Rapporten visar att andelen stressade elever har fördubblats på fyra år, dock upplevs 

den mesta stressen bland 15 åringarna. Psykiska besvär så som nedstämdhet och 

sömnsvårigheter har ökat kraftigt bland 13-15 åringar sedan den senaste mätningen 2009/10. 
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Besvär såsom huvudvärk och magont har ökat över tid och bland 15-åriga flickor som upplever 

dessa besvär är andelen den största sedan mätningarna startade 1985/86 (Folkhälsmyndigheten, 

2014). 

Jablonska, Östberg, Hjern, Lindberg, Rasmussen och Modin (2014) fastslår att det finns 

socioekonomiska och akademiska faktorer bakom psykisk ohälsa. De visar att ungdomars 

psykiska hälsa varierar kraftigt beroende på var de bor och var de går i skolan. De skolor som 

ligger i ett område med låg socioekonomisk tillhörighet har ofta fler lågpresterande elever och 

också större andel ungdomar som går ut med ofullständiga betyg. De ungdomar som mår bäst 

går på skolor med högt medelbetyg och låg urbanisering. Miljö och sociala relationer är mycket 

viktigt för att främja en god hälsa och skolan är en stor och viktig del i detta. 

 

Fysisk hälsa och levnadsvanor 

Rapporten från Folkhälsomyndigheten (2014) visar också att mycket positivt har hänt vad gäller 

ungdomars hälsa och då främst vad gäller ungdomars levnadsvanor. Bruket av alkohol och 

tobak har gått ner och andelen rökande 13–15-åringar är den lägsta sedan mätningarna startade 

1985/86. Dock visar det sig att fler ungdomar har mer stillasittande tid idag än i de tidigare 

rapporter som publicerats efter varje mättillfälle. Orsaken till detta tros vara den ökade 

”skärmtiden” framför dator och TV. De ungdomar som tidigare var fysiskt aktiva, är fortfarande 

lika aktiva eller mer. Rapporten visar även att fler ungdomar idag går ut grundskolan med 

ofullständiga betyg jämfört med tidigare mätningar som utförts av Folkhälsomyndigheten sedan 

1985/86. Dock är skillnaderna stora beroende på var i landet ungdomarna bor och vilken 

socioekonomisk grupp ungdomens familj tillhör. Uppväxtmiljön och sammansättningen av 

området ungdomarna växer upp i är också av betydelse (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

Clausson, Köhler och Berg (2008) undersöker skolbarns hälsoproblem utifrån socioekonomisk 

bakgrund med hjälp av skolsköterskors kunskap och erfarenhet. De visar att stress var den 

vanligast förekommande faktorn bakom alla områden som påverkar skolbarns hälsa negativt 

till exempel; dåliga matvanor och sömnproblem. Minskad fysisk aktivitet bland skolbarnen var 

något som skolsköterskorna också uppmärksammat.  

Högstadieelevers hälsovanor i norra Sverige undersöktes av Vaezghasemi, Lindkvist, Ivarsson 

och Eurenius (2012). Där framkom det att en femtedel av pojkarna är överviktiga och en 

femtedel av flickorna upplever att de har en dålig hälsa. De flickor som lever med ensamstående 

förälder och de pojkar som har en ohälsosam livsstil löper större risk att bli överviktiga. De 
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visar också att övervikt ledde till minskad fysisk aktivitet. Vaezghasemi et al. (2012) visar i sin 

slutsats att det finns brister i det hälsofrämjande arbetet vad gäller ungdomars livsstil.   

 

Elevhälsa och skolsköterskors roll vad gäller ungdomars hälsa i Sverige 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) skall det finnas en elevhälsa i skolan och den skall innefatta 

medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Vilket innefattar 

skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt att det även skall finnas tillgång till 

specialpedagoger. Under grundskolan skall eleverna erbjudas minst tre hälsobesök. Dessa skall 

innefatta allmänna hälsokontroller och dessa besök skall vara jämnt fördelade under skoltiden. 

Mellan dessa hälsobesök skall eleven erbjudas undersökningar av till exempel hörsel och syn 

samt att elevhälsan även skall bistå med enklare sjukvårdsinsatser. Elevhälsan skall arbeta 

hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling att nå utbildningens mål. 

Idag är det 20 procent av alla ungdomar i Sverige som går ut med ofullständiga betyg. Warne, 

Snider och Gillander Gådin (2013) undersöker dessa ungdomars egen syn på hur de bäst kan 

bli hjälpta till en lyckad skolgång. Ungdomarna framhåller vikten av stöd, respekt och rättvisa. 

De har också en stark önskan att elevhälsan och lärare ska främja deras motivation och drivkraft 

för hälsa och lärande. Fokus ska inte ligga på individens problem utan på vad elevhälsan kan 

göra för individen. De anser att skolan är en del av ett större komplex som påverkas av 

individens hem, familj, miljö och samhälle. 

Larsson, Björk, Ekebergh och Johansson Sundler (2014) anser att skolsköterskorna som de 

undersökte i sin studie hade kunnat göra mycket mer för ungdomarna om tid och resurser fanns. 

Idag sparas det mycket på elevhälsan och de har inte alltid de resurser som behövs. Många 

skolor har exempelvis bara skolsköterskan på plats någon eller några gånger i veckan. 

Skolsköterskorna belyser flera områden som de själva identifierat som faktorer i arbetet med 

ungdomars hälsa. De ansåg att det var mycket viktigt att skapa en förtroendefull relation med 

individen, hjälpa dem till insyn och förståelse över sin situation, stödja dem till hälsosam 

livsstil/livsrytm och ta dem på allvar när de hade verkliga problem. Borup och Holstein (2004) 

visar i sin undersökning att elever från lägre sociala grupper upplevdes dra mest nytta och fördel 

av vad skolsköterskan rådde dem till jämfört med elever från högre sociala grupper.  

Clausson et al. (2008) menar att skolsköterskan har mycket och viktig kunskap och erfarenhet 

kring skolbarns hälsa. Denna källa till kunskap och erfarenhet borde tas till vara  i en högre grad 

än vad som görs idag. Reuterswärd och Lagerström (2010) undersökte åtta olika 
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skolsköterskors hälsoförbyggande arbete i åtta olika kommuner. De visar att villkoren för 

skolsköterskor hälsofrämjande arbete skiljer sig åt i de olika kommunerna. Dessa skillnader 

påverkade vad skolsköterskorna gjorde och i vilken utsträckning de arbetade hälsofrämjande. 

Skolsköterskorna beskrev själva tre viktiga aspekter som var av yttersta vikt för att möjliggöra 

ett framgångsrikt hälsoförbyggande arbete. Det första området var organisation, där 

skolsköterskorna ansåg det viktigt att deras roll tydliggjordes i övriga organisationen och även 

villkoren för deras hälsofrämjande arbete. Andra området var nätverk och stöd, där 

skolsköterskorna beskrev ett nära samarbete med elevhälsoteamet som en stor fördel i arbetet 

med ungdomar. En svårighet som belystes var bristen på tydliga riktlinjer och att 

skolsköterskorna själva fick utforma sitt hälsofrämjande arbete. Den tredje och sista aspekten 

var kunskap, där de flesta skolsköterskor upplevde en kunskapsbrist gällande generella teorier 

och metoder, vilket ledde till olika arbetssätt inom kommunerna. Det är viktigt med en 

organisation där vikten av hälsofrämjande arbete förstås och där skolsköterskan har stöd och 

adekvat kunskap. I en sådan organisation kan ett hälsofrämjande arbete bedrivas både på en 

individuell nivå samt en generell nivå. 

Misslyckad skolgång och låg socioekonomisk tillhörighet under uppväxten kan enligt Gauffin, 

Vinnerljung, Fridell, Hesse och Hjern (2013) leda till sämre livsvillkor som vuxen och med det 

sämre hälsa. Det finns ett starkt samband med framförallt misslyckad skolgång och 

drogmissbruk. Låg socioekonomisk tillhörighet kan öka risken för missbruk längre fram i livet. 

Detta samband kan bero på att misslyckad skolgång kan leda till ökad stress och sämre 

livskvalitet. Hur individen klarar skolan är den första indikatorn på individens framtida 

socioekonomiska tillhörighet. För att minska risken för framtida missbruk och dålig hälsa tror 

Gauffin et al. (2013) att arbetet bör ske på flera plan. Viktigt är att minska ojämlikheterna inom 

hälsa. För att nå dit bör alla ges samma möjligheter för att främja utbildningsmässig framgång. 

 

Socioekonomisk indelning 

Den socioekonomiska indelningen grundar sig på flera olika faktorer. Författarna till denna 

studie har valt att använda sig av social stratifiering och social klass vilket innebär; 

utbildningsnivå, sysselsättning, familjetyp, hushållsinkomst samt födelseland (Bihagen och 

Nermo, 2012).  

Att vår socioekonomiska tillhörighet påverkar vår hälsa fastslås i flertalet studier. 

Socioekonomisk tillhörighet påverkar hälsan och många skolor i utsatta områden har inte de 
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resurser som behövs för att möta ungdomarnas behov (Clausson et al., 2008; Jablonska et al., 

2014; Sellström och Bremberg, 2006). 

 

Teoretisk referensram 

Urie Bronfenbrenner (Bronfenbrenner, 1979) har forskat i mänsklig utveckling. 1979 

presenterade han en teoretisk modell för att påvisa individens utveckling och miljöns påverkan 

och interaktionen mellan dem. Teorin lämpar sig väl vid granskning av individen utifrån olika 

sammanhang. Den ekologiska utvecklingsteorin bygger på samspelet kring olika miljöer som 

påverkar individen. Miljöerna är beroende av varandra och hänger ihop. Bronfenbrenner anser 

att individen utvecklas undermedvetet på flera olika nivåer och i olika miljöer. Individen 

vandrar mellan de olika systemen och påverkas på olika sätt. Gränsen mellan systemen är 

flytande och individen passerar ständigt genom dessa. Teorin Bronfenbrenner presenterade är 

en utvecklingsekologisk teori som beskriver individen i fyra olika nivåer. Han beskriver själv 

teorin som en ”rysk docka” där nivåerna går i varandra. Nivåerna delas upp i mikro-, meso, 

exo- och makrosystem (se figur 1). 

Mikrosystemet består av miljöer, omgivningar och relationer som individen står i direktkontakt 

med till exempel familj.  Mikrosystemet befinner sig längst in i systemet. System av inbördes 

relaterade mikrosystem förklaras så som mesosystem, till exempel relationen och samspelet 

mellan familj och skola. Mesosystemet beskriver relationer och sociala samspel mellan minst 

två mikrosystem i individens närmiljö. Exosystemet som följer innebär lokala strukturer så som 

grannskap, skola, arbetsplatser och myndigheter som beskriver sociala sammanhang som 

påverkar individen. Individens utveckling påverkas utan att ha direkt kontakt med dessa 

sammanhang. Dock är exosystemet viktigt för individen och familjens utveckling. 

Makrosystemet är den yttersta ringen i teorin och innehåller samhällets institutioner, lagar, 

normer, socio- och ekonomiska förhållningssätt. Dessa beskriver hur arbetet innanför systemen 

skall fungera. 

En viktig del i teorin är att förstå att individen kan påverkas olika beroende på hur passagerna 

sker mellan de olika systemen. Saknas stöd i den närmaste omgivningen kan det påverka 

upplevelsen av de andra systemen (Bronfenbrenner, 1979). Författarna till denna studie 

kommer att använda Bronfenbrenners teori för att få en fördjupad information om 

skolsköterskornas hälsoutmaningar utifrån ett socioekonomiskt perspektiv. Bronfenbrenners 

teori åskådliggörs i figur 1. 
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Figur 1. Bronfenbrenners modell (Bronfenbrenner, 1979) 

 

Problemformulering 

Flertalet studier (Clausson et al., 2008; Jablonska et al., 2014; Sellström och Bremberg, 2006) 

har visat att socioekonomisk tillhörighet påverkar hälsa. Bihagen och Nermo (2012) beskriver 

i sin bok att social tillhörighet bestäms av kön, åldersgrupp, utbildningsnivå, sysselsättning, 

familjetyp, hushållsinkomst samt födelseland. Vidare skriver Bihagen och Nermo (2012) att låg 

social tillhörighet leder oftare till sämre livsvillkor och med det sämre hälsa.  

I WHO:s rapport (2008) påtalas hur viktigt det är att alla arbetar med att förebygga den ojämlika 

hälsan på alla nivåer. Arbetet måste göras, globalt, nationellt och individuellt samt att alla måste 

ta sitt ansvar. Att den ojämlika hälsan existerar beror främst på orättvisa ekonomiska strukturer 

och bristfällig socialpolitik. Att förändra sin sociala tillhörighet kan vara svårt. En viktig faktor 

i denna process är en lyckad skolgång.  

Författarna till denna studie anser att här föreligger ett stort problem vad gäller ojämlik hälsa 

bland ungdomar. Författarna anser att elevhälsan kan, bör och ska spela en stor roll i att minska 

ojämlik hälsa. Utifrån litteraturöversikten anser författarna att det finns för lite forskning inom 

elevhälsan utifrån det socioekonomiska perspektivet. Det är därför viktigt att få en djupare 

kunskap kring detta. För att på så vis, på ett bättre och rättvisare sätt, kunna fördela stöd och 

resurser till de ungdomar som behöver det bäst och för att alla skall få en bra start i livet. Ökad 

kunskap kring socioekonomiska skillnader bör leda till rättvisare fördelning av resurser.  

 

Syfte 

Syftet var att undersöka skolsköterskans hälsoutmaningar utifrån ett socioekonomiskt 

perspektiv på högstadieskolor i Uppsala kommun. 
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METOD 

 

Design 

Studien är en deskriptiv kvalitativ studie som syftar till att undersöka skolsköterskors 

hälsoutmaningar. Intervjustudier är en kvalitativ metod som lämpar sig väl vid djupare 

undersökningar av ett valt ämne. Studien har en deduktiv ansats då Bronfenbrenners teori har 

genomsyrat studien och insamlat material har knutits an till teorin (Danielson, 2012a).  

 

Urval 

Urvalet av deltagarna skedde under våren 2015 bland kommunala skolsköterskor i Uppsala 

kommun. Författarna strävade efter stor variation mellan skolsköterskorna och så stor 

fördelning av områdena som möjligt. För studien användes ett målmedvetet urval. 

Inklusionskriterierna för skolsköterskorna var att de hade en specialistsjuksköterskeutbildning 

med inriktning till distriktssköterska eller likande vidareutbildning samt att de arbetade med 

högstadieungdomar i Uppsala kommun. Fjorton skolsköterskor tillfrågades om att delta i 

studien. Åtta tackade ja och samtliga skolsköterskor inkluderades då de uppnådde adekvata 

inklusionskriterier. De skolsköterskor som valde att ej delta i studien tackade nej på grund av 

sjukskrivningar eller för hög arbetsbelastning. Flertalet av de skolsköterskor som tackade nej, 

arbetade på skolor i områden med hög socioekonomisk tillhörighet. Alla skolsköterskor som 

valde att delta var kvinnor och samtliga var över 40 år. Skolsköterskornas erfarenhet av att 

arbeta inom elevhälsa varierade från att ha arbetat ett år upp till cirka 30 år. Skolsköterskornas 

tillgänglighet på skolorna varierade, eftersom vissa arbetade deltid på skolan och andra heltid, 

vissa skolsköterskor var ansvariga för mer än en skola. De var ansvariga för högstadieungdomar 

och antalet som skolsköterskorna ansvarade för varierade mellan skolorna.  

Önskvärt för författarna var att lika många skolor skulle vara representerade i låg respektive 

högt socioekonomiskt placerade områden. Författarna till denna studie har analyserat områdena 

från statistiska centralbyråns (SCB) områdesfakta från 2014 vad gäller antal utlandsfödda, 

ensamstående med barn, hög respektive lågutbildning, arbetslöshet och medelinkomst (Uppsala 

kommun, 2014). Statistiken jämfördes med genomsnittet för Sveriges rike (SCB, 2015). De 

områden som hade bättre värden än Sveriges genomsnitt identifierades som områden med hög 

ekonomisk tillhörighet, de områden som hade sämre värde än Sveriges genomsnitt 

identifierades som områden med låg socioekonomisk tillhörighet. Utifrån denna analys har fem 
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områden med låg socioekonomisk tillhörighet och tre med hög socioekonomisk tillhörighet 

identifierats. 

 

Datainsamlingsmetod 

Författarna har valt att använda sig av semistrukturerade intervjufrågor. Enligt Danielsson 

(2012b) ger semistrukturerade frågor den intervjuade bättre förutsättningar att tala fritt. 

Författarna till denna studie var medvetna om att de deltagande informanterna kan svara på 

frågorna i intervjun på ett sätt som de tror förväntas av dem. För att undvika detta ställdes 

följdfrågor till informanten för att få en vidare beskrivning av ämnet som efterfrågades. 

Intervjuguiden bestod av två delar. Den första delen innehöll bakgrundsinformation om 

skolsköterskan och området där skolan var belägen. Den andra delen var uppdelad i fyra olika 

områden inspirerade utifrån Bronfenbrenners teori (Bronfenbrenner, 1979). De fyra områdena 

var; samhälle, område, skola, skolsköterska. Frågorna utgick ifrån ett socioekonomiskt 

perspektiv, se bilaga 1. En provintervju genomfördes för att validera intervjufrågorna, denna 

intervju ingick inte i studien. Intervjuguiden redigerades efter att provintervjun var genomförd 

och slutversionen innehöll 27 frågor. 

 

Tillvägagångssätt 

Rektorerna på aktuella skolor blev informerade om studien med ett informationsblad via mail 

innan intervjuerna påbörjades (bilaga 2). För att rekrytera skolsjuksköterskor att delta i studien 

skickades ett informationsmail (bilaga 3) ut under våren 2015 med information om studien och 

information om hur skolsköterskorna kunde delta. Mailet följdes sedan upp med ett 

telefonsamtal i maj 2015. Intervjuerna bokades in i vecka 39-40. Plats och tid fick väljas av 

skolsköterskorna själva för att underlätta deltagandet och för att de skulle känna sig bekväma 

med intervjusituationen. Alla valde att bli intervjuade på den skola de arbetade. Intervjuerna 

tog mellan 20 till 45 minuter.  De skolsköterskor som valde att delta i studien, fick skriva under 

ett samtyckesformulär (bilaga 4). Efter åtta intervjuer upplevde författarna datamättnad. Vid 

intervjutillfällena var en av författarna ansvarig för intervjun den andra författaren var med och 

lyssnade, skrev anteckningar och spelade in intervjun på multimedia. Därefter transkriberades 

intervjuerna ordagrant. Skratt och pauser i intervjun markerades i transkriptionen. Den 

författare som genomförde intervjun var också den som var ansvarig för transkriberingen. Den 
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slutgiltiga versionen godkändes av medförfattaren. Allt intervjumaterial är förvarat i ett låst 

skåp, dit inga obehöriga har tillgång. 

 

Forskningsetiska övervägande 

Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003:460) får forskning 

endast genomföras på människor om de gett sitt samtycke om deltagande i studien. I denna 

studie informerades deltagarna om studien och deras deltagande innan samtycket inhämtades. 

Deltagandet var frivilligt och kunde när som helst avbrytas. Deltagarna informerades även om 

att insamlad data kommer att behandlas konfidentiellt och ingen information kommer kunna 

knytas till dem personligen eller området specifikt. Detta har deltagarna i denna studie 

informeras om i informationsbrevet samt vid intervjutillfället (bilaga 3). Författarna till studien 

var medvetna om att tillfrågade skolsköterskor kunde känna sig pressade att medverka i studien. 

Dock framgår tydligt av informationsbrevet att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när 

som helst. 

Enligt SFS (2003:460) krävdes ingen etisk prövning av studien då denna studie genomfördes 

inom ramen för högskolan på avancerad nivå. Däremot har rektorerna vid högstadieskolorna 

informerats om studien innan intervjuerna startades enligt Uppsala Universitet (2014). Studien 

har genomförts enligt vetenskapsrådets (1990) fyra huvudprinciper (informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskravet och nyttjande krav) och där innebär 

konfidentialitetskravet att insamlade uppgifter skall ges största möjliga konfidentialitet och 

uppgifter om identifierbara personer skall lagras så att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Insamlat material har avidentifieras för att inte kunna härledas till enskild deltagare. Författarna 

till studien har tystnadsplikt enligt Offentlighets- och sekretesslagen (SFS, 2009:400). Det var 

av stor vikt att frågorna i intervjuguiden inte kunde uppfattas som obehagliga eller kränkande, 

vilket också belyses under konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet enligt Vetenskapsrådet 

(1990) innebär att uppgifterna och informationen som framkommer endast får användas för 

forskningsändamålet. 

Utifrån Bihagen och Nermos (2012) kriterier för socioekonomisk tillhörighet har områdena i 

denna studie delats in i hög respektive låg socioekonomisk tillhörighet. Detta kan eventuellt 

anses som kränkande eller stötande av deltagarna i studie om de inte är av samma åsikt. Detta 

togs med i beaktande under genomförandet av studien. 
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Förförståelse och förväntningar 

Författarna till studien går för närvarande en specialistutbildning med inriktning till 

distriktssköterska. Under utbildningen har praktik inom elevhälsa ingått. Författarna bär med 

sig kunskap om socioekonomiska skillnader och intresse för detta. En hypotes författarna hade 

var att den socioekonomiska tillhörigheten på området skulle kunna påverka skolsköterskornas 

hälsoutmaningar. 

 

Bearbetning och dataanalys 

Data har analyserats genom kvalitativ innehållsanalys (Danielson, 2012a). Transkriberingen 

gjordes överskådlig genom att författarna använde 1,5 radavstånd och författarnas kommentarer 

i intervjuerna kursiverades. Pauser, skratt och dylikt noterades i transkriberingen. Varje 

intervjutranskribering gavs ett nummer för att lättare systematiseras. Varje transkribering har 

lästs igenom flertalet gånger. Författarna har sedan sökt efter gemensamma nyckelord som 

sedan bildat subkategorier och slutligen kategorier. Texten har bearbetas och delats in i en tabell 

utifrån meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, subkategorier och kategorier, se 

tabell 1. Resultatet tydliggörs med citat från intervjuerna. Analyserna av intervjuerna och 

bearbetningen av data har under arbetets gång diskuteras med författarnas handledare. 
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Tabell 1 Exempel på dataanalys 

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Kod Subkategori Kategori 

”Sen droppar det ju in. Det 

är ju inte så att eleverna 

kommer bara på öppen 

mottagningstid! Dom 

kommer ju när dom vill…” 

(Skolsköterska 8) 

Ungdomarna 

kommer när de 

själva vill och 

behöver 

Spontana 

besök 

- 
Arbetsinnehåll 

som utmaning 

för 

skolsköterskor 

 

”Jag tycker att den 

psykiska ohälsan verkar 

märkas mera…” 

(Skolsköterska 7) 

Fler ungdomar 

uppvisar symtom 

på psykisk ohälsa 

Ökad 

psykisk 

ohälsa 

Ökad psykisk 

ohälsa hos 

ungdomar 

Hälsosituation 

bland ungdomar 

”Elevhälsoteamet jobbar ju 

tight tillsammans, jag 

tänker på resurser att 

stötta varandra, ha nära 

samarbete…” 

(Skolsköterska 3) 

Elevhälsoteamet 

har ett nära 

samarbete  

Samarbete - Arbete av 

elevhälsoteam 

och resurser som 

finns 
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RESULTAT 

Efter analys av resultatet har sex kategorier identifierats med hänsyn till skolsköterskornas 

hälsoutmaningar utifrån ett socioekonomiskt perspektiv. Dessa kategorier är Lagar, riktlinjer 

och samhällssyn; Samhällsinsatser och resursfördelning i ungdomars närmiljö; Olika faktorer 

från högre instanser i skolan; Hälsosituation bland ungdomar; Arbete av elevhälsoteam och 

resurser som finns och Arbetsinnehåll som utmaning för skolsköterskor. En sammanställning 

över arbetets teman har återgivits i tabell 2. 

 

Tabell 2 Kategorier och subkategorier av skolsköterskors hälsoutmaningar utifrån ett 

socioekonomiska perspektiv. 

 

Kategori Subkategori 

Lagar, riktlinjer och samhällssyn 

- Lagar och riktlinjer att förhålla sig till i 

arbetet 

- Ojämlikheter som finns i samhället 

Samhällsinstanser och resursfördelning i 

ungdomars närmiljö 
- 

Olika faktorer styrda från högre instanser i 

skolan 

- Skolornas organisation och 

resursfördelning 

- Olika sammansättningar av elever och 

varierande skolmiljöer 

- Arbetet med måluppfyllelse bland elever 

Hälsosituation bland ungdomar 
- Ökad psykisk ohälsa bland ungdomar 

- Varierande fysisk hälsa bland ungdomar 

Arbete av elevhälsoteam och resurser som 

finns 
- 

Arbetsinnehåll som utmaning för 

skolsköterskor 
- 
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Lagar, riktlinjer och samhällssyn 

Lagar och riktlinjer att förhålla sig till i arbetet  

Skolsköterskorna beskriver att skolorna har olika upptagningsområden. Vissa har stora 

upptagningsområden medan andra har mindre. Dock har det fria skolvalet påverkat skolorna så 

till vida att de elever som går på skolan inte nödvändigtvis bor i området. Att ha inpendlande 

elever till skolan från omkringliggande orter var vanligt. 

”Alltså man väljer ju skola lite varstans i stan, det är ju inget som säger att de som 

går här, bor här! Och alla som bor här går ju inte här!” (Skolsköterska 6) 

Skolsköterskorna upplevde att de hade stöd i lagar och riktlinjer och de förhöll sig till dessa 

naturligt i sitt arbete. En stor fördel i att ha lagar och riktlinjer att förhålla sig till nämndes bland 

annat i samband med orosanmälningar då de upplevde det tryggt att ha lagen i ryggen. Något 

som också ansågs positivt var att skollagen reglerar att det på varje skola skall finnas ett 

elevhälsoteam. En svårighet vad gäller lagar och riktlinjer som framkom var hanteringen av 

sekretess och lagen som styr den. Att arbeta i en grupp med andra professioner som inte 

omfattas av samma sekretess som skolsköterskan, upplevdes ofta som svårt. Dock upplevde 

några av skolsköterskorna att de också fann stöd i sekretesslagen.  

”tystnadsplikten är ett jättestöd tycker jag! Det måste jag ju säga… Ja, men jag har 

ju samma tystnadsplikt som dom på sjukhuset. Ja men Då förstår dom! Men innan 

är det många som tror att man kan berätta allt.” (Skolsköterska 4) 

 

Ojämlikheter som finns i samhället 

De flesta upplevde att samhällets insatser i utsatta områden var goda. Många ansåg att frågan 

om arbetet med ohälsan bland unga borde vara en fråga som prioriteras högre på nationell nivå 

i samhället. En åsikt som framkom var att samhället behöver mobilisera sina resurser för att 

möta framtidens ökade behov av att kunna omhänderta människor som mår dåligt. 

Skolsköterskorna upplevde att samhället i stort måste bli mer medvetet om vilka behov som 

finns hos befolkningen i området. På så vis kan samhället stötta skolan med de resurser som 

behövs för att möta behoven. 
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“Just den Här skolan tror jag är jätteviktig att satsa mer på! Mer personal mindre 

stressade lärare, det här som kommer upp i nyheterna hela tiden!” (Skolsköterska 

8) 

Samhället behöver arbeta tydligare med att överbrygga den ojämlikhet i hälsa som enligt 

skolsköterskorna finns mellan nyanlända och svenskfödda. Det är stor skillnad på en individ 

som är född i Sverige och har haft tillgång till det svenska sjukvårdssystemet med vaccinationer 

och andra utvecklingsmässiga kontroller mot någon som är född i ett annat land och inte följt 

samma riktlinjer. Några skolsköterskor nämnde att de ibland upplevde att de i vissa fall fick 

starta från noll med vissa elever. Detta ansågs av dem som en stor utmaning. 

“... Vi har ju många elever som man startar liksom lite från noll så, som inte har 

varit i något sjukvårdssystem tidigare som är ovaccinerade, och så, så det blir ju 

där med också ganska olika hälsosamtal kan man säga… Det är väldigt ojämlikt 

från början men sen måste man försöka att överbrygga det då och det kanske man 

inte bara gör på ett högstadium utan det behövs liksom längre tid i svenskt 

sjukvårdssystem.” (Skolsköterska 1) 

 

Samhällsinstanser och resursfördelning i ungdomars närmiljö  

Samhällets insatser i de områden där intervjuerna genomfördes såg olika ut. En aspekt som 

nämndes var befolkningen i områdets syn på sina unga. Flera skolsköterskor upplevde att det i 

vissa fall fanns en konflikt mellan ungdomarna och personal på samhälleliga instanser i 

området. Någon upplevde också att fördelningen av kommunens resurser i områdena fördelats 

orättvist. De flesta upplevde att ett förbättrat föreningsliv som gynnar ungdomarna skulle kunna 

öka välbefinnandet hos dem. Det fanns områden där ungdomarnas fritid och sysselsättning hade 

prioriterats. I dessa områden var utbudet stort gällande föreningsliv, kultur och nöjen. 

Samverkan mellan skolan, socialtjänst och polis var också god. Detta samarbete upplevdes som 

ett skyddsnät för de ungdomar som var i utsatt position. I andra områden upplevdes satsningarna 

på ungdomarna bristfälliga och utbudet på fritidssysselsättningar var också begränsad. Ett ökat 

samarbete med polis och skolan var också efterfrågat. Ökade resurser var efterfrågat av samtliga 

men samtidigt var de förstående för att ökade resurser kostar pengar. Att ha fler synliga vuxna 

både i skolan och i närområdet var något som efterfrågades. Detta för att öka de ungas 

välbefinnande och i ett tidigt skede hjälpa de ungdomar som är på väg in i en utsatt situation. 
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”... Jag tror att, alltså man gör saker och det är klart att det är saker som kostar, 

så att jag förstår också att man inte kan ändra på allt i en handvändning” 

(Skolsköterska 2) 

 

Olika faktorer från högre instanser i skolan 

Skolornas organisation och resursfördelning 

Skolorna låg i olika områden med olika sammansättning av elever vilket gjorde att skolornas 

organisation såg olika ut. Eftersom elevernas behov i stort styr verksamheten var arbetet upplagt 

olika. På skolorna var rektorn chef och beslutade om vart det ekonomiska resurserna skulle 

fördelas. Rektorn beslutade i vilken utsträckning skolsköterskan, kuratorn och psykologen 

skulle vara tillgängliga på skolan. Problematiken kring att det saknas riktlinjer vad gäller 

nyckeltal, alltså hur många elever per procent skolsköterska det skall finnas var något som 

nämndes av flertalet skolsköterskor. Detta upplevdes av dem som orättvist. 

”Vi kan ju bara titta på hur olika procent skolsköterskor har på olika skolor, så kan 

man förstå att det är olika!... Olika med vad man förväntas göra på sina tjänster… 

Det är inte alltid det bara går att räkna procent på antal elever… Det är ju inte 

styrt nånstans, hur mycket man ska ha heller!” (Skolsköterska 6) 

En del upplevde att vad rektorn ansåg vara viktigt på skolan styrde verksamheten. Ansåg 

rektorn att ungdomars hälsa var viktig, då prioriterades elevhälsoteamet i annat fall lades 

prioriteringarna på annat. Skolsköterskorna nämnde vikten av att ha ett tryggt och stabilt 

arbetslag vilket underlättade deras och elevhälsoteamets arbete mycket. De upplevde också att 

skolan i de flesta fall arbetade utifrån att alla ungdomar skulle känna sig välkomna och trygga 

i skolan. 

“Våran rektor vill gärna att vi ska, att dom som kommer tidigt skall stanna till nere 

vid loungen där ni kom in, för där skall alltid finnas vuxna. Och säga god morgon 

och välkomna elever när de kommer. Dom skall känna att någon väntar på dem 

liksom.” (Skolsköterska 2) 

Det beskrevs olika behov hos eleverna som krävde olika resurser från skolan, till exempel ett 

stort antal nyanlända ungdomar. Problematiken kring neuropsykiatriska diagnoser och de 

resurser som behövs för att hjälpa de ungdomar med denna problematik nämndes också. Att 

arbeta med individanpassade åtgärdsplaner krävde mera resurser från skolan. Ett problem som 
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framhölls var att resurserna inte alltid kan fördelas rättvist. Detta på grund av att vissa år var 

det fler elever som behövde extra stöd vilket gjorde att resurserna för skolans övriga elever 

minskade. Beroende på hur sammansättningen av elever i skolan såg ut så såg också uppdragen 

på skolorna olika ut. Detta leder till att de resurser skolan har kanske inte alltid räcker till. 

Skolsköterskorna nämnde även att de elever som behövde mer resurser prioriterades också i 

resursfördelningen. 

”… att man har dyslexi eller nånting, så krävs det mycket, mycket mer av skolan 

och mycket mer av eleven också. Vilket gör att på vägen hinner det hända saker 

som gör att dom mår dåligt tycker jag. Det är liksom, man märker att ja, man kanske 

inte hänger med. Man får inte rätt stöd, ja, att man inte mår så bra då.” 

(Skolsköterska 4) 

 

Olika sammansättningar av elever och varierande skolmiljöer 

Många beskrev att sammansättningen av elever på skolan var det som påverkar hur 

verksamheten byggs upp och bedrivs. Sammansättningen såg i många fall väldigt olika ut. En 

del beskrev att de hade ett stort antal nyanlända ungdomar, andra beskrev att de hade ett stort 

antal elever med trassliga familjeförhållanden. Dessa grupper var väldigt olika och krävde olika 

resurser från skolan och skolsköterskan. Det upplevdes att ungdomar i resursstarka områden 

hade ett större stöd från sina föräldrar. 

”Dom som har resursstarka föräldrar har ju också möjlighet att få nån som slåss 

för dom och kämpar och hjälper till att se till att dom får det stöd de behöver på ett 

annat sätt än resurssvaga elever har” (Skolsköterska 3) 

Alla skolsköterskor beskrev varierande skolmiljöer. Vissa skolor upplevdes som stökiga. En 

del skolsköterskor nämnde problem med rökning, alkohol och droger bland ungdomarna. Det 

kom även fram att en skolsköterska ansåg att skolan kändes lågprioriterad av samhället. Att 

skolan var en viktig arena var de alla överens om vilket yttrade sig bland annat i att skolan var 

språkstärkande, eleverna trivdes och kände sig trygga. En viktig aspekt som lyftes var att 

ungdomarna på skolan skall känna att de blir sedda. 

”Asså jag tänker mer från elevens perspektiv att asså att resurser är ändliga och 

att alla skall få en chans under sin uppväxt att det inte skall komma ut unga 
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människor som vuxna och säga ingen såg eller ingen, eller jag kom aldrig fram i 

nån kö…” (Skolsköterska 1) 

 

Arbetet med måluppfyllelse bland eleverna 

Ungdomarna hade varierande måluppfyllelse. En del skolor hade lagt extra resurser på att 

förbättra resultaten hos eleverna vilket också visade sig i statistiken. En skolsköterska nämnde 

att det på skolan föregående år bedrivits ett mycket hårt arbete för att förbättra måluppfyllelse. 

Hårt arbete, motiverade lärare och elever gjorde att endast en elev gick ut med ofullständiga 

betyg. Några skolsköterskor nämnde även att de ansåg att statistiken var missvisande då 

nyanlända i förberedelseklasser räknas in den statistiken. Dessa elever hade mycket varierande 

skolbakgrund och också begränsade kunskaper i det svenska språket vilket gjorde det svårt att 

nå uppsatta mål. 

“Barn i förberedelse klass så är det ju så jag menar, kommer man sen till Sverige, 

då kan man ju inte liksom förvänta sig att man skall klara alla års studiegång med 

inget språk på två år eller tre år så då blir det ju fler (paus) jag tror att dom brukar, 

man kan titta på statistik på olika sätt med dom eller utan dom…” (Skolsköterska 

5) 

 

Hälsosituation bland ungdomar  

Ökad psykisk ohälsa bland ungdomar 

En stor del av skolsköterska upplevde att den psykiska ohälsan hos ungdomarna var stor samt 

att den ökat på senare år. Flertalet mötte psykisk ohälsa hos ungdomar dagligen i sitt arbete. 

Den psykiska ohälsan yttrade sig på många olika sätt men vanligt var oro, stress, 

sömnsvårigheter och ont i magen. Det var också vanligt att ungdomarna kom till skolsköterskan 

med sociala problem så som problem i kompisrelationer, hemsituationer och övriga konflikter. 

Några skolsköterskor upplevde att det var ungdomar som hade en trasslig hemsituation som 

oftare uppsökte dem. Internet och nätmobbing och inbillade ideal lyftes som en stor orsak till 

ungdomarnas psykiska ohälsa. Skolsköterskan fick i många fall besvara frågor och funderingar 

kring att vara normal. Att sticka ut och vara annorlunda är svårt och detta nämndes som en 

svårighet för ungdomarna att möta. Det framkom med tydlighet att de flesta av skolsköterskorna 

upplevde att ungdomarna har det kämpigt eftersom de befinner sig i en tuff tid i livet.  
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Den psykiska ohälsan hos familjehemsplacerade och nyanlända ungdomar upplevdes som 

större än i den övriga elevgruppen. Ungas psykiska ohälsa ökar samt en ökad invandring med 

många som har en svår flykt bakom sig och också mår dåligt ställer särskilda krav på samhället. 

Dock var majoriteten av skolsköterskorna enliga om att de flesta ungdomar trots allt har ett gott 

välbefinnande och trivs bra i skolan. 

“Jag tänker på den hära starten på den hära terminen, den har varit väldigt tuff, 

många mår mycket sämre upplever jag det nu än tidigare år faktiskt… Jag tycker 

att den psykiska ohälsan verkar märkas mera.” (Skolsköterska 7) 

 

Varierande fysisk hälsa bland ungdomar 

Överlag upplevdes det att ungdomarna hade en god fysisk hälsa. Dock var upplevelsen att det 

förekom stora skillnader i den fysiska hälsan hos ungdomar. Många skolsköterskor var av den 

uppfattningen att de ungdomar som har en god fysisk hälsa och tränar, tränar lika mycket eller 

mer idag. Medan de ungdomar med sämre fysisk hälsa idag tränar mindre och har försämrat sitt 

fysiska hälsotillstånd. Övervikt och fysisk aktivitet lyftes som ett område att arbeta med. Flera 

upplevde att ungdomarna hade dåliga kostvanor. Många elever åt inte frukost och hoppade över 

skollunchen samt drack dåligt. Detta ledde till att många elever sökte skolsköterskan för 

huvudvärk. Det upplevdes som att det var återkommande elever med återkommande problem. 

“Dom mår bra, dom har det bra! Eh, det är ju inte dom som man lägger mest energi 

på… Sen kan man ju tänka andra problem. Fysiskt kanske mer, övervikt till exempel 

det är ju inget som dom kanske, medicinska faran är ju inte här och nu!... Ja, alltså, 

ja tycker att det finns mycket, mycket grejer att jobba med! Med deras hälsa!” 

(Skolsköterska 6) 

 

Arbete av elevhälsoteam och resurser som finns 

På samtliga skolor fanns ett elevhälsoteam. I stort såg sammansättningen lika ut men varierade 

i viss grad. I elevhälsoteamet ingick rektor, biträdande rektor, skolsköterska, kurator, psykolog, 

specialpedagog och speciallärare. Det som varierade var förekomst av kurator, psykolog och 

speciallärare. Vissa skolsköterskor nämnde en dålig tillgänglighet för kurator och psykolog och 

i vissa skolor saknades helt speciallärare. Resurser som elevhälsoteamet använde sig av var 

centrala elevhälsan och skolläkare. Skolsköterskorna upplevde att de hade ett stort stöd i 
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Centrala Elevhälsan. Skolsköterskorna underströk att de i sin roll var en stark resurs för 

elevhälsoteamet och eleverna. De nämnde att det var skolans behov som styrde och lade 

grunden för vilka resurser skolan behövde. 

”Aah man skulle kanske skulle behöva öka, jag tänker igen då på det hära med 

dyslexin, och det dära med att man ökar resurserna av specialpedagoger och då 

där kanske?... Vi har en specialpedagog på hela skolan, inga speciallärare så det 

har jag förstått att det är ganska lite...” (Skolsköterska 7) 

Målet för elevhälsoteamet är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Alla skolsköterskor 

deltog i elevhälsoteamsmöten en gång i veckan. På dessa möten lyftes elevärenden där arbete 

och ansvar fördelades mellan deltagarna. Elevhälsoteamet var delaktiga i hela 

elevhälsoprocessen. Vikten av samarbete mellan skola och familj underströks. Hur 

elevhälsoteamet arbetade varierade. En del skolsköterskor nämnde att elevhälsoteamet även 

arbetade med uppsökande verksamhet eller öppet elevhälsoteamsmöte där lärare eller mentorer 

fick lyfta elevärenden direkt. Elevhälsoteamet arbetade med individanpassade åtgärdsplaner 

utifrån elevens behov. Allt för att eleverna skulle nå så god måluppfyllelse som möjligt. 

”Asså det handlar ju egentligen om att stötta eleverna och att nå målen, att liksom 

nå kunskapsmålen det är ju att ta sig igenom grundskolan med godkända betyg, det 

vill vi att alla skall göra. Att liksom komma in på den gymnasium man vill och sen 

sluta gymnasiet med liksom betyg, så att man kan ta sig vidare om man vill…” 

(Skolsköterska 5) 

Elevhälsoteamets arbete utfördes både på individ och gruppnivå. Ett gott samarbete och en bra 

samverkan mellan elevhälsoteam, lärare, elev och familj gav goda resultat. Det underströks av 

några att elevhälsoteamsarbetet pågick fortlöpande och inte bara på elevhälsoteamsmötena. 

Kuratorn upplevdes som en mycket nära samarbetspartner för skolsköterskorna i deras 

elevhälsoarbete. En svårighet som nämndes av några skolsköterskor, var möjligheten att kunna 

hävda sig bland pedagoger. Elevhälsoteamets arbete upplevdes som betygsfokuserat vilket 

gjorde att övriga hälsoproblem inte prioriterades. 

”Det blir mycket fokus på och det är väl kanske inte alltid så, att man tittar bakom 

det! Det är våra roller i elevhälsoteamet, ibland kan det vara svårt att hävda sig. 

För det är ändå en skola! Rektorn, biträdande och spec pedagog representerar ju 

det pedagogiska och sen är det vi, lite mer mjukare! Ibland kan det vara svårt, ja 
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det pedagogiska blir på nått sätt viktigare! Det blir en motsättning istället för att et 

skall bli, ja, ett samarbete eller en helhet liksom.” (Skolsköterska 8) 

 

Arbetsinnehåll som utmaning för skolsköterskor 

Skolsköterskornas arbetsinnehåll var likartat men att problemen de mötte kunde variera. Hur 

arbetsdagen såg ut varierade från dag till dag. Arbete inom basprogrammet, spontana besök 

från elever, möten samt planerade uppföljningsmöten med elever nämndes av samtliga. Det 

administrativa arbetet upplevdes som tidskrävande och omodernt. 

”Oj väldigt varierande skulle jag vilja säga (paus) mycket spontana besök men 

även planerade hälsobesök… Aaa (paus)… Jaa det är både smått, smått och stort 

kan man väl säga och vilka elever? Jaa i stort sett alla ser man ju nån gång” 

(Skolsköterska 7) 

Att ha ett öppet och inbjudande förhållningssätt gentemot eleverna framhölls som mycket 

viktigt av alla. Flertalet framhöll att en förutsättning för att kunna arbeta hälsofrämjande med 

eleverna var att de haft möjlighet att skapat en relation, vilket ansågs vara mycket viktigt. Att 

skapa relationer och därmed skapa ett förtroende tar tid, som inte alltid finns. Att vistas bland 

eleverna och vara en igenkänd person av eleverna framhölls av många vara av betydelse. För 

majoriteten av skolsköterskorna var det viktigt att eleverna upplevde att hon såg dem. De flesta 

arbetade oftast med öppen dörr till sin mottagning vilket enligt dem gjorde dem mer 

lättillgängliga för eleverna. Dock upplevdes det av några också som ett problem då deras 

arbetsro stördes.  

“Jaa men att man kan ju som sagt behöva bygga upp ett förtroende och sen tar det, 

tar ett tag innan man kommer liksom till själva kärnan liksom vad bekymret är… 

då gäller det ju att skynda långsamt och då kan det ju ta väldigt lång tid innan 

innan man verkligen kommer någonvart…” (Skolsköterska 7) 

“Eh det kan väl vara att bara gå ut i korridorerna, att vara där eleverna är! Att till 

exempel äta i matsalen. Det gör jag. Att man visar att man är en person som dom 

vet vem det är liksom” (Skolsköterska 8) 

Ett viktigt arbetsverktyg för att nå alla ungdomar var hälsosamtalet vilket nämndes av flertalet. 

Alla skolsköterskor träffade nästan alla elever för inbokade hälsosamtal inom basprogrammet. 
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Dessa samtal upplevdes av de flesta vara underlättade i identifiering av elever som behövde 

extra stöd. Genom dessa samtal skapades en naturlig ingång för ett fortsatt samarbete mellan 

eleven och skolsköterskan. Majoriteten av skolsköterskorna ansåg att det var viktigt att anpassa 

sitt arbete efter elevens problem. Dock upplevde några att de inte alltid nådde fram till eleverna. 

”Jag tycker att man fångar jättemånga på hälsosamtalet i sjuan… då brukar jag 

kalla tillbaka dom så att man etablerar en kontakt. Då brukar det göra jättemycket, 

att jaa, den kan jag följa upp sen under åren… och sen följer man dem hela 

vägen…” (Skolsköterska 4) 

En stor svårighet som framhävdes av samtliga var bristen på tid. Den tid skolsköterskorna hade 

till sitt förfogande räckte i många fall endast till arbetet inom basprogrammet. För övrigt 

hälsofrämjande och förbyggande arbete var det många som kände att det var svårt att få tiden 

att räcka till. 

Majoriteten av skolsköterskorna uppgav att de kände sig ensamma i sin yrkesroll på skolan. Att 

ha en kollega med samma yrkesroll hade i många fall underlättat arbetet med elever. Dock 

upplevde flertalet att de fick mycket stöd från skolsköterskor på andra skolor och i 

handledningsgrupper. 

”En kollega!! Som jobbar precis här! Med precis samma elever! Det skulle vara 

mycket roligare, och lättare ibland!” (Skolsköterska 8) 
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DISKUSSION 

 

I resultatet framkom flertalet hälsoutmaningar för skolsköterskorna. Resultatet visade att det 

fria skolvalet påverkat skolorna så till vida att de elever som går på skolan inte nödvändigtvis 

bor i området. Samhällets insatser i de olika områdena varierade och resultatet visade att 

uppfattningen var att resurser inte alltid fördelades rättvist. Skolornas organisation såg olika ut 

eftersom det var elevernas behov som styrde verksamheten på skolan. En av de största 

hälsoutmaningar som framkom var att stärka den psykiska hälsan bland ungdomar och då 

särskilt bland utsatta grupper exempelvis nyanlända ungdomar. En annan utmaning för 

skolsköterskorna var att öka den fysiska aktiviteten bland inaktiva ungdomar samt förbättra 

deras kunskap och vanor kring mat. En mycket viktig utmaning för skolsköterskorna och 

elevhälsoteamet var att överbrygga ojämlikheter mellan utsatta grupper. Det viktigaste för 

skolsköterskorna var att nå de ungdomar som behövde hennes hjälp bäst. Detta var något som 

upplevdes som svårt då det krävs tid att skapa relationer och bygga förtroende mellan ungdomen 

och skolsköterskan. Skolsköterskornas övergripande mål var att få ungdomarna i skolan att må 

bra.  

 

Resultatdiskussion 

 

Lagar, riktlinjer och samhällssyn 

Enligt Bronfenbrenner (1979) teori är makrosystemet den yttersta ringen i systemet och 

beskriver hur arbetet innanför systemen skall fungera. Det innehåller samhällets institutioner, 

lagar, normer och socio- och ekonomiska förhållanden. Resultatet i denna studie visar att 

skolsköterskorna finner stort stöd i lagar och riktlinjer och de finner det naturligt att förhålla sig 

till dem. Enligt skollagen (SFS 2010:800) skall det finnas ett elevhälsoteam i skolan och det 

skall innefatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 

Resultatet visar att samtliga skolor har ett elevhälsoteam. Författarna reflekterade över att på 

vissa skolor saknades det psykolog och begränsade specialpedagogiska insatser samt att det 

psykosociala stödet i form av kurator ofta låg på en lägre nivå än vad ungdomarna behövde. 

Detta anser författarna ledde till en större utmaning för skolsköterskan då hon beskrev att hon 

ofta fick kliva in i den rollen också.  
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Enligt Europeiska Unionen (2010) påtalas det att nyanlända individer oftare har sämre hälsa än 

övriga befolkningen i det landet de kommer till. En stor utmaning som framkommer i studien 

är samhällets omhändertagande av de stora grupper nyanlända som nu ankommer till Sverige. 

Resultatet visar att dessa grupper med ungdomar i många fall har en övergripande dålig psykisk 

hälsa och att omhändertagandet kräver mycket resurser från elevhälsan samt stöd från övriga 

samhället. En skola med stort antal nyanlända ungdomar får en stor belastning i att ta hand om 

dessa ungdomar på bästa sätt eftersom de kan ha behov av stöd på väldigt många olika nivåer. 

Författarna reflekterar över att Bronfenbrenners (1979) makrosystem skulle kunna vara ett 

bättre stöd för skolsköterskans hälsofrämjande arbete om samhället blev tydligare genom att 

lagar och riktlinjer utarbetades så att resurser fördelades på mera rättvist sätt bland alla 

ungdomar. 

 

Flertalet studier (Atilola et al., 2013; Clausson et al., 2008; Elgar et al., 2015; Gauffin et al., 

2013; Jablonska et al., 2014; Moor et al., 2014) fastslår att socioekonomisk tillhörighet påverkar 

hälsan. Låg socioekonomisk tillhörighet leder oftare till sämre livsvillkor och med det sämre 

hälsa. Ungdomar i dessa grupper uppger oftare att de har en sämre hälsa än andra ungdomar. 

De skolsköterskor som arbetar på skolor med hög andel ungdomar från en låg socioekonomisk 

grupp anser författarna möter en större utmaning i att hjälpa dessa ungdomar till god hälsa. 

Skolsköterskorna i denna studie ansåg det orättvist vad gäller begreppet nyckeltal, alltså antal 

elever per procent skolsköterska som hon ansvarar för. Vidare anser författarna att bättre 

reglering vad gäller nyckeltal skulle behövas då det inte räcker med att bara titta hur många 

ungdomar skolsköterskan ansvarar för utan också vilka ungdomar. 

 

Samhällsinstanser och resursfördelning i ungdomars närmiljö 

Det socioekonomiska perspektivet i den här studien tydliggörs på så vis att författarna ser att 

de ungdomar som kommer från mer utsatta grupper ofta också kräver mer resurser från 

skolsköterskan och elevhälsoteamet. Författarna trodde att området skolan låg i var av stor 

betydelse för vilken socioekonomisk tillhörighet skolan skulle ha, vilket styrks av Jablonska et 

al. (2014). Dock visar resultatet i studien på att det fria skolvalet påverkat skolornas 

sammansättning mer än vad författarna trodde. Det fria skolvalet infördes 1992 och gav elever 

och föräldrar rätt att välja skola (Skolvalet.nu, 2015).  Skolverket bedömer att det fria skolvalet 

sannolikt bidragit till ökad socioekonomisk skolsegregation (Skolverket, 2013). Denna studie 

visar att det inte spelar så stor roll om skolan ligger i ett högt eller lågt socioekonomiskt område. 

Däremot är det av stor betydelse vilken samansättning av elever skolan har. Författarna hade 
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en upplevelse av att skolsköterskor på skolor belägna i områden med låg socioekonomisk 

tillhörighet ansåg att ämnet som undersöks i denna studie var viktigt eftersom 

deltagarfrekvensen var högre i dessa områden. Författarna tror att det kunde bero på att 

belastningen och medvetenheten hos skolsköterskan i mer utsatta områden var högre än i 

områden med hög socioekonomisk tillhörighet. De skolsköterskor som valde att inte delta i 

studien, arbetade i större utsträckning på skolor i områden med högre socioekonomiskt 

tillhörighet. Vidare var författarna av den upplevelsen att skolsköterskorna i utsatta områden 

och utsatta skolor var mer angelägna om att resursfördelningen skall bli mer rättvis. 

 

Exosystemet enligt Bronfenbrenner (1979) innebär lokala strukturer så som grannskap, skola 

och beskriver sociala sammanhang som påverkar individen. Exosystemet är av vikt för 

individen och familjens utveckling. I studiens resultat framkommer det av vissa skolsköterskor 

att de upplevde närområdet som låg prioriterat och bortglömt. De områden med en tydlig låg 

socioekonomisk tillhröighet har av samhället blivit uppmärksammat och resurser har lagts för 

att förbättra tillvaron för dessa ungdomar. Dock tror författarna att de områden med mindre 

tydlig socioekonomisk tillhörighet behöver uppmärksammas och prioriteras mer vad gäller 

resursfördelning. 

 

En hälsoutmaning för skolsköterskorna är att fånga de elever som är i eller riskerar att hamna i 

en utsatt position. Resultatet visar att i många fall var samarbetet med polis och socialtjänst 

god. I de fall där samarbetet inte fungerade väl eller inte fanns var det en stor efterfrågan från 

skolsköterskorna. Författarna till denna studie tror att alla runt ungdomen måste samverka och 

samarbeta för att minska ojämlikheten som finns mellan olika grupper i samhället. Warne et al. 

(2013) anser att skolan är en del av ett större komplex och påverkas av individens hem, familj, 

miljö och samhället. Författarna anser att detta tydliggör vilken svår utmaning skolsköterskorna 

ställs inför då hon behöver samverka med många olika instanser i exosystemet för att på bästa 

sätt kunna hjälpa ungdomarna. 

 

Olika faktorer styrda från högre instanser i skolan 

I resultatet framkommer ett övergripande mål för skolsköterskorna att tillsammans med 

elevhälsoteamet få ungdomarna att må bra och trivas i skolan. Författarna anser att bra trivsel i 

skolan och välbefinnande ger en bra utgångspunkt för ungdomarna att nå de mål som skolan 

har satt upp. Bra måluppfyllelse och lyckad skolgång ger ungdomarna bättre möjligheter att 
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skapa förutsättningar för ett gott liv och god hälsa, vilket även styrks i tidigare forskning 

(Gauffin et al., 2013; Warne et al., 2013).  

 

Resultatet visar även att skolornas sätt att arbeta och fördela resurser varierar. Ungdomarnas 

socioekonomiska tillhörighet påverkar behovet av resurser på skolan. Skolsköterskorna nämner 

själva att det är behoven hos eleverna som formar verksamheten och ger skolorna dess olika 

uppdrag. Författarna är av den åsikten att när det är en rektor som är chef på skolan och beslutar 

om hur resurser skall fördelas och hur organisationen på skolan skall se ut kan detta vara ett 

problem ur skolsköterskans perspektiv. Detta för att författarna anser att rektorns 

kompetensområde inte inkluderar hälso- och sjukvård, vilket kan leda till att ungdomars 

psykiska och fysiska hälsa inte prioriteras då det pedagogiska utmaningarna får företräde. 

Skolsköterskornas samarbete med övrig skolpersonal har också beskrivits av Pryjmachuk et al. 

(2011). Författarna till denna studie anser att skolsköterskorna här har en stor utmaning i att 

hävda sin roll och kompetens bland pedagoger. Som skolsköterska är det en svårighet att 

förhålla sig till de olika instanserna inom exosystemet vilket är en stor hälsoutmaning.  

 

Vidare visar resultatet att de skolor i områden av lägre socioekonomisk karaktär hade arbetat 

aktivt med att förbättra måluppfyllelsen bland ungdomarna och detta visade sig i statistiken. 

Författarna blev förvånade av detta resultat då det visade sig att flera skolor som låg i områden 

med låg socioekonomisk tillhörighet hade bättre resultat vad gäller måluppfyllelse än flera 

skolor i områden med hög socioekonomisk tillhörighet. Detta motsäger resultatet i Jablonska et 

al. (2014) där det fastslås att skolor som ligger i områden med låg socioekonomisk tillhörighet 

oftare har fler låg presterande elever och ett större andel ungdomar som går ut med ofullständiga 

betyg. 

 

Hälsosituation bland ungdomar 

En stor utmaning för skolsköterskorna som framkom i resultatet var att främja den psykiska 

hälsan bland alla ungdomar och framförallt bland ungdomar i utsatta grupper. Skolsköterskorna 

nämnde att de sett en ökning av den psykiska ohälsan, denna ökning påtalar även 

Folkhälsomyndigheten (2014) i sin rapport. Jablonska et al. (2014) visar tydligt hur viktig miljö 

och sociala relationer är för att främja en god hälsa och att skolan är en stor och viktig del i 

detta. Utifrån Bronfenbrennes teori (1979) är det tydligt hur nära sammankopplad 

skolsköterskan är med ungdomarna som befinner sig inom mesosystemet. Hennes kompetens 

påverkar ungdomarna och deras närmiljö och har därigenom en stor möjlighet att nå 
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ungdomarna och hjälpa dem. Skolsköterskan integrerar med flertalet faktorer inom 

mesosystemet och blir enligt författarna som spindeln i nätet och kan därigenom hjälpa 

ungdomarna på flera olika nivåer att må bra. Författarna till denna studie anser att det är oroande 

inför framtiden då psykisk ohälsa kan göra att ungdomarna får en försämrad skolgång och med 

det en risk för framtida sämre hälsa, vilket även styrks av flertalet studier 

(Folkhälsomyndigheten, 2014; Jablonska et al., 2014; Warne et al., 2013). Författarna anser att 

skolsköterskorna behöver få ökade resurser för att möta framtidens ökade behov, framförallt att 

få mer tid till förfogande. Larsson et al. (2014) skriver att skolsköterskorna skulle kunna göra 

mycket mer om tid och resurser fanns. Där anser författarna att skolsköterskorna har en stor 

utmaning framför sig för att förhindra fortsatt ökad psykisk ohälsa samt att hjälpa de ungdomar 

som mår dåligt. 

 

Flertalet skolsköterskor påtalar svårigheter med internet och ungdomars påverkan av sociala 

medier. De beskriver mobbing och utsatthet på internet och de sociala medierna som en ny och 

svår utmaning att möta. Detta tror författarna är ett relativt nytillkommet problem som behöver 

medvetandegöras på flera nivåer. Information och utbildning till alla vuxna som finns kring 

ungdomarna samt ungdomarna själva skulle kunna vara av stor vikt för att börja hantera detta 

problem.  

 

En stor utmaning var också att öka den fysiska aktiviteten hos ungdomarna. Många av 

skolsköterskorna i studien uppgav att det var en stor utmaning att motivera ungdomarna till 

förändring vad gällde den fysiska hälsan. En stor svårighet var för skolsköterskorna att nå de 

ungdomar som behövde få hjälp till förändring men som inte ville ha den. Clausson et al. (2008) 

samt Vaezhasemi et al. (2012) har kommit fram till att socioekonomisk tillhörighet påverkar 

ungdomarnas fysiska hälsa. Låg socioekonomisk tillhörigheter kan ge en ökad risk att få dåliga 

hälsovanor, vilket på sikt kan leda till sämre fysisk hälsa. Vaezhasemi et al. (2012) kommer 

även fram till att det finns brister i det hälsofrämjande arbetet vad gäller ungdomarnas livsstil. 

Där anser författarna att skolsköterskan har en stor utmaning i att överbrygga de ojämlikheter 

som finns mellan utsatt grupper i samhället. Borup och Holstein (2004) visar i sin undersökning 

att ungdomar från lägre socioekonomiska grupper upplevs dra mest nytta och fördel av vad 

skolsköterskan rådde dem till. Detta tycker författarna tyder på att skolsköterskan har en unik 

och viktig roll i sin position bland ungdomarna för att kunna bedriva ett hälsofrämjande arbete.  
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Arbete av elevhälsoteam och resurser som finns 

Resultatet visar att en stor utmaning är att få de resurser som finns att räcka till för de elever 

som behöver. För skolsköterskorna är det en stor hälsoutmaning att arbeta med elevhälsoteamet 

och de andra professionerna som ingår. Författarna tycker att det är mycket bra att det finns 

reglerat i skollagen (SFS 2010:800) att alla skolor skall ha ett elevhälsoteam som inkluderar 

professioner inom flera olika områden som kan ge ungdomar stöd. Larsson et al. (2014) skriver 

att det idag sparas mycket på elevhälsan och att elevhälsan inte alltid har de resurser som 

behövs. Författarna till denna studie anser det grundläggande att elevhälsoteamet prioriteras för 

att kunna utföra sitt arbete och hjälpa ungdomarna. 

Resultatet visar också att elevhälsoteamet arbetar på en bred front och kan stödja ungdomarna 

i det pedagogiska, det känslomässiga och hälsomässiga. Arbetet utförs på både individ och 

gruppnivå. Vikten av gott samarbete mellan elevhälsoteam, lärare, elever och familj underströks 

då det gav goda resultat i elevhälsoprocessen. Utifrån Bronfenbrenners teori (1979) anser 

författarna att elevhälsoteamet består av flera olika mikrosystem som samverkar och blir ett 

elevhälsoteam som befinner sig i mesosystemet. Skolsköterskan har en viktig roll i sin position 

och kan påverka hela systemet. Detta tror författarna att skolsköterskorna behöver i större 

utsträckning bli mer medvetna om. Reuterswärd och Lagerström (2010) påtalar även de att 

skolsköterskornas roll och villkoren för deras hälsofrämjande arbete behöver tydliggöras. 

 

Arbetsinnehåll som utmaning för skolsköterskor 

Många skolsköterskor påtalade flertalet gånger att tidsbrist var ett stort problem och en 

utmaning i deras arbete. En förutsättning som nämndes för att kunna arbeta hälsofrämjande och 

förebyggande var att de haft möjlighet att skapa en relation och byggt förtroende till ungdomen 

som behövde stöd. Skolsköterskorna beskrev sin tillgänglighet som en del i detta. Att skapa 

förtroende och bygga relationer kräver tid och kontinuitet, vilket även Larsson et al. (2014) 

påtalar. Författarna anser att skolan är en viktig arena där mycket hälsofrämjande och 

förebyggande arbete skulle kunna utföras, detta påtalas även av WHO (2014).  

Som resultatet visar nämnde många skolsköterskor att de endast hade tid för arbete inom 

basprogrammet. I basprogrammet ingår minst tre lagstadgade hälsobesök (SFS 2010:800). 

Flertalet skolsköterskor beskrev dessa hälsobesök som ett bra verktyg att fånga upp och nå de 

ungdomar som behövde fortsatt stöd. Författarna anser det problematiskt om skolsköterskorna 

upplevde att tiden inte räckte till att på ett tillfredställande sätt följa upp dessa ungdomar. 

Författarna anser det märkligt med tanke på hur viktigt WHO (2014) och Clausson et al. (2008) 

anser skolans arbete vara inom det förebyggande och hälsofrämjande arbetet, att skolsköterskan 
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inte har prioriterats högre och fått de resurser som krävs för att i högre utsträckning kunna 

bedriva ett hälsofrämjande arbete. 

Resultatet visar även att belastningen på skolsköterskor är högre där skolan har en högre 

sammansättning med elever från lägre socioekonomiska områden. På de skolorna går resurserna 

till att tillgodose de mest grundläggande behoven för ungdomarna. I skolor med ungdomar från 

områden med hög socioekonomisk tillhörighet visade resultatet att skolsköterskan har mer tid 

att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Detta anser författarna som orättvist och är en 

ojämlikhet som bör överbryggas.  

 

Flera skolsköterskor nämnde att de kände sig ensamma i sin roll på skolan och att de saknade 

en kollega att diskutera komplicerade ärenden med. Vissa skolsköterskor hade 

handledningsgrupper som var mycket uppskattade dock hade inte alla skolsköterskor denna 

möjlighet. Författarna anser att eftersom skolsköterskan har en så viktig och utsatt roll är det av 

stor vikt att hon får det stöd hon behöver för att kunna utföra sitt arbete, vilket även konstateras 

av Clausson et al. (2008). Författarna till den här studien anser att det här är ett problem som 

behöver ses över och åtgärdas.  

 

Enligt Bronfenbrenners teori (1979) befinner sig skolsköterskan längst in i systemet, 

mikrosystemet. Där interagerar hon och samverkar med skola, ungdomar och deras föräldrar 

som befinner sig i mesosystemet. Författarna anser att skolsköterskan har ett samordnande och 

stödjande ansvar i ungdomars hälsofrämjande arbete.  

 

Metoddiskussion 

 

Design 

Studien var en deskriptiv kvalitativ studie med deduktiv ansats med syfte att undersöka 

skolsköterskors hälsoutmaningar utifrån ett socioekonomiskt perspektiv på högstadieskolor i 

Uppsala kommun. Anledningen till att författarna har valt denna design var för att den lämpar 

sig väl för studiens syfte där hälsoutmaningar undersöks och beskrivs (Henricsson och Billhult, 

2012). Författarna till denna studie diskuterade syftet och hur området bäst skulle kunna 

undersökas och kom fram till att intervjumetoden lämpar sig väl till denna studie, eftersom få 

studier är genomförda inom ämnet. Författarna önskade att beskriva, förstå och tolka 
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informationen som kom fram i intervjuerna därför valdes kvalitativ innehållsanalys som metod, 

vilket enligt Danielsson (2012a) lämpar sig väl då författarna hade begränsad erfarenhet vad 

gäller kvalitativ forskning.  

Anledningen till att studien hade en deduktiv ansats var för att författarna var intresserade av 

hur individen påverkas av miljöerna runt omkring och hur miljöerna samverkar. Vilket 

författarna ansåg tydliggjordes i Bronfenbrenners teori (Bronfenbrenner, 1979), som har 

genomsyrat hela forskningsprocessen. I denna studie valde författarna att se skolsköterskan och 

hennes arbetssätt som mikrosystemet. Ungdomarna och deras familjer samt skolan och hur 

skolsköterskan integrerade med dessa är mesosystemet. Det tredje systemet exosystemet, 

bestod av Uppsala kommun och närområdet där skolsköterskan arbetade och samverkan mellan 

dessa. Det yttersta systemet, makrosystemet innefattar samhällets lagar och riktlinjer som 

skolsköterskan förhöll sig till och det är inom detta system som alla de övriga tre samverkar. 

 

Urval 

Målmedvetet urval har använts i studien, då studien sökte att undersöka skolsköterskors 

hälsoutmaningar på högstadieskolor. Då det var en specifik grupp med specifik kunskap som 

undersöks i studien ansåg författarna att målmedvetet urval lämpade sig bäst, vilket även 

Danielsson (2012b) skriver. Det eftersträvades i studien att få så stor variation bland 

informanterna som möjligt, då författarna sökte en bredare bild av området som undersöktes. 

Författarna eftersträvade att lika många intervjuer skulle genomföras i områden med hög 

respektive låg socioekonomisk tillhörighet. Detta för att lättare kunna undersöka skillnader i 

hälsoutmaningar.  

Att utföra en analys av de områden som skolsköterskorna arbetade i var svårt. Författarna fick 

på egen hand göra en analys utifrån statistiska centralbyråns statistik. De faktorer som 

analyserades var utbildningsnivå, sysselsättning, familjetyp, hushållsinkomst samt födelseland, 

vilket enligt Bihagen och Nermo (2012) definierar socioekonomisk tillhörighet. Tolkning och 

analys av resultatet har gjort att författarna anser att analys av områdena var av mindre vikt än 

vad som tidigare förväntats.  
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Datainsamling och analys 

Författarna ansåg att datainsamlingsmetoden som användes i studien var bra och väl lämpad för 

syftet. En intervjuguide skapades med Bronfenbrenners teori som grund. Författarna valde att 

använda sig av semistrukturerade frågor i intervjuguiden vilket förordades av Danielsson 

(2012b). Detta upplevde författarna gav ett friare klimat för informanten att tala fritt. Dock 

upplevde författarna ibland att det hade underlättat att ha mer styrda frågor och ibland fick fler 

följdfrågor ställas för att få information som täckte syftet. Detta kan bero på att intervjuarens 

teknik var bristfällig eller att informanten inte förstod frågan. Tiden det tog att intervjua 

varierade. Detta tror författarna beror på att vissa informanter var mycket sakliga när de svarade 

på frågorna medan andra talade mycket mer entusiastiskt kring området.  

Författarna valde att transkribera intervjuerna ordagrant där pauser, skratt och tveksamheter 

markerades. Detta gjorde att transkriberingen tog mer tid. Författarna anser att detta hade 

kunnat uteslutas i transkriberingen eftersom det inte påverkade tolkningen av resultatet.  

Då författarna har begränsad erfarenhet av att analysera intervjudata användes en kvalitativ 

innehållsanalys som teknik för att lättare kunna strukturera resultatet, vilket Danielsson 

(2012ba) rekommenderar. Efterhand blev författarna skickligare att bearbeta data och kunde 

tolka texten djupare, vilket gjorde att resultatet blev mer nyanserat. I början på processen 

upplevde författarna att analysen av resultatet var svår. Ändå ansåg författarna att analysen som 

utförts var av god kvalitet eftersom att resultatets essens har tydliggjorts och lyfts fram. 

Metoden som författarna använde gjorde att analysen blev lättare ju mer resultatet bearbetades. 

Detta visar att författarnas kunskap inom ämnet har ökat, dock behöver författarna mer 

erfarenhet av analysarbete i liknande studier.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Författarna ansåg att de gjort allt de kunnat för att vara så anpassningsbara, flexibla och neutrala 

som möjligt. Detta för att undvika att påverka intervjusituation och med det resultatet. 

Författarna valde att ge skolsköterskorna den möjligheten att bestämma när och var intervjuerna 

gjordes för att de skulle känna sig trygga och bekväma. Författarna anser att de har följt de 

konfidentialitetskrav som tidigare nämnts. Författarna anser att det är ett komplext och känsligt 

ämne som undersökts och kräver ett ödmjukt förhållningssätt gentemot informanterna och 

resultatet. Författarna upplevde att ingen av informanterna ansåg att frågorna i intervjun var 

stötande eller kränkande eller att någon av informanterna kände sig obekväm.  
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Trovärdighet 

Författarna har under utbildningen till distriktssköterskor arbetat mycket med socioekonomiska 

skillnader i hälsa och har även ett intresse för elevhälsa. Detta tror författarna kan ha påverkat 

hur studien arbetas fram. Detta genom att författarnas förkunskap och intresse ligger till grund 

för intervjuguide och analys av resultatet. Författarna försökte att vara neutrala och objektiva i 

sin analys och lät inte förförståelsen påverka resultatet. Författarna till var medvetna om sitt 

eget och informanternas sätt att se på världen, ontologi, samt kunskapssyn, epistemologi. Detta 

tillsammans med författarnas erfarenhet påverkade miljön studien skapades i, studiens 

paradigm (Henricsson och Billhult, 2012). Detta har författarna har tagit hänsyn till. Vidare 

hade författarna en hypotes som ej bekräftades fullt ut efter analys av resultatet. Dock visar 

resultatet att det socioekonomiska perspektivet spelar en stor roll för skolsköterskans 

hälsoutmaningar.  

 

Giltighet 

Något som var viktigt och positivt var att båda författarna till studien deltog på samtliga 

intervjuer. Detta gjorde att båda författarna var samspelta och kunniga utifrån intervjuerna när 

tolkningen och analysen av resultatet skulle genomföras. Det underlättade också för författarna 

att läsa igenom varandras transkriberingar och godkänna dessa. Detta tillvägagångssätt stärker 

studiens resultat. Båda författarna i denna studie har deltagit i varje steg av forskningsprocessen, 

från analys av vetenskapliga artiklar till analys och bearbetning av intervjumaterial. Detta anser 

författarna stärker studiens validitet då varje steg diskuterats och granskats kritiskt av båda 

författarna. Den slutgiltiga kontrollen av analys och resultat har diskuterats och analyserats med 

handledaren till denna studie, vilket stärker studiens validitet ytterligare. 

Författarna har varit medvetna om syftet genom hela forskningsprocessen och anser att syftet i 

studien blivit uppfyllt vilket innebär att författarna anser att validiteten i studien är stark. 

 

Tillförlitlighet 

För att kontrollera intervjuguidens reliabilitet genomfördes en provintervju, vilket författarna 

ansåg var bra eftersom det då framkom att vissa frågor behövde redigeras. När alla intervjuer 

var utförda och resultatet var tolkat ansåg författarna att intervjuguiden gav den data som 
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efterfrågades för att få svar på studiens syfte. Detta tycker författarna tyder på att studiens 

reliabilitet är god.  

Författarna ansåg att intervjusituationen inte var lika för alla. Ibland behövde författarna hjälpa 

informanten genom följdfrågor eller styra intervjun tillbaka till ämnet. Följdfrågorna hjälpte 

även författarna att bekräfta att det informanten sagt uppfattats på rätt sätt. Författarna var 

medvetna om att detta kan ha påverkat resultatet, då alla informanter inte fått exakt samma 

frågor. Dock var författarna av den åsikt att det inte är av betydelse för tolkning av resultatet.    

 

Överförbarhet  

En studie av kvalitativ design är vanligtvis inte generaliserbar utan ligger till grund för fortsatt 

forskning (Henricson och Bilhult, 2012). Författarna anser att om denna studie hade genomförts 

igen med exakt samma förutsättningar hade resultatet kunnat bli likvärdigt. Dock tror 

författarna att skolsköterskan arbetar i ett föränderligt sammanhang där villkoren ständigt 

förändras vilket också gör att resultatet förändras. Fler intervjuer hade kunnat ge ett bredare 

resultat. Dock upplevde författarna datamättnad efter åtta intervjuer vilket ändå talar för att 

resultatet är giltigt. 

 

Framtida forskning 

Om författarna hade haft mer resurser och mer tid, hade det varit önskvärt att denna studie 

även inkluderat skolsköterskor på friskolor. Detta tror författarna skulle kunna ge ett tydligare 

resultat, där skillnaderna vad gäller hälsoutmaningar och resursfördelning kan bli mer synligt. 

Denna studie är en liten kvalitativ studie men den indikerar att det finns områden som behöver 

belysas och undersökas noggrannare. 

 

Klinisk implikation 

Bronfenbrenners teori (1979) påvisar hur faktorer kring individen samverkar. Viktiga faktorer 

att ta hänsyn till inom omvårdnad och folkhälsa är samhälle, miljö, hälsa och individ. I denna 

studie identifieras individen av författarna som skolsköterskan och hennes arbete med 

ungdomars hälsa i skolan. Genom att förstå och tillämpa Bronfenbrenner teori i omvårdnaden 

medvetandegörs alla nivåer i samhället som påverkar individen. Teorin kan vara till hjälp för 

att hjälpa skolsköterskan att identifiera de olika faktorerna som påverkar de individer hon 

samverkar med samt på hur många olika nivåer det sker. Författarna till denna studie anser att 
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skolsköterskan lättare ska kunna identifiera de hälsoutmaningar hon ställs inför och hjälpa 

individen på den nivån som krävs om hon utgår ifrån resultatet i denna studie. Författarna anser 

att denna studie medvetandegör ett nytt perspektiv i skolsköterskans folkhälsoarbete. 

Författarna är av den åsikt att detta perspektiv bör finnas med i framtida forskning för att lyfta 

fram komplexa problem.  

 

Slutsats 

Hälsoutmaningar utifrån ett socioekonomiskt perspektiv är ett mycket komplext område. Alla 

skolsköterskor möter hälsoutmaningar i sitt arbete. Till sin hjälp har de stöd av elevhälsoteamet 

och de professioner som ingår där. Dock ser de olika skolsköterskornas arbete olika ut. Psykisk 

ohälsa och fysisk inaktivitet framkommer som det tydligaste hälsoutmaningarna och är 

närvarande oavsett socioekonomisk tillhörighet. Dock visar studien att sammansättningen av 

elever där många har låg socioekonomisk tillhörighet ger en högre belastning för 

skolsköterskorna. Där anser författarna att mer forskning behöver göras för en rättvisare 

fördelning av resurser för att utjämna olikheter i hälsa hos alla, framförallt hos ungdomar. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide  

Skolsköterskors hälsoutmaningar utifrån ett socioekonomiskt perspektiv.  

Socioekonomi definieras utifrån utbildningsnivå, sysselsättning, familjetyp, hushållsinkomst 

samt födelseland. 

Vi har valt att fokusera på högstadieelever. 

Bakgrundsinformation 

Kön 

Ålder 

Område skolan ligger i 

Typ av skola, hur många skolor är du ansvarig för 

Antal elever, totala mängden och högstadieelever 

Hur länge har du arbetat på skolan 

Hur ser din tillgänglighet ut på denna skola (arbetsprocent/vecka) 

Arbetslivserfarenhet som skolsköterska 

Utbildning  

 

Skolsköterska 

Kan du berätta hur en dag ser ut på denna skola för dig som skolsköterska? 

Vilka elever söker skolsköterskan och vilka hälsoproblem söker de för? 

Vad anser du om ungdomarnas fysiska, psykiska hälsa på denna skola? (övervikt, drog- och 

alkoholmissbruk, rökning, stress, depression) 

Vilka resurser har du som skolsköterska? 

Är det någon resurs som du saknar? 
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Kan du beskriva hur du når de ungdomar som behöver din hjälp bäst? 

Finns det några svårigheter i ditt hälsofrämjande arbete och i så fall vilka? 

 

Samhälle  

Vad anser du om de lagar, förordningar och riktlinjer som du förhåller dig till i ditt arbete? 

(ex. skollagen, sekretesslagen, patient lagen) 

Folkhälsomyndigheten kommer ut med en rapport vart fjärde år om ungdomars hälsa. Den 

senaste rapporten visar bland annat att ungdomars psykiska hälsa blivit sämre. Vad anser du 

om det? 

 

Område 

Vad anser du om den socioekonomiska statusen på området som skolan ligger i? 

Vad anser du samhället behöver göra för området? 

Hur ser samarbetet ut mellan olika resurser och organisationer i området? (ex. polisen, 

idrottsföreningar, kultur och nöje) 

 

Skola 

Finns elevhälsoteam på skolan och vilka ingår? 

Hur arbetar elevhälsoteamet? 

Hur många elever går ut med ofullständiga betyg från de skolor där du arbetar?  

Hur arbetar elevhälsoteamet kring de elever som går ut med ofullständiga betyg?  

Vilken är din uppfattning om arbetet inom elevhälsan, anser du att den är ojämlik eller jämlik, 

förklara varför? 

 

Avslutande fråga 

Vill du lägga till någonting om det här ämnet innan vi slutar? 
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Bilaga 2 

 

Informationsbrev till rektor på berörd högstadieskola 

  

Information om en intervjustudie bland skolsköterskor med titeln; ”Skolsköterskors 

hälsoutmaningar utifrån ett socioekonomiskt perspektiv, en intervjustudie” 

  

Vi heter Helena Örndahl Lindqvist och Therese Norrman och är sjuksköterskor som för 

närvarande går specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning till distriktsköterska (D-nivå) 

på Uppsala Universitet. I utbildningen ingår att göra ett examensarbete. Som examensarbete 

har vi har valt att göra en kvalitativ studie grundad på intervjuer, där syftet med studien är att 

undersöka skolsköterskans hälsoutmaningar utifrån ett socioekonomiskt perspektiv. Studien 

genomförs vid högstadieskolor i Uppsala kommun. 

Deltagandet i studien innebär att en intervju kommer att genomföras under vecka 39 – 41 på 

den tid och plats som skolsköterskan anser mest passande. Intervjun beräknas ta omkring 40 

minuter. Hela intervjun kommer att spelas in för att senare kunna analyseras. 

Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att intervjuerna 

avidentifieras och behandlas enligt sekretesslagen. Medverkan är frivillig och kan avbrytas 

när som helst. 

Undrar du något över studien finns våra kontaktuppgifter nedan.  

 

Therese Norrman 

070 973 28 50 

tessan-lundin@hotmail.com 

Helena Örndahl Lindqvist 

070 159 39 71 

helena.orndahl.lindqvist@hotmail.com 

Handledare; Pranee Lundberg  

pranee.lundberg@pubcare.uu.se 

mailto:tessan-lundin@hotmail.com
mailto:helena.orndahl.lindqvist@hotmail.com
mailto:pranee.lundberg@pubcare.uu.se
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Bilaga 3 

 

Informationsbrev och förfrågan till dig som är skolsköterska om att medverka i 

en intervjustudie med titeln; ” Skolsköterskors hälsoutmaningar utifrån ett 

socioekonomiskt perspektiv, en intervjustudie” 

 

Vi heter Helena Örndahl Lindqvist och Therese Norrman och är sjuksköterskor som för 

närvarande går specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning till distriktsköterska (D-

nivå). I utbildningen ingår att göra ett examensarbete. Som examensarbete har vi har valt att 

göra en kvalitativ studie grundad på intervjuer, där syftet med studien är att undersöka 

skolsköterskans hälsoutmaningar utifrån ett socioekonomiskt perspektiv. Studien genomförs 

vid högstadieskolor i Uppsala kommun. 

Deltagandet i studien innebär att en intervju kommer att genomföras under vecka 39 – 41 på 

den tid och plats som du anser mest passande. Intervjun beräknas ta omkring 40 minuter. Hela 

intervjun kommer att spelas in för att senare kunna analyseras. Intervjumaterialet kommer att 

behandlas konfidentiellt, vilket innebär att intervjuerna avidentifieras och behandlas enligt 

sekretesslagen. Din medverkan är frivillig och kan avbrytas när som helst. 

I samband med en av era planeringsdagar i höst kommer resultatet av studien att redovisas. 

Vi ber dig fundera på om du vill delta i studien. Vi kommer inom kort att kontakta dig via 

telefon för att eventuellt boka en tid.  

Undrar du något eller önskar meddela ditt deltagande i studien finns våra kontaktuppgifter 

nedan. 

Therese Norrman 

070 973 28 50 

tessan-lundin@hotmail.com   

Helena Örndahl Lindqvist 

070 159 39 71 

helena.orndahl.lindqvist@hotmail.com 

Handledare; Pranee Lundberg 

pranee.lundberg@pubcare.uu.se 

mailto:tessan-lundin@hotmail.com
mailto:helena.orndahl.lindqvist@hotmail.com
mailto:pranee.lundberg@pubcare.uu.se
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Bilaga 4 

 

Skriftligt informerat samtycke till medverkan i intervjustudien med titeln; 

”Skolsköterskors hälsoutmaningar utifrån ett socioekonomiskt perspektiv, en intervjustudie”. 

 

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas och 

omhändertas.  

Jag har även informerats om, att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag vill, kan 

avbryta min medverkan i studien utan att ange orsak.  

Jag samtycker härmed till att medverka i denna intervjustudie som handlar om 

skolsköterskans hälsoutmaningar utifrån ett socioekonomiskt perspektiv. 

 

Ort/Datum/År________________________________________________________________ 

 

 

Namnunderskrift_____________________________________________________________ 

 

 

Namnförtydligande___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


