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Abstrakt 

Bakgrund: Skollagen ligger till grund för den samlade elevhälsan, som ska arbeta 

för att främja elevers välmående och lärande genom att arbeta med hälsofrämjande 

och förebyggande insatser. Skolsköterskan som tillhör den medicinska elevhälsan 

arbetar med insatser på individ- och gruppnivå. Skolsköterskan har en mångfald av 

arbetsuppgifter, alltifrån enklare sjukvård till samtal, hälsosamtal och vaccinationer. 

Arbetet är mångfacetterande och komplext och till stor del ett ensamarbete. 

Syfte: Syftet med studien var att belysa skolsköterskors upplevelser av 

arbetssituationen. 

Design: Kvalitativ metod 

Metod: Nio semistrukturerade intervjuer genomfördes. Intervjuerna spelades in, 

transkriberades ordagrant och analyserades med kvalitativ innehållsanalys med 

framtagande av domäner, kategorier och underkategorier. 

Resultat: Analysen resulterade i två domäner, fyra kategorier och nio 

underkategorier. En domän blev Arbetssituationens positiva anda med kategorierna 

Möten som stärker arbetssituationen med underkategorierna; Arbetskollegor som 

stöd och Kontaktnät tryggt och trivsamt. Känslor av möjligheter och stimulans; 

Positivt med självständig planering, Förändringsvilja och utvecklingsvisioner och 

Inspirerande och trivsam arbetsmiljö. Andra domänen blev Arbetssituationens 

negativa anda med kategorierna Kraven överstiger resurserna; Frustration och 

otillräcklighet och Tidsbrist och Svåra möten och ensamt arbete; Hantera 

komplicerade situationer och att inte nå fram samt Känsla av ensamhet. 

Slutsats: Skolsköterskorna upplever glädje och gemenskap i sin skolmiljö men också 

brist på tid och resurser som ibland leder till känslor av otillräcklighet. Resultatet 

pekar mot att skolsköterskan behöver mer resurser och mer tid i deras yrkesroll för 

att upprätthålla den positiva andan som finns samtidigt som yrket ses som världens 

bästa jobb. Resultatet visar också att verktyg behövs för att hjälpa skolsköterskan i 

deras pedagogiska roll men också i att hantera svåra situationer.  

Nyckelord: skolsköterska, upplevelser, arbetssituation, omvårdnad, kvalitativ 

innehållsanalys, krav-, kontroll- och stödmodell. 

 

 

 



 

 

 

 

School nurses’ experiences of the work 

situation - An interview study 

Abstract  

Background: School law in Sweden (Skollagen) is the basis for the overall student 

health, which will work to promote the well-being and learning of students by 

working on health promotion and prevention. The school nurse who belongs to 

medical student health is involved in efforts at individual and group level. The nurse 

has a variety of tasks, ranging from easier healthcare to conversations, health calls 

and vaccinations. The work is multifaceted and complex and largely a loneliness. 

Aim: The purpose of the study was to highlight the school nurses' experiences of the 

work situation. 

Design: Qualitative method. 

Method: Nine semistructured interviews were conducted. The interviews were 

recorded, transcribed verbatim and analyzed by qualitative content analysis and 

domains, categories and subcategories emerged. 

Results: The analysis resulted in two domains, four categories and nine 

subcategories. One domain became The positive spirit of the working situation with 

the categories Meetings that strengthen the work situation with the subcategories; 

Work colleagues as support and Contactnet safe and enjoyable. Feelings of 

opportunities and stimulus; Positive with independent planning, Willingness to 

change and developmental visions and Inspiring and pleasant working environment. 

The other domain became The negative spirit of the working situation with the 

categories The requirement exceeds the resources with the subcategories; Frustration 

and inadequacy and Lack of time and Difficult meetings and lone work; Managing 

complicated situations and Not reaching and feeling of loneliness 

Conclusion: School nurses experience joy and community in their school 

environment, but also lack of time and resources that sometimes lead to feelings of 

inadequacy. The result indicates that the school nurse needs more resources and 

more time in their professional role to maintain the positive spirit that is at the same 

time as the profession is the world’s best job. The results also show that tools are 

needed to help the school nurse in their educational role but also in dealing with 

difficult situations. 
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Sammanfattande beskrivning  

Varför behövs denna studie? 

• Få studier har hittats som belyser skolsköterskors upplevelser av 

arbetssituationen 

• Ökad kunskap och förståelse för skolsköterskors arbetssituation är 

betydelsefullt 

 

Vad visar resultatet? 

• Skolsköterskorna uppvisar förändringsvilja och framtidsvisioner genom att 

vara positiva och engagerade i arbetssituationen 

• I arbetet som skolsköterska upplever deltagarna att svårigheter finns att få 

tiden att räcka till och att kraven överstiger resurserna 

• Arbetssituationen för skolsköterskorna innefattar komplicerade situationer att 

hantera vilket ofta resulterar i känslor av ensamhet 

 

Hur skulle resultatet kunna användas för att påverka politik, praktik, 

forskning och utbildning?  

• Resultatet belyser sjuksköterskornas behov av mer tid och resurser samt behov 

av organisatoriska förändringar där fortsatt analys av kraven i förhållande till 

befintliga resurser gällande skolsköterskornas arbetssituation behövs 

• Resultatet pekar på att skolsköterskornas arbetssituation kan bli bättre, genom 

att verktyg tillhandahålls, för att förbereda inför svåra möten med ungdomar 

och föräldrar samt att fortbildning och handledning är nödvändigt för 

bibehållen och utökad kunskap och kompetens  
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Inledning   

Skolsköterskan har en mångfald av arbetsuppgifter som består av hälsobesök där 

hälsosamtalet är en del i det, vaccinationer, öppen mottagning som innefattar allt 

ifrån enklare sjukvårdsinsatser till mer komplexa frågeställningar kring elevens 

mående, deltagande i elevhälsoteamsarbete, elevhälsoarbete med fokus på 

förebyggande arbete mot tex mobbing och rökning samt främjande av hälsosamma 

kostvanor, etc. Till detta tillkommer att bygga en väl fungerande relation till elevers 

föräldrar, pedagogisk personal och externa aktörer (Holmström, Asplund, & 

Kristiansen, 2013; Socialstyrelsen & Skolverket, 2014).  

 

Författarna har genom verksamhetsförlagd utbildning och eget arbete som 

skolsköterska under utbildningstiden fått insikt i skolsköterskearbetet. 

Skolsköterskearbetet upplevs som intressant och omväxlande. Arbetets breda 

innehåll och komplexitet gör det utmanande. Detta har skapat ett intresse hos 

författarna att skriva magisteruppsats utifrån ett skolsköterskeperspektiv. 

 

Bakgrund 

Skolan 

Skolans uppdrag är att främja elevernas lärande och välmående. All personal i skolan 

har ett ansvar för att skapa goda förutsättningar genom en utvecklande och 

stimulerande fysisk och psykisk miljö. Elevhälsan har därtill en utökad möjlighet 

utifrån dess professioner att bidraga med detta i skolan både på organisations-, 

grupp- och individnivå (Skolinspektionen, 2015). 

 

Målet med elevers skolgång är att de ska få utvecklas och lära sig så mycket som 

möjligt. En stimulerande, trygg och hälsosam skolmiljö är förutsättningar för detta. 

Lärande och hälsa går hand i hand, har eleven en god hälsa leder det till ett ökat 

välmående som ger goda förutsättningar för lärandet hos varje elev. Omvänt råder ett 

liknande förhållande dåligt självförtroende, mobbning, skolk, dåliga relationer och 

psykisk ohälsa är riskfaktorer för att elevens prestationer i skolan försämras (Borup, 

2000; DeSocio & Hootman, 2004; Nygren, Nygren, Janlert, & Hagquist, 2012; 

Skolinspektionen, 2015).
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Elevhälsan 

Elevhälsans organisation av idag grundar sig på Skollagen (2010:800) som började 

tillämpas 1 juli 2011. Socialstyrelsen har i Vägledning för elevhälsan (2014) beskrivit 

vilket uppdrag elevhälsan har och hur de kan genomföras. Där beskrivs vad eleverna 

erbjuds från de olika professionerna som ingår i elevhälsan. Elevhälsan omfattar 

medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Målet med 

elevhälsan är att stötta eleverna för att nå utbildningsmålen. Elevhälsans arbete i 

detta kännetecknas av att arbetet ska ske hälsofrämjande och förebyggande 

(Socialstyrelsen & Skolverket, 2014; Whitehead, 2006). Hälsofrämjande arbete syftar 

till att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. 

Förebyggande arbete handlar om att minska risken för ohälsa. Det sker genom att 

minska riskfaktorers inflytande och att stärka skyddsfaktorerna. Därtill kan 

elevhälsan även arbeta direkt med åtgärdande insatser på grupp- och individnivå. 

Alla grundskole- och gymnasieelever ska garanteras elevhälsa oavsett skolform 

(Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). 

Skolsköterskan i ett historiskt perspektiv 

Utifrån ett historiskt perspektiv har skolsköterskans roll förändrats över tiden. Under 

1920-talet var hygien och hälsofrågor prioriterade områden. År 1944 blev 

skolhälsovård ett begrepp då landets samtliga skolor fick möjlighet att anställa både 

skolsköterskor och skolläkare. För skolsköterskan innebar detta att arbeta 

förebyggande och värna om hälsan. På 50-talet infördes vaccinationer och 

vaccinationsprogrammet förändras över tid. I slutet av 90-talet började 

hälsoproblemen hos barn och ungdomar att öka, då främst inom psykiska och 

psykosociala områden (Morberg, 2012).  

Skolsköterskans arbetsuppgifter 

Elevhälsans medicinska insats av idag utförs av skolsköterska och skolläkare. Elever 

ska erbjudas hälsobesök hos skolsköterskan som innefattar allmänna hälsokontroller. 

Enligt skollagen ska alla elever i grundskolan erbjudas tre hälsobesök och i 

gymnasieskolan minst ett. Tanken med hälsobesöken är att identifiera oupptäckta 

funktionssvårigheter, sjukdomar och andra hälsoproblem samt fungera 

hälsoövervakande och hälsofrämjande. Hälsosamtalet som är en del av hälsobesöken 

är tänkt att främja hälsa och förebygga ohälsa och ska ske elevcentrerat (Membride, 
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2016; Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). Hälsosamtalen kan vara väldigt komplexa 

och varierande i sitt innehåll beroende av genus och ålder på barnet (Booth, 2015). 

Skolsköterskan möter praktiska, moraliska och etiska dilemman i sitt arbete med 

eleverna varje dag (Holmström et al., 2013). 

 

Skolsköterskan har också öppen mottagning där hen tar emot elever för samtal och 

enklare sjukvårdsinsatser. Skolsköterskans arbetsuppgifter är att ge första hjälpen 

och utföra medicinsk behandling enligt lärare och föräldrar.  Studier visar att även 

om skolsköterskans roll upplevdes som oklar, ansågs skolsköterskan som värdefull. 

En önskan från föräldrarnas sida var att bli mer involverade i skolsköterskans arbete 

med deras barn (Holmström et al., 2013; Maughan & Adams, 2011; Mäenpää & 

Åstedt‐kurki, 2008). Bland de vanligaste orsakerna till återkommande besök hos 

skolsköterskan beskrivs ont i magen, oro, sömnbesvär och återkommande huvudvärk 

(Clausson, 2008). Under senare år har den psykiska ohälsan ökat bland barn och 

ungdomar (Clausson, 2008; Socialstyrelsen, 2013) Elevernas mående och tillhörande 

frågeställningar är mer komplexa idag. Föräldrar arbetar mer och förlitar sig på att 

skolsköterskan tar en mer aktiv roll i deras barns hälsa (Maughan & Adams, 2011).  

 

Skolsköterskan vaccinerar enligt det allmänna och det särskilda 

vaccinationsprogrammet. Det särskilda vaccinationsprogrammet är riktat mot 

riskgrupper (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). Barn kan känna rädsla och smärta 

vid vaccinationer. Skolsköterskan har en viktig roll i att förbereda och genomföra 

vaccinationen så att det blir till en så positiv upplevelse som möjligt för barnet 

(Hoang, 2009). Barn rädsla för och ovillighet till vaccinationer minskar när de får 

lära sig mer om vaccinationer inför själva vaccinationstillfället (Kajikawa, Maeno, & 

Maeno, 2014).  

 

Skolsköterskan ingår även i elevhälsoteamsarbetet och bidrar med sitt medicinska 

kunnande och har även ett nära samarbete med pedagogisk personal, rektor, 

föräldrar och sjukvårdande instanser som t ex barn- och ungdomsmottagningen, 

barnhabiliteringen och ungdomsmottagningen (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). 

 

Skolverkets statistik över antal elever per skolsköterska visar att i kommunerna är det 

529 elever och i friskolorna 436 elever (Skolverket, 2010). Rekommendationerna från 
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Riksföreningen för Skolsköterskor och Svensk Sjuksköterskeförening (2013) är max 

400 elever/heltid och skolsköterska. Formuleringen i Skolverkets regelverk för 

elevhälsa lyder: "Huvudmannen avgör hur mycket personal skolan ska ha och vilken 

kompetens som behövs utifrån lokala behov och förutsättningar" (Skolverket, 2014). 

Krav-, kontroll- och stödmodell 

Karasek och Theorells (1990) krav-, kontrol- och stödmodell beskriver de upplevda 

yttre krav i förhållande till det beslutsutrymme och kontroll över situationen personer 

upplever samt det sociala stöd som de kan erhålla i arbetet. Krav i arbetet kan vara 

både fysiologiska och psykologiska. Psykologiska krav kan vara av kvantitativ, 

kvalitativ (komplex), kognitiv och känslomässig art. Kraven kan ge både en fysisk och 

en psykisk arbetsbelastning. Kontroll kan beskrivas både som kontroll i arbetet och 

kontroll över arbetet. Kontroll över arbetet är av mer övergripande karaktär. Kontroll 

och beslutsutrymme i arbetet består av två komponenter dels vardagsdemokrati i 

arbetet och dels kompetens i arbetet. Vardagsdemokrati beskrivs som möjlighet till 

kontroll i det vardagliga arbetet och deltagande i beslutsfattande. Kompetens i 

arbetet innebär att det finns utrymme för skicklighet, intellektuell aktivitet och 

vidareutveckling i det dagliga arbetet. Socialt stöd kan delas in i materiellt stöd och 

emotionellt stöd. Materiellt stöd kan vara t.ex. i form av material, tid i form av egen 

eller andras och finansiering. Emotionellt, känslomässigt stöd kan ges av chef och 

arbetskollegor. Det sociala stödet kan ha en lugnande inverkan på upplevd stress. 

Upplevelsen av stöd kan påverka individens känslor, handlingar och fysiska 

stressymptom i en positiv riktning. Effekterna av psykiska krav i arbetet har att göra 

med hur mycket besluts- eller handlingsutrymme det finns möjlighet till och hur 

mycket stöd den anställde får i organisationen (Karasek & Theorell, 1990). 

Problemformulering  

Skollagen ligger till grund för den samlade elevhälsan, som ska arbeta för att främja 

elevers välmående och lärande genom att arbeta med hälsofrämjande och 

förebyggande insatser. Skolsköterskan som tillhör den medicinska elevhälsan arbetar 

med insatser på individ- och gruppnivå. Skolsköterskan har en mångfald av 

arbetsuppgifter, alltifrån enklare sjukvård till stödjande- och rådgivande samtal, 

hälsosamtal och vaccinationer. Skolsköterskan arbetar ofta ensam i sin profession där 

stora krav ställs på samarbetsförmåga med personal, elever och föräldrar, att finnas 

till hands, vara rådgivare och att skapa goda relationer (Booth, 2015). Utifrån studier 
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ses skolsköterskans roll som mer komplex än någonsin tidigare. Flera studier som 

direkt beskriver skolsköterskors upplevelser av arbetssituationen har inte hittats. 

Behovet av ökad kunskap och förståelse inom detta område är stort.  

 

Studien 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa skolsköterskors upplevelser av arbetssituationen. 

Design 

För att svara på studiens syfte valde författarna att genomföra en kvalitativ studie 

med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod (c.f. Polit & Beck, 2013, 

s. 290). Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera intervjumaterialet (c.f. 

Graneheim & Lundman, 2004).  Strukturen på studien följer tidskriften Journal of 

Advanced Nursing riktlinjer (Watson et al., 2015).  

Urval och deltagare 

För att belysa skolsköterskans erfarenheter av arbetssituationen använde författarna 

sig av ett strategiskt urval för att inkludera deltagare i studien. Strategiskt urval 

används för att få så mycket information som möjligt från ett litet antal deltagare. 

Deltagare till studien valdes med omsorg för att kärnan av syftesformuleringen skulle 

nås (c.f. Polit & Beck, 2013, s. 284). Tio skolsköterskor tillfrågades men på grund av 

tidsmässiga- och avståndsmässa skäl genomfördes inte den tionde intervjun. 

Deltagare i studien bestod av nio skolsköterskor som arbetade i grundskolan vid två 

kommuner i södra Norrbotten. Samtliga deltagare var kvinnor i åldrarna 39 – 70 år, 

(medelålder 55 år) med 4 – 28 års (medel 13,3 år) yrkeserfarenhet som skolsköterska. 

Sju av skolsköterskorna hade distriktssköterskeutbildning och två hade 

psykiatriutbildning som specialistutbildning. Varje skolsköterska hade ansvar för 1 – 

3 grundskolor och 1 – 3 elevhälsoteam. Sju skolsköterskor ansvarade för årskurserna 

F – 9, en ansvarade för F – 6 och en för årskurs 7 – 9. Skolsköterskorna ansvarade för 

mellan 380 och 657 elever omberäknat per heltid. Utöver det direkta elevarbetet 

förekom det tilläggsuppdrag för vissa av skolsköterskorna. 

 

Författarna kontaktade respektive verksamhetschef vid elevhälsan via mail för att 

informera om studien och söka tillstånd för att få genomföra den (bilaga 1). Samt att 
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även tillfrågan om respektive verksamhetschef möjlighet att vara kontaktperson för 

studien i organisationen. Efter att verksamhetscheferna muntligt godkänt detta, 

informerades och tillfrågades aktuella skolsköterskor om deras intresse och möjlighet 

att delta i studien (bilaga 2). Vid den ena kommunen gjordes detta muntligt och 

skriftligt i samband med en skolskötersketräff. Vid den andra kommunen mailades 

informationen ut till respektive skolsköterska av verksamhetschef. Skolsköterskorna 

informerades om studiens syfte, intervjuns upplägg, tidsåtgång, att intervjun kom att 

spelas in, det frivilliga deltagande och med möjlighet att avbryta sitt deltagande när 

som helst under studiens gång och att informationen behandlas konfidentiellt. Efter 

att de muntligt eller via mail tackat ja, planerade författarna och skolsköterskan 

gemensamt in när och var intervjuerna skulle genomföras utifrån respektive 

skolsköterskas önskemål. Deltagarna fick i samband med att intervjuerna 

genomfördes skriva under ett samtyckesformulär (bilaga 3).   

Inklusionskriterier 

För att besvara studiens syfte inkluderades skolsköterskor som arbetade inom 

grundskolan och med minst ett års yrkeserfarenhet som skolsköterska för att få 

variationsrika och innehållsmässigt breda upplevelser.  

Exklusionskriterier   

Skolsköterskor vid gymnasieskolor exkluderades för att begränsa studien.  

Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes under tidsperioden 170213 – 170228. Intervjuerna var av 

semistrukturerad karaktär och en intervjuguide användes som stöd (c.f. Polit & Beck, 

2013, s. 290). Intervjuguiden bestod av nyckelord utifrån syftet med studien (bilaga 

4). Strävan var att fånga berättelsen och att behålla känslan i det sagda ordet från de 

intervjuade där de berättade fritt och med egna ord om sin upplevelse av 

arbetssituationen. Kvale och Brinkman (2014, s. 41) menar att kvalitativa 

forskningsintervjuer är ett samtal där de intervjuades livsvärld skildras utifrån deras 

eget perspektiv. Vid de sex första intervjuerna var båda författarna närvarande, 

därefter genomförde författarna en respektive två intervjuer var för sig. När bägge 

författarna deltog vid intervjuerna ansvarade en av författarna för genomförandet av 

hela intervjun och den andra författaren agerade bisittare och fyllde på med 

följdfrågor vid behov. Denna teknik varvade författarna, så att båda fick agera 
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ansvarig respektive bisittare vid intervjuerna. Intervjuerna genomfördes individuellt 

med varje deltagare och spelades in på författarnas mobiltelefoner med appen 

Röstmemon och transkriberades därefter ordagrant. Intervjuerna tog mellan 39 

minuter och 64 minuter (medel = 54 minuter) att genomföra. För att deltagarnas 

förtroende för konfidentialiteten skulle behållas utelämnades namn och platser i 

utskrifterna. 

Etiska överväganden 

Lagen om etikprövning (Svensk Författningssamling 2003:460) syftar till att skydda 

den enskilda individen och respekten för människovärdet vid forskning. Enligt 2 § 

undantas forskning som utförs vid högskolenivå på grund- och avancerad nivå av att 

prövas av etikprövningsnämnd. Utifrån detta har denna studie ej prövats av 

etiknämnd. Författarna har utgått från Helsingforsdeklarationen (World Medical 

Association, 2013) och Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer vid 

arbetet med föreliggande studie. Informationskravet har tillgodosetts genom muntlig 

och skriftlig information till berörda verksamhetschefer och deltagare i studien. 

Information har givits om studiens syfte, metod, kontaktpersoner för studien, 

insamlat materials användningsområde och frivilligt deltagande med möjlighet att 

när som helst avbryta sitt deltagande i studien. Samtyckeskravet har tillgodosetts 

genom att inhämtande av deltagarnas samtycke skett muntligt och skriftligt innan 

intervjuerna har genomförts. Kravet på konfidentialitet har säkerställts genom 

avidentifiering av deltagarna så att dessa ej kan identifieras av utomstående. 

Intervjumaterialet har kodats så endast författarna har möjlighet att spåra det till 

enskild deltagare. Nyttjandekravet tillgodoses genom att det insamlade 

intervjumaterialet endast kommer att användas för det avsedda ändamålet.  

Dataanalys 

Det inspelade intervjumaterialet transkriberades ordagrant, författarna läste igenom 

intervjuerna ett flertal gånger för att få en så rik och övergripande bild av materialet 

som möjligt (c.f. Polit & Beck, 2013, s. 300). Materialet delades in i två domäner 

arbetssituationens positiva och negativa anda. Analys genomfördes enligt Graneheim 

och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys av det manifesta innehållet - det 

textnära och uppenbara innehållet. Författarna extraherade meningsenheter ur 

intervjumaterialet som sedan kondenserades och kodades. Kondensering innebär att 

kärnan i enheten behålls samtidigt som texten kortas ned. En kod kan jämföras med 
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en etikett på innehållet i en meningsenhet. Utifrån likheter och skillnader i koderna 

sorterades dessa in stegvis i underkategorier och kategorier. Analysarbetet 

resulterade i fyra kategorier och nio underkategorier vilka beskrev deltagarnas 

upplevelser av arbetssituationen. (c.f. Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 

2013, s. 306). Författarna har arbetat tillsammans vid alla steg i analysprocessen. Där 

författarna var av olika åsikt har diskussioner förts till konsensus uppnåtts. I 

analysdelen har författarna hela tiden haft syftet i åtanke vid framtagandet av 

meningsenheter, koder, underkategorier, kategorier och domäner för att resultatet 

ska svara mot studiens syfte. 

Trovärdighet   

Trovärdighet för en forskningsstudie vill visa på att skapad kunskap är rimlig och att 

resultatet äger giltighet (Wallengren & Henricson, 2012, ss. 487 - 488). Författarna 

har genom hela forskningsprocessen fört en dialog med varandra och handledare om 

studiens syfte, intervjufrågor, design med urval, datainsamlingsmetoder och 

resultatpresentationen för att styrka det framkomna resultatets trovärdighet (c.f. 

Danielsson, 2012, s. 340). Författarna har diskuterat sin förförståelse utifrån livs- och 

yrkeserfarenhet under forskningsprocessen gång för att styrka tillförlitligheten. För 

att öka tillförlitligheten vid intervjuerna deltog bägge författarna vid de sex första 

intervjuerna. Detta gav förutsättningar för att de tre följande intervjuerna 

genomfördes på liknande sätt oavsett vem som intervjuade. Under intervjuerna har 

samma frågeguide använts men trots detta kan det ha tillkommit sonderande frågor 

med beaktning av att författarnas förförståelse ökat inom forskningsområdet under 

intervjuernas gång. Under intervjuerna har författarna gett deltagarna tid att besvara 

frågorna i sin egen takt och inte ställt ledande frågor. Författarna har båda två läst 

igenom samtliga intervjuer och analyserat materialet tillsammans för att uppnå ökad 

tillförlitlighet (c.f. Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, ss. 198 - 199). Resultatets 

överförbarhet till andra grupper eller situationer avgörs av läsaren. Författarna har 

genom att noggrant beskriva urval, deltagare, datainsamling och dataanalys stärkt 

tillförlitligheten och därmed gett läsaren förutsättningar att ta ställning till om 

resultatet är överförbart (c.f. Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, ss. 198 - 199).  
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Resultat 

Analysen resulterade i två domäner, fyra kategorier och nio underkategorier och 

redovisas i tabell nedan (tabell 1). 

Tabell 1. Översikt över domäner, kategorier och underkategorier. 

 

Domäner 

 

Kategorier 

 

Underkategorier 

 

 

 

Arbetssituationens 

positiva anda 

 

Möten som stärker arbetssituationen 

Arbetskollegor som stöd 

 

Kontaktnät tryggt och 

trivsamt 

 

 

Känslor av möjligheter och stimulans 

Positivt med självständig 

planering 

Förändringsvilja och 

utvecklingsvisioner 

Inspirerande och trivsam 

arbetsmiljö 

 

 

Arbetssituationens 

negativa anda 

 

Kraven överstiger resurserna 

Frustration och 

otillräcklighet 

Tidsbrist 

 

Svåra möten och ensamt arbete 

Hantera komplicerade 

situationer och att inte 

nå fram 

Känsla av ensamhet 

 

De övergripande domänerna i resultatet är skolsköterskors upplevelser av 

Arbetssituationens positiva anda och Arbetssituationens negativa anda. 

 

Arbetssituationens positiva anda 

Möten som stärker arbetssituationen 

Deltagarnas arbete som skolsköterska innebar många möten av olika slag. Möten 

med elever och föräldrar, möten med kollegor såväl inom den egna yrkesgruppen 

som övriga yrkesgrupper inom skolan och chefer, möten med andra arbetsgrupper 
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kopplande till skolans organisation. Gemensamt för deltagarna var den positiva 

andan som de upplevde i de flesta mötena.  

Arbetskollegor som stöd 

De flesta deltagarna använde en arbetskollega som stöd och hjälp i olika situationer. I 

de flesta fall handlade det om en kollega på arbetsplatsen såsom mentor, kurator, 

rektor, specialpedagog eller elevhälsoteamet (EHT). Skolläkaren var också lätt att nå 

och ringa till när behov uppstod upplevde en av deltagarna. Upplevelsen var att när 

behovet att prata uppstod för deltagarna, fanns det för de flesta deltagarna alltid en 

nära kollega att prata med och skolsköterskekollegan var heller aldrig längre bort än 

ett telefonsamtal. Flera deltagare sökte stöd hos kollegor eller rektorn när svåra 

beslut behövde fattas.  

 

”…den att du är ensam att ta alla beslut, som du sitter här och nu, det är 

en annan femma, men du kan alltid ringa till en kollega, det har jag 

gjort jättemånga gånger.” 

 

”…det är viktigt att man har kanaler på arbetsplatsen som man kan, 

kuratorn, mentor, alltså att man kan direkt när man upplever 

någonting så kan man, då pratar man direkt.” 

 

Regelbundna kollegiala träffar upplevdes som viktiga för deltagarna där de kollade 

upp hur var och en hade det och var det så att någon hade det extra tungt så kunde 

denna få hjälp av en kollega. De kollegiala träffarna upplevdes av de flesta deltagarna 

ha ett öppet klimat där det var fritt fram att ventilera olika frågor. 

 

Vid vaccinationstillfällena arbetade alltid två skolsköterskor tillsammans och detta 

upplevdes som mycket positivt att få träffas och arbeta tillsammans. 

Kontaktnät tryggt och trivsamt 

Deltagarna beskrev ett fungerande samarbete och goda relationer till elever, föräldrar 

och samarbetspartners kopplat till skolans organisation. Det framkom också från 

några deltagare att ett gemensamt resonemang och delaktighet i det gemensamma 

arbetet kring elever stärkte upplevelsen av att jobba mot samma mål. Skolsköterskan 

var en del av arbetsgänget på skolan och kände sig därför inte ensam. 
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”Jag upplever att vi har bra samarbete är i vår elevhälsa så att jag 

aldrig behöver känna mig obekväm att lyfta luren och ringa en kurator 

eller till specialpedagogen eller till skolpsykologen så på det sättet 

känns det tryggt ändå.” 

 

”…jag känner att jag är en del av arbetsgänget här.” 

 

Några deltagare menade att upplevelsen av att jobba i ett öppet klimat bidrog till 

känslor av trygghet och trivsel. Flera av deltagare beskrev att de var bra på att lämna 

arbetet när de slutat för dagen och inte bära med sig tankar och känslor till hemmet, 

förutom vid något enstaka tillfälle när det varit någon speciell händelse, och att 

grunden till detta låg i en trygg arbetsmiljö. Det upplevdes som viktigt att ta kontakt 

med kollegorna på skolan och visa sig i klasserna då detta var grunden till en del i 

gemenskapen. Goda relationer till elever och föräldrarna upplevdes som en viktig del 

i arbetet. Förtroenden från elever och föräldrar som byggs upp under en längre tid 

upplevdes som värdefullt i arbetet med och runt omkring eleverna.  

Känslor av möjligheter och stimulans 

Upplevelser av möjligheter och stimulans framkom hos de flesta deltagarna. 

Deltagarna beskriver ett engagemang och frihetskänsla i deras arbetssituation där 

känslan av att besitta sin egen planering och bestämma över sin arbetsdag är starkt 

kopplat till upplevelser av att besitta ”världens bästa jobb”. 

 Positivt med självständig planering 

Alla deltagare var mycket tydliga med att möjligheten att själva styra arbetet var en 

viktig del i att känna tillfredsställelse i arbetssituationen. Alla deltagare uttryckte 

positiva upplevelser kopplat till möjligheterna att själva planera och bestämma över 

sin arbetsdag, vad de skulle göra och i vilken ordning. Någon av deltagarna upplevde 

det som tillfredsställande att komma till jobbet ganska tidigt och förbereda och 

planera för dagen. De positiva upplevelserna med egenplanering beskrevs som: 

 

”Det är jätteskönt att ha sin egen planering och bestämma över sin egen 

dag, hur jag ska göra och i vilken ordning.” 

 



 

 

12 

 

Möjligheterna till att självständigt kunna planera sin arbetsdag upplevdes av flera 

deltagare som en frihet i yrkesrollen. Några deltagare uttryckte att den självständiga 

planeringen bidrog till att orka med den ibland stressiga vardagen med många 

planerade elevbesök. En självständig planering innebar möjligheter att kunna vara 

flexibel i sina samtal med eleverna, att kunna ge eleverna tiden de behövde. En 

deltagare uttrycket det som att hälsosamtalen måste få ta den tid det tar. En annan 

deltagare menade att den självständiga planeringen var till gagn när hälsosamtalen 

skulle planeras: 

 

”…jag har lärt mig att till exempel när man gör hälsosamtal att man 

måste göra lite luckor där för att annars går det inte utan man vet att 

det alltid händer någonting.” 

Förändringsvilja och utvecklingsvisioner 

Många deltagare upplevde att arbetet i sig är styrt av riktlinjer men att det finns 

visioner hos deltagarna att förändra och förbättra inom ramarna för sina 

arbetsuppgifter samt att visionerna är en möjlighet till förändring. Några upplever att 

förändringar i arbetssituationen har skett över tid i skolsköterskearbetet och 

upplevelsen av detta var positiv och att skolsköterskorna har kommit långt och att det 

är utveckling. 

 

”…på den tiden var det ganska vanligt att skolsköterskorna satt som i 

någon skrubb någonstans och inte hade med skolan att göra och gjorde 

sitt. Men det har som förändrats på ett mycket positivt sätt tycker jag 

alltså.” 

 

Hos de flesta deltagare upplevdes en stark känsla av att vilja utveckla sina 

arbetsuppgifter och att det fanns många förbättringsområden att arbeta med. 

Känslan upplevdes som positiv och upplevelserna av utvecklingspotential sågs som 

den rätta vägen att gå för flera deltagare. Deltagarnas visioner om arbetssituationen 

handlade om förbättringar genom att förse skolsköterskor med möjlighet att vara 

fysiskt placerade två och två. Det skulle enligt deltagarna innebära att bättre 

samarbete och möjlighet att utveckla arbetet tillsammans utifrån skolsköterskans 

roll. Ett mindre antal elever och skolor per skolsköterska och mer tid på varje skola 



 

 

13 

 

skulle också gynna arbetssituationen och det hälsofrämjande och förebyggande 

arbetet på individ- och gruppnivå; att få tid till det som ska göra, enligt deltagarna. 

Vidareutbildning upplevdes av de flesta som en möjlighet att utveckla arbetsområden 

inom specifika ämnen som till exempel övervikt och fysisk aktivitet för barn och 

ungdomar. En deltagare menade att ny kunskap skulle innebära stor utveckling inom 

specifika områden som till exempel psykisk hälsa för barn och ungdomar. Det fanns 

också visioner hos några deltagare som syftade till att utveckla sin roll inom 

utbildning. 

 

”…jag skulle vilja ha något verktyg för att kunna pedagogiskt, ja inte 

pedagogiskt så kanske man inte ska säga, men alltså har något BRA 

sätt så att folk tar till sig ...” 

 

Deltagarna upplevde att vidareutbildning var god till en viss omfattning avhängig 

utbildningens kostnad men upplevelsen var att det fanns ett behov bland några av 

deltagarna att få ta del av utbildningarna för att inte själva behöva uppfinna hjulet en 

gång till. Utbildningstillfällen upplevdes även som en möjlighet till att svetsa samman 

arbetsgruppen. Deltagarna upplevde att vidareutbildning var god till en viss 

omfattning avhängig utbildningens kostnad men upplevelsen var att det fanns ett 

behov bland några av deltagarna att få ta del av utbildningarna för att inte själva 

behöva uppfinna hjulet en gång till. Utbildningstillfällen upplevdes även som en 

möjlighet till att svetsa samman arbetsgruppen. 

Inspirerande och trivsam arbetsmiljö 

En genomgående upplevelse hos deltagarna var känslan av att jobba i en trivsam 

arbetsmiljö med fokus på relationerna med barnen och ungdomarna.  Flertalet 

deltagare upplevde skolmiljön som stimulerande och intellektuell vilket bidrog till 

känslor av en inspirerande och trivsam arbetsmiljö. Bra stämning i personalrummet 

upplevdes betyda jättemycket för arbetsklimatet. Flera av deltagarna upplevde att det 

hade världens bästa och roligaste jobb. Trivselfaktorn var hög bland deltagarna. 

 

”…jag trivs väldigt bra. Jag tycker att skolmiljön är så här väldigt 

stimulerande och intellektuell också. En väldigt trevlig miljö.” 
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”…jag kan säga så här, jag tycker att det är ett fantastiskt jobb, du 

jobbar med friska barn och friska föräldrar, ta med dig det. Alltså du 

har en fantastisk arbetsmiljö på ett sätt, ensam, mycket beslut själv, 

men det är mycket positiva saker och du jobbar med barn och 

ungdomar.” 

 

Arbetssituationens negativa anda 

Kraven överstiger resurserna 

Att arbetsbelastningen har ökat för skolsköterskan var samtliga deltagares 

upplevelse. De flesta deltagare beskrev upplevelsen av att en ökad mängd 

administrativt arbete, och ökad mängd elever per skolsköterska bidrog till känslor av 

att kraven överstiger resurserna. Samtliga deltagare upplevde att trots de ökade 

kraven så kände de en prestationsångest att utföra sitt jobb, att inte lämna någonting, 

vilket resulterade i känslor av stor stress och påfrestning. 

Frustration och otillräcklighet 

De flesta deltagare kände frustration och otillräcklighet i sitt arbete som 

skolsköterska på grund av den ökade arbetsbelastningen. Många beskrev att 

upplevelsen av ökad arbetsbelastning ledde till känslor av stress att hela tiden behöva 

tänka på att prioritera sina arbetsuppgifter och att aldrig någonsin vara utan jobb. 

Några beskrev detta som att det hela tiden är någonting som ligger ogjort. Två 

deltagare kände frustration över att skolsköterskorna behandlades som en 

oprioriterad yrkeskategori. 

 

”…alltså du är aldrig någonsin utan jobb! Aldrig någonsin. Det är hela 

tiden någonting som ligger, det är ogjort, det är ogjort, det är ogjort, 

det ligger papper, det måste, det måste göras, det måste ringas, det 

måste kallas in, det måste... det är tusen... det är så många olika delar 

som ska...” 

 

” ja... jag hade ju block men skrev in vad jag var tvungen göra och strök 

eftersom, flyttade över och fyllde på för att inte glömma av de där 

grejerna som man måste, måste, måste.” 
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De flesta av deltagarna ansvarade för två till tre skolor och detta innefattade flera 

olika arbetslag, arbetskulturer, rektorer och EHT. En del av deltagarna upplevde som 

följd av detta, arbetssituationen som slitsam och splittrad. Läget upplevdes som 

väldigt ansträngt med många möten, mycket administrativt arbete och ibland 

krånglande datorer. Möten upplevdes som energitjuvar av en deltagare. Några av 

deltagarna upplevde att de fick alltfler arbetsuppgifter att utföra och det var mycket 

skolsköterskan själv var tvungen att ta reda på själv och ibland fick saker läggas åt 

sidan för orken fanns helt enkelt inte. Flera deltagares upplevelser var att ofta höll 

inte planeringen på grund av oförutsedda händelser, men att de ändå kämpade med 

att lösa sina tänkta arbetsuppgifter. 

 

”…så ibland kan jag säga ja, fick jag en fast jag hade tänkt mig fyra, ja 

men det blev så, så blev det idag. Men jag är inte stressad över det, det 

går inte att göra någonting åt det, det har jag lagt, jag har jobbat för 

länge tror jag, för jag tänker att det är en dag i morgon, man kan inte 

göra mer än de man kan, fast på ett sätt är det ju ... du ser ju för du 

måste utföra det här så småningom i alla fall, så visst, i vissa perioder 

kan det vara stressigt.”      

 

Handledning upplevdes som viktigt för de flesta deltagarna, flera av deltagarna 

uppgav att handledningen var obefintlig i dagsläget och att de försökte handleda 

varandra.  Någon upplevde inte något större behov av handledning. 

Tidsbrist 

Den ökade arbetsbelastningen beskrevs av de flesta som att arbetet inte går ihop då 

tiden inte räcker till vilket hos alla deltagare utlöste känslor av stress. Några deltagare 

upplevde att tidsbristen ledde till sämre undervisning då tiden till att söka reda på 

"roliga saker" inte fanns. Många av deltagarna upplevde det som viktigt att synas ute i 

skolan men att tiden inte fanns för att vara ute bland eleverna lika mycket som de 

önskade.  

”…jag hinner inte. Det är för att man har för mycket arbete, det är för 

mycket ruljangs hela tiden, hela tiden.” 
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En deltagare kände att tiden inte räckte till för att hinna träffa lärarna under raster. 

Upplevelsen hos några av deltagarna var att maxa hela tiden för att hinna med allt 

som ska göras, det fanns egentligen inte någon tid för pauser i arbete. Någon 

upplevde att det fanns arbetsuppgifter som inte riktigt hade med jobbet att göra och 

som tog mycket tid och att denna tid kunde läggas på "att få jobba istället".  

 

”Det är stressigt, men det är ju lite upp till mig själv också att inte 

stressa, men man vill ju att det ska vara gjort, och sen så kommer det 

flera telefonsamtal däremellan med lite olika information från 

föräldrar som man får ta tag i, så absolut mer tid, mer tid, det är det 

viktigaste.” 

 

Tid för återhämtning under arbetstid upplevdes av de allra flesta deltagare som viktig 

men dock obefintlig under arbetstid. Återhämtning från arbetet fick ske under 

fritiden.   

Svåra möten och ensamt arbete 

Genomgående för deltagarna var att samtliga upplevde svåra möten i arbetet, främst 

svåra möten med elever men också med föräldrar. Att jobba för ett gott samarbete 

med föräldrarna och bygga förtroende med eleverna upplevde de flesta deltagare som 

stora fördelar i de svåra mötena. Några deltagare uttryckte känslor av ensamhet i de 

svåra besluten.  

Hantera komplicerade situationer och att inte nå fram 

Några deltagare upplevde svårigheter i att bedöma komplicerade situationer och 

besluta vad som måste göras, vilket hanterades med erfarenhet och tillgängliga 

resurser. Någon upplevde att erfarenheten som skolsköterska innebar förmåga att se 

vad svåra situationer krävde och mod att hantera dessa situationer.  

 

”…ja, just den där övervägningen, vad kan jag bara ta till mig som ett 

förtroende och vad måste jag ta tag i, det tycker jag är absolut svårast.” 

 

I de komplicerade situationerna upplevde vissa deltagare att det saknades verktyg 

som skulle kunde vara till hjälp och att det då fanns risk för att känslor av att "det är 

ingen idé att man håller på för det ger så lite effekt" uppstår. En deltagare förklarade 
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att jobba med ungdomar på högstadiet var en svårare arbetsroll och att det då 

handlade om att upprätta en god dialog med eleverna för att lättare nå fram. En 

deltagare uttryckte att svåra möten med elever och föräldrar är det jobbigaste de 

jobbar med.  

 

”…föräldrarna...hur försiktigt man än säger så känner de sig 

angripna.”  

 

Flera deltagare beskrev hur känslor av att inte nå fram till elev eller förälder i en svår 

situation upplevdes som bekymmersamt och resulterade i extra försiktighet. 

Deltagare uttryckte att ämnet övervikt var just ett sådant känsligt ämne där de flesta 

deltagarna upplevde att det var nästan omöjligt att nå fram till föräldrarna. En 

deltagare beskrev att föräldrar ofta tyckte att de inte skulle lägga sig i vid känsliga 

situationer. 

Känsla av ensamhet  

Några deltagare beskriver att arbetet är ett ensamarbete och att detta upplevdes 

som ”jättejobbigt” under den första tiden som skolsköterska. Några av deltagarna 

upplever att det är de som får fatta besluten ensam, skolsköterskan är ensam i sin 

profession och det kan ibland vara svårt att få bekräftelse och feedback. En av 

deltagarna beskriver upplevelsen av att som skolsköterskan behöver få beröm också. 

  

”…jo det är ett ensamarbete…man är ju ensam i sin profession förstås, 

för man är så utlämnad till sig själv. Ja, man får inte bli sjuk.” 

 

En av deltagarna beskriver skolsköterskearbetet som ett specifikt arbete som ingen 

annan gör. En annan deltagare upplever att skolsköterskan måste vara lite av en 

ensamvarg men ändå ha förmåga till att samarbeta. Just upplevelsen av att känna sig 

ensam i svåra situationer är tydlig från många deltagare, speciellt i situationer där 

elever berättar om någon väldigt svårt. 

 

”Vi ska ju inte syssla med svåra saker men du vet ju aldrig vad som 

kommer bakom dörren. Man får ju tampas med väldigt stora och svåra 

saker.” 
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Diskussion 

Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att belysa skolsköterskors upplevelser av arbetssituationen. 

Analysen resulterade i två domäner, fyra kategorier och nio underkategorier. Studien 

visar tydligt en positiv anda och en yrkeskategori som arbetar med stolthet och driv. 

Här finns stärkande möten med arbetskollegor och kontaktnät som stöd och trygghet. 

Deltagarna visar på engagemang och förändringsvilja där känslorna av möjligheter 

och stimulans är genomgående för samtliga deltagare. Det finns en stark vilja till 

förändring och förmåga att se visioner i arbetet men också en tydlighet för vad som 

krävs för att detta skulle vara genomförbart. Inspirerande och trivsam arbetsmiljö 

bidrar stort till arbetssituationens positiva anda. Resultatet visar också en andra sida 

av arbetssituationen; den negativa andan. Kraven överstiger resurserna och 

arbetsbelastningen tenderar att öka. Detta skapar stor frustration och känslor av 

otillräcklighet och hör vardagen till för deltagarna. Resurser i form av tid saknas. 

Trots detta känner deltagarna att de klarar av sitt arbete inom ramen för de befintliga 

resurserna. Svåra möten hör arbetet till och att hantera komplicerade situationer 

kräver erfarenhet och mod. Ibland blir resultatet känslor av att inte nå fram till elever 

och föräldrar vilket i sig skapar en känsla av ensamhet i arbetet där deltagarna 

upplever att de står ensamma med de svåra besluten.   

 

Morberg (2008) visar från sin forskning att skolsköterskor beskriver oro över hur de 

ska kunna utföra arbetet med att främja elevernas hälsa beroende på bristande 

legitimitet och utrymme för arbetet från skolans personal, elever och föräldrar sida 

sett. Skolans personal visar detta genom en bristande förståelse för skolsköterskans 

kunnande och eleverna och dess föräldrar genom deras krav på att skolsköterskan 

alltid ska finnas på plats. Därtill framkom det även att skolsköterskor upplever ett 

bristande intresse hos skolans personal för det arbete hen utför. Tillhörigheten till 

skolans personal upplevs som låg och arbetet som skolsköterska beskrivs som ett 

ensamarbete. Detta ger skolsköterskorna en känsla av sårbarhet och utsatthet. Här 

framkommer både skillnader och likheter i förhållande till föreliggande studie. I vår 

studie framkommer tydligt att arbetskollegor och kontaktnät ses som hörnstenar för 

stöd och trygghet och ger en känsla av sammanhang. Vikten av stöd i 

arbetssituationen och önskan om handledning framkommer tydligt i förekommande 

studies resultat vilket även stärks av Holmström, Häggström och Kristiansens (2015) 



 

 

19 

 

studie där beskrivningen av en strukturerad yrkesmässig handledning lyfts fram som 

en central del för att stärka och stötta skolsköterskan i sin profession. Morbergs 

(2008) påstående att arbetet som skolsköterska beskrivs som ett ensamarbete visar 

på likheter i föreliggande studie. Den bristande förståelsen för skolsköterskans arbete 

som Morberg (2008) pekar på kan endast delvis stämma in i föreliggande studie.  

Resultatet i föreliggande studie visar på visioner och vilja till förändring och 

utveckling av yrkesrollen hos deltagarna. Stöd för resultatet i vår studie finns i 

Holmströms et al (2015) studie som beskriver att möjligheter till fördjupad 

kompetens genom utbildningsinsatser är en viktig del för att möjliggöra 

utvecklingsprocessen mot ett primärt hälsofrämjande arbete som skolsköterska. Samt 

att upprätthålla ett professionellt förhållningssätt i skolsköterskans yrkesroll. I 

föreliggande studie framkommer att den förändringsvilja och vilja till utveckling som 

finns hos deltagarna och som starkt präglar resultatet överskuggas av 

arbetssituationens negativa anda där frustrationen och otillräckligheten tar överhand 

och tillsammans med upplevelsen av stor tidsbrist leder till stress och känslor av att 

inte orka med för många deltagare. En studie av Barnes, Courtney, Prat och Walsh 

(2004) visar att skolsköterskans roll och funktion inom skolan är mångfacetterad 

men framför allt viktig för eleverna. Studien framhäver, så som vårt resultat visar, 

svårigheterna för skolsköterskan att jobba i olika roller och att utbildning och 

utveckling var nödvändigt för att upprätthålla en professionell yrkesroll för 

skolsköterskan. Utifrån ovanstående studiers resultat framkommer att det finns ett 

stort behov av att fördela resurser och verktyg till skolsköterskor för att på så sätt 

stärka upp yrkesrollen samt att lyfta fram och utveckla skolsköterskans vilja till 

utveckling i arbetssituationen och profession. 

 

Att upprätta ett gott samarbete och bygga förtroenden mellan skolsköterska och 

elev/föräldrar ansågs i föreliggande studie som bästa förutsättningarna för att nå 

fram i komplicerade situationer. Studier visar att en stödjande skolmiljö stärker 

eleverna och har en signifikant påverkan på hälsan för elever (Lucero, Barrett, & 

Jensen, 2015; Su, Sendall, Fleming, & Lidstone, 2013). Su et al (2013) framhäver 

skolsköterskans roll som bidrag till en bättre skolmiljö. Genom att finnas där och ge 

stöd, omvårdnad, information och bara lyssna påverkade detta elevernas hälsa 

positivt. Studien ger en bredare syn på vikten av skolsköterskans roll i 

skolorganisationen och hur yrkesrollen faktiskt bidrar till att gynna elevernas hälsa 
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både förebyggande men också när ohälsoproblem uppstår. Fördelarna med en 

stödjande skolmiljö där skolsköterskan har en central roll stärker resultatet i vår 

studie om vikten av upprätta ett gott samarbete och bygga förtroenden mellan 

skolsköterska och elever ses som rätt väg att gå för att nå fram och i slutändan uppnå 

god hälsa. Lucero, Barrett och Jensen (2015) menar att elever och föräldrar som har 

en stark relation har lättare för att engagera sig skolan vilket ytterligare stärker 

författarnas resultat. 

 

Svåra möten och komplicerade situationer upplevdes av samtliga skolsköterskor i 

föreliggande studie och många möten präglades av att inte nå fram till elever eller 

föräldrar då ämnet för problemet ansågs för känsligt och att många gånger behövde 

skolsköterskan hantera situationer där föräldrar inte ville att skolsköterskan skulle 

lägga sig i. Enligt Wolf och Robinson-Smith (2007) och Bartlett (2015) bör fokus 

läggs på att utveckla strategier i svåra möten mellan patient och sjuksköterska, möten 

som till exempel brister i samarbete. Studiens resultat är överförbart till föreliggande 

studies resultat som ett förslag på verktyg för att hantera svåra och komplexa möten 

och situationer i skolmiljö.  Just verktyg för att hantera svåra situationer är något 

som efterfrågades i resultatet i förekommande studie. I ett vidare perspektiv anser 

författarna att vikten av verktyg och strategier för att hantera svåra situationer för 

skolsköterskan även bör överföras till kommande utbildning till skolsköterska. Wolf 

och Robinson-Smith (2007) och Bartlett (2015) pekar också på att uppkomna 

strategier och att möta människor i svåra situationer kräver specialistkunskap och 

färdigheter vilket ytterligare stärker författarnas påstående om att detta behövs inom 

specialistutbildningen. 

 

Utifrån resultatet i vår studie kan slutsatser dras att, om önskade resurser och verktyg 

skulle erbjudas yrkesrollen, utan dröjsmål och utan kostnadsbegränsning skulle 

grunden i det hälsofrämjande arbetet stärkas och det förebyggande arbetet skulle ge 

resultat i samhället i form av mer jämlik hälsa, likvärdiga förutsättningar inför 

vuxenlivet och mindre utanförskap. Ökade resurser och tillhandahållande av verktyg 

är också viktiga aspekter för skolsköterskans arbete utifrån kön, klass, kulturella 

aspekter och etnicitet då skolsköterskan inte gör skillnad på barn och ungdomar utan 

jobbar efter Socialstyrelsens vägledning för elevhälsans arbete där fokus ligger på 

värdegrunder, genusperspektiv och etiska perspektiv (Socialstyrelsen & Skolverket, 
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2014). Forskning (Holmström et al., 2015) visar att skolsköterskans profession 

befinner sig i ett paradigmskifte där just fokus på förebyggande och hälsofrämjande 

åtgärder eftersträvas. En eftersträvan helt i linje med styrande dokument och dess 

intentioner för elevhälsans medicinska insats. 

 

Utifrån föreliggande studies resultat kan skolsköterskors arbetssituation diskuteras 

med stöd av Karasek och Theorells (1990) krav-, kontroll- och stödmodell. De pekar 

på att det bör råda en balans mellan krav och kontroll för att arbetet skall vara 

hälsosamt för individen. Modellen kan ge en tydligare bild av skolsköterskors 

arbetssituation. Kraven som Karasek och Theorell beskriver kan vara både av 

fysiologisk och psykologisk art. Föreliggande studies resultat visar på kraven i 

skolsköterskans arbetssituation är mer av psykologisk art såsom hög 

arbetsbelastning, tiden räcker inte till, stort antal elever per skolsköterska och hela 

tiden är det någonting som är ogjort. Utifrån modellen tolkar författarna att 

skolsköterskans arbetssituation kan ses som ett arbete med höga krav.  

 

I modellen beskrivs former av kontroll som finns i och över arbetet. Kontroll i arbetet 

handlar om arbetstagarens möjlighet till egenkontroll och kontroll över arbetet är av 

övergripande karaktär och handlar om långtidsplanering, mål för organisationen etc. 

(Karasek & Theorell, 1990; Widmark, 2005). Kontroll kan relateras till föreliggande 

studies resultat där skolsköterskorna har möjlighet till kontroll i arbetet, de kan själva 

planera vad som ska göras, hur arbetet ska utföras, i vilken ordning det ska utföras, 

när de ska utföras och när det finns möjlighet till att ta paus. Kontroll handlar även 

om möjlighet till att få använda sin kompetens och skicklighet och möjlighet till 

vidareutveckling (ibid). I föreliggande studie upplever skolsköterskorna att det finns 

möjlighet till vidareutbildning till en viss grad. Kontroll över arbetet, 

långtidsplaneringar har skolsköterskan delvis möjlighet till genom att de själva kan 

planera årsvis för sitt arbete. De övergripande målen med elevhälsan styrs dock av 

Skollagen. Föreliggande studies resultat visar på att skolsköterskorna har möjlighet 

till kontroll i arbetet, men om det råder balans i förhållande till det krav som ställs i 

arbetet går inte att påvisa utifrån föreliggande studies resultat. 

Det sociala stödet är en viktig del i den psykosociala arbetsmiljön. Stödet kan 

beskrivas i form av att arbetstagaren känner sig omtyckt av arbetskamrater och/eller 

ledning, att det ges feedback samt att det finns möjligheter till samarbete (ibid). I 
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föreliggande studies resultat upplever skolsköterskorna att det har stöd av kollegor 

både inom sin egen yrkesgrupp och från övriga yrkesgrupper inom skolans 

organisation. Detta kan anses som särskilt viktigt eftersom skolsköterskan är ensam i 

sin profession i skolorganisationen. Stöd från ledning är det svårt att uttala sig om i 

vilken omfattning det ges eftersom detta inte framkommer i resultatet. Stödet i form 

av tid är mer begränsat. Det sociala stödet är viktigt utifrån stressynpunkt, då det kan 

fungera som en buffert i stressiga situationer, och som förutsättning för den 

långsiktiga hälsan (Karasek & Theorell, 1990). 

Metoddiskussion 

Författarna valde kvalitativ metod med induktiv ansats för att svara mot syftet med 

studien. En kvalitativ metod används när avsikten är att studera fenomen, 

upplevelser och erfarenheter och att uppnå förståelse för detta (Graneheim & 

Lundman, 2004; Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 2011, ss. 96 - 97) och genom valet av 

kvalitativ metod vid föreliggande studie ansåg författarna att det stärkte studiens 

trovärdighet. Induktiv ansats innebär att datamaterialet analyseras förutsättningslöst 

och utifrån detta kan slutsatser härledas (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, s. 

188).  

 

Författarna använde sig av ett strategiskt urval av deltagare för att dessa skulle ha 

upplevelser att delge som svarade mot studiens syfte och ge en bred förståelse av det 

studerade fenomenet och därmed stärkta studiens trovärdighet (c.f. Henricson & 

Billhult, 2012, s. 134). Deltagarnas fleråriga yrkeserfarenhet och geografiska 

spridning talade för ett innehållsrikt resultat och en stärkt trovärdighet för studien 

(c.f. Graneheim & Lundman, 2004). Att deltagarna var enbart kvinnor kan ha 

påverkat resultatet, men i de kommuner som intervjuerna utfördes arbetade det inte 

några manliga skolsköterskor. Deltagarna fick själva välja tid och plats för intervjun, 

de kunde välja en trygg plats och en tidpunkt som passade dem utifrån deras 

arbetssituation med mindre risk för störande och stressande faktorer. Vid mötet med 

deltagarna inledde författarna med allmänt prat och information för att skapa en 

positiv och avslappnad atmosfär (c.f. Thomsson, 2010, s. 92). 

Nio stycken intervjuer genomfördes och författarna ansåg att detta var ett tillräckligt 

antal intervjuer för att uppnå datamättnad, ytterligare intervjuer ansågs inte ge 

någon ytterligare information (c.f. Kvale & Brinkmann, 2014, s. 156; Polit & Beck, 
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2013, s. 286). Intervjuerna genomfördes under en tvåveckors period i februari 2017, 

när data insamlas under en kortare period talar detta för att studiens pålitlighet 

stärks (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna genomförde en till två intervjuer 

per dag och enligt Thomsson (2010, s. 91) är detta ett lämpligt antal intervjuer för att 

kunna behålla fokus och intresse i intervjusituationen. Detta ansågs av författarna 

stärka studiens pålitlighet.  

 

Författarna genomförde sex intervjuerna tillsammans, därefter utfördes resterande 

intervjuer var för sig, alla efter en i förväg utarbetad frågeguide (bilaga 4). 

Frågeguiden i sig samt att de sex första intervjuerna genomfördes gemensamt ansåg 

författarna stärkte studiens pålitlighet. Det sonderande följdfrågorna varierade i 

intervjuerna, detta kan ha inneburit större möjligheter till att fånga upp variationer i 

upplevelsen av arbetssituationen (c.f. Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012, s. 198). Intervjuerna spelades in för att få med allt det 

sagda, detta kan ha upplevts som obehagligt eller störande av deltagarna och medfört 

en risk för att påverka intervjuns innehåll och studiens pålitlighet (c.f. Thomsson, 

2010, ss. 86 - 87). Författarna upplevde dock inte att inspelningen påverkade 

innehållet i intervjuerna. Bakgrundsfakta av deltagarna presenterades som ett led i 

att stärka studiens pålitlighet. 

  

Data analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys (c.f. Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012, s. 192). Meningsbärande enheter identifierades i det 

transkriberade materialet, för att uppnå trovärdighet skall de meningsbärande 

enheterna varken vara för breda då det blir ohanterliga eller för smala då meningen 

kan gå förlorad (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna diskuterade och 

reflekterade tillsammans vid arbetet med att extrahera meningsbärande enheterna 

vilket kan styrka pålitligheten (c.f. Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, s. 198). 

Även i det fortsatta analysarbetet arbetade författarna gemensamt. I det presenterade 

resultatet användes citat från originaltexten för att styrka studiens trovärdighet (c.f. 

Graneheim & Lundman, 2004). Författarna förde en dialog med handledare under 

hela studiens process angående syfte, urval, datainsamling, dataanalys och det 

framkomna resultatet, detta anses som värdefullt för studiens trovärdighet och 

pålitlighet (c.f. Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, s. 198; Polit & Beck, 2013, s. 

330). 
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Förförståelsen är något som författarna bär med sig i form av kunskap, erfarenheter, 

antaganden och föreställningar, dessa kan ses både som hinder och möjligheter för 

att skapa ny förståelse (Friberg & Öhlén, 2012, s. 353; Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012, ss. 196 - 197). Författarna har lång erfarenhet av arbete inom 

vårdyrket och att möta och samtala med människor och detta ger en viss förförståelse 

inom ämnet och kan ha haft betydelse vid datainsamling och dataanalys. En av 

författarna har erfarenhet av att ha arbetat en kortare period som skolsköterska och 

detta kan ha påverkat förförståelsen i forskningsprocessen. Författarna har försökt 

att beakta sin förförståelse inom ämnet vid analysarbetet så att det inte skulle styra 

analysen men vara till hjälp för förståelsen.  

Trovärdighet inkluderar även frågan om överförbarhet av resultat (Graneheim & 

Lundman, 2004). Överförbarheten av studiens resultat har stärkts genom att 

författarna försökt att beskriva alla delar av forskningsprocessen så tydligt som 

möjligt. Författarna föreslår att studiens resultat är möjligt att överföra till liknande 

arbetsplatser och yrkesgrupper, men det är läsaren som till syvende och sist avgör om 

detta är möjligt (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Slutsats  

Resultatet av den föreliggande studien visar på en ansträngd arbetssituation för flera 

av skolsköterskorna. De har många arbetsuppgifter av varierande art att utföra, de 

har kontroll i sitt arbete till stor del men kraven är många. Resultatet visar på 

tänkbara förbättringsområden i skolsköterskors arbetssituation. Arbetssituationen 

kan förbättras genom att mer tid och resurser anslås till skolsköterskorna. Kunskap 

och erfarenheter utökas och bibehålls genom en ökad satsning på vidareutbildning 

och handledning. Resultatet ger en bild av visioner och hopp för framtiden. Detta bör 

beaktas och tillvaratas i arbetsorganisationen eftersom det är till gagn för den 

enskilde medarbetare och hela organisationen. Eftersom skolsköterskorna arbetar i 

en organisation där målet är främja elevernas lärande och välmående är det viktigt 

att skolsköterskorna själva har goda förutsättningar för egen hälsa och välmående i 

arbetet. 

  

Ytterligare forskning inom området beträffande skolsköterskors upplevelser av 

arbetssituationen är av betydelse för mer kunskap och ökad förståelse hur 
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arbetssituationen kan förbättras. Att möjligheter ges till organisatoriska förändringar, 

till exempel skolsköterskors möjligheter att vara fysiskt vara placerade två och två och 

ett färre antal elever och skolor per skolsköterska. Vidare är det av intresse att 

studera hur elever och föräldrar ser på skolsköterskans yrkesroll och framför allt 

utifrån Morbergs (2008) aspekt om att skolsköterskan alltid ska finnas på plats.  
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Till berörd verksamhetschef vid Elevhälsan 

 

Ansökan om tillstånd att få genomföra en intervjustudie 

 
 

Hej! 

 

Vi är två sjuksköterskor studerande inom barnsjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet. 

Inom ramen för vår magisterexamen inom området omvårdnad planerar vi att under våren 

2017 genomföra en intervjustudie vars syfte är att belysa skolsköterskans upplevelser av 

arbetssituationen.  

 

Skolsköterskans arbete av idag är mångfacetterande. En komplex yrkesroll som kräver 

förmåga att kunna arbeta självständigt och i team, på individ- och gruppnivå för att främja 

hälsa och förebygga ohälsa. Hur ser skolsköterskan på arbetssituationen? Hur beskriver hen 

en vanlig arbetsvecka, arbetsuppgifter, ensamarbete, teamarbete, samarbete med 

lärare/elever/föräldrar etc.? Detta har skapat intresse och inspiration till att genomföra denna 

studie. 

 

Studiens metod är intervjuer med skolsköterskor som arbetat minst ett år som skolsköterska 

inom elevhälsan för årskurs F - 9. Skolsköterskorna kommer att informeras och tillfrågas 

skriftligen om deltagande i studien. Deltagandet i studien är frivilligt och det är möjligt att när 

som helst under studiens gång avsluta sitt deltagande. Intervjuerna som spelas in, kommer att 

ske individuellt och tar cirka 30 - 45 minuter att genomföra. Vi kommer båda två deltaga vid 

samtliga intervjuer. All insamlad information kommer att behandlas konfidentiellt, som 

innebär att inga uppgifter kommer att röjas för obehöriga.  

 

Institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet tillhandahåller handledare under studiens 

gång. Kontaktuppgifter finns längst ned i brevet.  

 

Tacksam för tillstånd att tillfråga Er personal om deltagande i studien. Samt om Ni har 

möjlighet att vara vår kontaktperson i verksamheten utan några åtaganden. 
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Maria Larsson och Mona Persson 
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Skolsköterskors upplevelser av arbetssituationen 
 

Förfrågan om att delta i en intervjustudie 

 
 

Hej! 

 

Vi är två sjuksköterskor studerande inom barnsjuksköterskeprogrammet vid Institutionen för omvårdnad, 

Umeå universitet. Inom ramen för vår magisterexamen inom området omvårdnad planerar vi att under våren 

2017 genomföra en intervjustudie vars syfte är att belysa skolsköterskors upplevelser av arbetssituationen.  

 

Skolsköterskans arbete av idag är mångfacetterande. En komplex yrkesroll som kräver förmåga att kunna 

arbeta självständigt och i team, på individ- och gruppnivå för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Hur ser 

skolsköterskan på arbetssituationen? Hur beskriver hen en vanlig arbetsvecka, arbetsuppgifter, ensamarbete, 

teamarbete, samarbete med lärare/elever/föräldrar etc.? Detta har skapat intresse och inspiration till att 

genomföra denna studie. 

 

Vi vänder oss till Dig som arbetar som skolsköterska inom elevhälsan och med minst ett års erfarenhet inom 

yrke. 

 

Intervjuerna kommer att ske enskilt på en plats som Du väljer. Intervjuerna kommer att ta cirka 30 – 45 

minuter och för att underlätta analysen av materialet kommer intervjuerna att spelas in. Deltagandet i studien 

är frivilligt och det är möjligt att när som helst under studiens gång avsluta sitt deltagande. Vi kommer båda 

två deltaga vid samtliga intervjuer. All insamlad information kommer att behandlas konfidentiellt, som 

innebär att inga uppgifter kommer att röjas för obehöriga. Resultatet kommer att redovisas i vår 

magisteruppsats. 

 

Institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet tillhandahåller handledare under studiens gång. 

Kontaktuppgifter till henne finns nedan. Där finns även våra kontaktuppgifter. Hör gärna av Dig vid 

eventuella frågor. 

 

Har Ni möjlighet att delta i intervjustudien, vänligen maila svar till Mona eller Maria. Ni som tackat 

ja, tacksam för kontaktuppgifter via mailet så vi kan nå Er och planera för när och var intervju kan 

ske. 

 

Med vänlig hälsning 

Mona Persson och Maria Larsson 

 

Maria Larsson 

Sjuksköterska 

Tele: 070-365 06 57        

Mona Persson 

Sjuksköterska 

Tele: 070-261 93 78 

Karin Sundin 

Universitetslektor/handledare  
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Medgivande för deltagande i intervjustudie - Skolsköterskors upplevelser av 

arbetssituationen 
 

 

Nedan ger du ditt samtycke till att delta i denna intervjustudie 

Läs igenom detta och ge ditt medgivande genom att skriva under med din namnteckning längst ned.  

  

Medgivande  

  

• Jag har tagit del av informationen muntligt och skriftligt kring studien och är medveten om hur den kommer 

att gå till och vad det innebär för mig.   

• Jag har fått möjlighet att ställa frågor angående studien och vet vem jag ska vända mig till med frågor.   

• Jag deltar i denna studie helt frivilligt och har blivit informerad om varför jag har blivit  

tillfrågade och vad syftet med deltagandet är.  

• Jag är medveten om att när som helst under studiens gång kan avbryta mitt 

deltagande utan att behöva förklara varför.   

 

 

Ort och datum………………………………………………………. 

 

Underskrift………………………………………………………….. 

 

Namnförtydligande…………………………………………………. 

 
 

mailto:marialarsson%20@hotmail.se


  Bilaga 4 

 

 

Intervjuguide skolsköterskors upplevelser av arbetssituationen 

 

Bakgrundsfrågor 

Kön? 

Ålder? 

Vilken är din högst avslutade utbildning?               

Antal yrkesverksamma år som skolsköterska? 

Antal skolor som du har ansvar för? 

Antal elever som du har ansvar för? 

Anställningsgrad? 

Antal EHT som du deltar i? 

Vilka årskurser ansvarar du för? 

 

Frågor om arbetssituationen 

Hur definierar du begreppet arbetssituation? 

Kan du berätta om en vanlig dag i ditt arbete som skolsköterska?  

Hur ser din arbetssituation ut inom dessa områden? 

Hälsosamtal 

Vaccinationer 

Öppen mottagning 

Andra arbetsuppgifter 

Skolläkarmottagning,  

Ensamarbete 

Kollegiala träffar 

Ledning/verksamhetschef 

Samarbetet med, berätta om hur samarbetet kan se ut för dig gällande: 

Barn  

Föräldrar/vårdnadshavare 

Pedagoger och rektor 

Elevhälsoteam 

Centrala elevhälsan 

Skolsköterskor 

Andra professioner/vårdgivare 
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Förändringar över tid gällande arbetssituationen? 

Arbetsbelastning? 

Tid för återhämtning? 

Tillgång till vidareförkovran? 

Tid för reflektion? 

Tid för att ta del av ny kunskap inom skolsköterskeyrket?  

Möjligheter till att påverka arbetssituationen som skolsköterska? 

Hur skulle arbetssituationen kunna förbättras? 

Utvecklingsmöjligheter? 

Förbättringsområden? 

 

Är det något du saknar i ditt arbete? 

Är det något annat du vill tillägga? 

 

Sonderande frågor 

Kan du berätta mer?  

Mer detaljerad beskrivning? 

Kan du utveckla resonemanget? 

Kan du ge några exempel? 

Kan du förtydliga vad du menar? 

 

Inte säga att vi förstår efter svaren på frågorna! 

Hålla igen! Vara tyst! Tid till att associera och reflektera. 

Ställ bara en fråga i taget. Undvik främmande ord. Undvik att komplicera frågan 

Lyssna 

Iakttag kroppsspråket 

 

 


