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Sammanfattning 

Bakgrund: Elevhälsans arbete är oftast åtgärdande trots att den svenska Skollagen anger att arbetet 

främst vara förebyggande och främjande. Vidare finns det forskning som visar att samverkan och 

nätverk är viktiga förutsättningar för ett fungerande hälsofrämjande arbete men att det finns flertalet 

faktorer som påverkar möjligheten till samverkan. Därav är det meningsfullt att koppla samman 

dessa två områden för att på så sätt undersöka om det finns förutsättningar för elevhälsoteamen att 

arbeta hälsofrämjande. 

Syfte: Utforska elevhälsoteams erfarenheter kring hälsofrämjande arbete, med fokus på samverkan 

och nätverk. 

Metod: Kvalitativa fokusgruppsintervjuer med tre elevhälsoteam (n=9). Intervjuerna analyserades 

med hjälp av kvalitativ latent innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet visade att det inte fanns samverkan och nätverk relaterat till det hälsofrämjande 

arbetet i någon större utsträckning. Det visade också brist på uppsatta mål för det hälsofrämjande 

arbetet samt en osäkerhet kring vad det hälsofrämjande arbetet innebär, detta bidrog till att det 

hälsofrämjande arbetet till stor del uteblev. 

Konklusion: Hälsofrämjande arbete som begrepp behöver tydliggöras för att arbetet skall bli utfört. 

Elevhälsan behöver vidare sätta upp tydliga mål för detta arbete för att en samverkan kring arbetet 

skall möjliggöras. 

Nyckelord: Elevhälsa; Hälsofrämjande skolutveckling; Multiprofessionella team; Skolhälsovård 



Title 

Experiences from Swedish student health care teams concerning health promoting work: focusing 

on collaboration and network. 

Abstract 

Background: According to the swedish school law, the work of student health care should mainly 

be preventive and health promoting, though much of the work is of acute nature. Further there is 

reesearch showing that collaboration and network are important conditions for sucessful health 

promoting. But there is a number of factors that affects the prospects. Hence, it make sense to link 

theese areas in order to investigate whether the student health care teams have conditions for health 

promoting work. 

Aim: The aim was to explore experineces regarding health promotion, focusing on collaboration 

and network among student health care teams. 

Mehod: Three school health care teams were interviewed by qualitative focusgroup interviews 

(n=9). Qualitative content analysis by Graneheim and Lundman was used when analysing the 

interviews. 

Result: The result showed, there was no particular collaborations or networks related to health 

promotion. It also showed lack of aims for health promotion and an uncertainty about the concept. 

The consequence of this is that the health promotion efforts fail. 

Conclusion: The health promotion concept needs to be clarified so that the work can be carried out. 

Furthermore the aims of health promotion work need to be clear in order to make collaboration 

work. 

Keywords: Health Promoting Schools; Health promotion; Multiprofessional team; Whole School 

Approach 
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Introduktion 

WHO startade 1995 Global School Health Initiative vars ambition var att stärka och mobilisera 

health promotion och utbildning på alla nivåer. Utformningen var tänkt att, genom skolan, förbättra 

hälsan för elever, personal, familjer och övriga medlemmar av communityn. Syftet med initiativet 

var att öka antalet Health Promoting Schools (hälsofrämjande skolor). Vidare beskrivs hur 

definitionen av dessa kan variera utifrån förutsättningar och behov, men att grunden är att skolan 

har ett ständigt pågående arbete med att stärka sin förmåga att vara en hälsosam arena för lärande, 

liv och arbete (World Health Organization [WHO], 2015). I Sverige har de allra flesta hälsoproblem 

bland barn och unga minskat under de senaste decennierna (Statens Folkhälsoinstitut, 2010). Dock 

inte den psykiska ohälsan, bland tonåringar har denna ökat och den negativa trenden håller i sig, det 

handlar bland annat om självrapporterade psykosomatiska besvär såsom sömnsvårigheter, 

huvudvärk och nedstämdhet (Folkhälsomyndigheten, 2016). Vidare finns det ett ömsesidigt 

samband mellan skolprestationer och psykisk hälsa, skolstress tycks kunna orsaka psykosomatiska 

besvär (ibid.). Folkhälsomyndigheten (2015) beskriver i den svenska versionen av Hälsa 2020 

sambandet mellan utbildning och hälsa, hur det finns indikationer på att antalet utbildningsår är den 

viktigaste faktorn för en god hälsa. Sambandet är också omvänt, att bättre hälsa skapar 

förutsättningar för bättre skolresultat. En kunskapsöversikt från Kungliga Vetenskapsakademin 

(Gustafsson et al. 2010) visar att en god hälsa leder till ökat välbefinnande vilket resulterar i bättre 

förutsättningar för lärande. Rapporten Closing the gap in a generation (Commission of Social 

Determinations of Health [CSDH], 2008) erkänner även den utbildningens avgörande betydelse för 

hälsa och rättvisa, rapporten uppmanar till globala åtgärder mot sociala bestämningsfaktorer för att 

skapa en jämlik hälsa för alla. Skolan kan med sitt hälsofrämjande arbete vara med och utjämna 

sociala skillnader. 

 Bremberg (2004, s. 7) beskriver hur mer än en miljon elever går till skolan varje dag i 

Sverige och lyfter vidare fram att varje individ vanligen spenderar kring 20 000 timmar i skolan.. 

Utöver det är unga individer formbara (ibid.) och det är lättare att förebygga hälsoskadligt beteende 

i unga år än att förändra invanda mönster senare i livet (CSDH, 2008). Utifrån Ottawakonferensen 

listades fem viktiga områden som ansågs centrala för det hälsofrämjande arbetet, att skapa 

stödjande miljöer var ett av dessa områden (WHO, 1986). Vidare lyfter Sundsvallskonferensen fram 

den sociala miljön och vikten av sociala normer och kulturens påverkan på vårt beteende (WHO, 

1991). Persson och Haraldsson (2013) undersökte skolledares syn på det hälsofrämjande arbetet i 

skolan och deras slutsats är bland annat att skolledare har en god förståelse för vad hälsofrämjande 

arbete innebär och att det finns en vilja att utveckla detta arbete. Dock var urvalet begränsat till en 
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kommun vilket gör resultatet svårt att generalisera. Studien visade vidare att skolledare primärt 

lyfter fram lärarnas roll i det hälsofrämjande arbetet. Elevhälsans roll lyfts enbart fram av 

skolledarna vad gäller information till eleverna kring en hälsosam livsstil. Reuterswärd och 

Lagerström (2010) har visat på vikten av förståelse för det hälsofrämjande arbetet i organisationen, 

utan denna förståelse upplevde skolsköterskorna att deras främjande arbete endast kunde bedrivas 

på individnivå. Studien visade vidare på vikten av samverkan mellan olika professioner. Det finns 

forskning kring hälsofrämjande arbete i skolor som visar att samverkan och nätverk är viktiga 

faktorer för att det hälsofrämjande arbetet skall fungera (Inchley, Muldoon & Currie, 2007; 

Reuterswärd & Lagerström, 2010; Viig & Wold, 2005) och vidare att brist på tid och resurser kan 

leda till otillräckliga möjligheter för samverkan (Flaschberger, Nitsch & Waldherr, 2012; 

Guggleberger, 2011; McIsaac, Storey, Veugelers & Kirk, 2015; Viig & Wold, 2005). Guvå och 

Hylander (2012) lyfter fram brist på samsyn i elevhälsoteamet som en faktor som kan skapa 

konflikter och resultera i problem när det gäller samverkan. 2010 genomfördes en intervjustudie 

kring elevhälsan på Skolverkets uppdrag, denna studie pekar bland annat på att det hälsofrämjande 

och förebyggande arbetet ofta finns definierat men att elevhälsans arbete i praktiken i huvudsak är 

åtgärdande (Törnsén, 2014). 

Bakgrund 

Svenska lagar och riktlinjer 

I Sveriges skollag fastställs att skolhälsovården/elevhälsan ska arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande och att elevernas utveckling mot utbildningens mål skall stödjas (Skollagen, SFS 

2010:800, kap. 2, 25 §). Elevhälsan är en förhållandevis ny benämning och den innefattar den 

samlade skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska insatserna (ibid.). 

Detta innebär att elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, specialpedagogiska samt 

psykosociala insatser. Skolverket använder sig utav begreppet hälsofrämjande skolutveckling för att 

sätta det hälsofrämjande arbetet i relation till skolans resultat och betonar vidare hur 

elevhälsoarbetet skall utgå från de nationella målen. Vidare beskrivs ett gott skolklimat, motivation, 

tillitsfulla relationer mellan elever samt mellan lärare och elever som viktiga delar av en 

hälsofrämjande skolutveckling (Nilsson, 2010). 

Elevhälsan 

Hjörne och Säljö (2013, s. 74-83) beskriver hur elevhälsoteamen ofta består av fem till sex personer, 

vanligen ingår skolsköterska, skolkurator, specialpedagog och skolpsykolog i teamet och en läkare 

finns oftast tillgänglig för skolsköterskan för konsultation. Vidare listar de andra tänkbara 

yrkeskategorier som kan vara en del av elevhälsoteamet; fritidspedagog, förskollärare, lärare, 
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syokonsulent eller talpedagog. Sammansättningen styrs bland annat av skolans storlek och de behov 

den enskilda skolan eller det enskilda området har. Elevhälsoteamet leds av rektor och det är också 

rektorn som formellt fattar beslut (ibid. 75). Socialstyrelsen (2014, s. 101) visar i sin vägledning hur 

elevhälsan kan bidra till det hälsofrämjande arbetet genom att bland annat samarbeta med rektor och 

övrig personal vad gäller utbildningsinsatser, organisationsplanering och organisationsutredningar. 

Elevhälsoteamet, med sin multiprofessionella sammansättning, har breda kunskaper kring hälsa och 

kan spela en viktig roll i detta arbete.. Förutsättningarna för detta arbete är relevant att studera ur ett 

folkhälsoperspektiv då hälsoinsatser i skolan kan gynna folkhälsan på sikt. Bland annat genom att 

skapa goda förutsättningar för lärande (CSDH, 2008; Gustafsson et al. 2010) . 

Hälsofrämjande arbete i Svenska skolor 

Skolan har historiskt sett varit en plats för hälsofrämjande arbete, hur detta arbete sett ut har dock 

förändrats över tid. Hammarberg (2014) beskriver i sin historiska tillbakablick över skolhälsovården 

bland annat hur namnbytet från hälsokontroll till hälsosamtal eller hälsobesök (som ingår i 

skolsköterskans arbetsuppgifter) visar hur fokus har flyttats från kroppslig besiktning till att mer 

betona psykosociala aspekter av elevers hälsa. Hälsobesök skall erbjudas till alla elever minst tre 

gånger under tiden i förskoleklass och grundskola, dessa besök skall också innefatta allmänna 

hälsokontroller (SFS 2010:800, kap. 2, 27 §). Vid dessa besök träffar skolsköterskan eleven på egen 

hand eller tillsammans med målsman. Utöver allmänna hälsokontroller finns det möjlighet för 

skolsköterskan att föra ett samtal med eleven kring hälsa och elevens uppfattning kring den, 

hälsobesöken/hälsosamtalen skapar möjlighet för skolsköterskan att vara upptäckande och vid 

behov sätta in åtgärder. 

 Sverige har tidigare använt sig utav koncept Health Promoting Schools, men Skolverket 

lyfter numer fram begreppet hälsofrämjande skolutveckling för att tydliggöra att hälsoarbetet i 

skolan är en del av en långsiktig skolutvecklingsprocess (Nilsson, 2010). Vidare syftar begreppet till 

att relatera det hälsofrämjande arbetet till skolans kunskapsuppdrag och därmed integrera arbetet i 

den ordinarie verksamheten (ibid.). 

 Nilsson (2010) beskriver det främjande arbetet som att fokusera på friskfaktorer för att på så 

sätt uppnå generella hälsovinster. Ett förebyggande arbete har fokus på avgränsade problem, 

insatserna kan liksom vid det främjande arbetet rikta sig till alla men problemområdet är smalt och 

specifikt (ibid.). Vidare beskriver Nilsson (2010) hur elevhälsan ska arbeta med generella insatser 

som rör elevernas arbetsmiljö. Exempel på detta är arbetet med skolans värdegrund, arbetet med 

likabehandlingsplaner, ANDT-arbete (alkohol, narkotika, dopning och tobak), empowerment och 
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arbetet mot sexuella trakasserier (ibid.). Skolverket (2012) beskriver sina allmänna råd om 

diskriminering och kränkande behandling bland annat hur det främjande arbetet ska rikta sig till alla, 

vara en del av det vardagliga arbetet och inte föranledas av något särskilt problem. Meningsfulla 

sammanhang, delaktighet och respekt för varandras olikheter är viktiga delar för att skapa goda 

relationer och därmed också motverka kränkningar (ibid.). Skolinspektionen (2015) beskriver dock 

i sin granskning av elevhälsan att det saknas förebyggande och främjande insatser för att stödja 

eleverna, framför allt vad gäller att bibehålla eller utveckla psykisk hälsa och bemöta eller förhindra 

uppkomst att psykisk ohälsa. 

Samverkan och nätverk 

Samverkan är ett begrepp som enligt Axelsson och Bihari Axelsson (2013, s. 18) i stora drag 

handlar om att verka tillsammans genom att överskrida gränser, det kan handla om disciplinära, 

organisatoriska eller professionella gränser. Vidare beskriver de hur begreppet framför allt används i 

samband med förändrings- och utvecklingsarbete i det svenska välfärdssystemet. Behovet av 

samverkan har ökat under de senaste åren och en anledning till det är en ökad specialisering av 

olika professioner och samhällsfunktioner (ibid., s. 21). Vidare menar Axelsson och Bihari Axelsson 

(ibid., s. 22-23) att samverkan har blivit en trend vilket delvis också förklarar dess spridning. 

 Kub och Feldman (2015) betonar vikten av samverkan mellan skolpsykolog och 

skolsköterska vad gäller arbetet att motverka mobbing. Detta arbete är en viktig del i att skapa en 

hälsofrämjande skolmiljö då mobbing kan ha en omfattande negativ inverkan på hälsan (ibid). 

Multidisciplinära team, som ett elevhälsoteam kan definieras som, beskrivs av Axelsson och Bihari 

Axelsson (2013, s. 24) som en intensiv form av samverkan. En aspekt som lyfts fram av Axelsson 

och Bihari Axelsson (2007, s. 172-180) är olika hinder för samverkan. Dessa kan vara oklara mål, 

oklar arbetsfördelning och olika prioriteringar utifrån olika professioner eller personalomsättning. 

Thornberg (2008) lyfter i sin översikt fram hur oklara mål bidrar till en osäkerhet i arbetet. Vidare 

lyfter han fram hur multiprofessionella team inom elevhälsan ofta har ett problemorienterat 

förhållningssätt vilket leder att fokus riktas mot eleven istället för den miljö eleven befinner sig i. 

Samverkanskompetens är ett begrepp som handlar om att kunna hantera olika identiteter, 

yrkesmässiga och kulturella skillnader och skilda förklaringsmodeller. Multiprofessionella team kan 

vara ett sätt att uppnå samverkanskompetens (ibid.). 

 Begreppet nätverk handlar om frivilliga kontakter och kommunikation mellan olika aktörer 

(Axelsson & Bihari Axelsson, 2007, s. 19) och skulle exempelvis kunna innebära kontakt eller 

nätverkande mellan olika elevhälsoteam. Axelsson och Bihari Axelsson (2007, s. 14) beskriver hur 
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begreppet samarbete hänger ihop med begreppet nätverk. Begreppet blir därmed relevant för det 

hälsofrämjande arbetet. 

Problemformulering 

Det finns en tydlig koppling mellan hälsa och utbildning (Folkhälsomyndigheten, 2015; Gustavsson 

et al., 2010). En god hälsa skapar goda förutsättningar för lärande och antalet utbildningsår är en 

viktig faktor för hälsan (CSDH, 2008; Folkhälsomyndigheten, 2015). En hälsofrämjande skolmiljö 

skapar förutsättningar för elevers lärande och elevhälsans främsta uppdrag är att verka främjande 

och förebyggande (SFS 2010:800, kap. 2, 25 §). Tidigare forskning beskriver att begreppet 

hälsofrämjande ofta finns definierat men att arbetet i praktiken är förebyggande och åtgärdande 

(Törnsén, 2014), detta torde medföra en risk för att det hälsofrämjande arbetet uteblir. Det finns 

även kopplingar mellan en bristande samsyn och svårigheter att samverka (Axelsson & Bihari 

Axelsson, 2007, s. 172-180; Thornberg, 2008). Samtidigt har det visat sig att samverkan och 

nätverk är viktiga faktorer för att det hälsofrämjande arbetet skall bli effektivt (Inchley, Muldoon & 

Currie, 2007; Viig & Wold, 2005; Reuterswärd & Lagersröm, 2010). Det finns därmed anledning att 

utforska elevhälsoteams erfarenheter och definitioner av hälsofrämjande arbete, kopplat till 

samverkan och nätverk. Dessa kunskaper skulle kunna användas för att erhålla en bättre förståelse 

vad gäller elevhälsan möjligheter och förutsättningar att arbeta hälsofrämjande. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att utforska elevhälsoteams erfarenheter och definitioner av hälsofrämjande 

arbete, med fokus på samverkan och nätverk. 

 Hur uppfattar elevhälsoteamen sitt hälsofrämjande arbete? 

 Hur uppfattar elevhälsoteamen samverkan och nätverk? 

 Hur upplever elevhälsoteamen förutsättningarna för samverkan och nätverk i relation till det 

hälsofrämjande arbetet? 

Metod 

Studien hade en konstruktivistisk ansats vilket enligt Creswell (2014, s. 8-9) innebär att målet med 

forskningen är att i så stor utsträckning som möjligt förlita sig på deltagarnas upplevelser av den 

situation som studeras. Vidare tillämpades ett induktivt förhållningssätt vilket innebar ett 

upptäckande arbetssätt med utgångspunkt i empirin. 

Datainsamling 

Fokusgruppsintervju användes som datainsamlingsmetod. Patton (2015, s. 478) beskriver hur 

fokusgruppsintervjuer bland annat kan användas då en vill söka reaktioner kring gemensamma 
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erfarenheter, metoden lämpar sig dock inte för att utforska komplexa livsfrågor på djupet. Vidare 

beskriver Patton (2015, s. 475) att fokusgruppsintervjuer handlar om att samla in högkvalitativ data 

i en social kontext där deltagarna får möjlighet att se sitt perspektiv i ljuset av andras perspektiv. 

Fokusgruppsintervjuer består vanligen av sex till tio personer (ibid.) Det initiala målet var att 

genomföra tre fokusgruppsintervjuer och att så många av elevhälsoteamets yrkeskategorier som 

möjligt skulle vara representerade vid intervjutillfället. Målet justerades sedan något, på grund av 

svårigheter för teamen att vara lediga för intervju samtidigt, till att minst tre yrkeskategorier skulle 

vara representerade. Skolsköterskan ansågs vara en nyckelperson och förutsättningen för att 

intervjun skulle bli av var därmed att skolsköterskan skulle finnas med i fokusgruppen. En 

intervjuguide upprättades och testades på två individer ur olika yrkeskategorier (med relevans för 

området) och efter mindre justeringar ansågs intervjuguiden kunna bidra till att forskningsfrågan 

skulle kunna besvaras samt att förutsättningarna för fokusgruppsintervjuerna skulle bli så lika som 

möjligt (se bilaga III). Fokusgruppsintervjuerna utgick från bestämda teman (se bilaga III). Utifrån 

Bryman (2011, s. 453-55) genomfördes fokusgruppsintervjuerna på ett sådant sätt att forskaren till 

störst del lät diskussionen flyta fritt, dock med en beredskap att gripa in om diskussionerna 

hamnade för långt från forskningsfrågan, om enbart någon/ett fåtal deltagare kom till tals eller för 

att lyfta fram viktiga teman som framkom under intervjun. En fokusgruppsintervjuerna ägde rum på 

ett centralt kontor för elevhälsa och övriga två på de skolor där elevhälsoteamen var aktiva, vidare 

spelades fokusgruppsintervjuerna in med hjälp av dator och mobiltelefon och transkriberades 

omgående efter intervjutillfället. Intervjuerna resulterade i 20 A-4 sidor. Vid den första 

fokusgruppsintervjun blev det två sena återbud i direkt anslutning till intervjun vilket resulterade i 

att den genomfördes med två deltagare, skolsköterska och skolpsykolog. Vidare blev tiden för den 

tredje intervjun förkortad då teamet behövde vara med på ett akut insatt möte. 

Urval 

Urvalet var målinriktat och kriterier för inbjudan till deltagande i studien var att elevhälsoteamet var 

aktivt inom grundskola samt att skolsköterskan skulle ha möjlighet att närvara vid intervjutillfället. 

Kommunerna valdes utifrån geografisk placering då det var önskvärt att kunna genomföra 

fokusgruppsintervjuerna på den plats där elevhälsoteamen var aktiva. Därmed inkluderades tre 

kommuner där restiden inte beräknades överstiga en timma. En telefonkontakt samt en inbjudan via 

mejl (se bilaga I) skickades ut till rektor eller chef som ansvarade för elevhälsan i det fall elevhälsan 

var organiserad centralt. En av kommunerna tillämpade centralt organiserad elevhälsa vilket innebar 

att elevhälsan hade en egen chef. I de två andra kommunerna var elevhälsan organiserad lokalt på 

skolorna och från dessa kommuner erbjöds elva skolor med ett elevhälsoteam bestående av minst 
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tre yrkeskategorier att medverka i studien. Totalt blev tolv elevhälsoteam från tre olika kommuner i 

sydvästra delen av Sverige blev erbjudna att delta i studien och av dessa tolv tackade tre ja till att 

delta. I några fall var rektorerna positiva till att teamet skulle delta medan teamet självt tackade nej. 

Orsaken till att de tackade nej var tidsbrist och svårighet att få ihop ledig tid för flera personer 

samtidigt. Totalt (under de tre fokusgruppsintervjuerna) deltog tre skolsköterskor, en skolpsykolog, 

två specialpedagoger samt tre kuratorer. 

Analysmetod 

Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ latent innehållsanalys utifrån Graneheim och 

Lundman (2004). De använder sig utav begreppen Meningsenhet, Kondenserad meningsenhet, Kod, 

Kategori och Tema för själva analysprocessen. Patton (2015, s. 551) beskriver hur innehållsanalys 

handlar om att identifiera, organisera och kategorisera innehållet. En letar efter primära mönster och 

analyserar kärnan av data. Analysarbetet inleddes med att intervjuerna lästes i sin helhet flera 

gånger för att sedan fokusera på de delar som svarade mot studiens syfte. Därefter plockades de 

meningsenheter som svarade mot syftet ut. Vidare kondenseras dessa genom att texten kortades ned 

och blev mer lätthanterlig med det centrala innehållet bevarat. I nästa steg abstraheras den 

kondenserade meningsenheten till en kod. Graneheim och Lundman (2008, s. 163) beskriver koden 

som en etikett som kortfattat beskriver meningsenhetens innehåll och att koder alltid skapas med 

hänsyn till kontexten. De koder som hade ett liknande innehåll bildade sedan kategorier, innehållet i 

dessa är besläktat och skiljer sig i huvudsak från innehållet i de andra kategorierna (ibid., s. 163). 

Det slutliga steget var att skapa ett tema, detta är på en tolkande nivå och ett tema kan avspegla 

innehållet i mer än en kategori. För exempel på hur analysprocessen gått till, se tabell 1. 

Analysprocessen och arbetet med att utforma kategorier och tema diskuterades med en utomstående 

person (en yrkesverksam skolsköterska som ej deltog i studien) för att öka studiens trovärdighet 

(Graneheim & Lundman, 2008, s. 169).  
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Tabell 1: Exempel på analysprocessen. 

Meningsenhet 
Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori Tema 

Rektorns inställning 

blir helt avgörande 

för hur arbetet ser ut... 

Rektorns 

inställning är 

avgörande. 

Rektorn 

avgörande. 
Maktlöshet 

Organisatoriska 

förutsättningar 

Hälsofrämjande 

arbete utan karta 

och kompass 

Rektorer och chefer 

byts ut relativt ofta... 

det hinner sällan sätta 

sig strukturer och så... 

en faktor som 

försvårar all typ av 

hälsofrämjande... för 

det är ju ofta man 

behöver tänka 

långsiktigt. 

Det 

hälsofrämjande 

arbetet försvåras 

av att rektorer och 

chefer ofta byts 

ut. 

Föränderlig 

organisation 

försvårar. 

Arbeta i motvind 

Vi behöver se på det 

hela ur ett bredare 

perspektiv, det finns 

ju riktlinjer från 

Skolverket nu att 

förhålla oss till... 

Det 

hälsofrämjande 

arbetet behöver 

betraktas ur ett 

bredare 

perspektiv. 

Ser inte till 

helheten. 

Otillräcklig 

abstraktions-

förmåga 

Perspektiv 

Etiska överväganden 

Då studien är en magisteruppsats och inte syftar till vetenskaplig publicering ansågs den inte behöva 

godkännas av en etisk nämnd. Fyra etiska forskningsprinciper utifrån Bryman (2011, s. 131-32) har 

tagits hänsyn till vid genomförandet av studien; informationskravet, vilket innebar att deltagarna 

blev skriftligt och muntligt informerade om undersökningens syfte och och att de även informerades 

om att deltagandet var frivilligt och att de hade möjlighet att hoppa av närhelst de så önskade. 

Samtyckeskravet, vilket innebar att deltagarna blev informerade om att de själva hade rätt att 

bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet, vilket innebar att deltagarna fick 

information kring att uppgifterna skulle komma att behandlas konfidentiellt och att de skulle 

förvaras på ett sådant sätt att inte obehöriga kunde få tillgång till dem. Nyttjandekravet, vilket 

innebar att de blev informerade om hur resultatet skall komma att användas, i detta fall att resultatet 

publiceras i form av en magisteruppsats (se bilaga II). Forskarens förförståelse innefattar arbete med 

barn och ungdomar, en sjuksköterskeexamen och ett intresse för skolan som en hälsofrämjande 

arena. Intervjuerna ägde rum på deltagarnas arbetsplatser, dels av praktiska skäl och dels för att 

deltagarna skulle känna sig bekväma och vara på en känd plats. Detta kan tänkas utjämna forskarens 

eventuella maktposition. Vidare poängterades att forskaren inte är expert i området utan att fokus 

för intervjun var att utforska deltagarnas erfarenheter av området. Forskaren strävade efter att ha en 

neutral roll under intervjuerna. Alla deltagare uppmuntrades att dela med sig av sina erfarenheter 

och reflektioner under intervjuerna. 
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Resultat 

 

Figur 1: Tema och kategorier 

Under analysen framkom tre kategorier och ett tema, dessa presenteras i figur 1 och beskrivs vidare 

i löpande text. 

Tema - Hälsofrämjande arbete utan karta och kompass 

Elevhälsoteamens brist på en entydig definition av vad hälsofrämjande arbete innebär leder till att 

arbetet till stor del inte blir av. Samverkan inom elevhälsoteamen handlar till störst del om det 

förebyggande och åtgärdande arbetet. Vidare saknas mål, verktyg och riktning för det 

hälsofrämjande arbetet vilket tycks leda till osäkerhet och brist på samverkan inom området. 

Kategori - Organisatoriska förutsättningar 

Intervjuerna visade att det fanns en osäkerhet kring när och hur det hälsofrämjande arbetet skulle 

genomföras. Resultatet visar också att det inte fanns några uppsatta mål bland elevhälsoteamen eller 

på skolorna för det hälsofrämjande arbetet. Vidare fanns också en osäkerhet kring vem som hade 

ansvaret för arbetet. En av deltagarna beskrev hur organisationen skulle kunna förändras för att det 

hälsofrämjande arbetet skulle kunna tänkas bli mer effektivt. 

 Det krävs nog, som vi var inne på tidigare... att ledningen tar tag i dom här frågorna. En 

 tänkbar lösning kan ju vara att vi som team leds av någon med annan kompetens än 

 rektorn... det är ju ändå det pedagogiska som rektorn har störst fokus på... någon slags 

 hälsovägledare, det kanske skulle göra vårt arbete mer effektivt. Just det hälsofrämjande 

 iallafall... 

Det framkom att ledningen spelade en viktig roll när det gällde det hälsofrämjande arbetet. Rektorns 

roll togs upp vid alla intervjuer och diskuterades vid flera tillfällen. Några av deltagare pekade på 

att rektorn spelade en avgörande roll. 
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 Jag tycker kanske att det hänger lite för mycket på hur intresserad rektorn är av ett 

 hälsofrämjande arbete... det borde liksom vara en grundläggande del av elevhälsoteamets 

 arbete... oavsett rektor. 

Ytterligare en aspekt som var framträdande var brist på tid för det hälsofrämjande arbetet, detta var 

något som lyftes fram vid flertalet tillfällen under alla intervjuer. Det som diskuterades i störst 

utsträckning var att det åtgärdande arbetet tog mycket tid i anspråk vilket lämnade lite tid över för 

att arbeta hälsofrämjande. 

 Vi önskar hela tiden att vi skulle få mer tid att prata om det hälsofrämjande arbetet men vi 

 kommer sällan fram dit. 

Dock uppgav några informanter att de upplevde att det fanns möjlighet och resurser för att arbeta 

hälsofrämjande. Det fanns en medvetenhet kring att elevhälsans arbete skall vara förebyggande och 

hälsofrämjande men samtidigt en medvetenhet om att arbetet inte blivit av. Under en av intervjuerna 

framkom att skolans behov är en faktor för om det hälsofrämjande arbetet blir av. Om det finns 

stora behov på skolan och leder detta till att en stor del av arbetet blir åtgärdande, då får det 

främjande arbetet stå tillbaka. 

Det är barn med många behov, det finns stora behov i klassrummen och då får vi hjälpa till... 

Vi släcker många bränder men vi är också väldigt medvetna om det... 

Kategori - Perspektiv 

Begreppet hälsofrämjande Skolutveckling var tänkt att använda i frågorna vid intervjuerna men då 

det visade sig att detta begrepp var okänt bland alla deltagare användes istället begreppet 

hälsofrämjande arbete. Under intervjuerna framkom en stor variation bland deltagarna kring vad 

hälsofrämjande arbete innebär. Bland annat visar citatet från en av deltagarna hur det finns tankar 

kring att det hälsofrämjande arbetet kräver att en höjer blicken från individ till organisationsnivå. 

 ...vi vill kunna titta på hur vi kan ändra strukturer, inte bara titta på eleverna och klasserna. 

Det framkommer fler tankar kring detta, att den nya skollagens fokus på det hälsofrämjande inte 

hunnit implementeras i verksamheterna ännu och att individperspektivet fortfarande i hög 

utsträckning är det perspektiv som är råder. 

 ...vi befinner oss i någon slags övergångsperiod eller någon slags process... att den här 

 skollagen liksom inte riktigt hunnit bli fullständigt implementerad... det är en ganska 

 grundläggande förändring i förhållningssätt från att tidigare varit mer på individnivå. 
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Det fanns dock en stor spridning i hur deltagarna såg på och definierade begreppet. En deltagare 

uttryckte det som att det åtgärdande arbetet vid enskilda ärenden är hälsofrämjande. Vidare 

framkom uppfattningen att hälsosamtalen är en del av det hälsofrämjande arbetet, denna uppfattning 

lyftes fram under alla intervjuerna. 

 ... jag har ju hälsosamtal med alla elever där jag kan arbeta främjande och förebyggande... 

En deltagare lyfte fram vikten av att skolmiljön ska vara hälsofrämjande och att fokus ska vara på 

det friska, ett så kallat salutogent perspektiv. Detta perspektiv kunde även uppfattas från fler 

deltagare. 

 ...för mig handlar det (hälsofrämjande arbetet) om att sträva efter en skolmiljö som syftar 

 till  att bibehålla det friska... 

Likabehandlingsplanen togs upp som en del av det hälsofrämjande arbetet, det lyftes även fram att 

detta arbete inte är professionsbundet utan går över professionsgränserna. Även ANDT-arbetet 

(alkohol, narkotika, droger och dopning) lyftes fram i diskussionerna kring hälsofrämjande arbete. I 

en av fokusgrupperna fanns en oförståelse för den kritik Skolverkets riktat mot elevhälsans 

hälsofrämjande arbete och det framkom även känslor av att bedömningarna var orättvisa. 

Kategori - Professionsbundna nätverk 

Varje profession hade sitt eget nätverk och hur aktiv en var i dessa varierade. Inom dessa nätverk 

behandlas till största delen yrkesspecifika ämnen såsom exempelvis vaccinationer för 

skolsköterskor. Hälsofrämjande arbete har inte varit fokus inom nätverken. 

 Vi har ju kuratorsträffar, vi samarbetar också med kuratorer på andra skolor med liknande 

 problem. 

Det framkom att det inte fanns nätverk för teamet som sådant, det fanns dock en önskan om detta. 

Dels för att kunna dela erfarenheter med andra elevhälsoteam men också för att teamet skulle kunna 

bli mer effektivt. Gemensam kompetensutveckling som team var också något som efterfrågades 

bland deltagarna. 

 Det skulle nog vara bra för oss att vara en del av ett nätverk... eh, som team menar jag... det 

 finns mycket kunskap och erfarenhet som vi säkert skulle kunna använda mer effektivt... 

Det framkom att den tid som finns avsatt för möte med elevhälsoteamet användes på olika sätt på av 

olika team. Ett av teamen uppgav att det såg olika ut från gång till gång och att en del av denna tid 

kunde användas till eget arbete. 
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Resultatdiskussion 

Studien syftade till att utforska elevhälsoteams erfarenheter och definitioner av hälsofrämjande 

arbete med hjälp av kvalitativa fokusgruppsintervjuer. Intervjuerna har analyserats med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys utifrån Graneheim och Lundman (2004) och har vidare ett fokus på 

samverkan och nätverk. Resultatet visar att elevhälsan samverkar på olika sätt, inom teamet och 

även med andra instanser. Detta gäller dock till största delen det förebyggande och åtgärdande 

arbetet. Det framkommer att teamets olika professioner har tillgång till nätverk, det finns dock inget 

nätverk för teamet som sådant. Vidare finns en osäkerhet kring vad det hälsofrämjande arbetet 

innebär och begreppet förväxlas ofta med det förebyggande arbetet. Det finns en problematik i att 

begrepp som används inte är vedertagna, bland annat var begreppet hälsofrämjande skolutveckling 

(som används av Skolverket) inte känt för någon av deltagarna. Initialt var detta begrepp tänkt att 

användas under intervjuerna men då det inte var känt användes istället begreppet hälsofrämjande 

arbete. Vidare medför oklarheter kring begreppet hälsofrämjande arbete att elevhälsoteamen 

uppger att de arbetar hälsofrämjande när deras arbete i praktiken är förebyggande och åtgärdande. 

Hälsosamtalen ansågs tillhöra det hälsofrämjande arbetet men enligt bland annat Nilsson (2010) så 

definieras detta arbete mer som förebyggande. En iakttagelse under tiden studien pågick var att det 

bland personalen inom elevhälsan fanns en oförståelse för den kritik som Skolinspektionen, utifrån 

granskningen av elevhälsan, riktat mot elevhälsans brist på hälsofrämjande arbete 

(Skolinspektionen, 2015). Utifrån Nilssons (2010) definition av hälsofrämjande arbete i relation till 

elevhälsoteamens spridda syn på vad hälsofrämjande arbete innebär så är resultatet av 

Skolinspektionens granskning föga överraskande. Resultatet av denna och tidigare studier 

(Johansson, Weinehall & Emmelin, 2009; Törnsén, 2014) visar på diskrepansen mellan teori och 

praktik i detta hänseende. 

Studien visar att det finns nätverk för varje enskild profession men inte för teamet som helhet. 

Erfarenheterna kring samverkan är varierande. Su, Sendall, Fleming och Lidstone (2013) diskuterar 

möjligheten att det kanske inte är skolsköterskan som är mest lämpad att vara den drivande i det 

hälsofrämjande arbetet, och de lyfter fram frågan kring vilken yrkesgrupp som i så fall skulle kunna 

vara det. Under en av intervjuerna framkom att det fanns en idé om att hälsovägledare kunde vara 

en lämplig profession för att vara den drivande i det hälsofrämjande arbetet. Liksom tidigare 

forskning visat (Johansson, Weinehall & Emmelin, 2009; Törnsén, 2014) så talas det i 

elevhälsoteamen om hälsofrämjande arbete men verkligheten består mest av åtgärdande arbete och 

problemlösning, detta medför att det inte finns tillräckligt med tid för det främjande arbetet. 

Resultatet visar på att några deltagare använder sig utav definitioner av hälsofrämjande arbete som 
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överensstämmer med exempelvis Nilsson (2010), dock medför detta inte att arbetet blir utfört. Det 

finns områden som elevhälsoteamen tycks arbeta med som har sitt fokus på att skapa en god 

skolmiljö. Det är framför allt arbetet med likabehandlingsplanen som lyfts fram och knyts till det 

hälsofrämjande arbetet på ett tydligt sätt, dock beskrivs det som att det finns mycket kvar att önska 

när det gäller detta arbete. ANDT-arbetet lyftes också fram av några som en del i det hälsofrämjande 

arbetet. Reuterswärd och Lagerström (2010) beskriver i sin forskning hur skolsköterskor upplever 

en brist på teorier och metoder vad gäller det generella hälsofrämjande arbetet. Detta kan tänkas 

vara ett område som inte lyfts fram i tillräckligt stor utsträckning under utbildningen. I detta fall 

gäller det skolsköterskorna, men utifrån studiens resultat kan en tänka sig att det gäller även för de 

övriga yrkeskategorierna. Konsekvensen av detta skulle kunna vara en brist på verktyg för det 

generella hälsofrämjande arbetet inom elevhälsan. Kompetensutveckling är en tänkbar väg, dock 

pekar studien på att det finns en upplevelse bland personalen att tiden inte räcker till för det 

generella hälsofrämjande arbetet, då kan en tänka vidare att kompetensutveckling inte är lösningen. 

Under intervjuerna framkom att förebyggande och främjande arbete likställs av några av deltagarna. 

Detta har även framkommit i tidigare studier såsom Guvå och Hylander (2012) och Johansson, 

Weinehall och Emmelin (2009). Om det inte finns en samsyn kring vad hälsofrämjande arbetet 

egentligen innebär medför detta en pratar om olika saker. Johansson et al. (2009) beskriver i sin 

forskning vikten av förståelse för begreppets natur och potential och att detta är avgörande faktorer 

för det hälsofrämjande arbetet. 

En viktig aspekt för fungerande samverkan är tydliga mål (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007, s. 

172-180), elevhälsoteamen behöver sätta upp tydliga och utvärderingsbara mål för sitt 

hälsofrämjande arbete för att arbetet ska fungera. Vidare lyfter Höög (2014) fram hur 

kulturskillnader försvårar samverkan, det kan tänkas att elevhälsoteamen behöver lyfta fram denna 

aspekt för att synliggöra professionella utgångspunkter och vidare skapa en förståelse för varandras 

arbete. Axelsson och Bihari Axelsson (s. 172-180) beskriver hur olika prioriteringar utifrån olika 

yrkesgrupper kan leda till svårigheter vad gäller samverkan, om dessa synliggörs kan en tänka sig 

att det inte behöver vara ett hinder för samverkan. En annan aspekt är att arbetet behöver prioriteras 

och få status bland teammedlemmarna men även av övrig personal (Reuterswärd & Lagerström, 

2010). En osäkerhet kring vem som ska ta tag i det hälsofrämjande arbetet framkommer under 

studien, denna osäkerhet tycks vidare bidra till att det traditionella elevvårdsarbetet fortlöper och att 

det ”nya” främjande elevhälsoarbetet inte etableras. Studier som genomförts i Europeiska länder 

gällande implementering av konceptet Health Promoting Schools visar att det finns önskemål om att 

professionella health promoters ska fungera som koordinatorer, dessa har möjlighet att ha en 
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helhetsbild (Flaschberger, 2012, 2013; Gugglberger, 2011; Inchley, Muldoon & Currie, 2007; Viig 

& Wold, 2005). De (health promoters) uppges bland annat kunna hålla samman projektet, informera 

och organisera (ibid.). Det kan dock finnas skillnader mellan konceptet Health Promoting Schools 

som bedrivs i projektliknande form och det svenska begreppet Hälsofrämjande skolutveckling som 

syftar till att integrera det hälsofrämjande arbetet i den ordinarie verksamheten, resultatet av 

fokusgruppsintervjuerna visade dock på liknande svårigheter relaterat till det hälsofrämjande arbetet. 

Höög (2014) beskriver hur det oftast saknas mätbara mål att uppnå för en viss period som kan 

utvärderas, han menar vidare att elevhälsoarbetet har en svag anknytning till skolans huvuduppdrag 

med skolans kunskapsmål och sociala mål. Att det inte finns mål för det hälsofrämjande arbetet 

framkommer även i denna studie. Skolverket har med begreppet hälsofrämjande skolutveckling 

försökt knyta det hälsofrämjande arbetet till skolans uppdrag på ett tydligt sätt, detta tycks dock inte 

fortplantat sig i ute i verksamheterna. Under intervjuerna framkommer att stora behov på skolan 

leder till att det hälsofrämjande arbetet får stå tillbaka, det kan tänkas att det på skolor med stora 

behov är speciellt viktigt med det hälsofrämjande arbetet och att ett fokus på det skulle leda till färre 

akuta insatser. Dock kommer en del av elevhälsans arbete fortsatt behöva vara åtgärdande då detta 

arbete troligen inte går att komma ifrån. Studien visar att merparten av elevhälsoteamens arbete är 

åtgärdande och frågan som uppkommer är om den nya skollagen är förenlig med elevhälsans 

verklighet? 

Liksom tidigare forskning visat, bland annat Persson och Haraldsson (2013) så är rektorns roll 

viktig när det kommer till det hälsofrämjande arbetet. Detta arbete behöver prioriteras och ges status 

för att det ska bli av. Att få till ett välfungerande hälsofrämjande arbete inom elevhälsan tycks vara 

komplext och det är flera aspekter som behöver tas hänsyn till. Åtgärder som stärker det 

hälsofrämjande inslaget där vi tillbringar en stor del av vår tid, exempelvis skolan, behöver 

prioriteras och det behöver vidare finnas förutsättningar för detta arbete i form av bland annat 

tydliga målsättningar och roller (Statens Folkhälsoinstitut, 2010). 

Metoddiskussion 

Då en vill utforska människors erfarenheter och erhålla fylliga beskrivningar är kvalitativ metod 

lämplig, under intervjuerna har deltagarna uppmuntrats att utveckla sina svar och egna tankar. 

Forskningsfrågan hade kunnat besvaras genom enskilda intervjuer, om så hade gjorts kunde varje 

yrkesgrupp analyserats för sig, dock handlade studien i detta fall inte om att undersöka enskilda 

professioners erfarenheter utan vilka erfarenheter elevhälsoteamet som sådant har kring området. 

Fokusgruppsintervjuerna genererade relevant data som svarade mot syftet, vidare medförde 
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metoden möjlighet till diskussion inom teamet kring frågorna, dessa diskussioner ledde vid flertalet 

tillfällen till att frågorna lyftes och kunde vidare diskuteras på en högre nivå. 

En ytterligare person hade kunnat vara med vid intervjutillfällena för att observera deltagarnas 

reaktioner, föra anteckningar och liknade för att på så sätt få ut så mycket material som möjligt ur 

intervjuerna. Elevhälsoteamen arbetade i tre olika kommuner vilket kan tänkas medföra att 

resultatets överförbarhet ökar då variationen eventuellt är större än om alla teamen var aktiva inom 

samma kommun. Alla teamen hade elever inom grundskola som målgrupp vilket medför att 

resultatet representerar elevhälsoteam inom grundskola. Det kan tänkas att arbetet med elevhälsa 

skiljer sig åt mellan grundskola och andra skolformer. 

Forskarens roll i en kvalitativ studie kan påverka resultatet, detta har det funnits en medvetenhet 

kring och forskaren har strävat efter att ha en neutral roll och inte blanda sig i om det inte varit 

nödvändigt. Det kan dock inte uteslutas att den respons eller de reaktioner deltagarna fått från 

forskaren under intervjuerna har påverkat deras svar. Resultatets giltighet stärks av att 

intervjuguiden testats innan de faktiska intervjuerna ägde rum, det kan även tänkas stärkas av att 

den mesta data som framkom svarade mot studiens syfte. Vidare diskuterades analysprocessen och 

arbetet med att utforma kategorier och tema med en skolsköterska som inte deltog i studien, detta 

för att få en utomstående bedömning och validering av resultatet. Denna validering kunde även ha 

genomförts tillsammans med studiens deltagare, detta upplevdes dock vara svårt att få tid till. 

Studiens förlopp finns beskrivet i detalj under metodavsnittet vilket möjliggör att den skulle kunna 

upprepas av annan forskare. Urval, deltagare och tillvägagångssätt går att följa, detta underlättar för 

läsaren att avgöra resultatets överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2008, s. 170). Graneheim och 

Lundman (2004, s. 110) menar att en tydlig beskrivning av urval, sammanhang och deltagarnas 

egenskaper är värdefull information för att kunna utvärdera ett resultats överförbarhet. Bryman 

(2011, s.460) beskriver vikten av att ta hänsyn till hur det sociala samspelet påverkar vad som 

framkommer ur fokusgruppsintervju, denna del behöver analyseras och också kanske 

problematiseras. Han beskriver dock vidare hur det är svårt att utforma en analysstrategi som 

inbegriper både det som sägs och samspelet, detta upplevdes inte som möjligt vid denna studie då 

det troligen hade behövts ytterligare en forskare för att få med en analys av samspelet. Vid ett av 

intervjutillfällena lämnade två deltagare återbud strax innan intervjun skulle ta vid. Skolsköterska 

och skolpsykolog var dock på plats och beslut togs att ändå genomföra intervjun. Detta då 

skolsköterskan som ansågs vara nyckelperson var en av deltagarna. Målet var att minst tre 

yrkeskategorier skulle vara representerade vid intervjutillfället, det är svårt att spekulera i vad detta 

medför. En skulle kunna tänka att skolsköterskans och skolpsykologens perspektiv har fått större 
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utrymme och därmed också blir en större del av resultatet. Dock var det endast vid detta tillfälle 

som skolpsykolog fanns med. Vanligt antal deltagare i fokusgruppsintervjuer är enligt Patton (2015, 

s. 475) 6-10 stycken, detta skiljer sig från antalet deltagare i studien. Fokusgruppsintervjuer ansågs 

dock vara en relevant metod då syftet med studien var att utforska en redan befintlig grupps 

gemensamma erfarenheter kring givna teman. Det hade varit önskvärt att alla ingående 

yrkeskategorier i elevhälsoteamen hade kunnat delta i fokusgruppsintervjuerna, dock visade det sig 

tidigt i rekryteringsprocessen att detta var svårt att få till. En lärdom från arbetet med att få till 

fokusgruppsintervjuer med redan existerande team är att försöka få tillgång till tid då gruppen 

brukar vara samlad, såsom exempelvis teammöten, detta kan öka möjligheten till att fler 

professioner deltar. 

Konklusion 

Studien pekar på, liksom tidigare forskning också visat (Skolinspektionen, 2015; Törnsén, 2014), att 

elevhälsoteamets hälsofrämjande arbete är otillräckligt. Samverkan tycks inte fungera när det gäller 

detta arbete och detta tycks till stor del bero på att begreppet hälsofrämjande definieras på olika sätt, 

vilket leder vidare till en osäkerhet kring vilket arbete det egentligen handlar om. Det saknas även 

mål för det hälsofrämjande arbetet vilket leder till ytterligare osäkerhet och svårigheter att samverka 

kring området. Samverkan kring förebyggande och åtgärdande arbete tycks dock fungera bättre. Det 

finns inga nätverk för teamet som sådant utan enbart professionsbundna vilket gör att teamets 

gemensamma kompetens inte styrks. 

Implikationer för vidare forskning och praktik 

Då alla professioner tycks ha fullt upp med framför allt det åtgärdande arbetet men också det 

förebyggande skulle det skulle vara av värde med en profession som har sitt fokus på det 

hälsofrämjande arbetet. Denna profession skulle kunna vara den som höll ihop detta arbete och 

fungerade som en slags kartläsare och kompass. Övriga professioner har visserligen även de ansvar 

för det främjande arbetet men utöver det ansvarar exempelvis skolsköterskan för den medicinska 

kompetensen. En profession som har det hälsofrämjande arbetet som sin speciella kompetens kunde 

vara ett tänkbart sätt att få med detta arbete. I det fall det finns elevhälsoteam som har en profession 

med denna kompetens inkluderad, skulle det vara viktigt för fortsatt forskning att studera hur det 

hälsofrämjande arbetet ser ut i dessa kommuner eller skolor. 
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