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Sammanfattning  
 

Under början av 2000- talet introducerade Västernorrlands läns landsting tillsammans med 
Härnösands kommun ett samarbete där syftet var att ur skolsköterskornas hälsosamtal med 
elever få tillgång till hälsostatistik om barn och ungdomar. Denna så kallade 
Västernorrlandsmodell har spridit sig till fler län och kommuner i norra regionen.  Kunskap 
saknas om hälsostatistik och information från hälsobesök bidrar till preventiva och 
hälsofrämjande insatser på grupp- och organisationsnivå inom skolan. Syftet med denna 
studie var att undersöka hur skolsköterskor och rektorer uppfattar att information från 
hälsobesöken påverkar det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på gruppnivå och 
organisationsnivå inom skolan. Data analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Sex 
intervjuer med rektorer och skolsköterskor genomfördes. Resultatet visar att rektorer hade 
skiftande erfarenheter kring om hälsostatistiken bidrog till hälsofrämjande insatser, från att 
hälsostatistiken endast nyttjades vid kvalitetsredovisningar, till att det bidrog till åtgärder på 
individ- och gruppnivå. Skolsköterskorna ansåg att hälsostatistiken gav ett bra underlag för 
förebyggande och hälsofrämjande insatser samt ansåg att hälsostatistiken bidrog till 
förbättringar av elevernas skolmiljö. Både skolsköterskor och rektorer uppgav bristen på tid 
och resurser som ett hinder i det hälsofrämjande arbetet. Skolsköterskorna upplevde ibland 
svårigheter att föra fram resultatet från hälsostatistiken till rektorer samt uppgav brister i 
databasen som ett hinder i nyttjandet av statistiken. Att utveckla arbetet med analysen och 
återföringen av hälsostatistiken ansågs vara förbättringsområden. Resultatet talar för att 
information från hälsosamtalen och hälsostatistiken kan utvecklas och användas mer på 
strategisk nivå än det görs idag. 
 

 

Nyckelord: hälsobesök, hälsostatistik, implementera, nyttjande av forskning, rektorer, 
skolsköterskor. 
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
	  
 

 

 



	   3	  

Abstract 

	  	  	  	  	  	  	  	   
In	   the	   beginning	   of	   the	   21-‐st	   century,	   a	   partnership	   between	   Västernorrland	   county	  
council	  and	  Härnösand	  town	  council	  was	  introduced.	  The	  purpose	  being,	  during	  health	  
dialogues	   with	   pupils,	   the	   school	   nurses,	   would	   be	   given	   access	   to	   health	   data	  
concerning	  children	  and	  youths.	   	  This	  so-‐called	  “Västernorrlandsmodellen”	  has	  spread	  
to	   other	   areas	   of	   the	   Northern	   region.	   Knowledge	   is	   lacking	   if	   health	   statistics	   and	  
information	  from	  health	  visits	  contributes	  to	  prevention	  and	  health	  promotion	  work	  at	  
both	  group	  and	  organizational	  levels	  within	  the	  school.	  The	  purpose	  of	  this	  study	  was	  to	  
examine	   how	   school	   nurses	   and	   principals	   perceive	   that	   the	   information	   from	   health	  
visits	   affect	   the	   prevention	   and	   health	   promotion	   at	   group	   and	   organizational	   level	  
within	  the	  school.	  The	  data	  was	  analysed	  by	  qualitative	  content	  analysis.	  Six	  interviews	  
with	   school	   health	   nurses	   and	   principals	   were	   conducted.	   It	   was	   revealed	   from	   the	  
result	   that	   principals	   had	   diverse	   experiences	   questioning	   if	   health	   statistics	   really	  
contributed	   to	  health	  promotion	  activities.	  They	   considered	   that	   these	  data	  were	  only	  
utilized	  for	  quality	  reports,	  or	  that	  they	  only	  contributed	  to	  the	  action	  at	  the	  individual	  
and	  group	  level.	  School	  nurses	  felt	  that	  health	  statistics	  gave	  a	  good	  basis	  for	  prevention	  
and	  health	  promotion,	  and	  considered	  that	  these	  data	  contributed	  to	  the	  improvement	  
of	  pupil’s	  school	  environment.	  Both	  school	  nurses	  and	  principals	  reported	  lack	  of	  time	  
and	  resources	  as	  a	  barrier	  in	  health	  promotion.	  School	  nurses	  felt	  that	  it	  was	  	  difficult	  to	  
bring	  forth	  the	  results	  of	  the	  health	  statistics	  to	  	  principals	  and	  reported	  deficiencies	  in	  
the	  database	  as	  an	  obstacle	   in	   the	  use	  of	   statistics.	  Development	  work	  on	   the	  analysis	  
and	   feedback	   of	   health	   statistics	   were	   seen	   as	   areas	   for	   improvement.	   The	   results	  
suggest	   that	   information	   from	  health	  dialogues	   and	  health	   statistics	   can	  be	  developed	  
and	  used	  more	  at	  the	  strategic	  level	  than	  they	  are	  today.	  	  
	  
	  

Keywords: health dialogue, health data, implementation, principals, research utilization, 
school health nurses 
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INTRODUKTION 

Hälsan hos unga har försämrats över tid och skolan är en viktig arena i det hälsofrämjande 

arbetet på grund av att barn och unga tillbringar en stor del av sin uppväxt i skolmiljö 

(Petersen et al., 2010; Socialstyrelsen, 2009; Gillander Gådin & Hammarström, 2002a; Tones 

& Green, 2004). Den ökade förekomsten av psykisk ohälsa, stressrelaterade somatiska besvär 

och livsstilssjukdomar medför att skolan och elevhälsan har en viktig uppgift i mötet med 

eleverna i skolan (Gillander Gådin & Hammarström, 2002a). Skolsköterskor kan genom de 

återkommande hälsobesöken fånga upp hur vanligt ett hälsoproblem är (Socialstyrelsen, 

2004). Statistiska underlag utifrån det sammanställda materialet från hälsobesöket kan via 

årsrapporter till skolan utgöra en grund för hur arbetet med barn och ungdomars hälsa i en 

kommun utvecklas (Foti, Balaji, Shanklin, 2011). Kommuner och län/regioner har utvecklat 

olika system för att kartlägga elevernas hälsa och välbefinnande utifrån hälsobesöken 

(Wickberg & Sjöström, 2004) trots ovanstående framkommer, att erfarenheter samt statistiskt 

underlag från hälsobesöken sällan påverkar skolan som system och inte heller kommunens 

prioriteringar av resurser (Cohn-Riddermark, 2005; Morberg, 2008; Reuterswärd & 

Lagerström, 2010). Det behövs därför en bättre återkoppling mellan beslutsfattare och 

professionella i skolan, eftersom den problematik som personal inom elevhälsan möter ej går 

att lösa enbart på individnivå (Reuterswärd & Lagerström, 2010). 

Svenska barn och ungdomars självrapporterade hälsa och levnadsvanor   
De flesta barn och ungdomar i Sverige mår bra och upplever att de har en god hälsa 

(Socialstyrelsen, 2009). Sedan 1990- talet har dock flera rapporter visat att den 

självrapporterade hälsan bland svenska barn och ungdomar försämrats (Petersen et al., 2010; 

Socialstyrelsen, 2009). Sett över tid har olika typer av hälsobesvär ökat bland ungdomar 

(Hagquist, 2010; Petersen et al., 2010; Statens Folkhälsoinstitut, 2011). Ungdomar och fram 

för allt flickor rapporterar lågt välbefinnande och höga nivåer av hälsobesvär (Hagquist, 2009; 

Petersen et al., 2010; Socialstyrelsen 2009, Statens Folkhälsoinstitut, 2011).  Schraml, Perski, 

Grossi & Simonsson-Sarnecki (2011) visar i sin studie att stress bland ungdomar ökar med 

stigande ålder samt att flickor är mer stressade än pojkar. Med stigande ålder ökar 

upplevelsen av höga krav, låg självkänsla, sömnstörning samt bristen på socialt stöd. Mer än 

30 % av gymnasieleverna i studien rapporterade allvarliga stressymptom. Studier visar även 

att flickor trivs med livet i mindre utsträckning än pojkar (Jerdèn, Burell, Stenlund, Weinehall 

& Bergström, 2010). Stress och psykiska besvär samt självskadebeteende är dubbelt så vanligt 

bland flickor som bland pojkar (Landstedt, 2010). I åldersgruppen 15-24 år, är självmord den 
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vanligaste dödsorsaken för båda könen (Karolinska Institutet, 2009). Ungdomar uppger att de 

vanligaste hälsobesvären är känslan av att vara deprimerad, överviktsproblematik, lågt 

självförtroende, sömnproblem samt tand- och mun besvär (Waters, Salmon, Wake, Wright & 

Hesketh, 2001).  
 

Levnadsvanor samt social tillhörighet har en stor betydelse för barn- och ungdomars hälsa. 

Socialstyrelsens folkhälsorapport (2009), visar på ökade sociala klyftor i hälsa. Goda 

levnadsvanor tillsammans med en hög utbildning, god social position samt en stabil och trygg 

ekonomisk situation ökar chanserna till en god hälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2011).  

Enligt 2011 års drogvaneundersökning (CAN) minskar tobaks- och alkoholkonsumtionen 

bland ungdomar, medan narkotikaanvändningen ökar bland pojkar. Ungdomar motionerar i 

allt mindre utsträckning och andelen stillasittande aktiviteter ökar. När det gäller kostvanorna 

minskar andelen ungdomar som äter frukost (Danielsson, 2006). Andelen överviktiga barn i 

Sverige är 15–20 procent och andelen barn med fetma är 3–5 procent visar olika regionala 

studier. När det gäller övervikt tycks andelen fetma hos barn hejdats, dock är övervikt och 

fetma hos barn ändå ett stort problem då dessa barn ofta förblir överviktiga eller feta i högre 

åldrar (Socialstyrelsen, 2009). 

Skolmiljön och hälsa  
Enligt den nationella läroplanen (Skolverket, 2011) har skolan ett övergripande ansvar att 

främja elevens välbefinnande och utveckling. Genom att förbättra kvalitén på de sociala 

relationerna samt öka elevernas delaktighet och kontroll över sina studier kan den 

psykosociala arbetsmiljön förbättras och förutsättningarna för en god hälsa hos eleverna 

främjas (Gillander Gådin & Hammarström 2002b). Hur det går i skolan påverkas av elevens 

självkänsla och välbefinnande (Clausson, 2008). Att känna socialt stöd från sin lärare ökar 

känslan av att må bra (Natvig, Albrektsen & Qvarnstrøm, 2003). Vid granskning av skolbarns 

hälsovanor finner man att både pojkar och flickor tycker sämre om skolan med stigande ålder 

(Svenska skolbarns hälsovanor 2009/10). Enligt Gillander Gådin & Hammarström (2002b) 

kan den ogynnsamma psykosociala miljön delvis förklara den negativa utvecklingen av 

elevers hälsa och självkänsla.  

Hälsofrämjande insatser i skola 
Studier har visat att skolor som ägnar sig åt så kallade hälsofrämjande åtgärder som innefattar 

såväl den fysiska och psykiska som den sociala miljön röner större framgång (Gustavsson, et 

al, 2010). Genom ett arbete med tydlig fokus på skolans psykosociala miljö, som inriktar sig 
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på ett holistiskt och långsiktigt arbete och som även präglas av ett multifaktoriellt arbetssätt 

har en främjande verkan på studieresultat och elevernas hälsa (Stewart- Brown, 2006). 

Forskning visar även att det krävs att varje skola har en unik strategi för att lyckas i sitt 

utvecklingsarbete (Ogden, 2005).  Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet bör ha en 

långsiktig karaktär och integreras i förskolan och skolan samt följa barnen genom hela 

skoltiden (ibid.). Skolverket anger att ledningen, både rektorer och förvaltning, är ansvariga 

för att ge skolans utveckling så goda förutsättningar som möjligt genom att erbjuda system för 

hur skolans arbete ska styras mot uppsatta mål. För att utvärdera åtgärder och för att se om 

man närmat sig sina mål så behöver kvalitetsarbetet ske systematiskt och över lång tid. 

Ytterligare en viktig uppgift för ledningen är enligt Skolverket att tillsammans med övrig 

personal analysera sambanden mellan verkligheten och målen, detta ska i sin tur ge 

personalen förutsättningar att arbeta med målen i sitt dagliga arbete. Skolverket 

rekommenderar att man i sin kvalitetsredovisning använder sig av resultaten från exempelvis 

enkätundersökningar angående arbetsmiljö och värderingar (Skolverket, 2006). 
 

Reuterswärd & Lagerström (2010) lyfter fram tre viktiga aspekter för ett framgångsrikt 

hälsofrämjande arbete på generell nivå; organisation, stöd och kunskap. Reuterswärd & 

Lagerström (2010) lyfter även fram vikten av samarbete med andra yrkesgrupper samt 

kunskap och forskning kring empiriska arbetsmetoder inom området. Aktivt hälsofrämjande 

strategier kräver en medveten och ett varaktigt engagemang i samarbete med skola och 

samhälle (Whitehead, 2006). Utifrån ovanstående är det viktigt att det hälsofrämjande arbetet 

inom elevhälsan utvecklas och förbättras samt att forskning sker, så att insatser som görs har 

effekt på den unga generationens hälsa (Reuterswärd & Lagerström, 2010; Whitehead, 2006).  

Elevhälsans och rektorns uppdrag 
Enligt Skollagen (SFS 2010:800) skall elevhälsoteamet (skolsköterska, skolläkare, kurator, 

psykolog och specialpedagogisk kompetens) under ledning av rektor främst arbeta 

förebyggande och hälsofrämjande samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. 

Skolsköterskan utgör tillsammans med skolläkaren elevhälsans medicinska insats och 

benämndes tidigare skolhälsovården. Barnens intellektuella framsteg, hälsa och utveckling 

under skoltiden har kunnat övervakas av samhället genom bland annat skolhälsovårdens 

återkommande hälsokontroller. Enligt Socialstyrelsen riktlinjer för skolhälsovården (2004) 

har skolsköterskan en möjlighet till god inblick i skolelevers hälsoläge med avseende på 

ohälsosamma levnadsvanor framförallt genom de hälsobesök som erbjuds svenska skolelever 
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i grund- och gymnasieskolan. I svensk skolhälsovård är hälsobesöket skolsköterskans 

huvudsakliga redskap för hälsofrämjande arbete (Socialstyrelsen, 2004). 
	  
Rektorn ansvarar till större del för att skolan arbetar i enlighet med läroplan och skollag samt 

fattar beslut och tar det ansvar som framgår av lagar och andra bestämmelser (Rapp, 2009). 

Studier visar att rektorer arbetar under olika förutsättningar. Utvecklingsarbetet i skolan 

påverkas av rektorsrollen som i sin tur påverkas av det stöd rektorn uppfattar sig få av 

huvudmannen i sin ledarroll (Bredeson & Johansson, 2011). En skola med god 

framförhållning och utveckling påverkas indirekt av rektorns ledarskap. Studier visar att 

rektorns pedagogiska ledarskap korrelerar positivt i förhållande till skolans inre arbete samt 

att det förekommer en samvariation av positiv karaktär mellan ledarskap och hur väl skolan 

förankrar kunskap (Johansson, 2011) 
 

Det finns två olika sätt att implementera utvecklings och förändringsarbete inom skolan.  Top- 

down- beslut innebär att rektorn fattar beslut om innehåll och genomförande. Bottom- up 

beslut ger pedagoger, annan skolpersonal och/eller elever utrymme att tolka innehåll och form 

och genererar en större delaktighet och ansvar för verksamheten (Berg, 2005). Studier visar 

att de flesta rektorer genomför sitt uppdrag med stark drivkraft som utgår från en idé om 

elevens bästa i centrum. Framgångsfaktorer för ett gott ledarskap i skolan kännetecknas av 

vardagskommunikation med medarbetare och elever samt verkningsfulla strukturer som 

främjar delaktighet i förbättringsarbete (Skolinspektionen, 2010).  
	  

Hälsobesöket 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) skall varje elev erbjudas minst tre hälsobesök jämt fördelade 

under grundskoletiden samt ett hälsobesök under gymnasietiden. Hälsobesöket har både ett 

hälsoundersökande och hälsofrämjande innehåll. Hälsobesöket innehåller därmed både 

traditionell hälsoundersökning som exempelvis vikt- och längdmätning, hörselkontroll, syn- 

kontroll samt ett hälsosamtal. Genom att i hälsoarbetet inrikta sig på friskfaktorer kan man 

stärka elevens förmåga att klara påfrestningar (Socialstyrelsen, 2004). Enligt Borup (2002) 

skall hälsosamtalet främja och ta till vara på elevernas styrkor och resurser för att på så sätt 

underlätta hälsosamma val. Skolsköterskan har därmed en övergripande roll som 

hälsorådgivare åt elever, föräldrar och lärare (Lightfoot & Bines, 2000). Själva samtalet som 

skolsköterskan för med eleven utgår som regel från det hälsouppgiftsformulär som eleven 

eller föräldrarna (för yngre elever) fyllt i. Den hälsoinformation som framkommer i 

frågeformulär och som används lokalt av skolsköterskor kan variera mellan olika kommuner. 
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Vanligast återkommande hälsouppgifter i hälsoenkäter handlar om aktivitet, delaktighet och 

kroppsfunktion (Jonsson, Wickberg & Björ, 2001). Mot denna bakgrund kan skolsköterskan 

vara en nyckelperson i det hälsofrämjande arbetet med eleverna. Skolsköterskor som möter 

barn löpande under skolåldern har därmed en gedigen kunskap om skolbarns hälsa som borde 

användas mer i forskning och praxis (Clausson, Köhler, & Berg, 2008). 
 

Hälsostatistik och dess roll i skolans hälsofrämjande arbete 

Lokala skolundersökningar som undersöker skolelevers hälso- och levnadsvanor förekommer 

mer eller mindre regelbundet i olika kommuner i Sverige. Syftet är oftast att samla kunskap 

som ska vara till nytta för olika verksamheter inom kommunen, till exempel skola och 

socialtjänst som kommer i kontakt med ungdomar (Sjömar, Andersson & Domeij, 2007). 

Skolhälsovården i Härnösands kommun och Landstinget i Västernorrland inledde under våren 

2000 ett samarbete, där syftet var att ur skolsköterskornas hälsosamtal med eleverna få 

tillgång till hälsodata om barn och ungdomar. Skolsköterskorna för in data från hälsoenkäten 

till en gemensam databank och får därigenom översikt över elevernas hälsa på gruppnivå 

(Wickberg & Sjöström, 2004). Registrering av enkätsvar som används vid hälsosamtalen har 

spridit sig till fler län och kommuner i norra Sverige och kallas Västernorrlandsmodellen 

(SKL).  
 

Att dra nytta av insamlade hälsostatistik är oftast komplext. Skolsköterskor har erfarenheter 

av att data från hälsobesöken sällan påverkar skolan som system (Cohn-Riddermark, 2005; 

Morberg, 2008; Reuterswärd & Lagerström, 2010). Att nyttja forskning kan ses som en 

process som innehåller fem stadier; kunskap, övertalning, beslut, genomförande och 

bekräftelse (Dobbins, Ciliska, Cockerill, Barnsley & DiCenso 2002). Dessa begrepp innefattar 

två faser i en process; spridningsfasen och användarfasen.  Spridningsfasen motsvarar 

inhämtandet av kunskap medan de övriga fyra stegen (övertalning, beslut, genomförande och 

bekräftelse) innefattar användarfasen (Nygren, 2012). Flera studier framhåller vikten av 

kommunikation mellan dem som sprider och de som är mottagare för att underlätta processen 

(Durlak & DuPre, 2008). Även attityd och motivation till forskning har betydelse, liksom 

förmågan att förstå och utvärdera forskning (Peterson, Rogers, Cunningham-Sabo & Davis 

2007).   
  
Hur skolor nyttjar resultat samt hur forskning utifrån lokala skolundersökningar används 

förefaller det finnas lite studerat kring. Enligt en studie där man undersökte vad 

skolområdeschefer och rektorer upplevde som hinder och hjälp i spridning och användning av 
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resultat från lokala skolundersökningar visar det sig att skolområdescheferna har en viktig 

funktion när det gäller spridning och nyttjande av resultat (Nygren, 2012). Ett strukturerat 

samarbete mellan olika aktörer där syftet var tydligt formulerat, bidrog till ett bättre nyttjande 

av resultaten.  Motiverade lärare samt engagerade föräldrar och elever bidrog till att främja 

dialogen och samarbetet kring resultatet. Andra betydelsefulla faktorer var presentationen av 

resultatet, där ett välbekant presentationssätt var en fördel. Om data från undersökningen inte 

visade tillräckligt lokala resultat uppfattades det som ett hinder i användarfasen (Nygren, 

2012).  
 

Komplexiteten kring ungdomars hälsa visar att åtgärder behövs inte bara på individnivå utan 

även på faktorer som påverkar familj och skola. Data från hälsoenkäter kan hjälpa till att driva 

hälsopolitiska frågor samt utveckla skolhälsovården och därmed de förbättringsområden som 

rör skolan (Foti et al., 2011).  Rektorer och områdeschefer inom skolan har svårt att beskriva 

hur de använder sig av undersökningsresultat från skolundersökningar i den praktiska 

verksamheten (Nygren, 2012). Detta tyder på att spridning och användning av resultat från 

hälso- och levnadsvaneundersökningar inom skolan behöver utvecklas samt att samverkan 

mellan professioner som möter barn- och ungdomar behöver stärkas för att möjliggöra 

hälsofrämjande insatser lokalt på skolorna (Nygren, 2012).  

 

TEORETISK UTGÅNGSPUNKT  

Hälsopromotion 

Att arbeta hälsofrämjande på ett medvetet sätt kräver två grundförutsättningar. Dels att 

definiera hälsa och dels att vara medveten om hälsans determinanter dvs. faktorer som 

påverkar hälsan. Utifrån detta skapas en medvetenhet om vilka insatser som bidrar till bättre 

hälsa (WHO, 1986). Hälsopromotion kan definieras som den process som möjliggör för 

individer, grupper, organisationer och samhällen att öka kontrollen över de faktorer som 

påverkar hälsan och därigenom förbättra den. Enligt WHO (1986) omfattar hälsopromotion 

fem viktiga element; att bygga upp hälsofokuserad samhällspolitik, utforma stödjande miljöer, 

förstärka community action, utveckla individuella förmågor samt re orientera hälso-och 

sjukvårdssystem. Enligt Hanson (2004) är det salutogena paradigmet utgångspunkten inom 

hälsopromotion. Individen ses utifrån sin kontext vilket ökar komplexiteten i vad som 

påverkar hälsan och därmed svårigheterna att säga vad som är bästa åtgärderna. Joan, 

Maureen och Trevor (2001) anser att hälsopromotivt arbete därför bör ske i tvärsektoriell 

samverkan och genom en kombination av flera strategier. Det processinriktade 
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förändringsarbetet utgör grunden för det praktiska hälsoarbetet. Processinriktat 

förändringsarbete innebär att vi tar tillvara på de erfarenheter som finns sedan tidigare och 

väger in en historisk aspekt av det läge som utgör nuet. Nuläget utgör därmed avstampet för 

det önskade läget dvs. det som är våra mål och visioner (Tones & Green, 2004).  

Problemformulering  
Det finns ett behov av ökad forskning kring aktivt hälsofrämjande strategier inom elevhälsans 

medicinska insats. Det förefaller finnas begränsad forskning kring samarbete med skolledning 

och elevhälsoteam kring resultaten från hälsobesöken och det hälsofrämjande arbetet. 

Kunskap saknas om data och information från hälsobesök bidrar till preventiva och 

hälsofrämjande insatser på grupp- och organisationsnivå inom skolan. Min förhoppning är att 

denna studie skall ge svar på och inspiration till förbättringar inom området hälsofrämjande 

insatser på grupp- och organisationsnivå på skolor ute i landet.  

Syfte    
Syftet med denna studie var att undersöka hur skolsköterskor och rektorer uppfattar att 

information från hälsobesöken och hälsostatistiken påverkar det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet på grupp och organisationsnivå inom skolan.  

Frågeställningar 
 

• Hur beskriver skolsköterskor och rektorer att information från hälsobesöken och 

hälsostatistiken bidrar till preventiva och hälsofrämjande insatser på grupp- och 

organisationsnivå i skolan? 

• Hur uppfattar skolsköterskor möjligheten att föra fram hälsostatistik samt få gehör för 

det som framkommit vid hälsobesöken. 

Metod  
Förförståelse 

Författaren har arbetat som skolsköterska sedan ca 15 år tillbaka och har erfarenhet från både 

grund- och gymnasieskolor inom kommunal verksamhet. Författarens förförståelse var att 

skolsköterskor arbetar förebyggande och hälsofrämjande utifrån hälsobesöken samt 

vaccinationsprogrammet. Författarens erfarenheter av att arbeta med hälsodata enligt 

Västernorrlandsmodellen var begränsade.  
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Definitioner 
Begreppen förebyggande och hälsofrämjande har många synonymer beroende på hur man ser 

på hälsa (Medin & Alexandersson, 2000). I förekommande studie avser begreppen 

förebyggande eller prevention att fokus ligger på att minska riskfaktorer och att undvika 

sjukdomar eller skador, vanligtvis i en specifik riskgrupp. Hälsofrämjande arbete däremot är 

positiva faktorer som bidrar till ökad hälsa, så kallade friskfaktorer och där avsikten är att 

förbättra människors egenupplevda hälsa (Winroth & Rydqvist, 2008). Hälsofrämjande arbete 

är i regel en sektorövergripande verksamhet och innefattar ett multiprofessionellt tänkande. 

Exempel på hälsofrämjande arenor är skolor och arbetsplatser (Medin & Alexanderson 2000).  

Metodval  
Utifrån syftet att beskriva och förstå skolsköterskornas och rektorers uppfattning valde 

författaren att använda en kvalitativ undersökningsmetod (Bryman, 2002). Genom kvalitativa 

intervjuer ges möjlighet att under undersökningens gång, utveckla frågeställningen så att det 

är individens uppfattning av vad som är relevant som behandlas (Bryman, 2002). 

Deltagare 

Studien bygger på telefonintervjuer med tre skolsköterskor och tre rektorer verksamma i tre 

olika län i Norrland, där man använder sig av hälsobesök enligt Västernorrlandsmodellen.  

Strategiskt urval har tillämpats utifrån deltagarnas profession jämt fördelat på olika 

skolstadier och län. Det strategiska urvalet görs för att få fram eventuella olikheter i 

erfarenhet och uppfattningar kring frågeställningarna (Patton, 1990). Alla tre skolsköterskor 

är kvinnor, medan en av rektorerna är man. Deltagarna är verksamma vid olika skolor (tabell 

1). 

Tabell 1. Deltagarnas karaktäristika. 
 
Informant Titel Ålder Antal år i 

yrket 
skola Område 

1 rektor >60 4 år högstadiet stad 
2 rektor >60 15 år gymnasiet stad 
3 rektor >60 19 år Låg- mellanst. stad 
4 skolsköterska >60 19 år gymnasiet stad 
5 skolsköterska >40 5 år Låg- mellan- 

högstadieskolor 
stad 

6 skolsköterska >50 13 år F- 9- skola stad 
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Författaren vände sig inledningsvis till samordnande skolsköterska eller medicinskt 

ledningsansvarig i de olika länen, eftersom denne i sin profession borde inneha en god 

överblick över personer som i sin profession har erfarenhet och kännedom kring hälsobesök 

och hälsofrämjande arbete. Medicinskt ledningsansvarig eller samordnande skolsköterska på 

respektive enhet där studien genomfördes fick läsa det informationsbrev som riktade sig till 

skolsköterskor samt rektorer (bilaga 1). Därefter ombads medicinskt ledningsansvarig eller 

samordnande skolsköterska att rekommendera minst tre skolsköterskor och rektorer var 

utifrån inklusionskriterierna. Därefter togs kontakt med personer som av medicinskt 

ledningsansvarig eller samordnande skolsköterska uppfyllde kriterier i urvalet. Avsikten var 

att den medicinska ledningsansvarige även skulle rekommendera rektorer som informanter 

utifrån inklusionskriterierna. De tillfrågade medicinskt ledningsansvariga/samordnande 

skolsköterska hade dock ingen kännedom om rektorerna och kontakt togs därför med 

respektive kommuns växel. Genom växelns försorg kopplades författaren till rektorer, där den 

som svarade på uppringningen blev tillfrågad att medverka. En blandning av strategiskt urval 

samt slumpen tillämpades därmed.  Informanterna informerades skriftligt (bilaga 1) och 

muntligt per telefon. Författaren tog därefter kontakt med dem efter ungefär en vecka för att 

tillfråga om de ville delta i studien.  Alla de tillfråga informanterna tackade ja till att 

medverka. Slumpen avgjorde åldern som varierade mellan >40 år till >60 år. Informanterna 

hade mellan 4 till 19 yrkesverksamma år som skolsköterska eller rektor (tabell 1). 

Datainsamling 
Data samlades in genom individuella semistrukturerade telefonintervjuer med stöd av en 

intervjuguide (bilaga 2, bilaga 3). Telefonintervjuerna genomfördes i samråd med 

informanterna vad gällde tidpunkt. På grund av kostnadsskäl valdes telefonintervjuer, då 

några av informanterna bodde ca 90 mil från intervjuaren och utifrån att telefonintervju är en 

tillförlitlig metod. Detta grundas på att studier som jämfört texter och skalor från telefon- 

respektive besöksintervju har funnit likvärdiga resultat (Sturges & Hanrahan 2004 ;Nord & 

Hopwood 2007). En semistrukturerad intervjuguide upprättades för att underlätta de 

kvalitativa intervjuerna (bilaga 2, bilaga 3). Exempel på tre huvudfrågor som ställdes var 

”Vad är din erfarenhet av hur statistik från hälsoenkäter och hälsobesök används? Och ”Hur 

tar skolans ledning samt vårdgivare tillvara på det som framkommit av hälsobesöken? samt ” 

Har skolsköterskan något stöd i organisationen för att göra något åt det hon får kunskap om 

genom hälsosamtalen?  
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Alla sex intervjuerna spelades in på bandspelare och genomfördes utan störningsmoment. 

Telefonintervjuerna genomfördes av författaren på ett likartat sätt och försökte hållas på en 

neutral nivå samt med en följsamhet. Detta för att författarens förförståelse och förkunskap 

inte skulle prägla eller styra informanternas berättelse åt något håll. Informanterna gav 

respons och viljan att berätta var god. Även anteckningar gjordes under samt efter intervjun 

för att dokumentera de viktigaste aspekterna av intervjun (Bryman, 2002). Efter genomförda 

intervjuer uppmanades deltagarna att höra av sig via telefon om någon fundering uppstod eller 

om intervjupersonen ville tillägga något till intervjun. Intervjuernas längd varierade mellan 

40-60 minuter.  

 

Analys  

Som analysmetod användes kvalitativ innehållsanalys, med fokus på manifest 

abstraktionsnivå baserad på Lundman och Hällgren Graneheim (2008) beskrivning av denna. 

En manifest analysnivå innebär att beskriva det synliga och tydliga i texten, vilket görs genom 

att beskriva vad informanterna säger. Fokus i analysen låg på att lyfta fram de skillnader och 

likheter som kunde identifieras i textinnehållen vilka sedan uttrycktes i subkategorier och 

kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Kvalitativ innehållsanalys har vissa 

etablerade begrepp som författaren arbetade efter. 
 

Det transkriberade datamaterialet lästes upprepade gånger för att få en helhetsbild. 

Meningsbärande enheter som motsvarade syftet identifierades därefter i analysenheterna. 

Kondenserade meningsenheter bildades efter att meningsenheterna kortats ned för att göras 

mer lätthanterliga, utan att förlora det centrala innehållet och innebörden av texten (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2008). I nästa steg abstraherades de kondenserade meningsenheterna 

och försågs med en kod som kortfattat beskrev dess innehåll. Giltigheten av de som 

abstraherats kontrollerades gentemot meningsenheter och kondenserad text. Relationen 

mellan de olika koderna analyserades och koder med liknande innehåll sammanfördes i 

subkategorier. Genom analysprocessen som inledningsvis startade med en stor mängd 

subkategorier, kunde författaren i reflekterande diskussioner med sig själv kondensera dessa 

till 12 subkategorier och tre kategorier (tabell 2.). Enligt Lundman & Hällgren Graneheim 

(2008) används vid manifest innehållsanalys en viss grad av tolkning. Under analysprocessen 

återkom därför författaren upprepade gånger till den transkriberade texten för att se att 

tolkningen överensstämde. Detta för att säkerställa att tolkningen av datamaterialet 
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abstraherade den ursprungliga texten. Exempel på analysprocessen med enheter, 

kondenserade enheter, koder, subkategorier och kategorier (bilaga 4.) 

Etiska överväganden  

Respondenternas deltagande i studien byggde på principen om informerat samtycke. 

Information om studien, inkluderande information om anonymitetsskydd, sekretess etcetera 

fanns med i det brev som skickades till dem som ingick i det representativa urvalet (bilaga 1).  

Personer som blev tillfrågade och som samtyckte till att delta i studien blev informerade om 

möjligheten att närsomhelst kunna dra sig ur intervjuerna. Intervjumaterialet har hanterats 

konfidentiellt enligt Helsingforsdeklarationen (2008). Risken i denna studie var att 

informanterna kunde erfara det svårt att tala negativt om ämnet i fråga eftersom det kunde 

beröra deras arbetsledare eller chef.  Genom att redovisa intervjuerna på ett konfidentiellt sätt 

utan att syftet med uppsatsen påverkats har denna risk minimerats. För att ytterligare stärka 

anonymiteten har inte arbetsplatsens geografiska position nämnts i texten. Under den period 

som datainsamlingen/ intervjuerna skedde, fanns möjlighet att kontakta författaren via e-post 

och telefon. 

RESULTAT  
 

Bearbetning av rådata utmynnade i tre övergripande kategorier och 12 subkategorier. Nedan 

beskrivs de övergripande kategorierna med tillhörande subkategorier. Kategorier och 

subkategorier belyses med hjälp av citat.  

 

Tabell 2. Kategorier och subkategorier 
Kategorier Subkategorier 
Att skapa en bild av elever och skolmiljön •  uppmärksamma eleven 

•  uppmärksamma gruppen 
•  uppmärksamma skolmiljön 
•  uppmärksamma resultat från enkäter 

 
Att bidra till preventiva och hälsofrämjande 
insatser 

•   utveckla och förbättra 
•   vilja göra mer 
•   stödja samarbete 

 
 

Att föra fram och få gehör •  jämföra hälsodata  
•  sammanställa och presentera 
•  välja strategi 
•  anpassa brister 
•  främja förankring 
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Notationsmall: 
[…] Irrelevant text runt citatet har plockats bort 
….   Paus i berättelsen 
[    ] Ord inom hakparentesen bidrar med förtydligande information 
 
 
Att skapa en bild av elever och skolmiljö 
 
Den första kategorin, att skapa en bild av elever och skolmiljö, innefattar att skolsköterskan 

genom enskilda hälsosamtal med elever tillsammans med hälsostatistiken skapade en bild av 

eleven, klassen och skolmiljön, som sedan förmedlades till skolledning, lärare samt 

elevhälsoteam. Skolan använde sig även av olika enkäter som gav en kompletterande bild av 

klassen och miljön på skolan. Kategorin beskrivs genom fyra subkategorier. 
   
Uppmärksamma eleven  

Skolsköterskorna berättade att de träffade eleverna för ett individuellt hälsosamtal i 

förskoleklass, årskurs fyra, sju samt första året på gymnasiet. Inför samtalet fyllde eleverna i 

en enkät i klassrummet eller enskilt inne hos skolsköterskan. Att fylla i den inne hos 

skolsköterskan ansåg skolsköterskor minska risken för att eleverna tittade på varandras svar 

och därmed ej vågade svara ärligt på frågorna. Utifrån vad som framkommit i hälsosamtalet 

med den enskilda eleven lämnades efter samtycke av eleven, information av skolsköterskan 

till rektor samt elevhälsoteam. Om någon elev mådde dåligt blev även arbetslag och mentorer 

informerade kring detta. Rektorers uppfattning var att man genom att stötta enskilda elever, så 

stöttades även gruppen elever. 
 

”Informationen får jag ju framför allt i mina möten med det som vi kallar för EHT-teamet. 

Där ingår ju vår skolsköterska i detta. Och hon lyfter alltid utifrån sitt perspektiv dom 

aktuella eleverna som kommer fram här då” (rektor 1). 

 

Uppmärksamma gruppen 

Att lyfta frågor på gruppnivå blev allt vanligare enligt rektorerna. Skolsköterskan förde 

statistik fortlöpande och gjorde en sammanställning av resultatet från hälsoenkäterna och 

lämnade en generell presentation till rektor samt till elevhälsoteamet. Ibland tog 

skolsköterskan personlig kontakt med rektorn för information om klassen. Information från 

hälsostatistiken till rektorerna rörde arbetsmiljöfrågor samt styrkor och svaga punkter i 

grupperna som behövde utvecklas exempelvis trivsel och klassrumsmiljö.  
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”Alltså det [presentation av hälsostatistiken] är väldigt bra tycker jag. På något sätt får dom 

en helhets bild över måendet i gruppen, vilket dock kan i många stycken bekräftas eller ….. 

och det i sin tur skapar ju också en dialog om ja vad behöver vi då göra.  Visar det sig att t ex 

de tycker att det är oro i gruppen, om eleverna säger vid hälsosamtalen att de upplever att de 

inte har möjligheter att koncentrera sig, för det är surrigt i klassen eller ja, vad vilka uttryck 

det nu kan ha så då är det ju självklart att dom som i fronten kan göra någonting åt det, det 

är ju pedagogerna”(rektor 2). 
 

Både skolsköterskor och rektorer upplevde att resultatet ofta överensstämde med den bild 

rektorn hade om klassen. Under konferenser om klassen informerade skolsköterskan även 

lärarna kring delar av resultatet, utan att utelämna enskilda elever. En helhetsbild av gruppen 

förmedlades vilket ofta bekräftade eller skapade en dialog i elevhälsoteamet och i arbetslagen. 

Frågor kring frukostvanor samt rökning och andra droger väckte ofta diskussioner. 
 

”Men just det här med frukost och rökning och …ja droger, vissa år kan det vara i någon 

klass som det är flera som är drogliberala tillexempel, ja, att man har samtal kring det [i 

elevhälsoteamet och i arbetslaget] om vad kan vi göra och så vidare” (skolsköterska 4). 

 

Uppmärksamma skolmiljön 

Utifrån resultatet från hälsosamtal och hälsoenkäter kunde skolsköterskan påvisa behovet av 

förbättringar av elevernas skolmiljö. Enligt skolsköterskorna har detta medfört att 

skolledningen uppmärksammat brister i skolan. Skolsköterskor har som exempel rapporterat 

in antal elever med huvudvärk eller ryggbesvär kopplat till skolmiljön och man har därigenom 

kunnat se sambandet mellan yttre miljö och hälsa, vilket resulterat i förbättringar av 

skolmiljön.  
 

[…]” och då tog jag faktiskt det resultatet till mina rektorer och sade, nu larmar jag om det 

här så att ni vet om det, att vi har många elever som får besvär utav att de sitter framför 

datorerna så mycket som de gör …. Och det fick faktisk resultatet att vi fick in höj- och 

sänkbara stolar till alla elever” (skolsköterska 6). 
 

Resultatet från hälsosamtalen och hälsostatistiken har även varit användbara i idrottsämnet på 

skolan. Elevernas åsikter och upplevelser i ämnet har framförts till rektor och idrottslärare, 

som haft dialog med eleverna. Elever som känner sig utsatta, klagomål på exempelvis duschar 

och toaletter brukar främst åtgärdas.  
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Uppmärksamma resultat från enkäter 

Det framkom skiftande erfarenheter gällande de olika enkäter som delades ut på skolorna. 

Enkäterna var utskick från exempelvis Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 

(CAN), en gemensam enkät för alla skolor i kommunen samt skolans egen trygghetsenkät. 

Rektorerna erfor att enkäterna gav dem hjälp att fördela resurser och bygga organisationen, så 

att alla elever skulle känna sig trygga i skolan. Den kommungemensamma enkäten 

kompletterad med egna enkäter och hälsostatistiken gav en utförligare bild ansåg de.  
 

”Vi gör en kommungemensam enkät som är ganska stor och omfattande, sedan kompletterar 

vi med enklare egen enkät och sedan till det så finns då hälsosamtalen. Så att vi kan koppla 

ihop och få en bild över det” (rektor 1). 
 

Flera enkäter på skolan samtidigt kunde dock skapa problem. Många enkäter kunde medföra 

att elever, personal och skolledning blev enkättrötta eftersom de tog mycket tid från 

verksamheten. Skolsköterskor erfor att skolan tog hellre till sig statistik från olika 

enkätundersökningar med liknade innehåll som hälsoenkäten än själva hälsostatistiken. Dock 

kunde skolsköterskor se att yttringar i samhället och skolan, tillsammans med resultatet från 

hälsostatistiken kunde vara ett led i åtgärder mot exempelvis rökning och droger.   
 

[…]” men det är trögt, jag kan säga att det är jätte trögt, det är otroligt trögt, och man tar 

hellre till sig undersökningar från drogvaneundersökningen, man har trivselenkäter på 

skolan, som egentligen säger precis samma sak som vårat fast det är, jag vet egentligen, jag 

kan inte säga vad det beror på, varför det blir så här, men mycket kan förbättras” 

(skolsköterska 6). 

 

Att bidra till preventiva och hälsofrämjande insatser 

Den andra kategorin, att bidra till preventiva och hälsofrämjande insatser består av tre 

subkategorier. Kategorin identifierades utifrån att det under intervjuerna framkom att samtliga 

informanter uppfattade skolan som en viktig arena för det hälsofrämjande arbetet samt att det 

hade en vilja att utöka och utveckla detta arbete.  
 

Utveckla och förbättra   

Under intervjuerna framkom från rektorer och skolsköterskor att kvalitén på hälsosamtalen 

och hälsostatistiken ökat de senaste åren. Enligt skolsköterskorna gjordes hälsosamtalen mer 
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ingående än tidigare. Det är ett förebyggande arbete där man träffar eleverna enskilt och 

samtalar om livsstilsfrågor. Hälsostatistiken kompletterades med resultatet från 

hälsosamtalen. Skolsköterskan sammanställde resultatet från hälsoenkäterna samt tolkade in 

elevernas svar utifrån hälsosamtalet, vilket styrkte resultatet och gav en mer utförlig bild 

enligt skolsköterskorna. Hälsoenkäten och hälsosamtalet kompletterade därmed varandra, 

dock framstod själva samtalet som det primära och hälsostatistiken sekundär. 
 

”Det har också blivit bättre och bättre, [informationen från skolsköterskorna] […] och jag ser 

att de [skolsköterskorna] tar mer tid om de går ut i klasserna och så, som de inte heller gjorde 

för något år sedan” (rektor 3). 
 

Skolsköterskorna ansåg att samarbete med landstinget hade varit viktigt för utvecklingen av 

hälsosamtalen. En framgångsfaktor som nämndes var att knyta till sig en grupp skolsköterskor 

som var intresserade av hälsosamtalet och statistiken och som kunde driva utvecklingen 

vidare. Hälsoenkäten hade utvecklats och ansågs av skolsköterskor vara ett bra verktyg som 

man ej kunde vara utan. Det har förekommit många åsikter om frågorna i enkäten och 

skolsköterskor i de olika kommunerna har fått jämka för att enas om gemensamma frågor i 

enkäten. Att skolsköterskor samarbetade länsövergripande ansågs också förbättra kvaliteten 

genom att man delade med sig av erfarenheter. Enligt skolsköterskor bidrog hälsostatistiken 

till åtgärder, men sammankopplades ej alltid med det. Det ansågs ta några år att se fördelarna 

med hälsostatistiken. 
 

Vilja att göra mer 

Rektorer beskrev att det hälsofrämjande arbetet, de senaste åren fått ta mer plats utifrån ett 

mer salutogent synsätt på skolorna. Rektorer beskrev även att det hälsofrämjande arbetet var i 

utveckling och förbättrades hela tiden. Möjligheten att möta upp behoven var begränsade och 

man gjorde det som man ansåg vara möjligt utifrån de resurser man förfogade över. Behovet 

av mer tid för elevhälsan att arbeta med det främjande arbetet i olika grupper nämndes av 

rektorer. 

”Det jag kan tycka, det är ju just det här, att fortfarande så är det ju att vi skulle behöva 

mycket mer tid för elevhälsan just med det här främjande arbetet med eleverna i de olika 

grupperna” (rektor 2).    
 

Skolsköterskorna upplevde det både viktigt och roligt att arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande. Att arbeta hälsofrämjande ansåg skolsköterskorna vara deras viktigaste 
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uppdrag. Hälsoenkäterna gav ett bra underlag att arbeta vidare på, dock upplevde 

skolsköterskorna att de ej hade tid till att arbeta konkret med åtgärder i den omfattning som 

vore önskvärt. 

”Ibland är ju den frustrationen som jag kan känna att man får så bra resultat av dom här 

enkäterna, man får så mycket material, men tiden för att verkligen jobba rent konkret finns 

inte alla gånger i den omfattning som jag skulle önska”(skolsköterska 5). 
 

Skolsköterskorna önskade arbeta mer med grupper av elever. Organisationen upplevdes 

slimmad vilket försvårade möjligheterna att följa upp resultatet av hälsostatistiken. 

Skolsköterskor upplevde att de fick förståelse av rektorer vid presentation av hälsostatistiken, 

dock saknades resurser att jobba vidare med olika insatser och åtgärder.  
 

Mer tid och möjlighet att arbeta kring områden som rör livsstil som exempelvis sömn och 

matvanor nämndes. Skolsköterskan försökte också arbeta med pedagogerna kring resultatet. 

Eftersom lärarna är flera till antal ledde även det till svårigheter att hinna med. 

 

Stödja samarbete 

Både skolsköterskor och rektorer beskrev vikten av samarbete i elevhälsoteamet kring 

resultatet från hälsobesöken och hälsostatistiken. I vissa elevhälsoteam gjordes en årlig 

planering där resultatet av hälsostatistiken redovisades med övrigt elevhälsoarbete. Kring det 

hälsofrämjande arbetet behövdes även samarbetet mellan lärare och elevhälsoteam. 

Genomgång av resultatet fördes i elevhälsoteamen, där teamet tittade på olika områden, om 

något stack ut eller behövde åtgärdas. Enligt deltagarna fördes analys kring vad olika 

professioner kunde bidra med. Även lärare hjälpte till att göra de förbättringar man kunde 

utifrån informationen från hälsobesöken/statistiken. Skolsköterskorna beskrev även vikten av 

ett fungerande samarbete mellan landsting och kommun kring hälsostatistik och fortbildning.  

”Vi gör också så att vi presenterar det här för programlagets lärare och i samverkan rektor, 

skolsköterska och övrig elevhälsa så, och även studieyrkesvägledare är med i det här arbetet. 

Så analyserar vi och tittar lite grand på, ja vad kan de olika professionerna bidra med och 

vad kan vi göra tillsammans, för det här bygger ju på att man arbetar tillsammans i olika 

hus” (rektor 2). 
 

Att föra fram och få gehör 

Den tredje kategorin, att föra fram och få gehör, identifierades utifrån att det under 

intervjuerna framkom att hälsostatistiken presenterades i olika sammanhang samt att de 
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förekom skiftande svårigheter att föra fram resultaten från hälsobesöken vilket föranledde 

olika strategier. Kategorin har fem subkategorier.  

   

Jämföra hälsodata 

Skolsköterskorna berättade att svaren från hälsoenkäterna matades in av skolsköterskorna i en 

databas som landstinget tillhandahöll. Statistik kunde hämtas ut klassvis, kommunvis samt 

länsvis. Skolsköterskan tog ut diagram på resultatet och jämförde med föregående års resultat, 

detta för att kunna ge lärare och rektorer en återkoppling på eventuella insatser som givit 

resultat.  

”Vi är ju så få, så jag printar ut de här diagrammen. Och visar och går igenom och oftast så 

är jag förberedd och där jobbar vi olika men jag gör så att jag går tillbaka och tittar, hur såg 

det ut på skolan i fjol? Är det någon skillnad, framför allt om man ser då att man har jobbat 

med vissa saker så att lärarna och rektorerna eller rektorerna framför allt får en återkoppling 

på att ja vi satte ju in det här arbetet i fjol och i år svarar eleverna att det är bättre. Så dom 

också får feed-back på att det ger resultat och att de även också känner att det händer lite. Så 

att då sitter vi ner och så presenterar jag diagram för diagram och så pratar vi lite runt 

det”(skolsköterska 5). 
 

Under intervjuerna framkom även att man kunde jämföra resultatet från hälsostatistiken 

mellan skolor i kommunen. Information om skolans hälsostatistik presenteras ibland för 

föräldrar till elever på skolan, där skolans resultat jämfördes med kommunens övriga skolor. 

Tveksamhet till att jämföra resultat mellan skolor framfördes av rektor eftersom resultatet 

kunde variera år för år pp grund av olika klasser. Enligt både rektor och skolsköterska ledde 

hälsostatistiken till tankeställare och återblickar.  

 

Sammanställa och presentera 

Resultatet från hälsostatistiken användes på olika vis i kommunerna.  Resultatet användes till 

viss del i några kommuners välfärdsbokslut. Även i kommunens presentation av olika 

målområden användes hälsostatistiken i presentationen. Det framkom dock önskemål om att 

politiker och tjänstemän blev mer insatta i ämnet. För att påverka både politiker, skolledning 

samt föräldrar gjorde skolsköterskorna en pressrelease efter att landstinget sammanställt 

kommunens resultat. Att medicinskt ledningsansvarig sammanställde den övergripande 

statistiken och presenterade resultatet för barn och utbildningsnämnden var ett annat sätt att få 

ut resultatet till kommunledningen.  
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”Vi har försökt i skolsköterskegruppen, om man säger varje år, när landstinget har gjort, 

alltså sammanställt all data i vår kommun, så gör ju vi en pressrelease så, att vi på nått sätt 

går ut och talar om vad vi har sett för någonting, i massmedia, i radio, i TV för att försöka 

påverka utåt… om man tänker rektorer, skolchef och politiker som faktiskt har tagit det här 

beslutet måste se det här, så alltså på det sättet så försöker vi påverka, påverka utåt. 

Föräldrarna är också en jätte viktig del i det här, att dom också kan se det här på nått sätt 

hjälpa till i det här arbetet” (skolsköterska 6). 
 

Det framkom även att rektorerna skulle använda sig av resultatet i verksamhetsberättelser och 

kvalitetsredovisningar, dock framkom kritik om att resultatet fick litet utrymme i dessa 

sammanhang.  
 

”Den [hälsostatistiken] får jag då av min skolsköterska, för att då skall jag göra 

kvalitetsuppföljning […] jag har inte jobbat så mycket annat än vid direkta kvalitetsarbetet 

och gått in och titta på det.” [hälsostatistiken] (rektor 1). 
 

”Det som jag vet är att alla rektorerna skall använda det här i sin verksamhetsberättelse, men 

och andra sidan så tänker man då att, är det ingen som ifrågasätter att man bara skriver två 

rader så. Det har slagit mig så många gånger” (skolsköterska 6).  

 

Välja strategi 

Att ta fram resultat från hälsosamtalen var något som tog tid och kraft av skolsköterskorna. 

För att orka med sitt arbete ändrade skolsköterskorna strategi utifrån rektor. Att enbart göra 

hälsobesöken, men ej bemöda sig för att föra fram hälsostatistiken till en rektor som ej visade 

intresse var ett sätt. Att vänta på att rektorn efterfrågade hälsodata eller att vända sig till de 

personer som var intresserade av statistiken, var erfarenheter som framkom. Genom att 

skolsköterskan accepterade att vissa rektorer ej visade intresse och engagemang minskades 

skolsköterskans påfrestningar av frustration. En ytterligare strategi vid presentationen av 

statistiken var att påvisa det som fungerade bra och ej enbart betona det som visade dåliga 

värden för att ej bli tagna för ”gnälltanter” som endast påpekar det som ej fungerar på skolan. 
 

”Dom som är intresserad av det här, de ska man också jobba med, för det är där man når 

framgång, och de som inte vill göra det här, nej men ok, då träffar jag barnen men sedan gör 

jag inte så mycket mera. Så man får välja lite strategi för att överleva själv, för jag jag tycker 
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att det är ett bra verktyg, där man får veta mycket om hur barn och ungdomar 

mår”(skolsköterska 6). 
 

Anpassa brister 

Skolsköterskorna uppgav att resultatet från hälsostatistiken kunde användas mer i det 

hälsofrämjande arbetet än vad som gjordes idag. Skolsköterskor uppgav att det även fanns 

brister och förbättringsområden som skulle underlätta användandet av statistiken. Databasen 

uppfattades ålderdomlig och man önskade fler möjligheter att nyttja statistiken. Eftersom 

statistik från små klasser ej kunde slås samman fanns en risk att enskilda elever skulle 

identifieras. Detta medförde att skolsköterskan plockade bort vissa svar som stack ut, för att 

därigenom förhindra eventuella spekulationer om vem som svarat vad. Detta medförde att 

skolsköterskan anpassade statistiken för att säkerställa sekretessen för enskilda elever. 
 

”Det är ju det här om det sticker ut något speciellt, ibland så måste man ju plocka bort, vi har 

bara en t ex av någonting, då måste vi plocka bort den innan jag redovisar statistiken för 

annars blir det, och det är min erfarenhet, då blir den frågan; men vem är det här?” 

(skolsköterska 4). 
 

Resultatet presenterades ibland med hjälp av power point. För varje fråga krävdes en power 

point bild. Skolsköterskan valde bort vissa frågor för att lyfta de hon ansåg vara viktigast, 

eftersom skolsköterskan upplevde att det blev för många bilder att presentera. Att kunna följa 

upp hur man använt sig av hälsostatistiken samt följa trender var förbättringsområden som 

nämndes. 
 

[…]”statistiken är lite ålderdomlig på det sättet att man inte kan välja bättre möjligheter att 

kunna nyttja statistiken”[…] (skolsköterska 6). 
 

Främja förankring 

Engagemanget och intresset att ta tillvara resultatet från hälsobesöken och hälsostatistiken såg 

olika ut bland rektorerna. Det byggde på vad rektorerna ansåg att hälsostatistiken kunde 

användas till. Det fanns skiftande uppfattningar hos rektorerna om vad hälsostatistiken bidrog 

till. Att statistiken bidrog till insatser på grupp och individnivå nämndes.  
 
”Ja det är väl både på grupp, ja mest gruppen kanske och individnivå egentligen” 

[vad hälsostatistiken bidrog till] (rektor 3). 
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Presentationen av hälsostatistiken ansågs viktig. Oftast blev det en bra dialog kring resultatet i 

elevhälsoteamet och med arbetslaget. Rektorerna tyckte i regel att det var viktigt att agera på 

det som eleverna tyckte var av vikt. En annan erfarenhet som framkom under intervjuerna var 

att hälsostatistiken ej bistod med insatser på gruppnivå utan användes främst vid 

kvalitetsredovisningen. Andra enkäter eller undersökningar gav en tydligare bild ansåg man.  
  
”Jag känner inte riktigt på det sättet att den ger så mycket [hälsostatistiken], det är det 

dagliga arbetet med eleverna, det och just det här arbetet tillsammans med kamratstödjare 

som jag ser som viktigaste instrumentet för att läsa av läget ” (rektor 1). 
 

Under intervju med skolsköterskor framkom uppfattningen att rektorer ej alltid såg 

sammankopplingen mellan hälsostatistiken och de åtgärder som vidtogs. En annan 

uppfattning som framkom var att vissa rektorer ej förstod värdet av materialet och därmed var 

dåliga på att ta till sig resultatet. Skolsköterskornas uppfattning var att det var viktigt att 

utveckla arbetet med analysen och återföring av hälsostatistiken samt att vårdgivare, 

utbildningsförvaltning och förvaltningschef blev mer insatta i detta. Skolsköterskorna 

uppfattade att det tog tid att förankra saker, att det tog många led innan informationen nådde 

ut till alla. Erfarenheter från skolsköterskorna var att hälsostatistiken bör förankras väl hos 

rektor och övriga i organisationen innan man startar upp samt att man planerar in från början 

när och hur man skall återföra resultatet och hur man jobbar vidare med det.  
 

”Men jag tycker ändå att rektorn på min skola eller mina skolor skall jag säga är 

intresserade och vill ta tillvara det här, sedan är det olika för vi resonerar hela tiden vi 

skolsköterskor i kommunen, det ser väldigt olika ut i kommunen hur rektorerna, vad dom 

visar för intresse och vad dom visar för engagemang omkring det och vad de själv vill, …. för 

det bygger lite på vad de tycker vi kan använda enkäten till också” (skolsköterska 5). 

 

 
DISKUSSION 
 

Sammanfattning av huvudresultatet 
Syftet med studien var att undersöka hur skolsköterskor och rektorer uppfattar att information 

från hälsobesöken påverkar det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på grupp och 

organisationsnivå inom skolan. I resultatet framkommer att hälsobesöken och hälsostatistiken 

bidrog till att uppmärksamma elevers hälsa och skolmiljö. Presentation och analys av 

hälsostatistiken i elevhälsoteamet ansågs viktig av både rektorer och skolsköterskor. 
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Skolsköterskorna ansåg att hälsostatistiken gav ett bra underlag för förebyggande och 

hälsofrämjande insatser samt ansåg att resultatet bidrog till förbättringar av elevernas 

skolmiljö. Denna tydlighet framkom ej hos rektorer som uppgav skiftande åsikter i frågan. Att 

resultatet endast nyttjades vid kvalitetsredovisningar, till att det bidrog till åtgärder på individ- 

och gruppnivå nämndes av rektorerna. Både skolsköterskor och rektorer uppgav bristen på tid 

och resurser som ett hinder i det hälsofrämjande arbetet. Skolsköterskorna upplevde ibland 

svårigheter att föra fram resultatet från hälsostatistiken till rektorer samt uppgav brister i 

databasen som ett hinder i nyttjandet av statistiken. Att utveckla arbetet med analysen och 

återföringen av hälsostatistiken ansågs vara förbättringsområden.   

 
Resultatdiskussion 
 

Att uppmärksamma elevernas hälsa och arbetsmiljö. 
 
Skolsköterskor och rektorer beskrev hur resultatet från hälsobesöken och hälsostatistiken 

bidrog till att uppmärksamma behovet av förbättringar för den enskilde, gruppen och i 

skolmiljön. Elevernas självupplevda hälsa samt trivsel och synpunkter kring skolmiljön fick 

därmed en möjlighet att framträda. Hälsosamtalet har därmed en ansats av ”bottom- up” vilket 

bygger på de berördas egen analys av nuläget och också hur de vill arbeta vidare utifrån detta 

läge, det vill säga hur beslutsfattande i en organisation går till (Medin & Alexandersson, 

2000). 
 

Rektorer framhöll vikten av flera olika enkäter för att säkerställa bilden av elevernas 

självupplevda hälsa och skolmiljö. Skolsköterskorna upplevde att rektorer hellre tog till sig 

statistik från andra enkäter med liknande innehåll som hälsoenkäten. Under intervjuerna 

framkom även att skolsköterskor uppfattade att hälsoenkäten gav en tydligare bild än många 

andra enkäter på skolan, eftersom den efterföljdes av ett hälsosamtal som kunde förtydliga 

svaren på enkäten. Att rektorer hellre tog till sig resultat från kommungemensamma enkäter 

samt enkäter med mindre lokala resultat överensstämmer ej med tidigare studier, där 

betydelsen av lokalt resultat framhölls främja användarfasen (Nygren, 2012). 
 

 
Beskrivningar av hur hälsobesök och hälsoenkäten bidrar till preventiva och 
hälsofrämjande insatser. 
 
I resultatet framkom att skolorna under de senaste åren allt mer övergått från individ- 

perspektivet till att mer fokusera på grupper och hälsofrämjande åtgärder i skolan. Man kan 

förmoda att skollagen (SFS 2010:800) med dess lagtext, som åberopar det hälsofrämjande och 
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förebyggande arbetet haft en påverkan i den riktningen. Under intervjuerna framkommer dock 

att man ofta hade fokus på den enskilde eleven och framhåller att det i sig även hjälper den 

stora gruppen. Enligt Anderson, Thomas, Moore & Kool (2008), är det viktigt att flytta fokus 

från att lägga problemet hos eleven till att söka efter problematiken i den kontext eleven 

befinner sig i. Komplexiteten kring ungdomars hälsa visar att åtgärder oftast behövs på 

faktorer som påverkar skolan (Foti et al., 2011). Enligt Socialstyrelsen (2011) handlar en stor 

del av elevhälsans arbete idag om utredning och diagnostisering av elever i behov av särskilt 

stöd, medan det ofta saknas utrymme för att arbeta långsiktigt med hälsofrämjande insatser. 

Bristen på tid och resurser framkommer i resultatet som en av anledningarna till att det 

förebyggande och hälsofrämjande arbetet fick stå tillbaka. Man kan också skönja brist på 

kunskap och stödjande arbetsformer som ytterligare en orsak till detta, vilket överensstämmer 

med tidigare forskning (Reuterswärd & Lagerström, 2010). Rektorer i studien uppgav att de 

vidtog åtgärder utifrån de resurser som var möjliga att tillgå. Tidigare studier har visat att 

stora elevgrupper samt svagt stöd från arbetsledning begränsat skolsköterskors 

hälsofrämjande arbetet (Moberg, 2008; Reuterswärd & Lagerström, 2010; ). I resultatet 

framkom begreppet frustration som ett uttryck och kan i förlängningen leda till likgiltighet, 

som ett sätt för att överleva i en pressad arbetssituation. Att ej kunna möta upp det behov på 

insatser som hälsostatistiken visar på kan medföra en negativ stress på grund av bristen på 

resurser individen har till sitt förfogande (Karasek & Theorell, 1990). Att kunna ta sin 

omgivning till hjälp, där elevhälsoteamet ses som en resurs och rektorerna som ett stöd kan 

öka hanterbarheten (Kinman, 2008). 

 

Att samarbeta framkommer från samtliga intervjupersoner som något nödvändigt för det 

hälsofrämjande arbetet. Resultatet visade att det förekom lokala årliga elevhälsoplaner där 

resultatet från hälsostatistiken redovisades med övrigt elevhälsoarbetet. Enligt samtliga 

informanter fanns dock inga generella övergripande planer upprättade. Hälsostatistik bör 

göras levande på alla nivåer inom kommunen. Vikten av kommunikation mellan den som 

sprider och den som är mottagare kan ej underskattas (Durlak & DuPre, 2008). En intressant 

upptäckt vid sammanställningen av resultatet var att rektorerna ej hade några synpunkter eller 

förslag på förbättringsområden när det gäller hälsostatistiken. De hade ej heller några 

synpunkter eller erfarenheter kring samarbetet med landstinget.  Delaktighet är en viktig 

framgångsfaktor vid hälsofrämjande interventioner och kan i många sammanhang ha en 

avgörande betydelse (Joan et al., 2001). Kanske en ökad delaktighet från skolans organisation 

kan medföra att intresset ökar för att ta tillvara på hälsostatistiken lokalt på skolorna om även 
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rektorers medverkan och synpunkter efterfrågas i det fortsatta förändringsarbetet med 

hälsostatistiken. Ett hälsofrämjande perspektiv växer inte fram av sig självt i en verksamhet, 

den måste organiseras fram tillsammans med ledning och medarbetare. Inom ramen för en 

hälsofrämjande skola bör det arbetats fram bra rutiner för hur hälsostatistik från hälsobesöken 

ska nyttjas. Det är viktigt att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet har en långsiktig 

karaktär och integreras i skolans ordinarie verksamhet och processer (Ogden, 2005, Joan et 

al., 2001) 

 

Ytterligare en skillnad som framkom i resultatet mellan yrkesgrupperna var frågan om 

hälsostatistiken bidrog till hälsofrämjande åtgärder. Skolsköterskorna var mer samstämmiga i 

sina åsikter om att resultatet bidrog till förbättringar av elevernas skolmiljö och kunde också 

komma med exempel på detta. Mellan rektorerna framkom skiftande åsikter kring frågan. Att 

hälsostatistiken endast nyttjades vid kvalitetsredovisningar till att resultatet främst användes 

på individ- och gruppnivå framkom under intervjuerna. Enligt skolsköterskornas erfarenhet 

sammankopplades ej alltid hälsostatistiken med de åtgärder som vidtagits. Tidigare studier har 

visat att rektorer har svårt att beskriva hur de använt sig av olika enkätundersökningar i den 

praktiska verksamheten (Nygren, 2012). 

 

Skolsköterskor i studien framhöll att samarbetet mellan skolsköterskor i olika kommuner och 

län tillsammans med landstinget givit ökad kunskap och erfarenhet vilket Reuterswärd & 

Lagerström (2010), lyfter fram för ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete. Att utöka 

samarbetet med andra aktörer i samhället kring hälsofrämjande strategier kräver en 

medvetenhet och ett varaktigt engagemang (Whitehead, 2006).  
 
 

Skolsköterskors uppfattning av att föra fram och få gehör för resultatet. 
 
Av resultatet framkommer att skolsköterskor och rektorer hade en samstämmig uppfattning 

om att presentationen av hälsostatistiken skapade en bra dialog mellan lärare och 

elevhälsopersonal. Rektorerna tog oftast elevernas åsikter på allvar vilket överensstämmer 

med skolverkets rapport (2011). I resultatet framkommer dock att skolsköterskor upplevde att 

vissa rektorer visade bristande intresse och engagemang för presentationen av hälso- 

statistiken. Skolsköterskorna efterlyste en bättre förankring av hälsostatistiken hos rektorerna. 

Studier visar att spridning och användning av resultat från hälso- och levnadsvane-

undersökningar inom skolan behöver utvecklas (Nygren, 2012). Annan forskning visar att 

skolsköterskans roll och funktion i skolan ofta är svår att marknadsföra (Barnes et al, 2004, 
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Clansy, 2007). I studien uppger rektorer att de gjorde vad de kunde utifrån skolans resurser. 

Det skulle kunna vara så att vissa rektorer undviker hälsostatistiken på grund av bristande 

resurser i skolan eller på grund av brist på lämpliga åtgärder utifrån hälsostatistiken. 

Undersökningar visar att förutsättningarna att arbeta hälsofrämjande skiljer sig mellan skolor 

och kommuner. En förväntan finns att skolsköterskan skall använda evidensbaserade och 

effektiva hälsofrämjande metoder, vilket ofta saknas inom elevhälsan (Reuterswärd & 

Lagerström, 2010).  
 

Skolsköterskorna uppgav att hälsostatistiken var ett verktyg som de inte ville vara utan, trots 

att databasen inte var användarvänlig. Man kan bli förvånad över att en databas kan utgöra ett 

hinder i nyttjandet av statistiken. I resultatet framkommer att skolsköterskan på grund av 

risken att röja identiteten för enskilda elever samt brister i möjligheten till presentation utifrån 

databasen valde bort svarsalternativ. Detta kan möjligen i förlängningen leda till missvisande 

hälsostatistik. Utifrån ovanstående kan även det tvärprofessionella samarbetet påverkas när en 

profession, det vill säga skolsköterskan är den som väljer vilken statistik som är relevant att 

presentera. Människors delaktighet är nödvändigt för legitimiteten och engagemanget, en 

kvalitet som fodrar pedagogisk insikt och tar tid att etablera (Hanson, 2004). Enligt Foti et al 

(2011) kan hälsodata hjälpa till att driva frågor på en hälsopolitisk nivå. Det behövs därmed 

en levande dialog på alla nivåer. 
 

För att arbeta framgångsrikt hälsofrämjande förordas ett processinriktat förändringsarbete där 

man tar tillvara på erfarenheter som finns sedan tidigare och väger in i nuläget (Tone & 

Green, 2004). Skolsköterskor i studien hade skilda uppfattning på möjligheten av att följa 

trender i hälsostatistiken samt följa upp om hälsostatistiken bidragit till hälsofrämjande 

åtgärder. Eftersom en stor del av skolsköterskans hälsofrämjande arbete upptas av hälso- 

besöket, där insamling av hälsodata ingår som en arbetsuppgift, är detta ett område som enligt 

författaren borde förbättras. Det är viktigt att de insatser som görs utvecklas och förbättras, så 

de har effekt på den unga generationens hälsa (Reuterswärd & Lagerström, 2010; Whitehead, 

2006).  

 

Metoddiskussion  

Utifrån syftet att beskriva och förstå skolsköterskors och skolledningens upplevelse valdes en 

kvalitativ undersökningsmetod (Bryman, 2002). Tre skolsköterskor och tre rektorer inom den 

kommunala verksamheten i tre olika län telefonintervjuades. Under intervjuerna upplevde 
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författaren att det var lättare att få fram utsagor kopplade till hälsostatistiken från 

skolsköterskorna jämfört med rektorerna. Det kunde ibland vara svårt att få rektorerna att 

hålla sig till vad som var relevant för studiens syfte.  Detta har dock inte setts som en nackdel 

i det totala materialet, då data materialet ändå har svarat väl gentemot studiens syfte. 
 

Författaren har kännedom om skolans arbetsfält vilket kan i detta hänseende ses som en 

styrka. Enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2008)  bör tolkningen av en text göras med 

en medvetenhet om den rådande kulturen och livsvillkoren (ibid.)  

Under arbetsprocessen reflekterade författaren kontinuerligt kring syftet med studien och den 

förförståelse som författaren hade inom ämnet.  Ett viktigt steg i analysprocessen är 

forskarens egen förförståelse. Tyglandet av förförståelsen bör finnas närvarande i alla faser av 

forskningen, under intervjun, i samband med analysen, samt när fenomenet beskrivs 

(Dahlberg et al., 2008). Eftersom författaren har kunskap om skolsköterskans profession 

sedan flera år tillbaka kan detta givetvis utgöra ett hinder i objektiviteten. För att försöka vara 

så objektiv som möjligt har författaren försökt redovisa sin förförståelse. 
  
Genom att noggrant beskriva urval och analysarbete ges läsaren möjlighet att bedöma 

giltigheten. Att tydliggöra giltigheten genom citat är ett annat sätt (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008). I resultatet har författaren valt att skriva ut skolsköterska eller rektor för de 

olika citaten. Detta för att visa på eventuella skillnader i uppfattning mellan 

yrkesprofessionerna. Genom att författaren har tydliggjort både urval och analysarbete, samt 

presenterat relevanta citat kan förutsättningar anses föreligga för en god giltighet.  
 

 

Slutsats 
Skolsköterskor och rektorer i studien uppgav att hälsostatistiken bidrog till att skapa en bild 

och uppmärksamma förbättringsområden på olika nivåer. Skolsköterskor uppgav att 

hälsostatistiken gav ett bra underlag för förebyggande och hälsofrämjande insatser samt ansåg 

att resultatet bidrog till förbättringar av elevernas skolmiljö. Rektorerna uppgav skiftande 

erfarenheter kring om hälsostatistiken bidrog till hälsofrämjande insatser. Att resultatet endast 

nyttjades vid kvalitetsredovisningar, till att det bidrog till åtgärder på individ- och gruppnivå 

nämndes av rektorerna. Bristen på tid och resurser var central och uppgavs som hinder i det 

hälsofrämjande arbetet. Det framkom förbättringsområden både vad gäller nyttjandet samt 

användarvänligheten av databasen. Resultatet talar för att information från hälsosamtalen och 

hälsostatistiken kan utvecklas och användas mer på strategisk nivå än det görs idag.  
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Projektets betydelse 

Studieresultatet kan öka förståelsen för vikten av förankring och samarbete kring 

informationen från hälsosamtalen och hälsostatistiken på olika nivåer inom skolan och 

kommunen samt att bristen på resurser påverkar de åtgärder och insatser som kan vidtas 

utifrån hälsostatistiken. Studieresultatet kan även förtydliga betydelsen av en databas som 

motsvarar behovet ute på skolorna.  
 

Förslag till vidare forskning 

Det kan vara av intresse att utöka denna studie till att även innefatta intervjuer med andra 

professioner inom elevhälsan och deras erfarenheter och uppfattning kring hälsostatistiken. 

Det är viktigt att det hälsofrämjande arbetet inom elevhälsan utvecklas, så att insatser som 

görs har effekt. Författaren efterlyser därför vidare forskning kring hur informationen från 

hälsosamtal och hälsostatistik bättre kan tas till vara. 
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Bilaga 1: 

                                                         
Välkommen att medverka i en intervjustudie om hälsobesöken och dess påverkan 

på skolans hälsofrämjande arbete 
 

Varför denna studie?  

Syftet med denna studie är att ta del av de upplevelser skolsköterskor och skolledare har av hur 

hälsostatistik och information från hälsobesöken påverkar det förebyggande och hälsofrämjande 

arbetet i skolan. Studien riktar sig till skolsköterskor och skolledare verksamma i tre nordliga län i 

Sverige. Vi tillfrågar dig om att delta i denna studie, eftersom du har erfarenhet av ovanstående. Det är 

vår förhoppning att du ska uppleva det positivt och meningsfullt att dela med dig av dina upplevelser 

och erfarenheter. Studien kommer att genomförs under hösten 2012. 

Telefonintervju 

Studien kommer att genomföras i form av en telefonintervju. Intervjun kommer att handla om dina 

erfarenheter och upplevelser kring hälsobesöken och dess påverkan på det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet i skolan. Vårt samtal kommer att spelas in på bandspelare. Resultatet kommer 

att redovisas i en uppsats vid Mittuniversitetet och utgöra en grund för eventuellt fortsatt arbete som 

kan publiceras i en vetenskaplig tidskrift. Resultatet av studien kan du ta del av genom kontakt med 

nedan angivna personer. Vi kommer att redovisa intervjuerna på ett konfidentiellt sätt och använda 

fingerat namn och ändra vissa uppgifter om personer utan att syftet med uppsatsen påverkas. 

Kassettbanden förvaras i ett låst skåp och den skrivna texten från intervjun kommer inte att kunna 

kopplas till dig som person. Deltagandet är frivilligt. Du kan avbryta ditt deltagande i studien när du 

vill utan att ange skäl.  

  
Ansvariga för studien 

 Lena Lönnberg                                                                              Evelina   Landstedt                                  

Student, Skolsköterska                                                                   Universitetslektor, handledare  

Tfn: 090- 16 24 47 Tfn: 070 -22 91 847                                         Tfn: 060- 14 86 48 

e-post: lena.lonnberg@umea.se                                      
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Bilaga 2: Intervjumall för skolsköterskor 
 

• Hur länge har du arbetet som skolsköterska? 
 

• Vilka åldrar/stadier arbetar du med? 
 

• Hur ser du som skolsköterska på det hälsofrämjande arbetet i skolan? 
 

• Vad gör du som skolsköterska som kan ses som hälsofrämjande och förebyggande 
arbete för eleverna? 

 
• Berätta om hälsobesöken? 

 
• Vilken roll anser du att hälsobesöken har i skolans arbete med hälsa? 

 
• Vad är din erfarenhet av hur statistik från hälsoenkäter och hälsobesök används?  

 
• Finns det någon plan inom organisationen för hur skolsköterskan ska kunna föra sin 

kunskap om elevernas hälsa vidare till ledningen för skolan samt till vårdgivaren i 
kommunen. 

 
• Förs kunskapen om elevernas hälsa och levnadsvanor på gruppnivå vidare till skolans 

ledning, och i sådana fall hur? 
 

• Hur tar skolans ledning samt vårdgivaren tillvara på det som framkommit av 
hälsobesöken. 

 
• Har skolsköterskan något stöd i organisationen för att göra något åt det hon/han får 

kunskap om genom hälsosamtalen?  
 

• Hur upplever du som skolsköterska möjligheten att föra fram och få gehör från 
skolledningen kring det som framkommit vid hälsobesöken samt hälsoenkäterna. 

 
• Bidrar information och statistik från hälsobesöken till preventiva och hälsofrämjande 

insatser på skolan? 
 

• Vad är din erfarenhet av samarbetet mellan kommun och landsting kring hälsoenkäter 
och databasen? 

 
• Ser du att de skulle behöva göras några förändringar/förbättringar framöver kring 

hälsoenkäterna/statistiken? 
 

• Vad är ditt främsta råd till någon annan organisation som skulle vilja ta efter ert 
upplägg? 

 
• Finns det något annat du vill tillägga? 
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Bilaga 3: Intervjumall för rektorer  
 

• Hur länge har du arbetet som rektor? 
 

• Vilka åldrar/stadier arbetar du med? 
 

• Hur ser du på det hälsofrämjande arbetet? 
 

• Vad gör du i din profession som kan ses som hälsofrämjande och förebyggande arbete 
för eleverna i skolan? 

 
• Vad är din erfarenhet av information från hälsoenkäter/hälsobesök?  

 
• Vilken roll anser du att hälsobesöken har i skolans arbete med hälsa? 

 
• Hur ser du på skolans behov av information från hälsoenkäterna? 

 
• Finns det någon plan inom organisationen för hur skolsköterskan skall kunna föra sin 

kunskap om elevernas hälsa vidare till ledningen för skolan samt till vårdgivaren i 
kommunen. 

 
• Förs kunskapen om elevernas hälsa och levnadsvanor på gruppnivå vidare till skolans 

ledning, och i sådana fall hur? 
 

• Hur tar skolans ledning samt vårdgivaren tillvara på det som framkommit av 
hälsobesöken. 

 
• Hur bistår skolsköterskorna skolledningen med information kring elevernas 

hälsosituation?  
 

• Har skolsköterskan något stöd i organisationen för att göra något åt det hon får 
kunskap om genom hälsosamtalen? 

 
•  Bidrar information och statistik från hälsobesöken till preventiva och hälsofrämjande 

insatser på skolan? 
 

• Vad är din erfarenhet av samarbetet mellan kommun och landsting kring hälsoenkäter 
och databasen? 

 
• Ser du att de skulle behöva göras några förändringar/förbättringar framöver kring 

hälsoenkäterna/statistiken? 
 

• Vad är ditt främsta råd till någon annan organisation som skulle vilja ta efter ert 
upplägg? 

 
• Finns det något annat du vill tillägga? 
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Bilaga 4:  

 

 

	  
	  
Tabell.	  	  Exempel	  på	  enheter,	  kondenserade	  enheter,	  koder,	  subkategorier	  och	  
kategorier.	  
Meningsenheter	   Kondensering	   Kod	   Subkategorier	   Kategorier	  
”Vi	  från	  skolhälsan	  
har	  haft	  en	  stor	  
betydelse,	  för	  vi	  har	  ju	  
kunnat	  rapportera	  
exempelvis	  att	  så	  och	  
så	  många	  har	  huvud-‐
värk	  här	  och	  det	  här	  
kopplar	  vi	  ihop	  med	  
den	  dåliga	  miljön	  
liksom.	  Att	  det	  haft	  
betydelse”.	  
	  

Skolhälsan	  har	  
rapporterat	  t.ex.	  
antalet	  elever	  med	  
huvudvärk	  
kopplat	  till	  den	  
dåliga	  miljön,	  
vilket	  har	  haft	  
betydelse.	  

Kunna	  se	  
samband	  mellan	  
yttre	  miljö	  och	  
hälsa	  

Uppmärksamma	  
skolmiljön	  

Att	  skapa	  en	  bild	  

”Vi	  gör	  också	  så	  att	  vi	  
presenterar	  det	  här	  
för	  programlagets	  
lärare	  och	  i	  sam-‐
verkan	  rektor,	  skol-‐
sköterska	  och	  övrig	  
elevhälsa	  så,	  och	  även	  
studieyrkesvägledare	  
är	  med	  i	  det	  här	  
arbetet.	  Så	  ana-‐
lyserar	  vi	  och	  tittar	  
lite	  grand	  på,	  ja	  vad	  
kan	  dom	  olika	  prof-‐
essionerna	  bidra	  med	  
och	  vad	  kan	  vi	  göra	  
tillsammans,	  för	  det	  
här	  bygger	  ju	  på	  att	  
man	  arbetar	  till-‐
sammans	  i	  olika	  hus”.	  

Elevhälsoteamet	  
och	  rektor	  
presenterar	  det	  
för	  programlagets	  
lärare.	  De	  
analyserar	  vad	  de	  
olika	  
professionerna	  
kan	  bidra	  med	  
samt	  vad	  de	  
tillsammans	  kan	  
göra.	  

Presentation	  och	  
analys	  
tillsammans	  med	  
elevhälsoteamet	  
och	  programlaget.	  

Stödja	  samarbete	   Att	  bidra	  till	  
preventiva	  och	  
hälsofrämjande	  
insatser	  

”Det	  tar	  sådan	  tid	  att	  
förankra	  saker	  här.	  
Så	  det	  är	  inte	  gjort	  i	  
en	  handvändning.	  Det	  
är	  så	  många	  led	  
innan	  man	  får	  ut	  
information,	  att	  det	  
blir	  känt	  överallt	  
liksom”.	  

Det	  tar	  tid	  att	  
förankra	  saker.	  
Det	  är	  många	  led	  
innan	  
informationen	  når	  
ut	  till	  alla	  

Tar	  tid	  att	  
förankra	  

Främja	  förankring	   Att	  föra	  fram	  och	  
få	  gehör	  

 

	  
	  
	  


