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Abstract 

In the past decade the number of refugees coming to Sweden has increased. Swedish school nurses daily meet 

refugee children from different countries around the world. These children have often experienced different 

traumas in their lifetime, which may have resulted in mental health problems. The aim of this study was to 

highlight school nurses and their experience of mental health problems in refugee children. The study used a 

qualitative approach and data was collected through individual interviews, which were analysed by manifest 

content analysis. The study included eight nurses with experience from working with refugee children. The 

categories in this study included Mental Health Problems as a Wide Concept, Perceived Symptoms and Lack 

of Knowledge, Culture and Importance of Family, and The Work of The School Nurse´s. The results showed 

that unaccompanied refugee children had greater mental health problems than those who came with their 

families. It also showed that refugee children who came with their families had mental health problems 

because of previously experienced traumas. The school nurses included in this study believed that all refugee 

children, despite having experienced previous traumas, did not necessarily feel unwell. More time and 

knowledge on the subject of Mental Health Problems among Refugee Children is required to help improve 

the work situation of the school nurse. In this work, it has pursued a salutogenic approach based on 

Antonovskys Sense of Coherence. 

 

Keywords: Content analysis, Mental health problems, Refugee children, School nurses' experiences, 

Sense of Coherence, Symptoms 
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Sammanfattning 

Antalet flyktingar har under det senaste decenniet ökat. Skolsköterskor i Sverige möter i sitt dagliga 

arbete flyktingbarn från olika länder i världen. Dessa barn har ofta under sin livstid upplevt olika 

trauman, vilket många gånger resulterat i en psykisk ohälsa. Syftet med studien var att belysa 

skolsköterskors upplevelser av psykisk ohälsa hos flyktingbarn. Studien hade en kvalitativ ansats. 

Enskilda intervjuer utfördes, dessa analyserades med manifest innehållsanalys. I studien 

inkluderades åtta skolsköterskor med erfarenhet av arbete med flyktingbarn. Arbetet resulterade i 

fyra kategorier som var psykisk ohälsa ett stort begrepp, upplevda symtom och okunskap, kulturens 

och familjens betydelse och skolsköterskans arbete. Resultatet visade att ensamkommande 

flyktingbarn har en större psykisk ohälsa än de flyktingbarn som kommer tillsammans med sina 

familjer. Det framkom även att flyktingbarn som kom tillsammans med sina familjer hade en 

psykisk ohälsa på grund av tidigare upplevda trauman. Skolsköterskorna menade att alla 

flyktingbarn inte mår dåligt trots tidigare trauman. För att skolsköterskorna skall få en bättre 

arbetssituation krävs mer tid och kunskap i ämnet psykisk ohälsa hos flyktingbarn. I detta arbete har 

det eftersträvats ett salutogent synsätt utefter Antonovskys känsla av sammanhang (KASAM). 
 

Nyckelord: Flyktingbarn, Innehållsanalys, Känsla av sammanhang, Psykisk ohälsa, Skolsköterskors 

upplevelser, Symtom 
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BAKGRUND 

Under uppväxtåren, och till viss del under fosterstadiet, skapas förutsättningar för god hälsa under 

hela livet. Inlärda vanor och beteenden från barndomen kan få betydelse för hälsan i vuxen ålder och 

senare även i ålderdomen (Folkhälsoinstitutet, 2010, s. 149). Enligt Antonovsky (1993) är känslan 

av sammanhang (KASAM) viktigt för den enskilde personens hälsa. Vidare beskriver Antonovsky 

(1996) att det salutogena synsättet innebär en fokusering på faktorer som orsakar och vidmakthåller 

hälsan. Genom att en person upplever dessa faktorer såsom begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet stärker det känslan av sammanhang. Detta leder till att den upplevda hälsan påverkas 

positivt. Socialstyrelsen (2014, s. 118) beskriver att när det gäller psykisk ohälsa är begreppet 

omfattande och inkluderar många symtom och tillstånd som till exempel oro, nedstämdhet, 

depression, sömnsvårigheter och koncentrationssvårigheter. Uttryck för psykisk ohälsa kan även 

vara utåtagerande beteenden och hyperaktivitet samt psykosomatiska symtom som magont och 

huvudvärk. 

 

1.1 Flyktingbarn 

Enligt FN:s flyktingkommission är en flykting den som har skäl att vara rädd för förföljelse på grund 

av nationalitet, etnicitet, kön, religion, politisk uppfattning eller sexuell läggning (United Nations 

High Commissioner for Refugees [UNHCR], n.d., p. 16). Under år 2013 tvingades drygt 51 miljoner 

människor runtom i världen att leva i flykt. Detta innebär i genomsnitt att 32 000 människor varje 

dag får lämna sina hem till följd av brott mot mänskliga rättigheter eller andra oroligheter som krig 

och konflikter. Av alla flyktingar i världen är hälften barn under 18 år. Antalet flyktingbarn har 

under de senaste tio åren ökat. Antalet ensamkommande asylsökande barn har också ökat kraftigt de 

senaste åren. År 2013 sökte 25 300 ensamkommande barn asyl i olika länder. Sverige är det land i 

Europa som fick flest ansökningar gällande dessa barn, nämligen 3 900 stycken (UNHCR, 2014). 

Totala antalet barn under 18 år som sökte asyl i Sverige år 2013 uppgick till 16 500 stycken 

(Migrationsverket, 2014). Enligt FN:s barnfond (UNICEF, 2009) avses barn personer under 18 år. 
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”Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras 

jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något 

slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, 

kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller 

sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt. 

Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att 

barnet skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av 

föräldrars, vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, 

uttryckta åsikter eller tro (UNICEF, 2009). 

 

Många flyktingbarn uppger att de innan flykten från sina hemländer upplevt plötsliga förluster, 

såsom förlust av en nära vän och utan möjlighet att få avsked, vilket påverkar deras psykiska ohälsa 

negativt (Lauritzen & Sivertsen, 2012). I en annan studie av Jarkman Björn, Gustavsson, Sydsjö och 

Berterö (2013) framkommer det att många flyktingbarn redan innan flykten från hemlandet mådde 

psykiskt dåligt. Det framkommer även att den psykiska ohälsan många gånger inte blev bättre i det 

nya landet, vilket var relaterat till kulturella skillnader och tidigare traumatiska upplevelser. I studien 

av Schultz, Møller Sørensen och Waaktaar (2012) menar författarna att det finns könsskillnader 

beroende på vilka typer av traumatiska händelser som barnen exponerats för. Flickor rapporteras ha 

upplevt fler separationer och sexuella trauman, medan pojkar har upplevt fler stridsrelaterade 

trauman. Heptinstall, Sethna och Taylor (2004) menar i sin studie att barn som har upplevt 

traumatiska händelser i sitt hemland ökar sannolikheten att drabbas av posttraumatiskt stressyndrom 

(PTSD), vilket är en allvarlig form av psykisk ohälsa. 40 flyktingbarn i åldrarna 8 till 16 år, som 

flytt med åtminstone en familjemedlem, har studerats. Faktorer som påverkade den psykiska ohälsan 

hos barnen var upplevelser av våldsam död av familjemedlemmar i hemlandet, dåliga erfarenheter 

från och efter själva flykten samt en osäker asylstatus i det nya landet. 

 

Thomas, Thomas, Nafees och Bhugra (2004) har studerat 100 ensamkommande barn i åldrarna 12 

till 18 år, där majoriteten av barnen kom från olika länder i Afrika. Bland barnen hade nästan hälften 

erfarit separation eller förlust av föräldrar eller familjemedlemmar. Barnen hade bevittnat hur andra 

blivit dödade, förföljda, försvunnit, blivit fängslade, arresterade eller deporterade. Jensen, 

Fjermestad, Granly och Wilhelmsen (2013) menar i sin studie att ensamkommande flyktingbarn 

löper stor risk att utveckla psykisk ohälsa på grund av tidigare traumatiska våld- och 

krigsupplevelser i hemlandet. Vanligast är att barnen förlorat en eller flera familjemedlemmar. 

Dessa traumatiska erfarenheter speglar sig på barnens symtom av posttraumatiskt stressyndrom 

(PTSD), depression och ångest. Vervliet, Lammertyn, Broekaert och Derluyn (2013) menar i sin 

studie att antalet traumatiska erfarenheter i hemlandet samt stressfaktorer som ensamkommande 
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barn möter i det dagliga livet i det nya landet starkt påverkar deras symtom på ångest, depression 

och PTSD. Studien följde 103 ensamkommande barn som var 14 år eller äldre. Barnen var 

ensamkommande och i majoritet pojkar från Afghanistan. 

 

Bronstein, Montgomery och Ott (2013) skriver i sin studie på ensamkommande flyktingbarn att 

graden av symtom på psykisk ohälsa är beroende på tidigare stressrelaterade erfarenheter i 

hemlandet och hur barnen har tvingats att fly. Resultatet visar även att ju längre flyktingbarnen 

vistats i Storbritannien, där studien är gjord, så ökar de beteendemässiga problemen. En studie av 

Hjern, Angel och Jeppson (1998) visar att flyktingbarns erfarenheter av våld, separationer och 

förluster samverkar med föräldrarnas psykiska ohälsa och detta påverkar barnens hälsa negativt på 

många plan. Graden av psykisk ohälsa i deras studie visar att deltagarna hade ungefär tre gånger så 

hög psykisk ohälsa än bland den allmänna populationen av svenska barn. Studien grundar sig på 63 

flyktingbarn i åldrarna 2 till 15 år som kom med sina familjer från Mellanöstern och Chile. En 

uppföljningsstudie av Hjern och Angel (2000) visar att flyktingbarns psykiska hälsa på lång sikt 

tenderar att förbättras avsevärt jämfört med strax efter flykt där deras psykiska hälsa på nytt 

studerades efter sex år. Viktiga faktorer som påverkar är bearbetning och anpassning samt familj och 

socialt nätverk. Den sociala situationen som flykting och den politiska situationen i hemlandet är 

väsentliga faktorer. När det gäller barn som varit utsatta för organiserat våld i hemlandet påverkar 

det starkt den psykiska ohälsan. 

 

I en studie av Papageorgiou, Frangou-Garunovic, Iordanidou, Yule, Smith och Vostanis (2000), som 

beskriver förekomsten av psykisk ohälsa hos 95 barn mellan 8 och 13 år som upplevt krig, 

framkommer det att depression och ångest är de två variabler som ofta studerats som potentiella 

psykologiska utfall hos flyktingbarn. Förekomsten av depression och ångest visade sig vara 47% 

respektive 23% hos dessa barn. Barnen beskrev att de hade blivit tvungna att lämna sina hem på 

grund av beskjutning. Ibland hade de fått fly ner i en källare och stannat där under långa perioder 

tills beskjutningen upphört. De hade nära döden upplevelser och trodde många gånger att de skulle 

dö. Det hände även att de såg när någon annan blev allvarligt skadad eller dödad. Barnen beskrev 

också att de blivit separerade från sina familjer och att allt detta påverkade deras psykiska hälsa 

negativt. Enligt en studie av Betancourt et al. (2012) framkommer det att de vanligast rapporterade 

orsakerna till att flyktingbarn upplever psykisk ohälsa kan vara att de har utsatts för en traumatisk 

förlust, sorg eller separation och våld av olika slag. I en annan studie av Montgomery och Foldspang 

(2005) beskrivs flyktingbarn som har exponerats för våld. Barnen har upplevt krig och våld när de 

bodde i flyktingläger. De har bevittnat hur föräldrar blivit utsatta för tortyr och att de även har dött 
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på grund av misshandeln de blivit utsatta för. Detta medförde att barnen fick en psykisk ohälsa som 

bland annat yttrade sig genom att de blev oroliga, deprimerade och att de fick sömnsvårigheter. 

 

1.2 Skolsköterskans arbete 

Skolsköterskan skall enligt 27 §, kap. 2 i Skollagen (SFS 2010:800) arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande samt stödja och verka för elevers utveckling. Enligt Socialstyrelsen (2014, s. 36-37) 

består skolsköterskans arbete av att identifiera barns problem och symtom som kan innebära behov 

av insatser. Arbetet består också av att bistå stöd och att aktivt arbeta för en säker och bra 

arbetsmiljö för barnen. En annan viktig arbetsuppgift är att uppmärksamma skadliga förhållanden i 

närmiljön och att bistå med medicinsk- och omvårdnadskompetens (Socialstyrelsen, 2014, s. 36-37). 

För att upptäcka de elever som har ett behov av särskilt stöd skall skolsköterskan använda sig av 

hälsobesök i form av hälsosamtal i enlighet med 27 §, kap. 2 i Skollagen (SFS 2010:800). 

 

Svenska skolsköterskors upplevelser gällande alla skolbarns hälsa är att barnen oavsett ursprung 

generellt mår fysiskt bra, men att den psykosociala ohälsan ökar. Den vanligaste orsaken till att 

barnen besöker skolsköterskan handlar om besvär som huvudvärk, magont, smärta och ångest 

(Clausson, Petersson & Berg, 2003; Larsson & Zaluha, 2003). I brittiska studier av Wilson et al., 

(2007), Haddad, Butler och Tylee (2010) samt Pryjmachuk, Graham, Haddad och Tylee (2011) 

framkommer det att skolsköterskan i sitt dagliga arbete träffar barn med psykisk ohälsa. I en annan 

svensk studie av Lundberg och Dahlquist (2012) framkommer det att de vanligaste hälsoproblemen 

som ensamkommande flyktingbarn har är magbesvär och sömnsvårigheter. Problemen påverkas 

beroende av om deras ansökan om uppehållstillstånd blivit avslagen eller inte. De barn som fått 

avslag mår sämst.  

 

I en studie av Clausson et al. (2003) framkommer det att komma ifrån en annan kultur anses som en 

riskfaktor för ohälsa och här verkar flickor vara speciellt utsatta vid jämförelse av båda könen. 

Skolsköterskorna anser att familjesituationen är en viktig faktor gällande hälsan. Familjestruktur och 

bostadssituation relateras starkt till den psykosociala hälsan. Ökad stress snarare än välmående 

kommer fram när skolsköterskorna beskriver barnens skolsituation. Våld och mobbning är vanligt 

förekommande. I två andra studier framkommer det att skolsköterskan är en viktig person inom 

elevhälsan som har i uppgift att uppmärksamma om någon elev riskerar att fara illa (Barnes, 

Courtney, Pratt & Walsh, 2004; Mäenpää & Åstedt-Kurki, 2008). I sin yrkesroll är skolsköterskan 

en betydelsefull person som finns tillgänglig som stöd för eleverna (Barnes et al., 2004; Clausson et 

al., 2003). Socialstyrelsen (2014, s. 154) menar att det är viktigt för eleven att känna förtroende i 
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relationen till skolsköterskan. Det sker när skolsköterskan visar att denne finns för dem, att varje 

elev är unik och att professionellt kunna bemöta eleverna i svåra förtroendefulla samtal. På grund av 

författarnas egna intresse av flyktingbarns psykiska ohälsa och skolsköterskors arbete ansågs det 

viktigt att problemområdet undersöktes utifrån skolsköterskors perspektiv. 

 

 

2. SYFTE 

Syftet var att belysa skolsköterskors upplevelser av psykisk ohälsa hos flyktingbarn. 

 

 

3. METOD 

3.1 Design 

Då syftet var att belysa skolsköterskors uppfattningar genom intervjuer var det naturligt att studien 

skulle ha en kvalitativ ansats. Data insamlades via enskilda intervjuer och analyserades med 

kvalitativ manifest innehållsanalys. Enligt Polit och Beck (2008, s. 15-17) passar den kvalitativa 

metoden när mänskliga upplevelser och känslor skall studeras.  

 

3.2 Urval 

I denna studie omfattades skolsköterskornas elevklientel av barn och ungdomar från både 

grundskola och gymnasium. Detta medförde ett stort åldersspann som varierade från 5,5 till 20 år. 

Hädanefter kommer dessa barn och ungdomar att beskrivas som barn. Enligt 5 §, kap. 15 i Skollagen 

(SFS 2010:800) omfattar gymnasieskolan elever fram till första kalenderhalvåret det år de fyller 20 

år. I studien inkluderades alla skolsköterskor som hade erfarenhet av arbete med flyktingbarn. Det 

fanns tio stycken skolsköterskor med erfarenhet av arbete med flyktingbarn varav åtta tackade ja till 

medverkan. 

  

3.3 Genomförande och intervjuer 

Enligt Danielson (2012a, s. 164) är det av stor vikt med förberedelser inför intervjuerna för att 

resultatet skall bli så bra som möjligt. Till denna studie har ett flertal verksamhetschefer tillfrågats 

och givit tillåtelse att kontakta skolsköterskor med erfarenhet av arbete med flyktingbarn. Alla 

verksamhetschefer gav tillåtelse och lämnade kontaktuppgifter till tänkbara skolsköterskor. Tio 

skolsköterskor kontaktades via telefon och åtta gav sitt muntliga samtycke. Förfrågan om 

medverkan i studie (bilaga 1), intervjuguide (bilaga 2) och studieprotokoll (bilaga 3) skickades via 
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e-post till dem som tackat ja till medverkan. För att säkerställa kvaliteten på intervjuguiden utfördes 

en provintervju. Provintervjun var av god kvalitet, varför den inkluderades i arbetet. Danielson 

(2012a, s. 169) och Polit och Beck (2008, s. 399) menar att en provintervju skall genomföras för att 

testa frågornas relevans, men även för att testa inspelning, intervjuteknik och för att ta reda på om 

tidsplaneringen för själva intervjun är hållbar. 

 

Enligt Polit och Beck (2008, s. 400) är det av stor vikt att innan själva intervjun startar försöka lätta 

upp stämningen för att få en mer avslappnad intervju. Danielson (2012a, s. 171) menar att samspelet 

mellan intervjuare och deltagare är viktigt, där rollen som intervjuare är att vara neutral. Intervjuaren 

ska ställa planerade frågor, lyssna och följa upp svaren. Intervjuerna i detta arbete utfördes under 

veckorna 39-41. De genomfördes individuellt och vid varje intervju var en moderator och en 

assisterande moderator med. Intervjuerna pågick i 30-60 minuter, spelades in på digital ljudinspelare 

och skrevs sedan ned ordagrant. En intervjuguide med semistrukturerade frågor användes under 

intervjuerna (bilaga 2). Moderatorn ledde intervjuerna och den assisterande moderatorn skrev 

stödanteckningar samt ansvarade för inspelningsutrustningen. Ett avslappnat samspel eftersträvades 

under intervjuerna mellan moderatorn och deltagaren. Stödfrågor ställdes av både moderator och 

assisterande moderator. Enligt Danielson (2012a, s. 167) och Polit och Beck (2008, s. 394) innebär 

en semistrukturerad intervju att frågorna inte behöver ställas i den ordning som planerats utan kan 

struktureras om beroende på vad som kommer upp under intervjun. Övergripande frågor är bra att 

använda sig av för att få ut detaljerande beskrivningar från deltagarna. Sedan kan intervjuare komma 

med stödfrågor för att få veta lite mera. 

 

3.4 Analys 

Val av analysmetod handlar om hur text ska läsas, struktureras, tolkas och beskrivas. Det 

textmaterial som intervjuer resulterar i utgör grunden för en kvalitativ innehållsanalys (Danielson, 

2012b, s. 330, 334; Polit & Beck, 2008, s. 508). Analysarbetet började med att intervjuerna skrevs 

ned ordagrant. För att kunna se helheten i texten lästes materialet igenom ett flertal gånger och på så 

sätt skapades en förståelse för innehållet. Detta i enlighet med Polit och Beck (2008, s. 508-509). 

Efter transkriberingen var utförd markerades meningsenheter som motsvarade syftet i detta arbete. 

Meningsenheterna fördes in i en tabell för att sedan kondenseras och på så sätt få fram kontentan. 

Därefter kodades de kondenserade meningsenheterna och sammanfördes till subkategorier. Efter 

detta gjordes en ytterligare genomläsning av textmaterialet för att kontrollera att meningsenheterna 

motsvarade syftet. Till sist sorterades materialet till 13 subkategorier och 4 olika kategorier skapades 

(bilaga 4).   
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Giltigheten i de olika kategorierna garanterades genom att kontrollera gentemot syftet. Detta utifrån 

meningsenheter, kondenserade meningsenheter och subkategorier. En resultatsammanställning 

utifrån analysen gjordes och kategorierna redovisades i löpande text med citat från textmaterialet. 

Således användes en kvalitativ manifest innehållsanalys på intervjuerna. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) handlar manifest innehållsanalys om att analysera vad texten säger och presenteras 

ofta i kategorier. Som analysenhet syftas hela intervjuer och med meningsenhet syftas ord, meningar 

eller stycken. Genom hela analysarbetet är det är viktigt att hålla sig till innehållet och tänka på 

sammanhanget. Kondensering innebär att korta ner innehållet, men samtidigt behålla kärnan. 

Abstraktion är att skapa koder, kategorier och teman på olika nivåer genom beskrivningar och 

tolkningar. En kategori beskriver innehållet och uttrycker det uppenbara (Graneheim & Lundman, 

2004). Detta kan jämföras med Downe-Wamboldt (1992) som också beskriver innehållsanalys som 

en bearbetning av identifiering, kodning och kategorisering av insamlat data. 

 

3.5 Studiens kvalitet 

När det gäller studiens överförbarhet är det väsentligt att klart och tydligt beskriva sammanhang, 

urval, datainsamling och processanalys. Presentation av resultat tillsammans med lämpliga citat från 

intervjuerna ger även styrka till studien (Graneheim & Lundman, 2004). Polit och Beck (2008, s. 71) 

skriver att tillförlitligheten i ett arbete kan vara att bekräfta att resultaten i en studie på ett korrekt 

sätt speglar deltagarnas erfarenheter och upplevelser. Gällande tillförlitligheten kan den bedömas 

som god i detta arbete då deltagarna delgav sina åsikter utifrån varje fråga under intervjuerna. 

Moderatorn hade förmågan att uppmuntra deltagaren att fritt berätta om sina upplevelser och 

försökte att inte styra resonemanget som deltagaren förde. När det gäller resultatet går det inte att 

generalisera då det är en kvalitativ studie baserat på endast åtta enskilda intervjuer. Graden av 

trovärdighet i en kvalitativ studie kan diskuteras utifrån kriterier beskrivna av Polit och Beck (2008, 

s. 195-196) såsom tillförlitlighet, pålitlighet och objektivitet. De menar att forskarna vill att 

resultatet skall reflektera sanningen. Giltigheten i detta arbete kan anses vara god då alla deltagarna 

fick beskriva sina upplevelser av psykisk ohälsa hos flyktingbarn. Moderatorn och den assisterande 

moderatorn strävade efter att vara neutrala under intervjuerna genom att inte lägga in egna 

värderingar eller kommentera det deltagaren sade. Endast öppna frågor ställdes (bilaga 2) och 

stödfrågor utifrån vad deltagaren berättade. Exempel på stödfrågor som användes under intervjuerna 

var till exempel kan du förtydliga, kan du ge ett exempel. Stödfrågorna varierade från intervju till 

intervju utifrån vad deltagaren berättade. Enligt Polit och Beck (2008, s. 196) handlar giltighet om 

att resultatet skall vara opartiskt, övertygande och välgrundat. 
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3.6 Etiska aspekter 

Ett etiskt medvetande eftersträvades då psykisk ohälsa är ett utmanande område och kan väcka 

många känslor hos den som intervjuas. De etiska principerna har beaktats i enlighet med Polit och 

Beck (2008, s. 176-177), Sykepleiernes Samarbeid i Norden (SSN, 2003) och World Medical 

Association (WMA, 2014). Deltagarna i denna studie fick information om uppsatsens syfte, metod, 

kontaktuppgifter, att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. 

Därefter kontrollerades att deltagarna hade förstått informationen om studien och sedan lämnade de 

muntligt samtycke. Deltagarna erhöll informerat samtycke och fick information om den aktuella 

studien och vad medverkan i den innebar. Deltagarnas anonymitet beaktades genom att endast 

information om utbildning, antal år som sjuksköterska, antal år som skolsköterska, antal års 

erfarenhet av arbete med flyktingbarn och vilka årskurser de ansvarar för ingick i studieprotokollet. 

Det inspelade materialet och studieprotokollen förvarades så att ingen obehörig kunnat ta del av det. 

Innan intervjuerna förklarades studiens syfte och upplägg, samt att medverkan i studien var frivillig. 

Vidare gavs information om att deltagarna när som helst kan avbryta sin medverkan. Det material 

som samlades in behandlades konfidentiellt, det vill säga att uppgifterna förvarades så att inga 

obehöriga kunde ta del av dem samt att deltagarnas identitet inte gick att röja. Detta förklarades för 

deltagarna. 

 

 

4. RESULTAT 

Av studieprotokollen framkom att fyra av de deltagande skolsköterskorna hade 

distriktssköterskeutbildning och fyra hade barnsjuksköterskeutbildning. Antalet år som 

sjuksköterska varierade, men medelvärdet var 27,5 år. Som skolsköterska var medelvärdet 12,5 års 

erfarenhet varav 7,5 års arbete med flyktingbarn. Skolsköterskor hade erfarenhet av flyktingbarn 

från förskoleklass till gymnasiet. Alla skolsköterskor i studien var kvinnor. 
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Tabell 1. Översikt av subkategorier (n=13) och kategorier (n=4) 

___________________________________________________________________________ 

Subkategori      Kategori 

___________________________________________________________________________ 

Definition psykisk ohälsa    Psykisk ohälsa ett stort begrepp 

Påverkande faktorer 

___________________________________________________________________________ 

Symtom      Upplevda symtom och okunskap 

Okunskap 

Könsskillnader 

___________________________________________________________________________ 

Kultur       Kulturens och familjens betydelse 

Ovilja att berätta 

Bearbetning 

Trygghet 

Behov 

__________________________________________________________________________ 

Tid       Skolsköterskans arbete 

Kunskap 

Positivt 

___________________________________________________________________________ 

 

4.1 Psykisk ohälsa ett stort begrepp 

Skolsköterskorna menar att psykisk ohälsa är ett väldigt stort begrepp, men att det kan betyda att en 

person drabbas av svårigheter som påverkar det dagliga livet. Det kan även vara allt från psykiska 

diagnoser och sjukdomar till psykiska symtom. En av skolsköterskorna anser att psykisk ohälsa är 

densamma för alla barn oavsett nationalitet. Psykisk ohälsa kan även vara att känna oro och rädsla 

inför vad som kan hända. Skolsköterskorna menar även att fysiska symtom många gånger kan stå för 

psykisk ohälsa. 

 

“Psykisk ohälsa i ohälsobemärkelse då är det väl när man... drabbas av 

svårigheter på ett sånt sätt så att det påverkar ens vardagliga liv… så tänker 

jag… att det är… för man kan nog vara lite deppig eller lite annat utan att man 

behöver definiera det som ohälsa tänker jag utan... livet ser ut så… så tänker 

jag…” (Skolsköterska nr 3). 

 

En av skolsköterskorna anser att den psykiska ohälsan finns i stort sett hos alla flyktingbarn. Hon 

menar också att flyktingbarn generellt är en grupp som har en tyngre problematik med sin psykiska 

ohälsa än svenska skolbarn. Detta medan de andra anser att det ser väldigt olika ut beroende på olika 

omständigheter och varifrån barnen kommer. Det framkommer även hos en av skolsköterskorna att 

hon inte ser någon skillnad på den psykiska ohälsan beroende på vilka länder barnen kommer ifrån. 

De flesta menar dock att de ensamkommande flyktingbarnen har en större psykisk ohälsa än de barn 
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som kommer tillsammans med sina familjer, men att de som kommer med sina familjer också mår 

dåligt och att föräldrarnas psykiska ohälsa påverkar barnen negativt. Åldern är en faktor som 

påverkar den psykiska ohälsan och den blir tydligare ju äldre skolbarnen blir. Skolsköterskorna 

anser att föräldrarna kan lyckas skydda sina barn från traumatiska upplevelser och på så sätt inte 

utsätta dem för psykisk ohälsa. Det framkommer också att många av de ensamkommande barnen 

mådde bra i sitt hemland, men att de blivit traumatiserade under själva flykten då vissa blivit utsatta 

för sexuella övergrepp och misshandel. 

 

“Man levde under ett hot att det skulle bli katastrof och så blev man skickad mot 

räddningen och sen så har man varit på väg i ett halvår eller i sämsta fall två år 

och under den här tiden så har jag många pojkar som har blivit utsatta för 

sexuella övergrepp eller för misshandel eller för för annan omänsklig 

behandling som har trasat dom hemskt mycket mer egentligen än vad det tras 

som dom var när dom reste.” 

(Skolsköterska nr 6). 

 

Asylprocessen är en annan faktor som påverkar den psykiska ohälsan på ett negativt sätt. Detta 

eftersom skolsköterskorna upplever att barnen inte känner att de har kontroll över sin situation, utan 

lever i ovisshet om hur framtiden kommer att se ut för dem. Under intervjuerna framkom det också 

att det är viktigt att inte generalisera den psykiska ohälsan hos flyktingbarnen. Detta på grund av att 

det är långt ifrån alla som blivit traumatiserade trots sina upplevelser av krig och våld. Även fast 

flyktingbarnen inte mår bra har många av dem otroligt många styrkor. En av skolsköterskorna anser 

dock att alla flyktingbarn mår psykiskt dåligt utifrån deras upplevelser. 

 

“Dom ha varit med om såna svåra saker men man får ju inte inte glömma heller 

att mitt uppe i den här att dom inte mår så bra så har ju dom otroligt många har 

så otroligt mycket styrkor… Att bara att ta sig igenom halva världen och ta sig 

hit… gör ju att dom har ju en sån styrka inom sig som jag tror många av oss inte 

har…” (Skolsköterska nr 8). 

 

4.2 Upplevda symtom och okunskap 

Under intervjuerna framkom det att skolsköterskorna upplever att fysiska symtom många gånger står 

för psykisk ohälsa bland flyktingbarn. De menar att en del elever söker återkommande för samma 

symtom eller att de fysiska symtomen flyttar på sig. Detta uppfattas som ett uttryck för psykisk 

ohälsa. Flyktingbarn upplevs söka för mestadels fysiska besvär såsom huvudvärk, magbesvär, 

sömnproblem, ryggvärk, hjärtklappning, yrsel och bröstsmärtor. De söker även för oro, ångest, 

mardrömmar och koncentrationssvårigheter, men ej i lika stor utsträckning. Ångesten menar 
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skolsköterskorna ibland kan bero på barnens flashbacks. Det framkommer även att en kille mådde 

psykiskt dåligt på grund av tidigare tortyr i hemlandet. 

 

“Ja med de e ju de e ju inte lätt att få fram hur de egentligen mår. De blir ju när 

man när man har träffat dom då ett tag å dom kommer å dom kommer då förstår 

man ju att dom mår dåligt när det flyttar sig det här onda och då brukar jag säga 

förstår att du mår dåligt å du behöver hjälp å det e då jag tar kontakt med 

kuratorn.“ (Skolsköterska nr 4). 

 

Av alla symtom som flyktingbarnen söker skolsköterskan för, framkommer det att sömnproblem är 

ett av de allra vanligaste tecknen på psykisk ohälsa. Detta beror på jobbiga tankar som oftast 

kommer på kvällen när barnen skall gå och lägga sig för att sova och när det blir tyst och lugnt 

omkring dem. Skolsköterskorna menar att tecken på psykisk ohälsa ibland är att en del barn blir mer 

utåtagerande i form av att de blir fysiska och tar till nävarna. Det händer även att vissa av dessa barn 

blir mer stökiga, medan andra blir introverta. När det gäller könsskillnader på besöksorsak syns en 

klar skillnad mellan pojkar och flickor. Enligt skolsköterskorna söker pojkarna oftare för 

sömnsvårigheter, oro och ångest. Det framkommer att en del av pojkarna har svårt att sova på grund 

av tidigare upplevda trauman. Enligt en skolsköterska har några pojkar beskrivit att de har blivit 

slagna, inlåsta och våldtagna av män under sin flykt till Sverige. Detta medan flickorna söker mer 

för diffusa symtom, men även mer för huvudvärk och magbesvär än vad pojkarna gör. En av 

skolsköterskorna beskriver att några flickor blivit katatoniska och inte går att få kontakt med vid 

fysisk beröring. Detta tros vara orsakat av tidigare traumatiska upplevelser. När det gäller de yngre 

barnen menar skolsköterskorna att den psykiska ohälsan exempelvis kan mätas på hur de sover, 

leker och äter. Det framkommer också att några barn gått ned i vikt på grund av sin psykiska ohälsa. 

En annan orsak till att flyktingbarn mår psykiskt dåligt som framkommer är när de blir uppskrivna i 

sin ålder. Detta har medfört att några av dessa barn försökt ta livet av sig. 

 

“Sen är det en del som har problem (harkling) men när det gäller dom här så 

kanaliseras väl det kanske... mera som ehh… mera som att eh att ehh att det kan 

ofta ta sig kanske lite mera antingen att dom blir lite introverta… ehh och lite 

svåra att nå eller att dom blir ganska utåtagerande” (Skolsköterska nr 3). 

 

De flesta av skolsköterskorna menar att flyktingbarn har svårigheter att sätta ord på sin psykiska 

ohälsa. Det framkommer att det är lättare att samtala med flickor eftersom de upplevs ha lättare att 

öppna sig i samtalen. Detta medan pojkar upplevs ha svårare att öppna sig och även svårare att se 

sambandet mellan sin psykiska ohälsa och sina fysiska symtom. Vissa pojkar upplevs tycka att det är 

skamligt att visa känslor och att detta är ett tecken på svaghet. När det gäller ålder framgår det att 
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skolsköterskorna upplever att de yngre barnen inte uttrycker psykisk ohälsa på ett tydligt sätt. De 

menar att det är lättare för de yngre barnen att bearbeta sin psykiska ohälsa genom till exempel lek. 

 

“Tjejerna har inte mer av psykisk ohälsa tror jag men dom kanske kan… se... ser 

sambandet med att jag har ont i huvudet jag har svårigheter att sova. Det beror 

på tidigare upplevelse. Jag vet inte om det är så men killar tror jag har lite… 

svårare o öppna sig och lite svårare o se sambandet” (Skolsköterska nr 8). 

 

4.3 Kulturens och familjens betydelse 

Enligt skolsköterskorna finns inte begreppet psykisk ohälsa i många av flyktingbarnens hemländer. 

Detta leder till att barnen har svårt att förstå att deras fysiska symtom kan bero på andra orsaker. 

Dessutom framkommer att det finns en stor kulturell skillnad i flyktingbarnens hemländer att 

familjerna inte pratar med utomstående om hur de mår. De flesta av skolsköterskorna upplever att 

barnen har svårt att uttrycka hur de mår och barnen tror att symtomen ska gå över av sig själv. De 

menar även att barnen har liten kroppskännedom och inte ser sambandet mellan kropp och själ. 

Detta leder till att det blir svårt att övertyga dem om att de inte har något kroppsligt fel. 

 

“Ehh… jag tycker att dom är… alltså i deras tradition och deras miljö där pratar man ju 

inte just… med folk och fä utan man håller allt inom familjen… så att det är svårt o få dom o 

öppna sig… tycker jag” (Skolsköterska nr 7). 

 

“… att jag tycker det var lite svårt för när dom kommer för att dom sover dåligt och så tror 

dom inte riktigt på en. Det var en han sa så här.. Jaa men alltså. Så är det ju i Sverige men 

det är ju inte så är ju inte vi vi är ju annorlunda… Så det tyckte jag var lite… Jaa... Jag 

tänkte att det finns ganska mycket okunskap… Så att vi bokade in på en tid till skolläkaren 

och så skulle vi då försöka å förklara att rent anatomiskt så ser vi likadan ut även om vi 

kommer från olika länder och har olika hudfärg och så…” (Skolsköterska nr 5). 

 

Skolsköterskorna menar att det ibland kan synas att elever tycker det är jobbigt när de får många 

frågor om saker de upplever jobbiga. Detta medför att det gäller att vara försiktig med vilka frågor 

som ställs, men även hur dessa frågor ställs. Dessutom får barnen berätta sin historia många gånger 

för olika personer. Exempel på jobbiga saker som framkom kan vara att barnen inte vill berätta om 

familjen eller om sin flykt. Det framkommer även att det är fler pojkar än flickor som inte vill prata 

om jobbiga upplevelser. Flera av skolsköterskorna menar att det många gånger är svårt att få barnen 

att öppna sig och prata om sina jobbiga upplevelser. Tilliten kan ta ett tag innan den byggs upp. Det 

framkommer att några av skolsköterskorna tror att detta beror på att de är kvinnor och att framförallt 

pojkar inte pratar med kvinnor om hur de mår psykiskt. Detta menar de beror på barnens kulturella 

bakgrund. Det är även viktigt att komma ihåg att flyktingbarn bearbetar trauman på olika sätt och att 

de måste vara redo själva att ta emot den hjälp som erbjuds. En av skolsköterskorna uppger att hon 
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tycker att det inte ska rotas för mycket i det förflutna och att barnen berättar om sin psykiska ohälsa 

när de är redo för det. Samtidigt gäller det att inte att förstärka den psykiska ohälsan om barnen inte 

uppvisar symtom. 

 

“… jag tror inte man ska rota för mycket. Jag tror man ska låta dom komma o 

berätta själva när dom känner att dom behöver. Man ska inte krafsa och gräva 

fram svårigheter… utan… dom berättar när dom när dom vill liksom… ha hjälp 

med det… sen kan man ju visa att man är öppen för att ta emot… men det är en 

annan sak” (Skolsköterska nr 3). 

 

Det framkommer även att flyktingbarnen inte alltid uppsöker skolsköterskan för sin psykiska ohälsa 

utan väljer ibland att prata med en god vän istället, för att bearbeta det svåra de varit med om. 

Skolsköterskorna upplever att barnen kan bearbeta jobbiga upplevelser på andra sätt än samtal och 

att barnen i stället vill blicka framåt och lämna det jobbiga bakom sig. En skolsköterska uttrycker att 

skolan kan vara en frist och ett andningshål, medan en annan menar att barnen känner ett bättre 

sammanhang när de är med kompisar på fritiden än vad de gör på skolan. 

 

“… dom e ju så dom tycker ju om att sporta så dom kom med i fotbollslagen    en 

del i _______ och en del här så jag tror att dom mår bättre för den saken skull 

dom får kompisar på ett annat sätt å blir nånting i ett sammanhang jag tror att 

dom känner KASAM att dom finns i nånting det tror jag inte att de gör i skolan 

på samma sätt” (Skolsköterska nr 4). 

 

En av skolsköterskorna beskriver att psykisk ohälsa inte alltid behöver bero på tidigare traumatiska 

upplevelser. Hon menar att flyktingbarnen kan börja må dåligt på grund av kulturkrockar de möter 

här i Sverige. Det framkommer även att det kan ta ett tag innan flyktingbarnen inser att de behöver 

hjälp och detta menar en av skolsköterskorna kan bero på deras bakgrund. Det händer även att en del 

elever tackar nej till hjälp fastän de skulle behöva den. Detta kan bero på att de inte är intresserade 

av att ta emot den hjälp som erbjuds. En annan avgörande faktor är att det är svårt att hjälpa barn 

med psykisk ohälsa när föräldrarna inte ger sitt samtycke till det. 

 

“Man får ont i hjärtat man får ont i huvudet man drömmer mardrömmar men det 

finns ju hjälp o få men man måste vara beredd också då… att gå dit... Så att… 

Och det kanske tar ett tag innan dom själv inser det… Men det är så otroligt 

skiftande och det är så otroligt… beroende på bakgrund…” (Skolsköterska nr 8). 

 

Skolsköterskorna menar att den psykiska ohälsan ser olika ut beroende på om barnen kommer med 

familj eller är ensamkommande. Det framkommer att de barn som kommer med sina familjer mår 

bättre än de ensamkommande barnen. Detta eftersom skolsköterskorna upplever att de som kommer 

med familj har en större grundtrygghet. Detta medan det framkommer att de ensamkommande 
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barnen känner en stor oro för familjen som är kvar i hemlandet. Det framkommer även att en del av 

de ensamkommande barnen har skuldkänslor gentemot familjen som ej kunnat följa med till 

Sverige. När det gäller ensamkommande barn menar skolsköterskorna även att vissa av barnen kan 

ha haft det bra i sitt hemland och flugit direkt till Sverige, men att de mår psykiskt dåligt på grund av 

att de blivit tvungna att lämna kvar sin familj. En skolsköterska beskriver att de ensamkommande 

barnen mår psykiskt bättre när resten av familjen kommer till Sverige och de återförenas. En annan 

av skolsköterskorna menar att de ensamkommande barnen oftast initialt mår bättre när familjen 

återförenas. Sedan efter ett tag kan barnen börja må psykiskt sämre på grund av ett ökat ansvar då de 

känner att de måste ta hand om resten av sin familj. 

 

“Alltså för för dom ensamkommande är det ju jättesvårt… för dom har ju en 

otrolig oro för det som händer hemma. Det är ju det som mal… hela tiden. Hur 

har dom det hemma? Lever dom? Ehh har det hänt nånting? Nu har jag inte hört 

från mamma på jättelänge. Det är det är ju nånting som är jättebesvärligt för 

dom som kommer själv… Sen är det ju så att även om man kommer med en hel 

familj… Då har man ju alltså det är bättre för dom för dom har sin kärnfamilj. 

Så är det ju. Man har en trygghet i sig som är bra…” (Skolsköterska nr 2). 

 

”Sen kan jag också säga att när familjen kommer hit så mår barnen oftast bättre jag menar 

psykiskt till en början. Men efter ett tag så tycker många att det blir jobbigt för att de måste 

ta ansvar för familjen och hjälpa dom andra och bli någonslags överhuvud eftersom dom 

andra inte kan språket” (Skolsköterska nr 1). 

 

4.4 Skolsköterskans arbete 

I mötet med flyktingbarnen är det viktigt att fråga både hur de mår fysiskt och psykiskt. En av 

skolsköterskorna menar att det många gånger redan under första samtalet framkommer om barnen 

mår psykisk dåligt. Detta medan ett flertal av de andra skolsköterskorna uppger att det sällan brukar 

framkomma om barnen mår dåligt under första samtalet. Däremot framkommer det att när barnen 

fått asyl brukar de kunna berätta mer om sin psykiska ohälsa. Utifrån vad som kommer fram under 

samtalen med flyktingbarnen brukar skolsköterskan boka in nya samtal och då lyfts fysiska symtom 

som kan vara relaterade till psykisk ohälsa som till exempel huvudvärk och dålig sömn. Samtidigt 

menar skolsköterskorna att det är viktigt att bygga vidare i samtalet och få barnen att förstå att 

fysiska symtom kan bero på tidigare upplevda trauman. Många gånger kommer det fram mycket 

information när frågor ställs angående sömnen. Samtidigt menar skolsköterskorna att det kan vara 

viktigt att boka tid till skolläkaren för att utesluta fysiska orsaker. En av skolsköterskorna berättar att 

ett av flyktingbarnen som sökte för bröstsmärtor faktiskt hade ett hjärtfel. 
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De flesta skolsköterskorna upplever att arbetet med flyktingbarnens psykiska ohälsa tar mycket av 

deras tid och att det skulle behövas fler skolsköterskor som arbetar inom detta område. Detta medan 

en av skolsköterskorna upplever att hon har tillräckligt med tid för arbetet med psykisk ohälsa hos 

flyktingbarnen. Skolsköterskorna uppger att det kan vara svårt att särskilja den psykiska ohälsan hos 

flyktingbarn eftersom barnen ofta uttrycker fysiska symtom. Det gäller som skolsköterska att vara 

observant för att upptäcka den psykiska ohälsan. Som skolsköterska krävs en förståelse och kunskap 

att den psykiska ohälsan kan bero på barnens tidigare traumatiska upplevelser. 

 

“Framförallt skulle jag ju behöva mycket mycket mer tid… För tyvärr… Så vi får 

mer och mer av dom eleverna med psykiska problem men vi ska ju samtidigt jag 

har samtidigt mina andra elever och… ja… Dom tar mycket mycket längre tid “ 

(Skolsköterska nr 8).  

 

Arbetet med den psykiska ohälsan är svår uppger flera av skolsköterskorna. Några av 

skolsköterskorna hänvisar vidare till kurator som har en större erfarenhet av samtalsmetodik vid 

psykisk ohälsa. Detta på grund av att de upplever att de inte har kunskapen att genomföra dessa 

samtal. En av skolsköterskorna ställde sig frågan om hon eventuellt hade fel framtoning för att 

flyktingbarnen skulle öppna sig. De upplever att det är svårt att gå på djupet i samtalen. Samtidigt 

menar de att det inte finns tillräckligt med resurser eller kunskap att ta hand om den psykiska 

ohälsan inom elevhälsan. De menar att det skulle vara bra om de kunde få hjälp externt med 

samtalsstöd till dessa barn. Samtidigt efterfrågar skolsköterskorna mer kunskap om hur de ska nå 

fram till barnen och mer kunskap om samtalsmetodik. Detta medan en av skolsköterskorna tycker att 

det erbjuds många utbildningar angående flyktingbarn och deras psykiska ohälsa. 

 

“… men jag tycker att det är jättesvårt att få dom o komma o få dom o öppna sig. Jag vet 

inte om jag har fel approach eller vad det är… Det är därför dom inte kommer till mig men 

dom kommer ju inte till _____ heller våran kurator… just” 

(Skolsköterska nr 7). 

 

Jobbet som skolsköterska är lite som ett detektivarbete för att lyckas få fram hur barnen egentligen 

mår eftersom symtomen inte alltid är relaterade till fysiska orsaker. Det gäller det som skolsköterska 

att vara ärlig och närvarande samt skapa en relation i mötena med dessa barn för att de ska våga 

öppna sig och prata. Samtidigt menar en av skolsköterskorna att det är viktigt att vara beredd att ta 

hand om svaret och ha tid att följa upp det. Ofta upplever skolsköterskorna att det tar ett tag innan 

flyktingbarnen vågar öppna sig för dem och prata om sina problem. En av skolsköterskorna upplever 

att denne tror att det finns ett mörkertal som mår dåligt och som inte söker hjälp. En annan av 

skolsköterskorna uttrycker att hon inte tycker att barnen får den vård och omsorg som de behöver. 

Den hjälp elevhälsan har att erbjuda upplevs inte vara tillräcklig. Trots problematiken kring 
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flyktingbarnens psykiska ohälsa uppger skolsköterskorna att det är ett utmanande, men ändå givande 

och roligt arbete. 

 

 

5. DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 

Genom noggrann beskrivning av tillvägagångssättet kan replikbarheten i detta arbete anses vara god. 

Enligt Polit och Beck (2008, s. 328) innebär replikbarhet att en studie skall kunna upprepas på 

samma sätt. En svaghet i detta arbete kan ha varit att det fokuserats på den psykiska ohälsan, vilket 

kan ha gjort att deltagarna givit en sned verklighetsbild av hur flyktingbarnens psykiska hälsa 

egentligen ser ut. Deltagarna har hursomhelst valt att lyfta fram det friska hos barnen under 

intervjuerna, varför ett salutogent synsätt ändå har beaktats. Enligt Antonovsky (1996) innebär det 

salutogena synsättet att det fokuseras mer på hälsa snarare än ohälsa. För att se helheten i detta 

arbete var det viktigt att även fokusera på den psykiska ohälsan. Detta eftersom flyktingströmmen 

till Sverige och den psykiska ohälsan har ökat. Således kan det anses viktigt att undersöka hur 

skolsköterskorna uppfattar den psykiska ohälsan hos flyktingbarn. 

 

Metoden som användes i studien var kvalitativ manifest innehållsanalys med enskilda intervjuer 

eftersom det var skolsköterskors upplevelser som studerades. Under planeringsfasen var tio 

skolsköterskor aktuella för deltagande, men två av dessa valde att ej delta, vilket resulterade i åtta 

deltagare. En styrka med studien var att alla som deltog i intervjuerna hade lång erfarenhet av arbete 

med flyktingbarn. En begränsning med arbetet var att det inte gick att dra några större slutsatser 

eftersom datamaterialet inte var så omfattande. Antalet intervjudeltagare kan anses som en 

begränsning i denna studie, men det är endast ett fåtal av det aktuella geografiska områdets 

skolsköterskor som hade erfarenhet av arbete med flyktingbarn. Enligt Danielsson (2012b, s. 335) är 

20 personer att föredra vid intervjuer, men att det vanligen av olika orsaker hamnar mellan 10 och 

20 intervjuer. Färre antal kan ge begränsat textmaterial för en innehållsanalys. Vid intervjuerna 

användes samma intervjuguide till alla deltagare. Det som däremot skiljde sig var vilka stödfrågor 

som ställdes utifrån vilka svar som gavs. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att när 

datainsamlingen är omfattande och sträcker sig över en längre tid kan det finnas risk för 

inkonsekvent handlande. Det är av vikt att alla deltagare får samma frågor, dock är 

intervjuandeprocessen ett pågående arbete som ger nya insikter och som kan påverka till exempel 

stödfrågorna. I detta arbete påbörjades analysarbetet när intervjuerna skrivits ned ordagrant samt 
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lästs igenom flera gånger. Genom att läsa materialet skapades en förståelse för sammanhanget i 

texten. En kvalitativ manifest innehållsanalys valdes som metod. Graneheim och Lundman (2004) 

menar att en viss tolkning är svår att undvika vid analysering av materialet på grund av eventuella 

förkunskaper hos författarna. Eftersom författarna inte hade några större förkunskaper om 

skolsköterskors upplevelser av psykisk ohälsa hos flyktingbarn upplevs materialet ändå ha granskats 

opartiskt. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att belysa skolsköterskors upplevelser av psykisk ohälsa hos 

flyktingbarn. Huvudfyndet var att de flesta av skolsköterskorna upplevde att ensamkommande 

flyktingbarn har en större psykisk ohälsa än de flyktingbarn som kommer tillsammans med sina 

familjer. Dock framkom det att även de flyktingbarn som kommer tillsammans med sina familjer har 

en psykisk ohälsa på grund av tidigare upplevda trauman. Skolsköterskorna menar att det är viktigt 

att inte generalisera, att alla flyktingbarn mår dåligt, för många av barnen mår trots tidigare trauman 

relativt bra. I resultatet framkom det 13 subkategorier som bildade 4 kategorier (tabell 1). 

Kategorierna var psykisk ohälsa ett stort begrepp, upplevda symtom och okunskap, kulturens och 

familjens betydelse och skolsköterskans arbete. 

 

I resultatet framkom det att psykisk ohälsa är ett stort begrepp, men att det påverkar det dagliga livet 

på ett negativt sätt. Skolsköterskorna menade att fysiska symtom kan vara ett tecken på psykisk 

ohälsa. Detta styrks av Socialstyrelsens (2014, s. 118) benämning att psykisk ohälsa kan ses som ett 

övergripande begrepp som kan användas olika beroende på sammanhang. Det kan inkludera allt från 

självrapporterade besvär av oro eller nedstämdhet, som är mer eller mindre plågsamma, till psykiska 

sjukdomar som schizofreni eller depression. 

 

Några av skolsköterskorna uppgav att en del av de ensamkommande flyktingbarnen beskrivit att de 

under själva flykten blivit utsatta för våldtäkter, vilket bidragit till deras psykiska ohälsa och satt 

djupa spår hos dem. Thomas et al. (2004) beskriver i sin studie att ensamkommande barn är en utsatt 

grupp när det gäller psykisk ohälsa. Speciellt utsatta är barn som varit med om sexuellt våld och de 

som tvingats rekrytera till det militära och varit så kallade barnsoldater. Många av barnen 

rapporterade att resan från hemlandet var traumatisk eftersom vissa av barnen blivit utsatta för bland 

annat våldtäkter. 
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Ålder är en faktor som påverkar hur barnen bearbetar den psykiska ohälsan enligt skolsköterskorna i 

denna studie. De tror att yngre barn lättare kan bearbeta sin ohälsa genom till exempel lek, men även 

att de beskyddas till stor del av sina föräldrar. Det framkom även att yngre barn inte verkade må lika 

psykiskt dåligt som de äldre barnen. Enligt skolsköterskorna framkom det att den psykiska ohälsan 

ses tydligare hos äldre barn. Detta kan jämföras med en studie av Jensen et al. (2013) som menar att 

ålder inte hade någon påverkan på den psykiska ohälsan. Däremot menar Bean, Eurelings-Bontekoe, 

Mooijaart och Spinhoven (2006) från Nederländerna att ålder spelar roll, att vara yngre och att ha 

åtminstone en familjemedlem i det nya landet visade sig vara faktorer som skyddade barnen. För 

barnen är det viktigt att ha vuxna som stöd, vuxna som professionellt kan hjälpa barnen att bearbeta 

erfarenheter och anpassa sig till den nya miljön. Vid intervjuerna med skolsköterskorna framkom att 

några barn gjort suicidförsök när de fått åldern uppskriven och därmed fått avslag på sin 

asylansökan. Detta kan jämföras med vad Angel och Hjern (2004, s. 281) beskriver. Ett barn som 

inte får permanent uppehållstillstånd (PUT) och riskerar utvisning kan bli deprimerat och känna oro 

inför framtiden. Symtom såsom buksmärtor, huvudvärk, sängvätning och svimning är vanligt, men 

även försjunkenhet, uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter. Enligt skolsköterskorna har 

det framkommit att asylprocessen starkt inverkar på den psykiska ohälsan. Detta styrks av Lundberg 

och Dahlquist (2012) som menar att ensamkommande flyktingbarn blir starkt påverkade av 

asylprocessen. Väntetiden och ovissheten är tuff på många sätt och påverkar barnen negativt. Detta 

medan den danska studien av Nielsen et al. (2008) beskriver att alla asylsökande barn har en ökad 

risk att utveckla psykisk ohälsa. Även denna studie syftar på att ohälsan kan komma av den stress 

barnen möter i det nya landet. Antonovsky (1991, s. 162) beskriver att den enskilde personens 

KASAM påverkas negativt när det uppstår situationer som inte går att styra över. I detta fall kan det 

handla om den asylsökandes ovissa framtid och risk för utvisning. 

 

I studien framkom det att skolsköterskorna menar att alla flyktingbarn trots sina tidigare trauman 

inte behöver utveckla psykisk ohälsa. Vervliet et al. (2013) beskriver i sin studie att stressfaktorer 

som ensamkommande flyktingbarn möter i det nya landet och som påverkar barnens psykiska ohälsa 

behöver minskas. Mottagande och omvårdnad är viktiga aspekter i detta avseende, som till exempel 

hälsokontroller, psykosociala och terapeutiska åtgärder. Dock menar Jensen et al. (2013) att många 

av barnen ändå har styrkan att övervinna svårigheter trots sin ovissa framtid. Alla barn som söker 

asyl mår automatiskt inte dåligt och behöver inte alltid behandling, utan det kan räcka med skydd 

och omvårdnad. Driver och Beltran (1998) kom fram till i sin australiensiska studie att det var långt 

ifrån alla flyktingbarn som utvecklar psykisk ohälsa på grund av tidigare upplevda trauman. Enligt 

Antonovskys (1996) salutogena synsätt kan KASAM medföra en positiv inverkan på den psykiska 
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hälsan, genom att se till den enskilde personens inre och yttre styrkor. Detta kan till exempel handla 

om en stark känsla av hanterbarhet. Skolsköterskorna i denna studie uttryckte att flyktingbarnen kan 

ha svårt att sätta ord på sin psykiska ohälsa. De anser även att dessa barn har svårt att se sambandet 

mellan fysiska symtom och sin psykiska ohälsa. Det framkom även att flickorna har lättare att 

beskriva sina symtom och även se sambandet mellan kropp och själ. Donnelly et al. (2011) beskriver 

i sin kanadensiska studie att några av deltagarna menar att det inte är brukligt i deras kultur att prata 

med personer utanför familjen om sin hälsa utan detta diskuteras bara inom familjen. Driver och 

Beltran (1998) kom fram till i sin studie att många av flyktingbarnen hade en psykisk ohälsa och att 

det varierade hur mycket barnen berättade av tidigare traumatiska erfarenheter. 

 

Fysiska symtom som skolsköterskorna klassar som psykisk ohälsa i denna studie var huvudvärk, 

magbesvär, sömnproblem, ryggvärk, hjärtklappning, yrsel och bröstsmärtor. Sömnproblem var det 

symtom som flyktingbarnen uppgavs söka mest för. De sökte även skolsköterskan för psykiska 

symtom som oro, ångest, mardrömmar och koncentrationssvårigheter, men inte i lika stor 

utsträckning. Tecken på psykisk ohälsa som lyftes av skolsköterskorna var också att barnen blev 

utåtagerande eller introverta. Angel och Hjern (2004, s. 63) menar att flyktingbarn i skolåldern kan 

uppvisa ett brett spektrum av posttraumatiska reaktioner. Det framkommer att dessa barn kan 

besväras av påträngande traumatiska minnen som kan uppstå vid olika situationer. Detta kan bland 

annat visa sig som panikångest. Tellep, Chim, Murphy och Young Cureton (2001) beskriver i sin 

amerikanska studie att skolsköterskorna menar att de kambodjanska barnen uttryckte sin 

förlägenhet, rädsla, ångest och stress genom att visa ilska. Många av barnen uppvisade PTSD-

symtom. Dessa symtom kunde utlösas av att till exempel en helikopter flög över dem och detta 

medförde att traumatiska minnen väcktes till liv. Sömnproblem har i denna studie visat sig som det 

mest vanliga symtomet på psykisk ohälsa bland flyktingbarn enligt skolsköterskors upplevelser. 

Detta kan jämföras med en studie av Bronstein och Montgomery (2013) baserad på 326 

ensamkommande barn under 18 år från Afghanistan som anlänt till Storbritannien. Studien gick ut 

på att undersöka sambandet mellan sömnsvårigheter och PTSD. Mardrömmar rapporterades av 64% 

av barnen under en period på två veckor. Barnen hade generellt svårt att somna på kvällen, det tog i 

genomsnitt 45 minuter att somna från det att de lagt sig. Mardrömmar och ökad insomningstid kan 

vara ett samband till deras upplevelser av migrationen och således orsaka psykisk ohälsa. 

 

Könsskillnader som framkommit i denna studie var att pojkarna söker skolsköterskan oftare för 

sömnproblem, oro och ångest. Detta medan flickorna upplevdes söka mer för huvudvärk och 

magbesvär. Detta kan jämföras med vad Jensen et al. (2013) kom fram till i sin studie. De menar att 
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könet inte har någon påverkan på vilka symtom ensamkommande flyktingbarn uppvisar. 

Skolsköterskorna i denna studie menade att flyktingbarnen har svårt att öppna sig och prata om sin 

psykiska ohälsa. De menar att barnen själva måste vara redo att prata om sina jobbiga upplevelser. 

Det framkom även att skolsköterskorna tyckte att det är viktigt att inte stärka symtomen hos barnen 

när det gäller den psykiska ohälsan. I resultatet framkom det också att barnen kan bearbeta ohälsa på 

många olika sätt och inte alltid genom samtal med skolsköterskorna. Det kan till exempel vara med 

kompisar i skolan eller på fritiden. Detta kan jämföras med Lundberg och Dahlquist (2012) som 

skriver att skolan är väldigt viktig, inte minst för att det är en plats som erbjuder struktur i en annars 

onormal situation. Majoriteten av barnen i deras studie tycker att skolan är meningsfull. Viktiga 

faktorer för en god hälsa är att ha socialt stöd, både av jämnåriga och vuxna. Det handlar om vänner, 

god man, familj och personal som arbetar med och omkring barnen, såväl som sporter och 

aktiviteter. Kia-Keating och Ellis (2007) styrker detta i sin amerikanska studie med att samhörighet i 

skolan har en väsentlig effekt på depression och upplevd självkänsla. Ju mer positiva upplevelser av 

skolan desto lägre grad av depression och högre tro på sin egen förmåga förekommer bland 

flyktingbarn. Enligt Lundberg och Dahlquist (2012) behöver ensamkommande barn såväl som andra 

barn som söker asyl i Sverige sysselsättning på fritiden och känna att de har ett aktivt socialt liv. Att 

spendera tid i skolan och tillsammans med vänner är också viktigt. Av de barn som har föräldrar och 

syskon kvar i hemlandet är kontakten med dem viktig. När det gäller hälso- och sjukvård är det 

nödvändigt med mer resurser och expertkompetens inom flyktingproblematik och psykiatri. Det är 

viktigt att erbjuda barnen att prata om deras erfarenheter i olika former. 

 

Skolsköterskorna anser att den psykiska ohälsan skiljer sig beroende på om barnet är 

ensamkommande eller kommer tillsammans med sin familj. De menar att barnet som kommer med 

sin familj är tryggare medan de ensamkommande oroar sig och känner skuld gentemot de som är 

kvar i hemlandet. Detta kan jämföras med vad Derluyn och Broekaert (2007) kom fram till i sin 

belgiska studie. De menar att det även finns skillnader i gruppen av ensamkommande flyktingbarn 

beroende på vilket boende de har. Skolsköterskorna i denna studie menar att familjers traumatiska 

erfarenheter kan ha en skadlig inverkan på barnens psykiska hälsa. Detta menar också Heptinstall, 

Sethna och Taylor (2004) i sin studie. Det är således viktigt att ha i åtanke, vid arbete med 

flyktingbarn, hur familjers erfarenheter totalt sett kan spegla barnens hälsa. Finns trauman i 

bakgrunden ökar risken för barnen att utveckla till exempel PTSD och depressiva symtom. Detta 

kan även jämföras med Antonovskys (1991, s. 30-51) salutogena synsätt och KASAM, att individer 

med en svag självkänsla har en lägre känsla av sammanhang. Detta i sig kan leda till att individer får 

svårare att anpassa sig och kan uppleva många stressorer. Vidare beskriver Antonovsky (1996) att 
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sociala faktorer står i direkt samverkan med känslan av sammanhang och påverkar hälsan mer än 

fysiska faktorer. 

 

PTSD har av skolsköterskorna i denna studie inte kommit fram som ett exempel på psykisk ohälsa 

hos flyktingbarn. I en studie av Durà-Vilà, Klasen, Makatini, Rahimi och Hodes (2012) 

rapporterades heller inte PTSD som ett stort problem hos flyktingbarn. Detta kan vara för att 

flyktingbarn med ångestsyndrom och PTSD inte upptäcks av omgivningen. De menar att det således 

finns behov av tillgång till psykiatrisk vård, gärna kopplad till skolan, fortbildning och samverkan 

mellan olika professioner. Denna brittiska studie baserar sig på 102 flyktingbarn från olika delar av 

världen, där medelåldern var 10 år och de flesta var pojkar, som fick delta i ett samhällsbaserat 

vårdprogram där lärare, föräldrar och barnen själva fick rapportera om olika symtom. Ett resultat var 

bland annat att lärare och föräldrar rapporterade mindre symtom på hyperaktivitet och 

ouppmärksamhet efter att barnen fått vård. 

 

I resultatet framkom att en av skolsköterskorna upplevde att flyktingbarnen inte fick den hjälp de 

egentligen behövde för sin psykiska ohälsa. De flesta av skolsköterskorna tycker att arbetet med 

flyktingbarnens psykiska ohälsa kräver mer tid och resurser. I en studie av Bean et al. (2006) 

framkommer det att nästan hälften av de ensamkommande flyktingbarnen inte fick den vård de 

behövde gällande den psykiska hälsan. Angel och Hjern (2004, s. 239) menar att elevhälsan måste 

vara beredd att aktivt engagera sig i flyktingbarnet och redan innan ha en plan att ta till vid behov. 

De menar att det finns goda möjligheter att göra betydelsefulla insatser med ett ambitiöst arbete 

kring barnet genom samverkan. 

 

Flera av skolsköterskorna upplevde att de inte har tillräckligt med kunskap för att hjälpa 

flyktingbarn med psykisk ohälsa. Samtidigt ville de gärna få mer utbildning i ämnet för att kunna 

hjälpa dessa barn på ett bra sätt. De menar också att det krävs kunskap att handla korrekt utifrån det 

barnen berättar. Thomas et al. (2004) menar att det är viktigt att personal som arbetar med barn 

förstår hur erfarenheter kan påverka barnens hälsa samt förstår kulturskillnader och hur kultur kan 

påverka barns sätt att reagera. 
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5.3 Slutsats 

Denna studie påvisar att skolsköterskorna anser att psykisk ohälsa är ett stort och vitt begrepp. 

Arbetet med flyktingbarn och deras psykiska ohälsa är svårt och tidskrävande, men samtidigt roligt 

och givande. De anser att arbetet med flyktingbarns psykiska ohälsa är ett detektivarbete och kräver 

stor kunskap i samtalsmetodik och kulturella frågor som härrör till barnens bakgrund. För att nå 

fram till dessa barn krävs det att skolsköterskorna är lyhörda, men även att flyktingbarnen känner 

tillit till dem. Arbetet försvåras genom kulturkrockar och att begreppet psykisk ohälsa ofta inte finns 

i dessa barns hemländer. Detta medför att många av flyktingbarnen har svårt att prata om psykisk 

ohälsa och öppna sig för den hjälp skolsköterskorna erbjuder. Skolsköterskorna menar att barnen 

inte förstår att de fysiska symtom de uppvisar egentligen handlar om en psykisk ohälsa. När det 

gäller flyktingbarn generellt menar skolsköterskorna att många av barnen har en psykisk ohälsa, men 

att de ensamkommande har en större problematik än de som kommer med familjer. Påverkande 

faktorer som skolsköterskorna framhåller som negativa för den psykiska ohälsan handlar till stor del 

om asylprocessen och tidigare upplevda trauman. Det framkom att de ensamkommande 

flyktingbarnen har en stor oro för familjen som är kvar i hemlandet.  

 

För att dessa flyktingbarn ska få den hjälp de behöver krävs att organisationen behöver ses över. 

Skolsköterskorna behöver mer tid i sitt arbete med flyktingbarn generellt. Denna problematik 

behöver synliggöras för skolsköterskornas arbetsledning för att få en bättre fungerande 

arbetssituation. När det aktuella forskningsläget studerades framkom det att det inte fanns mycket 

skrivet om skolsköterskors upplevelser av psykisk ohälsa hos flyktingbarn och framförallt inte i 

Sverige. Framtida studier inom detta ämne kan ge en ökad förståelse för skolsköterskors 

arbetssituation med flyktingbarn. För att få ytterligare kunskap föreslås intervjuer med ett större 

antal skolsköterskor och inom ett större geografiskt område.   
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Bilaga 1 

 

Avdelningen för Omvårdnad 

 

 

Förfrågan om medverkan i ett vetenskapligt arbete 

 

Härmed inbjuds Du att delta i en intervjustudie som skall resultera i ett examensarbete inom området 

Omvårdnad för distriktssköterskor vid Mittuniversitetet. Syftet med arbetet är att belysa 

skolsköterskors upplevelser av flyktingbarns psykiska ohälsa. Enligt FN:s flyktingkommission är en 

flykting den som har skäl att vara rädd för förföljelse på grund av nationalitet, etnicitet, kön, 

religion, politisk uppfattning eller sexuell läggning. Med barn avses i detta arbete personer mellan 

åldrarna 5,5 och 20 år. 

 

 

Du ombeds att deltaga i en individuell djupintervju. Under intervjun kommer en intervjuguide att 

användas. Du som skolsköterska bör ha erfarenhet av arbete med flyktingbarn. De enskilda 

intervjuerna kommer att ske på din arbetsplats och pågå i ca 30-60 minuter. Intervjuerna kommer att 

spelas in. Avsikten är att vi träffas vid ett tillfälle. Ditt deltagande i studien är frivilligt och Du kan 

när som helst dra Dig ur intervjun. Studien har fått tillstånd av din verksamhetschef. 

 

 

Allt insamlat material kommer att behandlas strikt konfidentiellt, vilket innebär att alla insamlade 

uppgifter kommer att förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. I det vetenskapliga arbetet 

kommer citat från intervjuerna användas. Vid intresse erbjuds du att ta del av resultatet efter 

godkänd examination. Inga personer som deltar i undersökningen kan identifieras. 

 

 

Har Du några frågor om studien är Du välkommen att höra av Dig till oss. Intervjuguiden som 

kommer att användas under intervjun bifogas. 

  

Vänligen: 

Jessica Eriksson     Gabriella Mårtensson 

Leg. Sjuksköterska     Leg. Sjuksköterska 

070-328 30 84      070-661 19 84 

jeseri11@gmail.com     g.gabriella.m@hotmail.com 

 

 

Malin Rising Holmström 

Handledare/Lektor 

malin.rising-holmstrom@miun.se 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

Syfte: Att belysa skolsköterskors upplevelser av psykisk ohälsa hos flyktingbarn. 

 

● Vad innebär psykisk ohälsa för dig? 

● Hur uppfattar du som skolsköterska den psykiska ohälsan hos flyktingbarn? 

● Berätta om ditt arbete med flyktingbarns psykiska ohälsa! 

● Vad upplever du att flyktingbarn söker för gällande psykisk ohälsa? 

● Är det något som du vill ta upp som du tycker att vi har missat? 
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Bilaga 3 

 

 

Studieprotokoll 

 

Utbildning 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Antal år som sjuksköterska?__________________________ 

 

Antal år som skolsköterska?__________________________ 

 

Antal års erfarenhet av arbete med flyktingbarn?_________________ 

 

Vilka årskurser har du hand om?_________________ 
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Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Subkategori Kategori 

Psykisk ohälsa i ohälsobemärkelse då är det väl när man... 

drabbas av svårigheter på ett sånt sätt så att det påverkar ens 

vardagliga liv… så tänker jag… att det är… för man kan nog 

vara lite deppig eller lite annat utan att man behöver definiera 

det som ohälsa tänker jag utan... livet ser ut så… så tänker 

jag… 

 

Dom ha varit med om såna svåra saker men man får ju inte 

inte glömma heller att mitt uppe i den här att dom inte mår så 

bra så har ju dom otroligt många har så otroligt mycket 

styrkor… 

Att psykisk ohälsa är när man drabbas av 

svårigheter som påverkar det dagliga livet 

 

 

 

 

 

Att även fastän de inte mår så bra så har 

många av dem otroligt mycket styrkor 

Definition psykisk ohälsa 

 

 

 

 

 

 

Påverkande faktorer  

Psykisk ohälsa ett stort 

begrepp 

Och dom som kommer… eh jaa… ja det är ju mycket 

huvudvärk… Det är ju magbesvär. Det är ju sömnbesvär. Oro 

på natten. Lite svårt att koncentrera sig på på lektionerna som 

gör att det blir svårt o lärsa sig o… Ehh jaa… Det är väl 

egentligen dom första jag kommer på… 

 

Det är en balansgång hela tiden... men oftast är det ju 

huvudvärk ont i magen. Och sen tror ju många… lite skillnad 

mot svenska barn att… ehh man mår alltid bra om man får en 

medicin. Det är… att när jag säger till exempel med 

huvudvärk som våren här när det var så fint väder att ja men 

har du druckit vatten? Vatten nä nä det ska va medicin…  

 

Tjejerna har inte mer av psykisk ohälsa tror jag men dom 

kanske kan… se... ser sambandet med att jag har ont i huvudet 

jag har svårigheter att sova. Det beror på tidigare upplevelse. 

Jag vet inte om det är så men killar tror jag har lite… svårare 

o öppna sig och lite svårare o se sambandet” 

 

Att psykisk ohälsa kan vara huvudvärk, 

magbesvär, sömnbesvär, oro och 

koncentrations 

svårigheter 

 

 

Att många barn tror att de alltid mår bra 

om de får medicin 

 

 

 

 

 

Att tjejer lättare kan se sambandet mellan 

psykisk ohälsa och fysiska symtom än 

killar 

 

Att killar har svårare att öppna sig och har 

svårare att se sambandet mellan psykisk 

ohälsa och fysiska symtom 

 

Symtom 

 

 

 

 

 

Okunskap  

 

 

 

 

 

 

Könsskillnader 

 

Upplevda symtom och 

okunskap 
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Ehh… jag tycker att dom är… alltså i deras tradition och 

deras miljö där pratar man ju inte just… med folk och fä utan 

man håller allt inom familjen… så att det är svårt o få dom o 

öppna sig… tycker jag 

 

 … Så dom dom vill ju inte berätta dom vill inte berätta om 

familjen och dom vill inte berätta om flykten... men man kan 

ju fråga hur dom har det. 

 

Jag tror att vi i Sverige tror att alla ska gå och prata med nån 

så bearbetar man men jag tror att man kanske kan bearbeta på 

andra sätt också. Nä men jag tänker att man kanske har nån 

god vän som man pratar med eller man kanske...  

 

 

 

Flyktingbarn som kommer med sina familjer som har 

asylsökande mår ofta bättre än barn som kommer 

ensamkommande därför att har man familjen med sig och 

mamma och pappa med sig så är det ändå nån sorts trygghet 

kring dom… 

 

Man får ont i hjärtat man får ont i huvudet man drömmer 

mardrömmar men det finns ju hjälp o få men man måste vara 

beredd också då… att gå dit... Så att… Och det kanske tar ett 

tag innan dom själv inser det… Men det är så otroligt 

skiftande och det är så otroligt… beroende på bakgrund 

 

Att man inte pratar med utomstående om 

att man mår dåligt bland andra kulturer 

 

 

 

Att dom inte vill berätta familjen och dom 

vill inte berätta om flykten 

 

 

Att jag tror att barnen kan bearbeta på 

andra sätt än samtal också 

 

Att jag tänker att barnen har en god vän att 

prata med för att bearbeta det man varit 

med om 

 

Att flyktingbarn som kommer med sina 

familjer mår bättre än ensamkommande 

barn 

 

 

 

Att barnen som kommer med familj har en 

större trygghet runt sig 

 

 

Att det finns hjälp att få men barnen måste 

vara beredda på att ta emot den 

 

Att det kan ta ett tag innan barnen inser att 

de behöver hjälp beroende på bakgrund 

Kultur 

 

 

 

 

Ovilja att berätta 

 

 

 

Bearbetning 

 

 

 

 

 

 

Trygghet 

 

 

 

 

 

Behov 

 

Kulturens och familjens 

betydelse 

Framförallt skulle jag ju behöva mycket mycket mer tid… För 

tyvärr… Så vi får mer och mer av dom eleverna med psykiska 

problem  men vi ska ju samtidigt jag har samtidigt mina andra 

elever och… ja… Dom tar mycket mycket längre tid.  

 

 

Att jag upplever att jag behöver mycket 

mer tid 

 

Att flyktingbarnen tar mycket lång tid att 

hjälpa tidsmässigt 

 

Tid 

 

 

 

 

 

Skolsköterskornas arbete 



Bilaga 4 

33 
 

Det är mest praktiska frågor och somatiska… så att det är 

kanske nånting jag behöver… eller när jag tänker efter… 

kunskap om hur man ska nå dom… o får dom o vilja 

komma… 

 

Det är väldigt roligt... att jobba med dom 

Att jag kanske behöver mer kunskap om 

hur jag ska nå fram till barnen 

 

 

 

Att det är roligt att jobba med flyktingbarn 

Kunskap 

 

 

 

 

Positivt 

 

 


