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Sammanfattning  

Syftet med denna kvalitativa studie var att deskriptivt återge skolsköterskors berättelser om sitt 

hälsofrämjande arbete med tonåringar. Ett strategiskt urval användes och skolsköterskor från 

Uppsala, Älvkarleby och Gävle kommun deltog i studien. Datainsamling skedde genom 5 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Materialet analyserades med hjälp av en innehållsanalys. 

Resultatet delades in i fyra kategorier: hälsa, hälsoarbete, utmaningar/begränsningar och 

skolsköterskans hälsofrämjande arbete. I resultatet framkom att skolsköterskor upplevde tonåringars 

hälsa som god och att hälsa ett allmänt välbefinnande utifrån sina egna förutsättningar. 

Skolsköterskorna upplever att tonåringarna mår bra men de som mår dåligt, mår sämre än förut. Det 

hälsofrämjande arbetet bestod av många delar där hälsosamtalen lade en grund för vilka insatser 

som kunde behövas vidare. De hälsofrämjande insatser som skolsköterskorna lade fokus på var lite 

olika från skola till skola. Runt tonåringarna berättade skolsköterskorna att det fanns ett stort 

skyddsnät bestående av både professionell personal och föräldrar. De berättade också att det kunde 

vara svårt att nå fram till tonåringar och identifiera de som behövde hjälp i tid. Tid var något som 

sågs som en bristvara. Slutsatsen i denna studie är att skolsköterskorna inriktar sitt arbete efter 

tonåringens behov utifrån hälsosamtalen.  
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Abstract  

The aim of this qualitative study was to reproduce the school nurses' stories about their health 

promotion work with teenagers. A convenience sample was used and school nurses from Uppsala, 

Älvkarleby and Gävle kommun participated in the study. Data were collected from five semi-

structured qualitative interviews. The material was analyzed using a content analysis. The results 

were divided into four categories: health, health issues, challenges / constraints and the school 

nurse's health promotion. The results revealed that nurses experienced adolescent health as good 

and the health of the general welfare of their ability. School nurses feel that teenagers are doing well 

but those who feel bad, feel worse than before. The health promotion consisted of many parts, 

health talks laid a foundation for what efforts might be needed further. The health promotion as 

school nurses paid more attention to was a bit different from school to school. The school nurses 

told that around the teen told there was a large safety net consisting both professional staff and 

parents. They also said that it could be difficult to reach teens and identify those who needed help in 

time. Time was something that was seen as a scarce commodity. The conclusion of this study is that 

school nurses focus their work to the student's needs, from the health talks. 
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1. Introduktion  

Vad är hälsa  

WHO (1948) definierar hälsa som ”ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom”. Hallström m.fl. (2009) menar att hälsobegreppet 

är komplext för att det finns många dimensioner av begreppet, såsom fysisk, psykisk, social och 

existentiell hälsa. Vidare menar Hallström m.fl. (2009) att det är kulturell eller socialt betingad 

människo- och samhällssyn som bestämmer vad som i ett samhälle anses som friskt eller sjukt. 

Leifer m.fl. (2004) beskriver att hälsa kan påverkas av många faktorer som till exempel fysisk 

aktivitet, övervikt och fetma, tobaksanvändning, olika slags missbruk, sexuella riskbeteenden, 

mental hälsa, miljö, skador och våld samt tillgång till hälsovård. Skolan är en viktig källa till 

skolbarnens hälsa, skolan ska påbörja och bevara en hälsosam livsstil både gällande den fysiska 

aktiviteten och med hjälp av kunskap om hälsofrämjande insatser (Hörnell m.fl.  2009). 

Tonåringar och hälsa 

I Sverige i dag finns 849 289 tonåringar mellan 13-19 år (Statistiska centralbyrån 2010). 

Socialstyrelsen (2009) beskriver i sin folkhälsorapport att tonåringar sedan 1990-talet haft en sämre 

hälsoutveckling än andra grupper i samhället. Leifer m.fl. (2004) beskriver tonåren som en 

utvecklingsfas där många psykologiska, kognitiva, psykosociala och sexuella förändringar sker. 

Hallström m.fl. (2009) menar att tonåren är en mycket omvälvande tid där tonåringar genom sin 

frigörelseprocess försöker hitta sin identitet genom att utmana regler i samhället och i familjen. 

SOU (2006) beskriver att en ogynnsam utveckling i ungdomsåren kan påverka hela dess liv. 

Hallström m.fl. (2009) beskriver de vanligaste hälsoproblem som tonåringar söker skolsköterskan 

för som psykosomatisk värk i huvud, magen eller rygg, yrsel, ont efter skador, sömnproblem, ångest 

på grund av stress eller självdestruktiva beteenden som att skära sig, lida av anorexi eller bulimi. En 

enkätstudie i USA, där 5360 tonåringar deltog, visade att psykisk hälsa i högre grad än fysisk hälsa 

påverkar tonåringars egenrapporterade livskvalitet (Zullig m.fl. 2005). Wilhemsson (2005) beskriver 

skolvärlden angående barn och ungdomars ohälsa, de menar att hälsotillståndet i helhet blivit 

försämrat de senaste åren där ibland depression, ångest, allergier, astma och övervikt, trenden 

kommer öka om ingen förändring sker.  

Skolhälsovården 

Då barnen påbörjar grundskolan tar skolhälsovården över omsorgen av barnen från 

barnhälsovården. Skolhälsovårdens uppgift är att följa elevens utveckling samt bibehålla och 

förbättra elevens hälsa. Detta uppdrag sköts av en läkare och en skolsköterska (Vårdguiden 2008).  
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Socialstyrelsen (2009) menar att skolhälsovården ska bistå med stöd av elevens behov och att 

skolsköterskan ska tillföra den medicinska kompetensen. Svensk författningssamling (2010) 

framställer att enligt skolhälsovårdslagen ska skolhälsovård anordnas för elever i bl.a. grundskola 

och gymnasieskola. Skolhälsovården ska vara av förebyggande syfte via enklare sjukvårdsinsatser 

och hälsokontroller. Socialstyrelsen (2009) beskriver att ungdomars skolmiljö ska vara en god 

utgångspunkt och prioritera ungdomars hälsa, en god arbetsmiljö skapar en god bakgrund för sitt 

lärande. Hallström m.fl. (2009) menar att skolhälsovården bör arbeta med fokus på att hälsa och 

stärka det friska. Målet för skolhälsovården är att förebygga och förbättra elevens hälsa fysiskt och 

psykiskt genom förebyggande arbete som hälsoundersökningar och hälsobesök vilket i ett tidigt 

stadium kan uppmärksamma eventuella problem (Socialstyrelsen 2009).  

Skolsköterskan och hälsofrämjande arbete  

Orlandos teori fokuserar sig på sjuksköterskans arbete med problematisk erfarenhet. Sjuksköterskan 

avläser situationer hos patienten och arbetar efter önskan om hjälp. Orlando menar att professionell 

omvårdnad är när sjuksköterskan avläser och avgör patientens behov (Schmieding 1987, 

Kristoffersen 2007). Hälsosamtal är en förebyggande omvårdnadsåtgärd med vinningen att på ett 

vårdvetenskapligt perspektiv kunna ge elevernas möjligheter och resurser till förbättrande av 

elevens hälsa (Arnesdotter m.fl. 2008). I Frankrike när 207 semistrukturerade intervjuer med 

skolpersonal genomfördes angående deras uppfattningar om hälsoundervisning, kom det fram bland 

annat att skolsköterskorna ansåg att det var deras plikt och uppdrag att lyssna, ge omsorg och 

information i allt som rörde elevernas hälsa (Jourdan m.fl.  2010). I en finsk enkätstudie, som 24 

skolsköterskor deltog i, ansåg var femte skolsköterska att de inte nått upp till målen för sitt 

hälsofrämjande arbete för psykologiskt välmående hos eleverna (Tossavainen m.fl. 2004). Genom 

att förnya undervisningen gällande den biologiska kunskapen i skolan bidrar det till ökad kunskap 

och allomfattande kännedom gällande kostval och levnadssätt (Wilsson 2002). I skolhälsovården 

har skolsköterskor en övergripande roll när det kommer till hälsofrämjande arbete mot tonåringars 

ohälsa. Eftersom tonåringar i samhället har en sämre hälsoutveckling än andra grupper 

(Socialstyrelsen 2009) är detta arbete viktigt. 

Problemformulering  

Eftersom tonåringar i samhället har en sämre hälsoutveckling än andra grupper i samhället och 

skolsköterskor har en övergripande roll när det kommer till hälsofrämjande arbete gällande 

tonåringar är detta arbete viktigt. Det är av vikt att ta reda på skolsköterskornas berättelse av just 

detta arbete för att få mer kunskap och öka kunskapen om detta arbete. Hur beskriver skolsköterskor 

sitt hälsofrämjande arbete gällande tonåringar i skolhälsovården i dag?  
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att deskriptivt återge skolsköterskors berättelse om deras hälsofrämjande 

arbete med tonåringar. 

Till grund för studien ligger frågeställningen: 

– Hur beskriver skolsköterskor sitt hälsofrämjande arbete gällande tonåringar?  

Metod 

Design  

Studien hade en kvalitativ ansats för att få fram djup och kvalitativ information om 

skolsköterskornas berättelser gällande deras hälsofrämjande arbete med tonåringar. Forsberg m.fl.   

(2003) menar att en kvalitativ ansats handlar antaganden om vad fenomenet som studeras 

kännetecknas som, vad det innebär och handlar om. Kvalitativa intervjuer ger denna studie 

möjlighet att ta del av skolsköterskors berättelser av det hälsofrämjande arbetet och redovisa dessa 

deskriptivt. Olsson m.fl. (2007) menar att målet med en kvalitativ intervju är att förstå och beskriva 

de kvalitativa aspekter som intervjupersonen upplever. Genom att genomföra kvalitativa intervjuer 

kunde studien därmed få kunskap om intervjupersonens värld.  

Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Ett strategiskt urval har använts och deltagare i studien har sökts i Uppsala, Älvkarleby och Gävle 

kommun. Inklusionskriterier för att delta i studien var att deltagarna var skolsköterskor som arbetar 

med tonåringar och hade gjort detta i minst ett år. Anhållan om tillstånd för intervjuerna samt 

missivbrev skickades ut till verksamhetscheferna. Missivbreven avsågs att delas ut till samtliga 

tillgängliga skolsköterskor som fyllde studiens inklusionskriterier. Skolsköterskorna kontaktas 

därefter per telefon för tidsbokning om de var intresserade att delta i studien. Urvalet skedde 

löpande allteftersom svar om deltagare i studien togs emot i förhoppning om att antalet deltagare 

skulle uppfyllas från den 15 september till och med den 15 oktober 2010. Två skolsköterskor som 

arbetade med högstadieelever och tre som arbetade med gymnasieelever inkluderades. Ingen av 

skolsköterskorna valde att avbryta studien. 

Datainsamlingsmetod 

Studiens material samlades in genom 5 kvalitativa intervjuer. En intervjuguide utformades av 

författarna utifrån syfte och frågeställningar med en semistrukturell uppbyggnad. Förutom 

bakgrundsfrågor som berörde utbildning, ålder och tidigare arbetslivserfarenheter användes en 

global öppen fråga som löd ”beskriv ditt hälsofrämjande arbete gällande tonåringar”. Till hjälp för  
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att uppnå syfte och frågeställningar hade författarna till föreliggande studie även några mer 

fokuserade frågor som till exempel ”hur mår tonåringar i dag”, ”vad består det hälsofrämjande 

arbetet av” och ”vad är viktigt i ditt hälsofrämjande arbete”. Svaren följdes upp med följdfrågor 

som ”hur menar du då” eller ”kan du ge ett exempel”. Forsberg m.fl. (2003) menar att detta val av 

struktur ger studien möjlighet att täcka förutbestämda områden och öka homogeniteten i 

datainsamlingen. 

Tillvägagångssätt  

När muntligt medgivande till att delta i studien fanns från informanterna bokades en tid avsedd för 

intervju per telefon. Diktafon, anteckningspapper och penna användes. Intervjuerna genomfördes på 

intervjupersonernas arbetsplatser om detta var lämpligt och varje intervju beräknades ta 30-60 

minuter. Båda författare deltog på samtliga intervjuer förutom en. Intervjufrågorna kompletterades 

med uppföljningsfrågor som var direkt kopplade till det som deltagaren berättat, för att öka 

förståelsen för det som sagts men också för att säkerställa att det som sagts tolkas korrekt. En 

pilotintervju genomfördes för att upptäcka eventuella behov att formulera om intervjuguiden. 

Olsson m.fl. (2007) menar att en pilotstudie i en kvalitativ ansats kan identifiera egenskaper och 

innebörder i olika processer.  

Dataanalys 

Intervjuerna transkriberades ordagrant och analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) syftar en kvalitativ innehållsanalys till att tolka och 

beskriva mening i texter. Ett kännetecken för kvalitativ forskning är ett induktivt arbetssätt (Watt 

Boolsen 2007) och därför utgick författarna förutsättningslöst till materialet. Så som Polit och Beck 

(2008) påpekar försäkrade författarna om att transkriptionen var korrekt genom att lyssna igenom 

intervjumaterialet igen och kontrollera kvaliteten på transkriptionen.  

Analysen börjades med att författarna var och en noggrant läste igenom de transkriberade 

intervjuerna för att skapa en helhetsbild av datamaterialet och valde självständigt ut de 

meningsbärande enheter som svarade till studiens syfte som Forsberg m.fl. (2003) beskriver. 

Författarna träffades sedan för att jämföra de utvalda meningsbärande enheterna och extraherade de 

meningsbärande enheter som svarat upp till studiens syfte. Forsberg m.fl. (2003) menar att den 

kvalitativa innehållsanalysen bygger på att identifiera meningsenheter ur intervjuerna vars kontext 

berör studiens syfte för att kunna söka efter mönster och teman i dessa. Totalt återfanns 236 

meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna kondenserades sedan av båda författarna 

för att förenklas men fortfarande behålla huvudinnehållet. Den latenta kvalitativa innehållsanalysen 

framskrider enligt Polit och Beck (2008) genom att dessa extraherade meningsenheter kodas och  
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namnges efter vad de representerar för att de ska kunna grupperas och katalogiseras. De 

kondenserade meningsenheterna kodades därför efter studiens syfte och kategoriserades i 

subkategorier om de hade något gemensamt som sedan slogs ihop i större kategorier. Som 

Graneheim och Lundman (2004) menar pågick denna process tills fler subkategorier inte länge gick 

att sammanfoga till större kategorier. Totalt fann studien 4 olika kategorier och 10 subkategorier, 

här följer ett exempel på analysarbetet (tabell 1). 

Tabell 1. Exempel från analysarbetet med utvalda meningsenheter, kondenserade 

meningsenheter, koder, subkategorier och kategorier. 

Meningsenheter Kondenserad 

text 

Kod subkategorier Kategorier 

”Jag tror att de mår 

ganska bra 

egentligen det är 

bara att man 

kanske ser de här 

som inte mår så 

bra, men de allra 

flesta mår ju 

väldigt bra tycker 

jag egentligen”. 2 

De flesta mår 

ganska bra, men 

man ser de som 

inte mår bra. 

De flesta mår 

ganska bra. 

Tonåringars 

hälsa 

Hälsa 

”Och så pejlar ju 

de alltid av saker 

och ting, och då_ 

kommer_ de om 

det är någonting 

eller så dyker det 

upp att läraren 

märker någonting, 

då signalerar _de_ 

och då kallar jag 

på dem. Och till 95 

% så kommer de, 

om man kallar på 

dem”. 3 

Har själva koll 

och kommer om 

det är någonting, 

eller så gör 

läraren 

skolsköterskan 

uppmärksam så 

hon kan kalla på 

dem. 

Förutom att 

eleverna kan 

söka själv, 

finns 

skyddsnät 

runt omkring 

som kan fånga 

upp. 

Hälsofrämjande  

insatser 

Hälsofrämjande 

arbete 

”(suck) ja det är 

det ju naturligtvis, 

det är ju mycket 

som är svårt, 

annars vore det ju 

inte kul!” 5 

Mycket som är 

svårt, annars 

vore det inte 

kul! 

Utmaning 

främjar 

arbetsglädje. 

Frustration 

svårigheter 

Utmaningar/ 

Begränsningar 
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Forskningsetiska överväganden  

Verksamhetschefer tillfrågades om tillstånd för att erbjuda skolsköterskors möjlighet att delta i 

studien. Skolsköterskorna enligt Vetenskapsrådet (2010) delgavs att deltagande i studien var 

frivilligt och när som helst kunde avbrytas. Skriftligt informerat samtycke till studien inhämtades 

från skolsköterskorna. För att verifiera rätt till anonymitet och konfidentialitet, vilket 

Vetenskapsrådet (2010) betonar är av stor vikt, förvarades materialet inlåst och förstördes efter 

studiens avslutande. Inget privat såsom personuppgifter dokumenterades för att öka anonymiteten. 

Studien syftade till att göra gott och inte ha skadlig inverkan på dem som deltar i studien, vilket 

också ingår i forskningsetikens principer (Vetenskapsrådet 2010).  

Resultat  

Resultatet grundar sig på fem intervjuer med skolsköterskor om deras hälsofrämjande arbete med 

tonåringar. Skolsköterskorna är mellan 39-59 år och har arbetat inom skolhälsovården i 5,5 – 15 år. 

Samtliga skolsköterskor har minst en vidareutbildning, en barnmorska, två distriktssköterskor och 

tre barnsjuksköterskor. Resultatet redovisas i löpande text med citat och i en tabell utifrån de 4 

kategorierna och 10 subkategorierna.  

Tabell 2 Subkategorier och kategorier. 

Subkategori Kategori 

Hälsodefinition Hälsa 

Tonåringars hälsa 

Hälsosamtal 

Hälsofrämjande 

insatser  

Hälsoarbetet 

Tid 

Tonåringars attityder 

Svårigheter/frustration 

Utmaningar/begränsningar 

Skolsköterskans 

arbetssätt 

Att nå fram 

Samverkan/teamarbete 

Skolsköterskans 

hälsofrämjande arbete  

 

 

1. Hälsa  

Det som skolsköterskorna berättade som berörde hälsa resulterade i huvudkategorin hälsa. Här ingår 

subkategorin hälsodefinition, vad skolsköterskorna definierade som hälsa samt subkategorin hur 

tonåringar mår där de berättade om sina upplevelser hur tonåringars hälsa i dagsläget ser ut. 
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Hälsodefinition  

Skolsköterskorna i studien beskriver hälsa som ett stort begrepp med många delar, ett allmänt 

befinnande för både kropp och själ både fysiskt och psykiskt. Att hälsa är att få må bra utifrån sina 

egna förutsättningar, det behöver inte innebära att man inte kan ha en kronisk sjukdom och ändå ha 

hälsa. Skolsköterskorna säger att hälsa är att man ser att någon mår bra. För att hälsa ska finnas 

måste, för både tonåringar och personal i skolan, känslan att det kul att de trivs och känner sig 

trygga finnas. Tonåringarna behöver bli sedda och hejade på och känna att någon bryr sig om dem. 

Hälsa är även att uppfylla basbehov som att tonåringen går i matsalen, äter sina måltider, sköter sin 

sömn och idrottar något sånär. Skolsköterskorna på gymnasieskolan påpekar att hälsa även kan 

påverkas av vilket program tonåringen väljer. Det är viktigt att de ska känna att det är rätt program 

de valt.  

”Det är att, ja hälsa för mig det är att man får må gott utifrån sina  

egna förutsättningar”. Intervju 3. 

 

”Jag kan känna som det som personal och öppnar dörren så känner jag att jag tycker att det är kul. 

Jag känner.. jag är inte alltid på g men jag känner mig trygg och jag trivs med. Och kan liksom, ja. 

_Det_ önskar att ungdomarna också känner, det finns alltid någon som hejar..” Intervju 1. 

 

Tonåringars hälsa  

Skolsköterskornas uppfattning av hur tonåringarna mår är övervägande ganska lika. Det pratas ofta 

om att tonåringarna mår dåligt, men så är det inte säger de. Skolsköterskorna tycker att de 

övervägande mår ganska bra, men att de som mår dåligt oftast syns. Skolsköterskorna säger även att 

de tonåringar som mår dåligt mår sämre än vad de gjort förut. Skolsköterskorna berättar även att de 

flesta tonåringar sköter måltiderna som de ska, men att vissa struntar i att äta vilket sedan visar sig 

på lektionerna. Det framkom också att det kan vara svårt att förstå att de tonåringar som inte äter 

orkar med sin skoldag. Vanliga besvär som tonåringarna söker skolsköterskan för är värk i magen, 

rygg, axlar och huvudvärk. Skolsköterskor upplevde tonåringarna ofta som stressade av 

prestationsångest eller olika krav som vikten av höga betyg. 

”Jag tror att de mår ganska bra egentligen det är bara att man kanske ser de här som inte mår så 

bra, men de allra flesta mår ju väldigt bra tycker jag egentligen” Intervju 2. 

”Snacket går att alla mår dåligt, så är det inte men man kan väl säga, kanske kan säga att den här 

den delen som mår dåligt tycker jag mår sämre än vad de gjorde förut, faktiskt”. Intervju 5. 
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”Å vissa, vissa, de allra flesta _äter_ ju precis som de ska. Absolut. De gör de, men.. sen har vi ju 

vissa som hoppar både frukost och lunch (skämtsamt allvar)”. Intervju 4. 

”Och jag förstår inte att de här ungdomarna klarar av att _stå på benen_ som äter så dåligt. Jag 

fattar inte att de överhuvudtaget tar sig hit”. Intervju 1. 

 

2. Hälsoarbetet 

Det som skolsköterskorna berättade som rörde hur deras hälsofrämjande arbete var upplagt, hur de 

identifierade behov av insatser samt vilka insatser de arbetade med resulterade i två subkategorier, 

hälsosamtal samt hälsofrämjande insatser. 

Hälsosamtal  

Skolsköterskorna beskriver att deras arbete utgår ifrån ett basprogram där hälsosamtalet är en viktig 

utgångspunkt, en förutsättning att kunna arbeta hälsofrämjande. Skolsköterskorna använder sig av 

hälsosamtalet redan i början på årskurs 7 i högstadiet och årskurs 1 på gymnasieskolan.  

Hälsosamtalet utgår med frågor i en enkät till tonåringarna, där de får kryssa i hur de mår både i 

skolan och på fritiden, om sin livsstil, sömn, alkohol, tobak och fritidsaktiviteter. Skolsköterskorna 

berättar även att de flesta tonåringarna kommer på hälsosamtalen, endast några få uteblir. 

Skolsköterskorna berättar även att hälsosamtalens utgång blir beroende på hur tonåringen kryssar i 

den enkät som används. Om skolsköterskan uppmärksammar något problem vid hälsosamtalet 

beskriver de att de börjar nysta och samtala om problemet direkt med tonåringen, även om det 

skulle innebära att samtalet då bara kommer att handla om just det. En del av skolsköterskorna 

skriver kontrakt med tonåringen och föräldrarna för att genom samarbete tonåring och förälder 

kunna hjälpa dem till en bättre hälsa. En skolsköterska beskrev sitt arbete som en pyramid över 

skoltiden, uppdagas ett problem tidigt i utbildningen tar de tag i det på en gång vilket gör att 

förutsättningarna att lyckas med sitt hälsoförebyggande arbete ökar.  

”Så där tar man ju upp väldigt mycket olika saker alltså kring både skola och fritid, och så allt 

ifrån kost alltså hur dom äter, sömn alltså livsstil, alkohol, tobak, ja fritid, aktiviteter alltså om de 

rör på sig”. Intervju 2. 

Och det är ju här..  när de.. det är ju här som, när de kryssar i alltihop som är _här_, på högra 

sidan här, att de alltid har de här besvären eller här (pekar på mitten av skalan) måste man ju 

börja nysta vad det beror på”. Intervju 5 
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”(Sen finns det ju många då som kanske inte äter frukost) och då pratar man lite om det, eller om 

det är med tobak om de vill.. har funderingar kring det. Ja så det beror lite på vad som kommer upp 

i det hälsosamtalet vad man jobbar vidare med, tror jag på med alltså mer på individuell basis”. 

Intervju 2. 

Hälsofrämjande insatser 

Skolsköterskornas påpekar vikten av att främja hälsa det är att visa på att tonåringarna är viktiga, att 

man ringer, man hör av sig. Det kan man göra genom att hälsa på dem, tilltala dem med namn och 

skoja med dem men också att det kan finnas både skämt och allvar. De berättar att tonåringen ofta 

känner av först och att de dyker upp till skolsköterskan om något inträffar. Runt omkring tonåringen 

finns ett skyddsnät där lärare och föräldrar ingår och de kan ta kontakt med skolsköterskan om det 

är något. Skolsköterskan kallar då tonåringen till ett besök och de flesta tonåringar kommer. 

Skolsköterskorna berättar även att deras hälsofrämjande insatser består av samtal om mat, kost och 

sömn. Mycket handlar om friskvård och att tonåringen inte ska röka. Kommer det fram att de röker 

finns rökslutarsamtal att erbjuda där även belöningar kan vara en ”morot”. Skolsköterskorna säger 

även att de arbetar med det friska och har tonåringen en kronisk sjukdom försöker skolan hjälpa till 

med det som kan underlätta för dem. De berättar även att de kan ringa hem för att höra hur det går 

för tonåringen. Ibland kan tonåringarna be om värktabletter men skolsköterskan kan då leda in 

samtalet på andra lösningar, som till exempel att göra tonåringarna uppmärksamma på hur 

huvudvärken uppstår och hjälpa dem ta kontroll över den.  

”Och så pejlar ju de alltid av saker och ting, och då_ kommer_ de om det är någonting eller så 

dyker det upp att läraren märker någonting, då signalerar _de_ och då kallar jag på dem. Och till 

95 % så kommer de, om man kallar på dem”. Intervju 3. 

”Så jag pratar _mycket_ mat med dem och mycket det här att man ska röra på sig också vara ute. 

Ja, alltså det är mycket friskvård, och så att de inte ska röka”.  Intervju 2. 

”Jag tror att man kan också främja hälsa genom att visa på att de är _viktiga_. På nått sätt att 

ligga på. Kommer man inte till skolan, man ringer, man hör av sig, man hejar genom med namn, 

skojar med dem. Man ska kunna blanda skämt och allvar man ska kunna, vi ska kunna känna. Vi 

ska kunna skratta, lite där, hitta nånting och hitta vad.. Vad skulle du kunna förbättra? Är det 

någonting som du tror att du skulle kunna hitta på, åh följa upp och höra av sig liksom”. Intervju 1. 

3. Utmaningar/begränsningar  

I studien framkom olika utmaningar och begränsningar som skolsköterskorna beskrev. Här fanns 

många bitar som skolsköterskorna inte bara kunde uppleva som svåra utan också viktiga i sitt  
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hälsofrämjande arbete. Tre subkategorier i denna huvudkategori framkom. Tid var ett ämne som 

skolsköterskorna berörde, tonåringars attityder en annan och svårigheter/frustration. 

Tid  

Tid var något som samtliga skolsköterskor tyckte var mycket viktigt i sitt hälsofrämjande arbete. 

Tid var något som de flesta såg som en bristvara. De uppgav önskemål om att hinna med mer 

hälsofrämjande arbete, att få vara mer tillgänglig, men att tjänsterna ofta är snålt tilltagna 

tidsmässigt, de hade så många elever, att det ofta tog mycket tid i anspråk att planera och förbereda 

material och efterarbete. Journalhantering var också något som tog jättemycket tid i anspråk och 

flera av skolsköterskorna berättade att de för tillfället under en övergångsperiod till datasystem hade 

både pappers och datajournaler. Många skolsköterskor måste på grund av för många elever, 

prioritera bort en del hälsofrämjande arbete bara för att hinna det som de är ålagda att göra från 

socialstyrelsen. Flera skolsköterskor hade tillfälliga svårigheter att ens hinna med sina hälsosamtal. 

Att inte ha tiden att räcka till kunde ge upphov till dåligt samvete, men skolsköterskorna kunde även 

känna att de faktiskt kunde göra insatser, utifrån den tid de hade.  

”_Neeej_ Hinner inte ens med… Som det är _nu_ hinner vi inte ens med alla hälsosamtal. 

Faktiskt”. Intervju 5. 

”Alltså det här med journalhantering tar jättemycket tid. Men så är det ju för alla”. Intervju 2. 

”Ja men vi har det bra härute faktiskt, om man jämför med andra. Alltså vi har att göra absolut. 

Men många skolsköterskor får ju prioritera bort den här delen som till exempel att gå ut och 

informera och prata i klasserna. De får prioritera bort det, vissa gör bara hälsosamtal och 

vaccinerar. Så är det har du för många elever så hinner du inget annat”. Intervju 4. 

Tonåringars attityder  

Rökning och alkoholkonsumtion beskrevs som accepterat bland tonåringar. Problem med rökning 

varierade mycket mellan skolorna, liksom droganvändning. Betydelsen av mat och sömn uppgav 

skolsköterskorna att tonåringarna inte alltid tyckte var så självklart. Problem som att en del 

tonåringar inte har så bra koll, kanske inte riktigt förstod innebörden av vikten med skolbetygen, 

kunde tycka att saker inte är så viktiga, samt att de ofta inte haft tobaksmissbruk tillräckligt länge 

för att inse konsekvenserna uppgav skolsköterskorna som svårigheter. En del av skolsköterskorna 

uppgav attitydförändringar i samband med skolbyte, där nya ovanor lades till hos tonåringarna. Det 

går inte tvinga någon, de måste vara intresserade själva.  

 



 11 

 

”Å rökning, rökning det tycker ju dem det är ju ingenting, tycker dem. De svarar ju glatt på att de 

röker, de svarar glatt på det här med alkohol. För det är ingen som tycker att det, de får ju varken 

röka eller dricka egentligen men det är inga problem”. Intervju 1. 

”Man måste ju ha ett visst, känna att det finns ett visst intresse från eleverna också. För annars är 

det ingen idé, du kan aldrig _tvinga_ nån”. Intervju 4. 

Svårigheter frustration  

Att upptäcka elever som inte mår bra tidigt och att göra korrekta bedömningar uppgav 

skolsköterskorna som svårt och frustrerande. En del vanligt förekommande besvär som buksmärtor, 

huvudvärk eller något som förefaller beteendemässigt normalt för en tonåring som 

humörsvängningar, trötthet och sötsug kunde ha allvarligare orsaker. En svårighet var också att 

försöka nå fram till en tonåring, några skolsköterskor upplevde att det kändes som att börja för sent. 

Skolsköterskorna uppgav det viktigt vara lyhörd, inte komma med pekpinnar eller 

moralpredikningar utan föra ett resonemang, annars kunde det vara omöjligt att nå fram. De uppgav 

en frustration vid de tillfällena de kände att de inte räckte till att lösa alla problem. Men även att 

utmaningar är givande och främjar arbetsglädje.  

”Ja det som jag tycker är viktigt, egentligen, vid varje möte med eleverna. Det är att man får ju 

lyssna in vad det är de säger. Och sen att man _inte_ kommer med pekpinnar. Inga pekpinnar 

_överhuvudtaget_.  Utan föra ett resonemang, lite grann, om de dricker mycket eller nått sånt här. 

Ja, men hur tänker du nu, å vad skulle du kunna göra själv å så vidare. Så att de är med hela 

tiden”. Intervju 3. 

”Sen är det ju också en frustration som vi ser de är ju dom som är spelberoende alltså 

datamissbrukare där står vi oss ganska släpp, tycker jag.” Intervju 1. 

”(suck) ja det är det ju naturligtvis, det är ju mycket som är svårt, annars vore det ju inte kul!” 

Intervju 5. 

4. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete  

Skolsköterskorna beskrev olika arbetssätt och verktyg de använde i sitt hälsofrämjande arbete. 

Dessa berättelser resulterade i tre subkategorier som inrymmer skolsköterskans arbetssätt, sätt att nå 

fram till tonåringarna på samt de nätverk som skolsköterskorna samarbetade med. 

Skolsköterskans arbetssätt  

Skolsköterskorna berättar att de enligt socialstyrelsens riktlinjer skriver, bevarar och arkiverar 

journaler. Verksamhetsplan, statistik och verksamhetsberättelse, hälsokontrollens utfall och risker  
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måste även det dokumenteras. De berättar att de ska vara professionell, personlig men inte privat. 

Skolsköterskorna utför även arbeten som är evidensbaserade. De utför även temadagar, en 

skolsköterska startade en grupp enbart för tjejer för att stärka deras självförtroende vilket var 

mycket lyckat. Skolsköterskorna tycker att deras arbete är kul, att de får känslan av att de lyckas. Ett 

gott samarbete med föräldrarna gör att man ofta säger samma sak, ”så säger min mamma också”. 

De ringer även hem ibland för att höra hur tonåringen mår och hör hur det går och om de kan hjälpa 

till med något. Skolsköterskorna utför både akuta och andra sjukvårdsuppgifter och de betonar 

vikten av att lämna ifrån sig arbete som inte är av medicinsk karaktär.  

”Ja, man jobbar ju lite olika skolsköterskor liksom och det blir oftast efter förfrågan tycker jag. 

Alltså man får ju göra precis, det är ju bra det är ju flexibelt jobb som skolsköterska. Man kan 

liksom lägga upp det som man, lite som man vill egentligen och det tycker jag att man kan”. 

Intervju 2. 

”jag har ju.. jobbar en hel del med personalen också. _Vi_ måste ju utstråla någonting personalen 

också”. Intervju 1. 

Att nå fram  

Skolsköterskorna berättar att de ska vara en förebild, att de är ute i skolan är flexibel och talar om 

vad de har att erbjuda, enkel information som kort och konkret är bra för då orkar tonåringarna 

lyssna. Skolsköterskorna berättar att de i början på hälsosamtalet berättar vad hon kan göra och att 

de genom sitt arbete läser av tonåringen. Skolsköterskorna beskriver att det ibland tar tid att hitta 

varandra, de låter tonåringarna känna in hur de vill ha det. De berättar för tonåringen att de i samråd 

med dem så långt som möjligt, kan ha kontakt med föräldrarna om ett problem uppstår att de aldrig 

går bakom ryggen på dem, att de bygger upp ett förtroende genom sina hälsosamtal. 

Skolsköterskorna berättar även vikten av att hitta det positiva hos tonåringen t.ex. du äter middag 

vad bra, tonåringen ska känna att de är något, att de är värda att satsa på. Skolsköterskorna berättar 

att de tar ner tonåringen till sig vilket gör att skolsköterskan blir ett välkänt ansikte och att 

tonåringen då kan komma tillbaka av olika anledningar. Ett verktyg för att nå fram är att ha 

förståelse för tonåringen och de levnadsvillkor som de kan leva under. Det framgick att 

skolsköterskornas öppettider varierade, men att visa sig tillgänglig underlättade i kontakten.  

”Det är viktigt tror jag att vara ute och synas som sjuksköterska. Att man inte bara sitter och 

häckar. Att man är med och deltar aktivt och vet hur skolan funkar och hur alltet. För det är ju en 

ny värld, tycker jag. Och just det här med föräldrar, var med på föräldramöten, prata för varan, 

gärna i positiva ordalag. Vad vi kan erbjuda”. Intervju 1. 
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”å ofta pratar man ju med föräldrarna, i _samråd_ med eleven, om det inte är jättefara för då 

måste jag ju ringa. Men är det inte jättefara, så brukar jag ”få jag ringa din mamma eller pappa 

och prata om det här så att de kan hjälpa dig”? Intervju 4. 

”de är ju inte lärda att hälsa utan då får vi heja först och vi får öppna dörren och vi får tacka och, 

så att inte vi går in och jag som är så pass gammal och jag börjar tugga om hur det var när jag var 

ung det är annorlunda nu”. Intervju 1. 

Nätverk/ samarbete 

Flera skolsköterskor berättar att det hälsofrämjande arbetet består av flera personalgrupper som 

träffas med jämna mellanrum för att gemensamt upptäcka diskutera och lösa problem. Teamet är 

överens med att det är bättre att lösa problemen direkt medan problemet är litet. Skolsköterskorna 

känner ibland att personal kan lätt lägga över problemen på dem, men att de även har förståelse att 

skolsköterskan inte kan lösa allting. En av skolsköterskorna berättar att de har åkt runt till olika 

länder för att jämföra och se hur andra samarbetar. En av skolsköterskorna berättar att de har ett 

samarbete med högskolan där hälsopedagoger kommer ut i klasserna har gemensam frukost och 

andra roliga aktiviteter vilket är mycket uppskattat av tonåringarna. En av skolsköterskorna berättar 

att hon arbetar i en liten kommun vilket göra att samarbetet med olika instanser fungerar bra, hon 

säger att hon blir ett välkänt ansikte. Föräldrar kan ibland ringa och fråga om råd de har gjort ett 

besök hos doktorn med tonåringen och känner stöd hos skolsköterskan. Tonåringen tar ofta kontakt 

med skolsköterskan om de har något problem eftersom de är van att gå till skolhälsovården, där kan 

hon hjälpa tonåringen med att ringa eller följa med dem till rektorn eller så. Skolsköterskorna säger 

avslutningsvis att tonåringen ska känna att de får den hjälp de behöver att de får må bra och att man 

kan få lyckas.  

 

”A vi har ju ett team alltså med programrektor, yrkesvägledare och kurator och speciallärare Vi 

träffas två gånger i månaden”. Intervju 5. 

”Vi har ju kontakt med föräldrar också. För de är ju otroligt viktiga personer och de tar ju kontakt 

med oss också”. Intervju 1. 

”Och det kan även lärare erkänna att det är lätt att man lägger över det på skolsköterskan. Att man 

ska lösa, man ska vara någon slags problemlösare eller så. Röker en elev så ska skolsköterskan få 

dem att sluta, på nått sätt. Fast vi har ju ett bra, den här gruppen, de vet och har ju förståelse att 

det går ju inte. Man måste, alla måste hjälpa till”. Intervju 2. 
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Diskussion  

Huvudresultat  

Skolsköterskorna beskriver hälsa som ett stort begrepp innehållande många olika faktorer och de 

ger exempel på både fysiska och psykiska behov som behöver fyllas för att kunna få må bra. De 

säger också att hälsa är ett allmänt välbefinnande utifrån de egna förutsättningarna. De flesta 

informanter upplever att hälsan är god hos de flesta tonåringarna, men att de tonåringars som mår 

dåligt ofta mår sämre än vad de gjorde förut. Vanliga besvär som tonåringarna söker skolsköterskan 

för är värk i magen, rygg, axlar och huvudvärk. Skolsköterskor upplever att tonåringarna ofta är 

stressade av prestationsångest eller olika krav som betyg, nationella prov osv.  

Skolsköterskorna berättade att de arbetar efter ett basprogram och utför hälsosamtal som är en 

viktig utgångspunkt för att se vad de och tonåringarna behöver arbeta vidare med. Under 

hälsosamtalen framkom ofta behov som skolsköterskan behövde ägna mer tid åt, hon lade då fokus 

på problemet. Inför samtalet fyller tonåringen i en hälsoenkät och det finns alltid möjlighet att söka 

sig till skolsköterskan vid behov. Runt tonåringen angav skolsköterskorna att det finns skyddsnät 

som också kan tidigt identifiera problem och fånga upp de tonåringar som behövde extra stöd. Detta 

skulle till exempel kunna vara lärare och föräldrar som signalerade behov av hjälp till 

skolsköterskan, när detta var lämpligt. Betydelsen av att tidigt fånga upp och uppmärksamma 

problem angavs som mycket viktigt. 

Skolsköterskorna arbetade aktivt med att främja hälsa genom att prata mycket om kost, mat och 

sömn. Andra sätt som de främjade hälsa på angav de var att se tonåringarna och visa på att de är 

viktiga och lyssna på dem. Genom att lägga kontakten på tonåringens nivå genom att ta hänsyn till 

kort och koncis information för att kunna nå fram samt genom att vara flexibel upplevde de att de 

lättare nådde fram till tonåringen. De flesta skolsköterskor såg tiden som en bristvara vilket innebar 

att en del av hälsosamtalen fick skjutas upp, detta ledde till svårigheter i det hälsofrämjande arbetet 

och en stor frustration. Journalhantering angavs vara en stor tidstjuv, men skolsköterskorna såg 

positivt fram emot förändring av system från pappers till datajournaler. Att nå fram till tonåringarna 

kunde också vara svårt av olika anledningar. Frustration var något som de kunde uppleva när de 

kände att det hälsofrämjande arbetet påbörjades för sent. Hög acceptans av tobaks och 

alkoholanvändning ansågs vara ett problem. Många tonåringar hade dessutom inte använt tobak 

tillräckligt länge för att se negativa konsekvenser av användningen. Andra problem som att 

tonåringen inte tyckte saker var så viktiga, hade lite dålig koll på saker eller kanske inte förstod 

vikten av t.ex. betygsordningen. Attitydförändringar i samband med skolbyte berättade 

skolsköterskorna var vanligt. Skolsköterskorna berättade att det var svårt att upptäcka de som inte  
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mår bra tidigt och att många vanligt förekommande besvär ibland kunde ha allvarligare orsaker. När 

skolsköterskorna upplevde att de inte räckte till kunde de känna en frustration, men utmaning i 

arbetet kunde också bidra till arbetsglädje. De hälsofrämjande insatser som skolsköterskorna lade 

fokus på var lite olika från skola till skola utefter de behov hos eleverna och skolan som 

skolsköterskan upplevde. Några gemensamma nämnare fanns men skolsköterskan lade gärna extra 

arbete på sina hjärtfrågor utifrån sin tidigare erfarenhet. De betonade vikten av att delegera bort 

arbete som inte var av medicinsk karaktär.  

För att nå fram till tonåringarna berättade skolsköterskorna att de ofta informerade kort och koncist 

för att tonåringarna skulle orka lyssna och ta in den. Ibland kunde tid behövas för att bygga upp en 

relation, men de betonade vikten av förståelse, tillgänglighet och förtroende för att kunna nå fram. 

Att spinna vidare på det som var positivt var ett arbetssätt som flera angav som metod för att nå 

fram. Skolsköterskorna beskrev flera andra yrkeskategorier som de på regelbunden basis 

samarbetade med men att de ibland upplevde att arbete lätt läggs över på skolsköterskan. Även 

föräldrar angavs vara en viktig källa till samarbete.  

Resultatdiskussion  

Skolsköterskorna återgav att hälsa innefattar många dimensioner precis som Hallström m.fl. (2009) 

beskriver begreppet hälsa. Wilhemsson (2005) visar att tonåringars hälsotillstånd blivit försämrat de 

senaste åren. Detta menar skolsköterskorna att de inte upplever stämma överens med verkligheten, 

men att de som mår dåligt mår sämre än förut. Skolsköterskorna upplevde att det oftast är de 

tonåringar som mår sämst som syns utåt. Larsson m.fl. (2006) beskriver att barn och tonåringar 

återkommande drabbas av stressrelaterad huvudvärk, de beskriver även att de lider av magvärk och 

ångest.  Återkommande råd om hälsovanor ses som mycket viktigt där sömn, näringsrik kost fysisk 

aktivitet och regelbundna måltider ingår. Larsson (2006) beskriver att skolsköterskan ska 

uppmärksamma dessa problem och genom sitt arbete behandla med den kunskap och erfarenhet hon 

har. Skolsköterskorna anger att tonåringar kan ha en kronisk sjukdom men ändå må bra och Zullig 

m.fl. (2005) menar att psykisk hälsa i högre utsträckning än fysisk hälsa påverkar tonåringars 

egenrapporterade livskvalitet. Även om Socialstyrelsen (2009) påtalar att tonåringar sedan 1990-

talet har haft sämre hälsoutveckling än andra grupper i samhället, upplevde skolsköterskorna att 

tonåringar överlag mår ganska bra.  

Skolsköterskorna berättar att tonåringarna ofta kommer till dem med värk i mage, rygg, axlar och 

huvud. Detta menar Hallström m.fl. (2009) är bland de vanligaste orsaker för att tonåringar söker 

skolsköterskan. Skolsköterskornas upplevelser var även att tonåringarna är mycket stressade något 

som Hallström m.fl. (2009) också påpekar. En anledning till det menar skolsköterskorna skulle  
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kunna vara höga krav, prestationsångest kopplat till betyg och några skolsköterskor uppgav de 

många skilsmässor som en stressande faktor för tonåringarna.  

Arnesdotter m.fl (2008) menar att hälsosamtalet innebär att gemensamt med skolsköterskan 

framställa och fokusera på elevens styrka och förmåga till ett hälsosamt liv. Precis som 

Socialstyrelsen (2009) menar att skolhälsovården ska bistå med stöd efter elevens behov så 

berättade skolsköterskorna att det under hälsosamtalen kunde visa sig finnas behov av specifika 

problem och att samtalet då fokuserades på detta behov. Jungerstam m.fl. (2007) menar också att 

elevens hälsa och behov bör klarläggas i hälsoundersökningar. Skolsköterskorna berättar om att de 

arbetar med det friska och med fokus på hälsa, Hallström m.fl. (2009) menar att fokus måste ligga 

på hälsa för att stärka det friska. Skolsköterskornas ledord består av kost, sömn och mat. Skolan ska 

lägga grunden till elevens hälsosamma livsstil där sambandet mellan hälsa och livsstil ska formas, 

där kost, fysisk aktivitet och livsstil spelar en stor roll. En enkätundersökning på en skola i Sverige 

visade att tonåringar efterstävar en dialog med skolsköterskan gällande bl.a. mobbing, droger, 

alkohol, familj och personliga råd. De menar att skolsköterskan ska vara aktiv och svara på frågor, 

även att skolsköterskan ska finnas till hands och kunna tala med vart de än var i skolan (Johansson, 

Ehnfors 2006). Det här tyckte flera skolsköterskor i denna studie var viktigt, att de skulle finnas 

tillängliga och synas. 

 

Hörnell m.fl. (2009) påpekar vikten av att skolan påbörjar och bevarar en hälsosam livsstil både 

genom fysisk aktivitet och genom kunskap om hälsofrämjande insatser. Detta överensstämmer med 

vad skolsköterskorna säger sig arbeta eller vilja arbeta mer med. Skolsköterskorna angav att de 

arbetar aktivt med lite olika fokus som till exempel med fysisk aktivitet, viktproblem, 

tobaksanvändning, olika slags missbruk, sexuella riskbeteenden och metal hälsa vilket är några 

exempel på vad Leifer (2004) beskriver vara faktorer som påverkar hälsa. Wilsson (2002) menar att 

ökad kunskap gällande kostval och levnadssätt skulle kunna nås genom undervisning i biologiska 

kunskaper, skolsköterskorna betonade på samma sätt hur viktigt de ansåg det vara att berätta varför 

och vad en liten förändring kunde göra för skillnad. Skolsköterskorna berättade att tonåringarna 

ibland kunde be om värktabletter men att hon då kunde leda in samtalet på andra lösningar, som till 

exempel att göra tonåringarna uppmärksamma på hur huvudvärken uppstår och hjälpa dem ta 

kontroll över den. Orlandos omvårdnadsteori (Schmieding 1987, Kristoffersen 2004) utgår från en 

egen önskan om hjälp kring ett problem och skolsköterskorna berättade att det är så de arbetar. 

Tonåringarna anger själva i hälsoenkäten hur de mår, de söker aktivt upp skolsköterskan med sina 

problem och om de själva är intresserade och motiverade så erbjuder skolsköterskan stöd och hjälp. 

De nämnde att man inte kan tvinga dem utan de måste vara intresserade själva. Skolsköterskorna 

kunde erbjuda t.ex. sluta röka kurser för de tonåringar som rökte om de var motiverade att sluta. De  
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kunde även via samarbete med föräldrar skapa kontrakt för att sluta röka eller locka med något 

roligt, allt för tonåringarnas bästa. De kunde även diskutera kost med tonåringen, de tog vikt och 

längdkontroller.  

Skolsköterskorna berättar att tjänsterna ofta är snålt tilltagna med mycket elever, journalhantering 

tog mycket tid och flera hade svårigheter att hinna med sina hälsosamtal. Detta överrensstämmer 

med den granskning som socialstyrelsen (2005) har genomfört på grundskolor i sju län Uppsala-

Örebro hälso- och sjukvårdsregion. Granskningen visade att några skolor identifierat att det är ett 

riskområde att skolhälsovården har alltför knapp tid för varje elev. I en studie utanför Sverige 

återfinns liknande problem. Grinienè, Liutaitè (2009) beskriver i sin studie där 202 litauiska 

skolsköterskor deltog att skolsköterskorna ansåg att hälsan måste stärkas och bevaras men de kände 

att de begränsade resurserna var ett hinder för att kunna påverka detta. Ceryl m.fl (2010) en 

nonexperimental forskning utförd med skolsköterskor i New Jersey berättar också att tid är en 

bristvara med överbelastning och resursbrist. Även en studie i Finland genomfördes och det 

framkom även där att yttre faktorer som stress och tidsbrist påverkade skolsköterskornas arbete på 

ett negativt sätt (Lindholm, Wärnå 2001).  

 

Skolsköterskorna i likhet med socialstyrelsen (2009) betonar vikten av att i ett tidigt stadium 

upptäcka eventuella problem. De berättade vidare att det kunde vara svårt att upptäcka problem 

tidigt och göra en korrekt bedömning av symtom som kanske även kan tillhöra en normal tonårings 

utveckling. Leifer m.fl. (2004) menar att tonåren är en utvecklingsfas där det sker många 

förändringar och Hallström m.fl. (2009) menar att den är en mycket omvälvande tid där tonåringen 

kan utmana regler genom att försöka hitta sin identitet. Skolsköterskorna återgav att 

attitydförändringar var vanligt i samband med skolbyte men också att acceptans av rökning och 

alkohol var hög, fastän de egentligen inte får vare sig röka eller dricka.  

När skolsköterskorna kände att de inte räckte till uppstod frustration men de hanterade detta faktum 

med att försöka känna att de gjort en insats utifrån den tid de hade. Utmaningar beskrevs också som 

givande och främjar arbetsglädjen.   

Liksom tidigare forskning visar på att skolsköterskor anser det vara deras plikt att lyssna, ge omsorg 

och information (Jourdan m.fl. 2010) så berättar skolsköterskorna i denna studie hur viktigt de 

tycker att det är att finnas där, lyssna, vara tillgänglig men de tydliggör också att de försöker stötta 

eleverna utan att ta över. Skolsköterskorna påtalade även vikten av att se tonåringarna, hälsa på dem 

och möta dem på deras nivå. Vara lyhörd och inga pekpinnar för att nå fram.  

Socialstyrelsen (2009) menar att en god arbetsmiljö skapar en god bakgrund för lärande så önskade 

skolsköterskorna att tonåringarna skulle känns sig sedda och känna att de trivdes och var trygga.  
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Skolsköterskorna beskrev som Socialtstyrelsens granskning från 2005 visar på att i verksamheterna 

fungerade den interna samverkan på såväl individ och gruppnivå som organisationsnivå. Vidare 

överrensstämmer granskningen med skolsköterskornas berättelser om det interna samarbete i olika 

team grupper var något som de flesta skolor tillämpade. Teamen kunde, enligt granskningen bestå 

av olika yrkeskategorier, t.ex. skolläkare, skolsköterska, lärare, specialpedagog, kurator, rektor, 

psykolog och logoped och olika typer av regelbundna konferenser och nätverksträffar förekom 

(Socialstyrelsen 2005). Detta överrensstämde med de erfarenheterna som skolsköterskorna i denna 

studie återgav. Skolsköterskorna uppgav att de hade ett bra teamarbete där många personalgrupper 

är inblandade. Samarbetet personalgrupper emellan fungerade sämre, de kunde ibland känna att 

andra personalgrupper lade över för mycket ansvar på dem. I den studie som skolhälsovården i 

Finland genomförde framkom att avsaknad av stöd från andra personalgrupper fanns (Lindholm, 

Wärnå 2001).  

 

Metoddiskussion  

En intervjustudie valdes utifrån studiens syfte och frågeställningar eftersom den bedömdes vara den 

lämpligaste metoden. Graneheim och Lundman (2004) menar att rätt metodval för att samla in 

datamaterial ökar trovärdigheten. En semistrukturerad intervjuguide utformades av författarna 

själva. Polit och Beck (2008) menar att en semistrukturerad intervjuguide är ett bra verktyg när 

forskare vet vad de vill fråga om och vilka delar de vill täcka in men inte vet vad informanterna 

kommer att svara. Öppna följdfrågor användes och det menar Polit och Beck (2008) kan ge detaljrik 

information av studiens fenomen. Författarna till denna studie valde att testa intervjuguiden genom 

en pilotintervju för att undersöka om den behövde omformuleras på något sätt inför intervjuerna. 

Eftersom intervjuguiden inte ändrades och deltagandet var så lågt så valde författarna att även 

använda pilotintervjun i resultatet.  

Urvalet skedde genom strategiskt urval. Materialet samlades in genom 5 semistrukturerade 

intervjuer. Eftersom det var skolsköterskornas berättelser som eftersöktes ökar detta metodval 

reliabiliteten. 9 informanter hade varit önskvärt men på grund av sjukdom, föräldraledighet, 

lönesamtal, vaccinationer samt skolsköterskornas pressade schema försenades författarnas arbete 

vilket gjorde det svårt att få tiden att räcka till. Författarna valde sedan att fortsätta arbeta med det 

material som lyckades samlas in. Författarna är medvetna om att studien är mycket begränsad men 

Polit och Beck (2008) menar ändå att inget krav på antalet informanter finns men att fler 

informanter ökar trovärdigheten eftersom den ofta genererar större variation. Skolsköterskor som 

arbetade med tonåringar mellan 13-19 år och hade gjort det i minst ett år inkluderades i studien.  
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En förfrågan skickades i väg till verksamhetscheferna om att genomföra intervjuerna inom 

skolhälsovården i Uppsala, Älvkarleby och Gävle kommun. Intervjuerna genomfördes på 

informanternas arbetsplatser eftersom det passade informanterna och på tider de ansåg vara 

lämpligast. Olsson och Sörensen (2007) menar att intervjuplatsen spelar stor roll, det är av vikt att 

intervjun genomförs ostört. Intervjuerna varade i 19- 43 minuter och det transkriberade materialet 

resulterade i 236 meningsenheter, något som författarna upplever som ett rikt och nyanserat 

datamaterial vilket påverkar trovärdigheten. Olsson och Sörensen (2007) menar att validiteten är 

hög om verkligheten stämmer överens med studiens resultat, till stora delar stämmer studiens 

resultat överens med tidigare forskning.  

Trovärdighet menar Polit och Beck (2008) består av två viktiga delar. Den ena är att studien 

genomförs på ett sätt för att öka trovärdigheten i materialet som samlas in och analyserats och sedan 

att demonstrera denna trovärdighet för läsaren. Studiens trovärdighet förstärks av att intervjuerna 

utfördes av båda författarna utom i ett fall, att de spelades in, transkriberades ordagrant och 

kondenserades noga av båda författarna gemensamt. Att ha en medhjälpare med under intervjun 

förstärker också trovärdigheten (Olsson, Sörensen 2007). För att ytterligare öka trovärdigheten har 

författarna återvänt till ursprungsmaterialet regelbundet för att säkerställa att materialet analyserats i 

sin kontext. Olsson och Sörensen (2007) menar att det är viktigt att det som informanten säger 

tolkas korrekt för att de meningsbärande enheterna ska kunna kartläggas. För att säkerställa att 

intervjuerna tolkades korrekt deltog en av författarna som opponent under intervjuerna. 

Trovärdigheten i arbetet ökades också genom att informanterna fick information om att det 

frivilligt, att de när som helst kunde avbryta och att anonymitet garanterades.  

Författarna har analyserat, och kodat intervjuerna med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) 

analysprocess. Polit och Beck (2008) menar att en induktiv arbetsgång är svår att beskriva eller 

illustrera i en rapport, eftersom det endast finns möjlighet att återge en handfull exempel för att 

demonstrera hur analysarbetet framskridit för läsaren. För att försöka möjliggöra analysarbetet har 

citat ifrån intervjuerna använts i resultatet. Att välja ut de meningsbärande enheterna kan också vara 

svårt. Väljer man för stora enheter riskerar man att de innehåller mer än en företeelse, och väljer 

man för små enheter riskerar man att materialet fragmenteras. I båda fallen kan man missa viktig 

information menar Graneheim och Lundman (2004).  

Polit och Beck (2008) menar att timing i kvalitativa studier kan vara ett stort problem och också 

säsongsbundet. Så här i efterhand känner författarna att det var svårt att genomföra en intervjustudie 

alldeles i början av höstterminen, då många skolsköterskor har mycket arbete att göra och även om 

intresse fanns så hade alla skolsköterskor som förfrågades inte möjlighet att delta. Polit och Beck  
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(2008) menar att man kan öka deltagandet genom att minska krav, tillexempel genom att inte 

studien upptar för mycket tid av informanterna.  

Allmän diskussion  

Tonåringars hälsoutveckling har varit sämre än andra grupper i samhället sedan 1990-talet 

(Socialstyrelsen, 2009). Wilhelmsson (2005) menar att tonåringars ohälsa kommer att öka om ingen 

förändring sker! Det är skolsköterskorna i skolhälsovården som arbetar hälsofrämjade och möter 

tonåringarna. Hallström menar att tonåren är en omvälvande tid och att ogynnsam utveckling kan 

påverka hela tonåringarnas liv. Hälsofrämjande arbete är därför viktigt! Studien visade att 

skolsköterskorna berättade att de arbetar efter förfrågan och efter de behov som uppkommer under 

hälsosamtalen. De berättade också att deras upplevelse är att de som mår dåligt mår sämre än förut. 

En stor bristvara som skolsköterskorna upplevde i sitt hälsofrämjande arbete var tid, även om de 

kände att de kunde göra insatser utifrån den tid de hade. Författarna till detta arbete föreslår att 

vidare forskning fördjupar sig i att om mer tid fanns tillgänglig i skolan till skolsköterskans 

hälsofrämjande arbete hur skulle det påverka hälsoutvecklingen hos tonåringar? 
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