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Sammanfattning 
	
År 2015 sökte 70 384 barn asyl i Sverige. Flyktingbarn löper större risk att drabbas av ohälsa än andra. 
Idag träffar skolsköterskor i Sverige dessa barn allt oftare. Syftet med denna studie var att belysa 
skolsköterskors upplevelse av att möta nyanlända flyktingbarn. Semistrukturerade intervjuer 
genomfördes med 11 skolsköterskor och analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 
Resultatet redovisas i fyra kategorier: språket, ett hinder för att kommunicera; där skolsköterskorna 
tar upp vikten och svårigheten av att ha en fungerande dialog. Påfrestande att stödja barnen; där 
skolsköterskorna beskrev det som betungande att höra barnens historier och att de upplevde en känsla 
av otillräcklighet. Att känna tillfredsställelse i mötet; skolsköterskorna beskrev sig vara fascinerade 
över barnens mentala styrka och deras positivitet. Svårighet att anpassa sig till olika kulturer; där 
skolsköterskorna beskrev att hälsoformulären inte var anpassade till barnens olika kulturer och 
skolsköterskorna upplevde själva en bristfällig kunskap om de olika kulturerna. Konklusionen av 
studien var att skolsköterskors möten med nyanlända flyktingbarn kan effektiviseras om 
skolsköterskor får ökad kunskap om olika kulturer och flyktingbarns psykiska, fysiska och emotionella 
hälsoproblem samt genom att optimera kommunikationen.  
 
Nyckelord: barnsjuksköterska, elevhälsa, flyktingbarn, hälsa, skolsköterska 
	



	

Summary 
	
School nurses’ experiences of encountering newly arrived refugee 
children 
 
The troubled situation in the world today, has forced people to flee their homes and countries. A total 
of 70,384 children sought for asylum in Sweden during 2015. Refugee children have a higher risk of 
developing health problems than other groups. School nurses in Sweden often encounter these 
children.  The purpose of the study was to describe school nurses´ experiences of encountering newly 
arrived refugee children. A qualitative method was used with an inductive approach. Data was 
collected through semi-structured interviews and conducted with eleven school nurses in southern 
Gothenburg. Content analysis was used to analyze the collected data. Four main categories emerged in 
the result: Language, an obstacle in communication, strenuous to support the children, to feel 
satisfaction and difficulty to adapt to various cultures. The conclusion of the study was that school 
nurses´ encounter with newly arrived refugee children is more efficient when nurses have a better 
understanding of different cultures and refugee children's mental, physical and emotional health 
problems as well as by optimizing communication. 
 
Keywords: health, pediatric nurse, refugee child, school health service, school nurse 
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Inledning 

Idag tvingas många människor att fly sina hem och hemländer på grund av den oroliga situationen i 
världen. Det beräknas att 60 miljoner människor befinner sig på flykt (Röda korset, 2015). De flyr från 
ohållbara situationer såsom otrygghet, våld, rädsla, krig, svält, övergrepp och förföljelse. Antalet 
människor som är på flykt i världen ökade från år 2011 till 2013 med 40 procent. År 2014 var hälften 
av världens flyktingar barn under 18 år (Migrationsinfo, 2015). Under år 2015 sökte totalt 162 877 
personer asyl i Sverige, av dem var 70 384 barn (Migrationsverket, 2016). En flykting är en person som 
lämnat sitt hemland och inte har möjlighet att återvända på grund av olika orsaker. Orsakerna kan 
vara fruktan för förföljelse beroende på nationalitet, ras, tillhörighet till viss religiös eller politisk 
uppfattning, eller samhällsgrupp (Nationalencyklopedin, 2015). När en flykting blivit beviljad 
uppehållstillstånd i Sverige på grund av skyddsskäl, flyktingskäl eller speciella omständigheter kallas 
hon/han en nyanländ person (Migrationsverket, 2014). De nyanlända flyktingbarnen har inte haft tid 
att förbereda sig inför flykten, utan fått omedelbart lämna sina hem och hamnat i en ny miljö. Den nya 
situationen innebär en omställning i barnens liv. Anpassningen till en ny miljö, kultur, skola och språk 
blir påfrestande för barnen och kan öka risken för ohälsa (Hjern & Bouvier, 2004). Antalet nyanlända 
barn ökar ständigt och ställer ökade krav på att skolsköterskan har den kompetens som behövs för att 
möta dessa barn.   
	

Bakgrund 

Att vara flykting och barn 
Att vara barn och på flykt innebär att vara utsatt för risker som exempelvis infektionssjukdomar, 
undernäring, förlust av anhöriga och vänner samt svåra och traumatiska upplevelser. Trånga 
utrymmen i flyktingläger och provisoriska boenden ökar risken för att barnen ska drabbas av 
infektionssjukdomar.  Under flykten är det många som inte fått sina behov tillgodosedda. Dåligt intag 
av mat eller fel sorts mat gör att undernäring, karies och bristsjukdomar är vanligare hos dessa barn 
(Gustafsson & Lindberg, 2016). Majoriteten av alla barn på flykt har varit med om att förlora 
människor som stått de nära. Det kan vara förälder, syskon, mor- och farförälder, men även andra 
viktiga personer i barnets liv såsom kompisar och lärare. De flesta barn som varit på flykt har bevittnat 
svåra upplevelser som satt sina spår. Många av barnen har själva blivit utsatta för våld genom att 
exempelvis blivit beskjutna, misshandlade eller fängslade i sitt hemland eller på flyktvägen. Det är 
vanligt att de även bevittnat hur andra blivit utsatta för våld eller hört detaljerade historier om det. 
Barn som flyr tillsammans med sin familj har oftast någon som de kan samtala med och söka trygghet 
hos. Familjen är ofta splittrad och de familjerna som är hela riskerar att bli splittrade på vägen. Det är 
vanligt att det äldsta syskonet tar ett ökat ansvar för sina småsyskon och även för oroliga och ledsna 
föräldrar. Här finns risken att ansvarsbördan blir för tung för barnet (Gustafsson & Lindberg, 2016).  

Flyktingbarnets hälsa i det nya landet 
WHO definierar hälsa som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och 
inte endast frånvaro av sjukdom eller svaghet” (WHO, 1948). Det humanistiska hälsoperspektivet, 
anser att hälsa snarare är en process än ett tillstånd där känslan av välbefinnande och tillfredsställande 
av behov samt mål är subjektivt (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Flyktingbarn upplever att de 
inte är accepterade i skolan i det nya landet (Samarasinghe & Arvidsson, 2002). Det är dessutom svårt 
att hitta vänner utanför skoltid och barnen känner många gånger oro för familj och vänner de lämnat 
bakom sig. Det är inte heller ovanligt att flyktingbarn känner att de har förlorat sin glädje, kreativitet 
och motivation till livet. Känslan av att inte vara välkommen i det nya samhället bidrar till symtom så 
som magont och illamående (Samarasinghe & Arvidsson, 2002). Psykisk ohälsa är vanligt bland 
asylsökande barn. De olika faktorerna som bidrar till ohälsa är bland annat att barnen inte är 
förberedda för flykten. Flyktingbarnen är beroende av stöd från sina föräldrar för att kunna hantera 
den nya miljön. En del föräldrar lider dock själva av psykisk ohälsa vilket försvårar deras möjlighet att 
stötta sina barn (Hjern & Bouvier, 2004). 
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Barns rättigheter 
Förenta nationernas (FN:s) konvention om barns rättigheter belyser barns rättigheter i världen. 
Sverige är ett av de 195 länder som skrivit under och bundit sig till att följa barnkonventionens regler. 
Enligt barnkonventionen är ett barn en människa under 18 år. De belyser att alla barn har samma 
rättigheter, lika värde och att inget barn får diskrimineras. Världens barn har rätt att överleva, 
utvecklas, uttrycka sina åsikter och få sin röst hörd. De deltagande konventionsstaternas uppgift är att 
förse flyktingbarn med lämpligt skydd och humanitärt bistånd oberoende om de kommer med familj 
eller ensamma (UD, 2006). I Sverige betonar skollagen att den kommun barnet bor i har skyldighet att 
anordna att alla asylsökande barn får gå i skolan. Barn i skolåldern har rätt till undervisning samt att 
kommunerna barnen befinner sig i har en skyldighet till att anordna detta (SFS 2001:976, 2010:800 
och Skolinspektionen, 2013). Det innebär att det nyanlända flyktingbarnet har rätt till skydd, sjukvård 
och omsorg samt att få gå i skola på den nivå som är relevant för dem. Barnens rätt till utbildning ger 
dem förutsättningar att utvecklas socialt, psykiskt och fysiskt. Skolan spelar även en väsentlig roll i 
barnens hälsa och framtidsutveckling (Skolverket, 2015). 
 

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete och bemötande inom elevhälsan 
Sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 
hälsa samt lindra lidande (International Council of Nurses (ICN), 2006). Barnsjuksköterskan möter 
barn och familjer med olika bakgrund. Det är viktigt att barnsjuksköterskan innehar specifik kunskap, 
färdighet och kompetens av att kunna möta barnet i dess glädje och sorg, oberoende av ålder, 
bakgrund och familjesituation. Arbetet skall vara hälsofrämjande med mål som förhindrar ohälsa 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Alla elever har rätt till elevhälsoteamet där skolläkare, 
skolsköterska, specialpedagog, psykolog och kurator ingår under deras skoltid.  Elevhälsoteamet har 
till uppgift att förebygga och främja elevers hälsa genom att skapa en miljö som bidrar till att främja 
elevens lärande och utveckling. Samtliga instanser kräver teamwork och nära samarbete om en 
välfungerande elevhälsa med goda resultat skall uppnås. Då skolsköterskan ofta är den första person 
som eleven kontaktar vid behov av stöd är det viktigt att hon/han finns på plats och är tillgänglig för 
att kunna förse barnet med det som krävs utifrån barnets situation, erfarenheter och önskemål. 
Skolsköterskan anses därför med sin kunskap och kompetens om omvårdnad, hälsa och medicin vara 
kärnan i elevhälsoteamet (Skolverket, 2012). Skolsköterskan har till uppgift att vara uppmärksam på 
barn som befinner sig i riskzonen på grund av utsatthet eller destruktivt beteende. Eleven skall 
erbjudas de verktyg hon/han behöver och skolsköterskan skall medverka och stödja eleven i att 
genomföra hälsosamma val. För att kunna främja elevens hälsa, måste skolsköterskan uppmärksamma 
samt synliggöra både elevers och vårdnadshavares behov utifrån olika kulturella aspekter. Alla möten 
är unika och kräver flexibilitet samt en god kommunikativ förmåga. Samtalet i mötet med eleven ska 
vara förtroligt (Svensk sjuksköterskeförening, 2011). Bemötande är hur samtal genomförs, hur 
patienten tas emot, allt från kroppsspråk till hur hälsningen går till (Fossum, 2007). Nordiskt nätverk 
för barn och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvård (NOBAB, 2008) betonar att barn skall 
bemötas med respekt, integritet och förståelse. Enligt Croona (2003) är det goda bemötandets 
övergripande syfte att hantera de situationer av maktobalans som kan uppstå mellan vårdgivare och 
vårdtagare. Det är viktigt att stå på de vårdsökandes sida, förstärka deras röster och föra deras talan 
när de befinner sig i underläge (Croona, 2003).  

Omvårdnadsperspektiv 
Omvårdnad definieras som sjuksköterskans professionella förmåga att förstå situationen, bedöma 
samt handla för patientens bästa. Omvårdnad kan ytterligare förtydligas genom konsensusbegreppen 
Människa, Hälsa, Omgivning och Vårdande. Begreppen står i relation till varandra och skapar ett 
livssammanhang (Wiklund- Gustin och Bergbom, 2012). Vårdande är en medfödd mänsklig egenskap, 
en del av att vara människa och livsviktig för mänsklig existens. Grundmotivet i Vårdandet är att vilja 
en annan människa väl. Patientens perspektiv på hälsa och ohälsa, patientens livssituation och 
vårdandet har tolkningsföreträde. Vårdrelationen betraktas ofta som kärnan i vårdandet och är en 
väsentlig utgångspunkt till att kunna bedriva omvårdnad (Björck & Sandman, 2007; Wiklund et al, 
2012). Sjuksköterskans förmåga att vårda förbättras med ökad kunskap och avspeglas genom 
förståelse för patientens erfarenheter av hälsa och sjukdom. Vårdande består av handlingar som anses 
vara nödvändiga när patienten själv inte kan tillgodose sina behov. Vårdandet kan även ses som 
sjuksköterskans sätt att sträva efter att behålla patientens värdighet och integritet (Morse, Solberg, 
Neander, Bottorf & Johnson, 1990; Wiklund et al, 2012). Swansons omvårdnadsteori bygger på att 
individen skall uppnå och samtidigt uppleva välbefinnande. Teorin används för att vägleda 
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sjuksköterskan i sitt arbete och kan relateras till konsensusbegreppet Vårdande. Det finns fem olika 
begrepp/processer inom Swansons omvårdnadsteori vars syfte är att strukturera/vägleda 
omvårdnadsarbetet samt underlätta kommunikation mellan vårdaren och patienten. Dessa begrepp 
innefattar; Maintaining belief, knowing, being with, doing for och enabling. Grunden i processen är 
Maintaining belief som beskriver att sjuksköterskan skall tro på och underhålla individens egen 
förmåga att hantera och klara av olika svårigheter med de resurser individen har. Knowing innebär att 
sjuksköterskan skall vara förberedd och välinformerad inom sitt yrke. Sjuksköterskan skall söka och 
sträva efter förståelse för individens perspektiv. Being with innebär att sjuksköterskan ska ha förmåga 
att vara känslomässigt närvarande för och med individen, genom att lyssna, ge stöd och ha tid för 
individen. Doing for belyser vikten av att respektera och bevara individens värdighet samt integritet i 
all omvårdnadsarbete. Sist beskrivs enabling, som innebär att sjuksköterskan ger stöd och skapar 
förutsättningar för att individen skall kunna möjliggöra välbefinnande, utvecklas samt växa på nytt 
(Swanson, 1991).  

Problemformulering 
Antalet nyanlända barn ökar i Sverige och behovet av ökad kunskap kring nyanlända flyktingbarn 
finns. Tidigare forskning visar att denna grupp av barn löper större risk att drabbas av ohälsa än 
andra. Idag träffar skolsköterskor i Sverige dessa barn allt oftare. Skolsköterskor måste tidigt 
uppmärksamma de barn vars hälsa tenderar att avvika och erbjuda resurser passande till barnets 
behov. Hur skolsköterskan upplever, förbereder, informerar, samtalar, hanterar och bearbetar mötet 
med denna grupp barn är individuellt. Få vetenskapliga studier fokuserar på skolsköterskans 
upplevelser av att möta nyanlända flyktingbarn.  

Syfte 

Att belysa skolsköterskors upplevelse av att möta nyanlända flyktingbarn.  

Metod 

Design 
Studien är en kvalitativ och deskriptiv studie med en induktiv ansats där data har samlats in genom 
intervjuer. I en deskriptiv studie beskrivs forskningsobjektets egenskaper där intervjupersonen 
uppmuntras att så exakt som möjligt beskriva upplevelser och känslor (Wallén, 2010; Kvale & 
Brinkman, 2014). Enligt Kvale & Brinkmann (2014) är kvalitativa intervjuer användbara om syftet är 
att ta reda på vad den intervjuade tycker, tänker, känner och upplever. Den deskriptiva ansatsen kan 
verkställas med hjälp av en utarbetad modell och den induktiva ansatsen genom att undersöka 
människors upplevelser. I analysen kan både det manifesta (observerbara) och latenta (dolda) 
innehållet undersökas. Det manifesta innehållet är det som direkt uttrycks i texten och det latenta 
innebär att forskaren utifrån textens innehåll gör en tolkning. Forskarens tolkning placeras sedan 
under rubriken ”kategori” (Elo & Kyngäs, 2007; Graneheim & Lundman, 2004). Metoden valdes då 
författarna ville belysa skolsköterskors upplevelse av att möta nyanlända flyktingbarn och kommer att 
presenteras i studiens resultatdel (Figur 1). 

Urval 
Inklusionskriterier för att delta i studien var att deltagarna skulle arbeta som skolsköterska inom 
elevhälsan på en skola i södra Sverige som tar emot nyanlända flyktingbarn. Skolsköterskorna skulle 
ha minst ett års erfarenhet av att arbeta med denna grupp av elever. Då det var de medicinskt 
ledningsansvariga sjuksköterskorna som kontaktade skolsköterskorna gällande intresse av att delta i 
studien är det totala antalet skolsköterskor som tillfrågades oklart. Enbart intresserade skolsköterskor 
hörde av sig och deltog i studien och därför fanns inget bortfall. Deltagarna beskrivs i tabell 1.  
 
Tabell 1. Demografiska data (n=11) 

Ålder 
31-40 år 
41-50 år 
51-60 år 
61-65 år 

Antal 
1 
2 
7 
1 
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Arbetat som skolsköterska 
1-9 år 

10-15 år 
16-20 år 

 
5 
5 
1 

Utbildning 
Barnsjuksköterska 

Distriktssjuksköterska 
Skolsköterska 
Barnmorska 

 

 
*6 
*3 
2 
1 

 
Möter nyanlända flyktingbarn 

Dagligen 
1 gång/vecka 
2-4 ggr/vecka 

2-4 ggr/månad 

 
4 
1 
5 
1 

*En skolsköterska hade mer än en specialistutbildning 

Datainsamling 
E-post skickades till kommunens medicinskt ledningsansvariga sjuksköterskor (Bilaga 1) för att få 
tillstånd till att genomföra intervjuerna samt få hjälp med att efterhöra intresse från skolsköterskorna. 
De medicinskt ledningsansvariga sjuksköterskorna godkände studien och återkom därefter med namn 
och e-postadresser på de skolsköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna och var intresserade av 
att delta i studien. De skolsköterskor som visat intresse för studien fick därefter information gällande 
studien via e-post (Bilaga 2).  Författarna tog sedan kontakt med skolsköterskorna via email och/eller 
telefon för att bestämma tid och plats för intervjun. Samtliga intervjuer genomfördes på 
skolsköterskornas arbetsplats. Intervjuaren gav på plats ytterligare muntlig information om bland 
annat studiens syfte, gav skolsköterskorna möjlighet att ställa frågor och tänka över sitt deltagande 
samt inhämtade även skolsköterskornas muntliga medgivande till att delta i studien innan intervjun 
startade. Semistrukturerade intervjuer genomfördes. Det innebär att intervjuaren ställde förbestämda 
och genomtänkta frågor och gav därefter utrymme för lyhördhet, svar och ytterligare frågor kring det 
valda ämnet (Kvale & Brinkmann, 2014). Frågor som ingick i intervjun var exempelvis ”hur upplever 
du mötet med de nyanlända flyktingbarnen på din skola?”, ”vill du berätta om någon specifik 
situation/händelse som berört dig?”. Uppföljningsfrågor såsom ”vad hände då? Vad sa de? Hur kändes 
det? Och vad tänkte du då?” ställdes för att få en djupare förståelse. Intervjuerna varade mellan 20 till 
45 minuter, de spelades in, transkriberades ordagrant och avidentifierades. 

Dataanalys 
Transkriberad data analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats (Elo & 
Kyngäs, 2007). Induktiv analys rekommenderas om det råder brist på material inom ämnet. Syftet 
med analysen är att så förutsättningslöst som möjligt observera och studera det specifika fenomenet 
och därefter beskriva det på ett så korrekt sätt som möjligt (Henricsson & Billhult, 2014). Enligt Elo & 
Kyngäs (2007) delas analysen in i tre moment: förberedelse, organisering och redovisning. I 
förberedelsefasen ingår att få en helhetsbild av det insamlade materialet genom att läsa den 
transkriberade datan ett antal gånger för att få en känsla för innehållet. Samtliga författare läste 
igenom alla intervjuerna.  I organiseringsfasen identifierades meningsbärande enheter med hjälp av 
öppen kodning. Vid öppen kodning antecknar forskaren och skriver ner rubriker under tiden 
intervjutexterna läses (Elo & kyngäs, 2007). Författarna läste igenom alla intervjuerna och antecknade 
ord och meningar som svarade till syftet vid marginalen. De meningsbärande enheterna (tabell 2) 
kodades därefter och sorterades in i nio subkategorier utifrån likheter och skillnader. Subkategorierna 
skapade sedan fyra allmänna kategorier som presenteras studiens resultat. Enligt Elo & Kyngäs (2007) 
är syftet med att skapa kategorier att beskriva fenomenet, öka förståelsen och kunskapen kring ämnet. 
I resultatet presenteras de allmänna kategorierna samt subkategorier (Figur 1) för att ge läsaren en 
tydlig förståelse över resultatet. Då författarna tillsammans diskuterat och utfört kategoriseringen är 
det deras tolkning av intervjutexten som ligger till grund för resultatet. 
 
Tabell 2. Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande 
enhet 

Kod Subkategori Allmän kategori 

”däremot är det Nästan omöjligt Svårighet att få tag Språket, ett hinder 
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väldigt svårt att få 
tag på en tolk, vissa 
med kort varsel är 
det nästan omöjligt 
på alla språk” 

att få tag på tolk 
 

på tolk 
 

för att 
kommunicera 
 

”jag kan bara 
lyssna och ta del av 
hans smärta, men 
jag kan inte hjälpa, 
jag kan inte göra 
någonting” 

Att inte kunna 
hjälpa 

Känslan att vara 
otillräcklig 

Påfrestande att 
stödja barnen 

 

Etiska överväganden 
Inför och under genomförandet av vetenskapliga arbeten skall etiska överväganden göras. Etiska 
överväganden finns till för att värna alla livsformer och försvarar människors grundläggande värde och 
rättigheter och skall finnas genom hela examensarbetet. Forskningsetiken bidrar till att skydda 
personer som medverkar i studier och bygger på att människor skall bemötas med respekt, 
självbestämmande och frihet (Kjellström, 2015). Tre etiska principer ska vara grundläggande och 
övergripande genom hela forskningsprocessen, dessa är; autonomiprincipen, göra-gott principen samt 
rättviseprincipen. Autonomiprincipen innebär att respektera varandras förmåga till autonomi och 
integritet samt att forskare ska ta hänsyn till olika personers möjlighet till självbestämmande. 
Information som ges inför studier skall vara förståelig och tillräcklig (Kjellström, 2015). 
Skolsköterskorna informerades om studien enligt informationskravet som innebär att de intervjuade 
blir informerade om deras uppgift i projektet samt vilka villkor som gäller för deras deltagande 
(Vetenskapsrådet, 1990). Deltagandet var frivilligt och de hade rätt att avbryta sin medverkan när som 
helst under studiens gång. Skolsköterskorna fick välja tid och plats för intervjun. Deltagarna gav både 
skriftligt samt muntligt samtycke om deltagande i studien (Vetenskapsrådet, 1990). Informerat 
samtycke innebär att deltagaren får information om arbetet samt att denne har förmåga att förstå 
informationen och fattar ett beslut om att vara med. Valet att vara med ska även vara frivilligt, det vill 
säga att deltagaren inte känner sig tvingad att delta (Kjellström, 2015). Autonomiprincipen togs till 
hänsyn då skolsköterskorna fått skriftlig samt muntlig information och själva fått bestämma om 
deltagande i studien. Göra-gott principen innebär att var och en ska sträva efter att förebygga och/eller 
förhindra skada samt att göra gott. För en forskare innebär det en strävan efter att tillförlitligt och 
effektivt komma fram till ny kunskap (Kjellström, 2015). Göra-gott principen har funnits i åtanke 
genom hela studien då syftet med att erhålla ny kunskap på ett tillförlitligt sätt har funnits som mål. 
Deltagarna informerades om deras konfidentialitet vilket innebar att data som senare kom att 
redovisas i resultatet skulle behandlas på ett sätt som gjorde det omöjligt att kopplas till en enskild 
person. Risken för att deltagarna skulle fara illa ansågs vara liten. Rättviseprincipen handlar om att 
respektera varandras lika värde som människor (Kjellström, 2015). Under intervjuerna fanns 
rättviseprincipen i åtanke då alla deltagande skolsköterskor behandlades lika. Uppgifter som samlades 
in från deltagarna var namn, ålder, kön, mejladress, utbildning, hur länge de arbetat som 
skolsköterska samt hur ofta de möter nyanlända flyktingbarn på sin skola. 
 

Resultat 

Skolsköterskors upplevelser av att möta nyanlända flyktingbarn presenteras i fyra kategorier: Språket, 
ett hinder för att kommunicera; Påfrestande att stödja barnen; Att känna tillfredsställelse i mötet och 
Svårighet att anpassa sig till olika kulturer (Figur 1).   

 
 



6	
	

	

Upplevelsen	
av	att	möta	
nyanlända	
0lyktingbarn	

Språket,	ett	hinder	för	
att	kommunicera	
• Svårt	att	alltid	ha	tolk	
• Tolkens	bakgrund	påverkar	
mötet	

Påfrestande	att	stödja	
barnen	
• Betungande	att	höra	starka	
berättelser	
• Att	behöva	vara	mer	än	en	
skolsköterska	
• Känslan	att	vara	otillräcklig	

Att	känna	
tillfredsställelse	i	mötet	
• Barnet	strävar	efter	en	
vanlig	vardag	
• Behov	av	ett	fungerande	
nätverk	

Svårighet	att	anpassa	
sig	till	olika	kulturer	
• Att	innehållet	i	
hälsosamtalen	inte	är	
anpassade	till	olika	kulturer	
• Otillräcklig	kunskap	om	
olika	kulturer	

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figur 1. Redovisning av resultatet 

 

Språket, ett hinder för att kommunicera 
En viktig del i mötet med de nyanlända flyktingbarnen var att ha en fungerande dialog mellan 
skolsköterskan och barnet. Då barnet befann sig i ett nytt land med ny miljö och ett nytt språk fanns 
det risk för kommunikationssvårigheter mellan skolsköterska och barnet, därmed blev språket ett 
hinder i kommunikationen. Det var därför ett önskemål från skolsköterskorna att det fanns en tolk på 
plats vid första hälsosamtalet och samtliga skolläkarbesök. Brist på tolk resulterade i att elever ibland 
fick tolka åt varandra. Skolsköterskorna upplevde även att tolkens bakgrund kunde påverka mötet. 
 

Svårt	att	alltid	ha	tolk	
Skolsköterskorna uttryckte att på grund av det ökande antalet nyanlända flyktingar i landet så 
påverkades möjligheten att få tag på en tolk, både med kort varsel och vid önskemål om ett specifikt 
språk eller dialekt. I vissa fall fick skolsköterskorna ibland nöja sig med telefontolk, något som de inte 
upplevde var bra då de mötte barnen för första gången.  
 

”jag tycker att jag bara haft väldig bra tolkar, däremot är det väldigt svårt att få tag på en tolk… 
vissa, med kort varsel är det nästan omöjligt på alla språk. Dem vi har är ju… dari är extra svårt, 

speciellt kvinnliga dari tolkar. Sen är det ju somaliska… där finns det en hel del tolkar, men det kan 
ändå vara svårt, arabiska också. Det är de språken som är vanligast… ja vi har många som behöver 

somaliska, sen har vi syriska”. 
(Intervju, K) 

 
Skolsköterskorna beskrev att det var svårt att ha en tolk på plats vid oplanerade besök med barnet. Det 
var ofta då Google translate, lärare och/eller kompisar användes. Många gånger upplevde 
skolsköterskorna att de kunde förstå vad barnet ville ha hjälp med genom att de använde sig av gester 
och kroppsspråk. 
 

”Alltså det är så att på denna skola så kommunicerar nästan alla barn på flera olika språk, inte 
svenska. Även om de är uppvuxna i Sverige så har de ofta ett andra språk också, ett modersmål. Så 
ofta kommer de tillsammans med kompisar. Vi använder oss lite av google translate, eller vad det 

heter. Är de så att vi känner att här behöver vi tolk så tar vi hit en tolk. Vi har även en del här som är 
tvåspråkiga, så ibland använder vi oss av det. Så vi gör på olika sätt. Lite beroende på vad det är 

dem kommer för. Kommer de för att få plåster, så förstår jag ofta det ändå”. 
(Intervju, C ) 
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Tolkens	bakgrund	påverkar	mötet	
För att barnet skulle känna trygghet och tillit i mötet, förklarade skolsköterskorna att de bokade 
kvinnlig tolk för flickor och manlig tolk för pojkar. Detta på grund av att vissa besök kunde vara mer 
känsliga än andra. Skolsköterskorna uttryckte också en oro om att de ibland upplevde att tolken inte 
översatte rätt. En skolsköterska beskrev att hon kunde genom tolkens kroppsspråk och långa meningar 
förstå att tolken översatte mer än eller annat än det hon sagt.  
 
”Det som är svårt med tolk, det är ibland när jag faktiskt upplever att vissa inte tolkar, alltså att det 

säger andra saker istället. Jag har träffat på en tolk som jag tyckte verkade som han mästrade 
mamman. … alltså jag ställde en enkel fråga och det verkade som att han sa något helt annat. Jag 

såg det på mimiken, kroppsspråket och det tänkte jag så”. 
(Intervju, G) 

 
Andra faktorer som påverkade mötet enligt skolsköterskorna var om tolken kände familjen. 
Skolsköterskorna upplevde en oro att barnet inte fick all information och att viss information kunde 
försvinna om tolken hade en relation till barnet. 
 

“Men tolkvärlden är också ganska liten. Man känner ofta varandra, alltså man kan ha känningar 
och det kan också hämma”. 

(Intervju, C) 
 

Påfrestande att stödja barnen 
Att höra de nyanlända flyktingbarnens historia upplevdes betungande för skolsköterskorna och många 
starka känslor uppstod. Skolsköterskorna upplevde att de i mötet inte endast handlade som 
skolsköterskor utan även som advokat eller mamma vilket ledde till att det blev påfrestande att stödja 
barnet. Skolsköterskorna upplevde att de prioriterade att vara en trygg vuxen i barnens liv framför att 
engagera sig alltför mycket, då det redan var många personer involverade. Vidare beskrev 
skolsköterskorna att det stegrande antalet nyanlända flyktingbarn ökade arbetsbelastningen. Arbetet 
blev mer tidskrävande då det inte fanns tillräckligt med personal. Skolsköterskorna upplevde känsla av 
otillräcklighet och att det inte fanns tillräckligt stöd på skolan för att utföra sina arbetsuppgifter.  

	

Betungande	att	höra	starka	berättelser	
I barnens berättelser fick skolsköterskorna ta del av hur barnens liv varit i hemlandet och hur flykten 
till Sverige hade gått till vilket upplevdes betungande. Genom att skolsköterskorna på nära håll fått ta 
del av barnens historia kunde skolsköterskorna relatera till det som visades i media exempelvis 
barnens flykt över havet. Skolsköterskorna berättade att de i mötet ansåg det vara viktigt att vara 
lyhörd till barnet och dess erfarenheter för kunna stötta på bästa sätt. Skolsköterskorna återberättade 
situationer från elever de mött. De berättade om krig, våld och misshandel som barnen hade bevittnat. 
En skolsköterska berättade att hon på sin skola mött tre pojkar från Etiopien som berättat att de hade 
suttit i fängelse i sitt hemland på grund av att de inte gick med på militärtjänst, pojkarna hade då varit 
med om vidriga förhållanden. När pojkarna sedan lyckats fly, var resan till Sverige lång och besvärlig. 
En annan skolsköterska berättar om en flicka som förlorat sin mormor på en båt. 
 
”och då satt hon ensam med sin mormor och hon förlorade sin mormor i båten, hennes mormor dog, 

alltså det här, det här, hur kan en 12 årig flicka bära en sådan smärta?” 
(Intervju, I) 

 
Skolsköterskorna beskrev att känslor som förtvivlan, oro, skuld, ilska och frustration uppstod då de tog 
del av barnens berättelser. Känslor som att ”tycka synd om”, ”vara ledsen” och ”känna smärta” över 
vad barnet varit med om var en del av de tunga känslorna skolsköterskorna uttryckte. Skolsköterskor 
beskrev att det var jobbigt och fruktansvärt att barn behövde fly för sina liv. En skolsköterska 
återberättade en situation där hon kände sig hjälplös när en ensamkommande pojke delade med sig av 
hur illa han blivit misshandlad i sin by: 
 
”Det var väldigt hemskt, och då känner man den här smärtan. Jag kände verkligen den smärtan, jag 
ville bara krama om honom och säga att nu är du trygg. Nu är det ingen fara, nu är du här, men jag 

vet att han bär med sig det hela livet, och jag kan inte göra något åt det, jag kan bara lyssna på 
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honom, jag kan bara lyssna och ta del av hans smärta, men jag kan inte hjälpa, jag kan inte göra 
någonting”.  
(Intervju, I) 

 
Skolsköterskor beskrev att barn gav uttryck för att de saknade sin familj, sitt liv och att de kände oro 
för familjemedlemmarna som var kvar i hemlandet.  

 
”… hon (mamman) måste gå en mil för att komma till någon morbror som har telefon. Han ska 

tajma in dessa telefonsamtal då. Hela hans liv kretsar kring det.” 
(Intervju, B) 

 
Skolsköterskorna upplevde i mötet med barnen att de fick ta del av barnens upplevelser av segregation. 
Barnen hade bland annat utsatts för hot om bränder på deras asylboenden vilket hade skapat oro och 
rädsla. Detta väckte känslor av ilska och sorgsenhet hos skolsköterskorna.   
 

”Vissa av dem blir ganska utsatta. Så var det klart när de var så mycket… att de skulle bränna ner 
asylboendena, då var det en jätte oro för dem som bodde på asylboendena. Att… de är så oroliga 
ändå, de sover så dåligt och kan inte slappna av och de förstår liksom inte riktigt varför: vi har 

liksom inte gjort något”. 
(Intervju, B) 

 

Att	behöva	vara	mer	än	en	skolsköterska	
Skolsköterskorna beskrev att de i mötet med barnen upplevde att de var mer än skolsköterskor för de 
nyanlända flyktingbarnen. Då barnet ofta kom till dem för olika typer av bekymmer och funderingar 
kände skolsköterskorna att det fanns tillfällen där de agerade mer som barnets advokat, mamma eller 
rådgivare. Även den ständiga kontakten med andra instanser såsom socialtjänsten, gode man, röda 
korset och Migrationsverket blev en bidragande orsak till att skolsköterskorna upplevde känslor av att 
vara mer än en skolsköterska. Dessutom upplevde skolsköterskorna att moderskänslor väcktes i mötet 
då de påverkades av hur ensamma vissa barn var.  
 

”Jag känner att jag är mer än skolsköterska, ibland blir jag som en mamma, ibland känner jag mig 
verkligen som deras advokat, så det känns så. Men den här känslan jag känner… att jag bara inte är 

deras skolsköterska faktiskt, jag är inte bara det.” 
(Intervju, I) 

	

Känslan	att	vara	otillräcklig		
Skolsköterskorna upplevde att det i mötet var betydelsefullt att vara stöttande i barnets tragedi, att 
vara lyhörd och bekräfta barnet i stunden samt ta del av barnets upplevda smärta. De upplevde att de i 
mötet kände sig otillräckliga då barnens egentliga problem ofta var svåridentifierade. 
Skolsköterskorna medgav att de inte var förberedda på de hälsoproblem barnen hade med sig och hur 
de skulle gå tillväga med problemen.  
 
”Detta måste skolsköterskan ha i sina tankar… att alltid vara förberedd på att eleven inte haft det så 
enkelt eller lätt under sin resa till Sverige. Det viktigaste som nu kommer är att… vad skall jag som 
skolsköterska göra åt det? Hur ska jag hjälpa och ge stöd? I alla fall i starten… de behöver lite mer 

extra hjälp och stöd.” 
(Intervju, E) 

 
Skolsköterskorna beskrev att det var svårt att få en konkret bild av barnet och dess situation vid första 
mötet, därför ansåg skolsköterskorna att fler samtal med barnen ibland kunde behövas. Barnen 
besökte skolsköterskan för besvär som omfattade både fysiska, psykiska och emotionella besvär. 
Symtom såsom ont i kroppen, mardrömmar och sömnproblem kunde i flera fall relateras till barnets 
ångest, ensamhet, otrygghet, rädsla och stress enligt skolsköterskorna. 
 

”Men det som berör mest det tycker jag är det. Vi gör inte tillräckligt mycket med deras psykiska 
hälsa anser jag. Det är ju jätte allvarligt...” 

(Intervju, A) 
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Skolsköterskor uttryckte känslor av att inte vilja engagera sig för mycket i barnen eftersom det redan 
fanns många personer inblandade i barnens liv. En skolsköterska beskrev att hon inte lät barnens 
historier påverka henne utan för att kunna hjälpa dem ville hon vara en trygg vuxen och finnas där och 
stötta dem för att gå vidare. 
 

”Jag kan inte gå in och må dåligt för deras skull, men däremot kan jag göra någonting genom att 
försöka vara en trygg vuxen och visa att jag finns här för att hjälpa dem, stötta dem och gå vidare, 

detta är mitt sätt att hantera det”. 
(Intervju, G) 

 
Skolsköterskorna beskrev att deras jobb innehöll mycket ensamarbete. Allt från dokumentation, 
samtal, skicka runt remisser och vänta på svar upplevdes som tidskrävande. Arbetsbelastningen 
varierade och kunde ibland vara ojämn fördelad mellan skolorna där några skolor ofta hade mer att 
göra än andra. Även om det fanns möjlighet för skolsköterskorna att vända sig till andra instanser för 
hjälp såsom elevhälsan, skolläkare och en medicinskt ledningsansvarig sjuksköterska var behovet av 
fler personal nödvändig.  

 
”… inte i dagsläget, inte som det är nu, det mesta redskapet… jag behöver mer tid. Det är det som 

behövs, alldeles för underbemannad. Nu ska det anställas en skolsköterska till här, men det har varit 
jätte, alltså förfärligt har det varit rent ut sagt. De har… barn har ju ändå en hel del trauma med sig, 

och så är det trångt, mycket elever” 
(Intervju, F) 

 

Att känna tillfredsställelse i mötet 
Skolsköterskorna beskrev att det var tillfredsställande att möta de nyanlända barnen och de 
fascinerades av barnens mentala styrka och drivkraft. Skolsköterskorna upplevde att mötet med de 
nyanlända flyktingbarnen var givande och positivt och att det gav utrymme för kunskapsutbyte. Barnen 
beskrevs som glädjespridare och de hade en önskan om att vara som alla andra barn. När det fanns ett 
gott samarbete mellan instanserna i barnets nätverk beskrev skolsköterskorna att de upplevde känslor 
av tillfredsställelse.  
 

Barnet	strävar	efter	en	vanlig	vardag		
Skolsköterskorna upplevde att barnen ofta var glada, trevliga och tacksamma över att vara i Sverige 
och att de fått möjligheten att gå i skolan. Barnen beskrevs vara artiga, ivriga och att de ofta spred 
glädje. De upplevdes även ha höga ambitioner, drömmar och ha stor vilja för att skapa en bra framtid.  
 

”… de är väldigt artiga och trevliga och tacksamma. Så upplever jag det.” 
(Intervju, D) 

 
Skolsköterskorna upplevde att barnen ofta ville svara ”rätt” på de frågor som skolsköterskan ställde 
barnen. Detta antog skolsköterskorna berodde på att de nyanlända flyktingbarnen ville vara som alla 
andra barn.  
 
”När jag frågar dem; mår du bra? Ja de gör jag säger dem då kanske, och så frågar man dem; hur 

sover du? Äter du frukost? Alltså kommer man in på sådana saker… och så visar det sig att dem 
kanske inte alls mår så bra, men dem vill ju gärna vara som alla andra, och de vill gärna svara 

”rätt” så.” 
(Intervju, J) 

 

Behov	av	ett	fungerande	nätverk	
Skolsköterskorna betonade behovet av att ha ett fungerande nätverk och ett gott samarbete mellan 
instanserna kring barnet för att främja barnets hälsa. En del skolsköterskor upplevde att samarbetet 
mellan skolsköterskegruppen och elevhälsan fungerade bra och andra upplevde att det kunde 
förbättras ytterligare.   
 
”Nä, men vi har tagit upp det i gruppen… alltså skolsköterskegruppen… att vi vill att hela elevhälsan 

skall bli mer involverad…” 
(Intervju, A) 
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Skolsköterskorna ansåg det viktigt att barnet hade fasta rutiner såsom att gå i skolan, ha aktiviteter 
och vara med kompisar, något de upplevde var betydelsefullt i barnets läkningsprocess.  

 
”… de behöver någon som ser dem och verkligen bryr sig om dem… även hemma… och försöker få 
igång dem på aktiviteter och så, det är ju inte så himla lätt. Alltså det är ju väldigt viktigt att ha 

någon… en meningsfull fritid. Det förstår man ju. Jag försöker ju att hjälpa dem att hitta 
fritidssysselsättningar och sådant också för att de ska må bra. ”.  

(Intervju, K) 
 

Svårighet att anpassa sig till olika kulturer 
Skolsköterskorna beskrev svårigheter i att anpassa sig till olika kulturer bland annat på grund av brist 
på kunskap om andra kulturer, vilket bidrog till fördomar. Hälsosamtalen var inte anpassade till det 
nyanlända barnets hälsotillstånd. På grund av flyktingbarnens erfarenheter, härkomst och kulturella 
skillnader var det inte ovanligt att barnen inte definierade hälsa på samma sätt som de svenska 
barnen.  
 

Att	innehållet	i	hälsosamtalen	inte	är	anpassade	till	olika	kulturer	
En del skolsköterskor beskrev att innehållet i hälsosamtalet inte var anpassade för de nyanlända 
flyktingbarnen då flera av frågorna inte ansågs var relevanta för barnens aktuella situation. 
Skolsköterskorna förklarade att det fanns behov av att formulera om och individanpassa frågorna till 
barnen då det uppkom tydliga skillnader i vad hälsa hade för betydelse hos barnen.  
 

”Har du koncentrationssvårigheter? Känner du dig trygg hemma? De är för… Hur? Vad gör du på 
fritiden? Alltså dom frågorna kan man ju ta men det är klart att det är många frågor i formuläret 

som vi använder som inte är… jag kan inte fråga de frågorna. För de är så irrelevanta” 
(Intervju, B) 

 
”Vad är hälsa för någon som är fattig och inte går i skolan? Dem kan vara hur många som helst i ett 
hus. Det är krig. Uppvuxna i krig. De är på flykt kanske. Vad är hälsa? Hälsa är att kanske inte ha 

ont i fötterna, ha hela skor. Att man är mätt… sådant är så himla självklart för oss.” 
(Intervju, B) 

 

Otillräcklig	kunskap	om	olika	kulturer	
Skolsköterskorna berättade att otillräcklig kunskap om olika kulturer bidrog till fördomar. 
Skolsköterskorna beskrev att de haft förutfattade meningar om barnen beroende på vilket land de kom 
ifrån. De blev därefter positivt överraskade när dessa fördomar inte stämde efter mötet med barnen och 
resonerade att det i många fall handlade om okunskap från deras sida. Skolsköterskorna beskrev därför 
en önskan av att få mer kunskap för att undvika dessa förutfattade meningar. 

 
”… och där träffade jag en tjej som hade ont i sitt ben och vi hade skolläkartid. Då var hon ju 

nyanländ så vi hade tolk med… då berättar hon att hon hade spelat fotboll i sitt land... och det enda 
jag kunde sitta och tänka på var … men du har ju bott i Afghanistan, du är ju tjej och du har spelat 

fotboll? Då hade jag någon slags föreställning om att nej, så gör man inte”.  
(Intervju, H) 

 
 

Metoddiskussion 

 
Skolsköterskor möter nyanlända flyktingbarn allt mer i sitt dagliga arbete och trots det finns det 
bristfällig information och kunskap om skolsköterskors upplevelser av att möta dessa barn. Ämnet 
valdes att belysas då vi upplevde att det var av betydelse att lyfta skolsköterskornas upplevelser av att 
möta nyanlända flyktingbarn. Enligt Fidel (1993) är kvalitativ metod bra att använda när något skall 
studeras som det finns mycket lite fakta om. Målet är att förstå personen från deras synvinkel, i detta 
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fall utifrån skolsköterskans perspektiv. Vi valde att använda oss av intervjuer som 
datainsamlingsmetod. 
 
Förförståelse är en uppfattning en individ har om hur något är, vilket kan styra ens tolkning av ett 
fenomen. Individens egna uppfattningar kan leda till att denne tror sig förstå en patient istället för att 
sätta sig in i patientens verklighet (Wiklund, 2003). Inför studien reflekterade vi tillsammans om vår 
förförståelse och hur den kunde påverka studien. Vi kom fram till att vi inte hade någon större 
erfarenhet eller fördomar av att möta nyanlända flyktingbarn, och bedömde att tolkningarna av 
resultatet därmed inte skulle påverkas av vår förförståelse. Enligt Wallengren & Henricsson (2015) 
bekräftas studiens trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet genom att författarna 
beskriver sin förförståelse samt urval och datainsamling noggrant.  
 
Enligt Lincoln & Guba (1985) finns det fyra kriterier en studie skall följa för att studien skall vara 
tillförlitlig. Kriterierna är; trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet.  
 
Trovärdighet anses vara ett av de viktigaste kriterierna då det innebär att resultatet och tolkningarna 
skall vara trovärdiga (Lincoln & Guba, 1985). Intervjuarna har olika bakgrund och har både enskilt och 
tillsammans tolkat, reflekterat samt analyserat intervjuerna och därefter gemensamt kommit fram till 
resultatet. Detta för att resultatet skulle bli trovärdigt. Vi hade inför studien tillsammans förberett 
frågor och införskaffat oss erfarenheter och kunskaper inom intervjumetodik, detta för att intervjuerna 
skulle hålla en hög kvalité och att följdfrågor skulle komma naturligt. Detta utfördes med syftet att 
tillförlitligheten skulle bli hög. Om intervjuaren vill undersöka den egna individens upplevelser är det 
betydelsefullt att uppmuntra individen till att med egna ord prata fritt kring det valda ämnet (Kvale & 
Brinkman, 2014; Polit & Beck, 2012). Kvale påtalar vidare vikten av att intervjun skall anordnas så att 
den som intervjuas känner sig trygg (Kvale et al, 2014). ”Småprat” användes som isbrytare innan 
intervjustart, vilket bidrog till en upplevd en känsla av avspändhet hos båda parter. Detta underlättade 
ett gott mottagande och personlig kontakt från skolsköterskorna. Vi har också diskuterat 
transkriberingsmetoden där samtliga intervjuer transkriberats av den som utfört intervjun. Här har 
övriga författare fått förlita sig på transkriberarens tolkning av data. Vi tror däremot inte att resultatet 
påverkats på grund av de gemensamma upplevelser och känslor som framkom i studiens resultat och 
bedömer där med att trovärdigheten är hög. 
 
Pålitlighet betyder att om studien skulle upprepas igen, med samma metod och val av deltagare, så 
skall liknande resultat framkomma (Lincoln & Guba, 1985).  I vår studie genomfördes elva intervjuer 
där samtliga skolsköterskor var kvinnor. Det är oklart om resultatet hade varit annorlunda om 
intervjuer hade förts med män eller om fördelningen mellan män och kvinnor varit lika. Vi tror 
däremot inte att vi hade fått ett bredare resultat om antalet deltagare hade vart fler än elva. Vi 
upplevde att det inte längre framkom något nytt i de sista intervjuerna och bedömde att det räckte med 
de elva intervjuer som vi hade. Vi diskuterade att intervjuer som datainsamlingsmetod ibland kan vara 
bristande. Då intervjuerna genomfördes under en period där antalet nyanlända flyktingbarn var som 
högst, har kanske skolsköterskorna inte hunnit reflektera över mötena med flyktingbarnen och deras 
upplevelser av dem. Dahlberg, Dahlberg & Nyström (2008) poängterar att det är vanligt att ett ojämnt 
maktförhållande mellan intervjuaren och den intervjuade uppstår i intervjusituationer. Intervjuerna 
delades slumpmässigt upp och utfördes med en intervjuare. Beslutet att endast en intervjuare 
närvarade per intervju togs för att minska känsla av underlägsenhet samt att det ökade 
skolsköterskans potential att prata fritt. Vi ansåg att det hade varit till studiens fördel om vi hade 
kunnat genomföra intervjuerna tillsammans, då chanserna till fler uppföljningsfrågor med olika 
infallsvinklar hade ökat. Vi reflekterade även över om resultatet hade påverkats om en och samma 
person hade genomfört samtliga intervjuer. Vi kom fram till att det inte hade, då liknande resultat 
framkom i intervjuerna.  
 
Bekräftelsebarhet innebär att slutsatserna som presenteras i resultatet är de erfarenheter som de 
intervjuade har gett (Lincoln & Guba, 1985). Vi har i studien tydligt beskrivit varje steg i 
forskningsprocessen samt presenterat citat ur intervjuerna för att stärka bekräftelsebarheten samt ge 
läsaren möjlighet att bedöma giltigheten i studien. 
 
Överförbarhet går ut på att resultatet från studien skall kunna användas i andra situationer och 
sammanhang (Lincoln & Guba, 1985). Vi har därför i studien noggrant beskrivit tillvägagångsätt och 
urvalsprocess för att läsaren ska kunna avgöra om resultatet kan överföras till andra sammanhang. 
Detta för att ge läsaren möjlighet till liknande undersökningar om studien skulle önskas upprepas, 
något som Kvale et al (2014) anser viktigt för tillförlitlighet inom kvalitativa studier. Genom att vi 
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grundligt följt riktlinjerna i forskningsprocessen för induktiv metod enligt Elo & Kyngäs, (2007) 
upplever vi studiens tillförlitlighet hög. 
 

Resultatdiskussion 

Syftet var att belysa skolsköterskornas upplevelser av att möta nyanlända flyktingbarn. Fyra allmänna 
kategorier framkom. Den första kategorin var; Språket, ett hinder för att kommunicera, där vikten av 
att ha en fungerande dialog med flyktingbarnen togs upp. Den andra kategorin var; Påfrestande att 
stödja barnen, där skolsköterskorna berättade att det var betungande att höra barnens historier och 
att de kände sig otillräckliga. Den tredje kategorin var; Att känna tillfredsställelse i mötet, där 
skolsköterskor upplevde barnen positiva och att de var fascinerade över barnens mentala styrka. Den 
fjärde kategorin var; Svårighet att anpassa sig till olika kulturer, där skolsköterskorna uttryckte att 
hälsoformulären inte var anpassade för de nyanlända flyktingbarnen och att de själva upplevde att de 
hade bristfällig kunskap om olika kulturer.  

I resultatet framkom att vid de tillfällen en tolk inte medverkade upplevdes språket som ett hinder i 
kommunikationen mellan skolsköterskorna och de nyanlända flyktingbarnen. Cioffi (2003) betonar 
hur viktigt det är att det finns lika tillgång till tolkar för alla kulturella grupper och att deras respektive 
språk finns inom rimliga tider så tillräcklig kommunikation kan förekomma inom 
omvårdnadsprocessen. För det var, utan tolk som skolsköterskorna upplevde det svårt att tydliggöra 
det nyanlända flyktingbarnets anamnes, aktuella hälsotillstånd och behov. I dessa fall var tolkens 
professionalitet och språkkunskap grundläggande i främjandet av barnets hälsa. Skolsköterskorna 
beskrev att det uppstod situationer där kompisar till de nyanlända flyktingbarnen, lärare eller annan 
anhörig agerade som barnens tolk. Gerrish, Sobowale, & Birks, (2004) studie beskriver att användning 
av icke professionella tolkar såsom anhöriga eller tvåspråkiga personal inte rekommenderas i 
vårdsituationer då tolkens språkkvalifikationer kan vara bristande. Inte bara finns det risk att 
överföringen av medicinskt relevanta uppgifter blir missförstådda, utan det kan även bli problematiskt 
när individen undviker att tala om viss information till tolken och tolken i sin tur undanhåller 
information från individen. Med otillräcklig information om patienten finns det risk att den stödjande 
relationen mellan vårdgivare och patient blir oduglig och patientens vårdkvalitet äventyras (Cioffi, 
2003). Swansson (1991) beskriver att Being with handlar om sjuksköterskans förmåga att vara 
känslomässigt närvarande för och med individen, genom att lyssna, ge stöd och ha tid för individen. 
Då kommunikation har en betydande roll i relationen mellan skolsköterskan och barnet är det viktigt 
att en professionell tolk översätter barnets behov så att skolsköterskan förstår vad barnet går igenom. 
Barnen skall ges tid och möjlighet att berätta om sina erfarenheter, upplevelser och känslor så att 
skolsköterskan kan uppmärksamma barnens behov. Enligt FN:s konvention om barns rättigheter (UD, 
2006) har alla barn rätt att uttrycka sin åsikt samt få sin röst hörd. Bristen på tolk kan leda till att 
barnens rättigheter inte beaktas. I sin tur skall skolsköterskan se till att avsätta tid för barnen. Även 
utan tolk kan skolsköterskan visa barnen att hon/han finns där och inge dem trygghet och stöd. I dessa 
fall kan skolsköterskan visa omsorg genom kroppsspråk i form av en kram eller en klapp på axeln i 
lugnande syfte. Om inte skolsköterskan har förmågan att vara närvarande för och med barnen ökar 
risken för att barnens välmående hotas. 

Skolsköterskorna upplevde att de nyanlända flyktingbarnens problem var svåridentifierade och att 
skolsköterskorna inte var vana att möta dessa typer av problem. Barnen kunde komma till 
skolsköterskan för psykiska, fysiska och emotionella besvär, problem som skolsköterskan inte visste 
hur hon skulle hantera. Samtidigt upplevde skolsköterskan att det var betydelsefullt att vara stöttande 
och bekräfta barnen i mötet. I en studie av Bartlett (2015) bekräftas det att skolsköterskor är dåligt 
utrustade och saknar färdigheter och kunskaper om att stödja barn och ungdomar med sina psykiska 
behov. Studien visade att skolsköterskor saknade kunskap och färdigheter att arbeta effektivt med 
barns mentala hälsa. Skolsköterskorna kunde också känna stress i att inte kunna ge tillräckligt med 
psykologiskt stöd till barnen (Bartlett, 2015). Reuterswärd & Lagerström (2009) fann att 
sjuksköterskor upplevde att de inte hade tillräcklig kunskap om när ett barn behövde undersökning för 
social eller medicinsk orsak. De uttryckte även att de hade brist på kunskap hur de skulle stötta barn i 
skolan som hade en medicinsk diagnos. Skolsköterskorna försökte öka sin kompetens och färdigheter 
genom att bland annat läsa artiklar och diskutera och utbyta erfarenheter med kollegor (Reuterswärd 
& Lagerström 2009). Sammanfattningsvis bekräftar tidigare studier de deltagande skolsköterskornas 
upplevelser av otillräcklig kunskap för att möta barnens behov gällande deras psykiska, fysiska och 
mentala hälsa. Om skolsköterskan inte har tillräcklig med kunskap för att möta barnens behov kan det 
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försvåra hennes/hans förmåga att arbeta utefter Swansons (1991) beskrivning av knowing, som 
innebär att skolsköterskan skall vara förberedd och välinformerad inom sitt yrke för att barnen ska 
känna välbefinnande (Swanson, 1991). Om skolsköterskan inte är öppen för ny kunskap kan barnens 
vårdkvalitet påverkas.  

Skolsköterskorna eftersträvade ett fungerande nätverk kring barnen. De betonade att aktiviteter 
utanför skolan var viktiga för barnens läkningsprocess. Skolsköterskorna ansträngde sig för att barnen 
skulle ha en meningsfull fritid och ägnade sig åt att sysselsätta barnen även utanför skoltid. Genom att 
hitta olika idrottsaktiviteter där barnen kunde umgås med andra jämnåriga gynnades barnens 
välmående. Iwarsson (2007) beskriver olika typer av skyddsfaktorer som minskar risken för att något 
ogynnsamt ska inträffa. Faktorer som exempelvis ett barns familj, vänner, skola och miljö där barnet 
bor påverkar barnets liv. Faktorer som är viktiga för att skapa en motståndskraft och 
återhämtningsförmåga för personer som varit med om stressorer i livet, exempelvis krig, är att vara 
omgiven av kompetenta och omtänksamma vuxna (Iwarsson, 2007). Att känna samhörighet med en 
grupp, känslan av att bli sedd och förstådd samt betydelsen av att få umgås med jämnåriga är centrala 
faktorer för att kunna må bra (Johnsen-C-H, 1999). Forskning har visat att tonåringar som inte har ett 
tätt nätverk är mer benägna att lida av sämre hälsa än andra (Gecková, Van Dijk, Stewart, Groothoff & 
Post, 2003). Att inte ha någon att prata med om sina problem väcker känslor av ensamhet och sämre 
välbefinnande (Wallin & Ahlström, 2005). Angel och Hjern (2004) lyfter betydelsen av att ha barnens 
fritid i åtanke. De förklarar vikten av att skapa broar mellan olika verksamheter såsom socialtjänst, 
skola och föreningsliv för att tillsammans arbeta för barnets hälsa (Angel & Hjern, 2004). 
Skolsköterskornas tro på barnens kapacitet att genomgå de svåra trauman som de har med sig kan 
jämföras med det som Swanson (1991) beskriver som maintaining belief där hon förklarar 
sjuksköterskans tro på patientens kapacitet att ta sig igenom olika händelser i sitt liv. Skolsköterskorna 
praktiserar även som det Swanson (1991) kallar för enabling då de underlättar för barnen att ta sig 
igenom svåra händelser. De stöttar barnen och ger de möjligheter att hjälpa sig själva att må bra. 
Enligt resultatet som framkom i studien var det viktigt för skolsköterskorna att barnen hade ett 
fungerande nätverk och en meningsfull fritid för att uppnå välbefinnande.  
 
Det framkom i resultatet att skolsköterskor ibland hade fördomar beroende på vilket land barnen kom 
ifrån. Skolsköterskorna kom själva fram till att fördomarna kunde bero på okunskap och att de 
behövde mer kunskap om olika kulturer. Suurmond, Uiters, Bruijne, Stronks & Essink-Bot (2010) 
belyser att det lätt kan bli missförstånd mellan vårdgivare och patienter från andra kulturer på grund 
av olika förväntningar och föreställningar om hälsa och sjukdom. Detta kunde visa sig som oväntade 
beteenden hos patienterna, enligt vårdpersonalen. Vårdpersonal ansåg att patienterna agerade 
irrationellt och på ett oväntat sätt vilket kunde göra det svårt för vårdgivaren att möta patientens 
förväntningar. Studien visar också att vårdpersonalen kunde ha olika antaganden på grund av 
patientens kulturella bakgrund och att detta kunde leda till en bristfällig vård. Fördomar och 
antaganden spelade en stor roll i patientsäkerheten (Suurmond, Uiters, Bruijne, Stronks & Essink-Bot, 
2010). I en annan studie (Hart & Mareno, 2013) bekräftas det att flertalet sjuksköterskor ansåg det 
viktigt för vårdgivare att ta reda på sina egna fördomar för att kunna ge en kompetent kulturell vård 
och att det var betydelsefullt att respektera de kulturella skillnaderna som kunde finnas. 
Sjuksköterskorna uttryckte dessutom att det var svårt att lära sig de kulturella preferenserna när det 
finns så många olika kulturer. Då de upplevde att de kulturella och etniska grupperna går in i varandra 
och att det blir svårt att särskilja. Blandningen av kulturer gjorde det svårt att bestämma vad 
patienterna hade för tro och förväntan. Sjuksköterskorna kunde även uppleva att de inte hade tid till 
att lära sig om de olika kulturerna. Tid, pengar och brist på utbildning sågs som hinder för att kunna 
bedriva en kulturell kompetent vård (Hart & Mareno, 2013). Få studier belyser vårdgivares tankar om 
fördomar om olika kulturer. Studier belyser dock risker med kulturella skillnader som kan leda till 
missuppfattningar. Ovannämnda studier bekräftar det som framkom i resultatet, där skolsköterskorna 
beskrev en brist på kunskap om barnens kulturella skillnader. För att som Swanson (1991) beskriver 
det kunna verka som ”knowing” är det viktigt att skolsköterskan är välinformerad, medveten om och 
har förmågan att förstå barnens kulturella skillnader. Kunskapsbrist i ämnet hos skolsköterskan kan 
medföra att patientsäkerheten hotas då eleven och skolsköterskan inte förstår varandra. 
Elevhälsoteamet har till uppgift att främja elevers hälsa och utveckling. För att detta ska kunna ske bör 
skolsköterskan arbeta utifrån sin kompetensbeskrivning (Svensk sjuksköterskeförening, 2011) som 
belyser vikten av att kunna möta elever med annan kulturell bakgrund.  
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Slutsatser 

Studien visar att skolsköterskors möten med nyanlända flyktingbarn kan effektiviseras ytterligare om 
skolsköterskan innehar ökad kunskap om olika kulturer, flyktingbarns psykiska, fysiska och 
emotionella hälsoproblem och behov, samt genom att optimera kommunikationen ytterligare. Detta 
skulle eventuellt vara verktyg för att barnen ska kunna uppnå välbefinnande, trygghet och en god 
hälsa. 
 
I studien framkommer det att skolsköterskor upplevde att mötena med de nyanlända flyktingbarnen 
var trevliga, givande och att barnen hade en stark drivkraft. Skolsköterskorna fick i mötet ta del av 
barnens historier om flykt, krig, våld och segregation, berättelser de upplevde som påfrestande. De 
upplevde att de fick agera mer än som en skolsköterska och att arbetsbelastningen och tidsbristen 
gjorde att de kände sig otillräckliga. Barnens problem upplevdes även vara svåridentifierade och 
skolsköterskorna var inte förberedda för dessa typer av problem vilket bidrog till skolsköterskornas 
upplevda otillräcklighet. Skolsköterskorna gav utryck för att de hade dålig kunskap om bland annat 
olika kulturer och att det bidrog till fördomar, men att detta kunde härledas till okunskap från deras 
sida och att mer kunskap om olika kulturer önskades för att kunna möta barnens behov. Ett 
fungerande nätverk runt barnen upplevdes tillfredställande då det upplevdes främja barnets hälsa och 
vara betydelsefullt i barnets läkningsprocess. Dock var hälsa svårdefinierat då skolsköterskorna 
reflekterade kring om definition av flyktingbarnens hälsa kunde skilja sig från svenska barns definition 
av hälsa. De upplevde därmed att hälsoformulären inte var anpassade till de nyanlända 
flyktingbarnen. Slutligen påvisar resultatet att det fanns brister i kommunikationen och att behovet av 
tolk var stort. Faktorer som påverkade var att tillgången till tolk var begränsad på grund av den stora 
flyktingströmmen. Därför användes alternativa tolkar så som lärare och elever som talade 
samma/liknande språk, Google translate och gester vilket inte upplevdes optimalt då det kunde 
äventyra vårdkvalitén och att barnets rättigheter inte beaktades. Användandet av tolk upplevdes dock 
inte heller alltid gynnsamt då skolsköterskor beskrev upplevelser av att tolken ibland inte översatte 
rätt eller att information missades.  
 

Kliniska implikationer 

Studiens resultat kan fungera som ett kunskapsunderlag för skolsköterskor. Resultatet visar ett ökat 
behov av kunskap kring olika kulturer samt undervisning om nyanlända flyktingbarns hälsa och 
behov. Det finns även en förfrågan hos skolsköterskor att ett utarbetat hälsoformulär anpassat för 
nyanlända flyktingbarn tas fram.  Vidare forskning kan vara hur mer anpassade underlag kan 
utvecklas och införas i skolsköterskans arbete för att optimera mötet mellan skolsköterskor och 
nyanlända flyktingbarn.  
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Bilaga 1 

Information om forskningsstudie 
 
Skolsköterskors upplevelse av att möta nyanlända flyktingbarn 
Till ….. , verksamhetschef 
 
I Sverige har antalet flyktingbarn ökat. Tidigare forskning visar att denna grupp av barn löper större 
risk att drabbas av ohälsa än andra. Kriget i Syrien har orsakat den största flyktingströmmen sedan 
2000-talet. Mellan januari 2015 till augusti samma år sökte totalt 48 774 personer asyl i Sverige, av 
dem var 18 212 barn. Idag finns lite forskning skrivet kring skolsköterskans upplevelse av att möta 
nyanlända flyktingbarn. Då skolsköterskor ofta kommer i kontakt med dessa barn är det av intresse att 
belysa ämnet och få ökad förståelse för att i framtiden kunna utveckla verktyg som kan komma till 
användning i samspelet med dessa barn.  
 
 
Önskemål är att få komma till era skolor och genomföra intervjuer med skolsköterskorna som dagligen 
möter nyanlända flyktingbarn. Varje intervju beräknas ta 60 minuter. 
 
Intervjun kommer att skrivas ut och användas till en examinationsuppgift i magisterkursen vid 
Hälsohögskolan i Jönköping. Resultatet kan komma att publiceras i vetenskaplig tidskrift. Då 
resultatet från studien publiceras kommer enskilda individer inte att kunna identifieras.  
 
Kontakt 
Vi kontaktar Er via telefon inom ett par dagar för att inhämta Ert tillstånd att genomföra intervjuer vid 
Era skolor.  
 
 
Ytterligare information och svar på frågor om studien ges av: 
 
Handledare för studien barnsjuksköterska & lektor 
Maria Björk 
E-post: bjorma@ju.se 
 
Agnes Otto, barnsjuksköterskestudent     
E-post: aggie.otto@gmail.com                                 
 
Marina Ponce, barnsjuksköterskestudent 
E-post: marina.ponce@live.com 
 
Sanna Ros, barnsjuksköterskestudent 
E-post: Sanna.l.ros@gmail.com  
  



	

	
	

Bilaga 2 

Information om forskningsstudie 
  
 
Skolsköterskors upplevelse av att möta nyanlända flyktingbarn 
Till dig som arbetar som skolsköterska och möter nyanlända flyktingbarn 
  
I Sverige har antalet flyktingbarn ökat. Tidigare forskning visar att denna grupp av barn löper större 
risk att drabbas av ohälsa än andra. Kriget i Syrien har orsakat den största flyktingströmmen sedan 
2000-talet. Mellan januari 2015 till augusti samma år sökte totalt 48 774 personer asyl i Sverige, av 
dem var 18 212 barn. Idag finns lite forskning skrivet kring skolsköterskans upplevelse av att möta 
nyanlända flyktingbarn. Då skolsköterskor ofta kommer i kontakt med dessa barn är det av intresse att 
belysa skolsköterskors upplevelse av att möta nyanlända flyktingbarn för att få ökad förståelse och 
kunskap som kan komma till användning i samspelet med dessa barn. 
 
 
Din chef har gett oss tillstånd att kontakta dig. Du tillfrågas eftersom du som skolsköterska kommer i 
kontakt med nyanlända flyktingbarn. Önskemålet är att få intervjua dig om dina upplevelser av mötet 
med nyanlända flyktingbarn. Du bestämmer själv tid och plats för genomförande av intervjun som 
beräknas ta ca 60 minuter. Intervjun kommer att spelas in på band. Dina svar kommer att behandlas 
konfidentiellt, det vill säga att enskilda personers identitet inte kommer att kunna identifieras eller 
identifieras i resultatet. Deltagandet i studien är frivilligt och du kan avstå från deltagande, eller när 
som helst avbryta din medverkan i studien utan att ange orsak. 
  
Intervjun kommer att skrivas ut för att sedan analyseras med hjälp av innehållsanalys. Resultatet 
kommer att presenteras i en magisteruppsats och eventuellt publiceras i vetenskaplig tidskrift 
  
  
Ytterligare information och svar på frågor om studien ges av: 
  
Handledare för studien barnsjuksköterska & lektor 
Maria Björk 
E-post: bjorma@ju.se 
 
 
Specialistsjuksköterskestudenterna:      
Agnes Otto, barnsjuksköterskestudent                                                  
E-post: agnes.otto@gmail.com       
  
Marina Ponce, barnsjuksköterskestudent 
E-post: marina.ponce@live.com 
  
Sanna Ros, barnsjuksköterskestudent 
E-post: Sanna.l.ros@gmail.com 
  
  
 
Kontakt 
Kan du tänka dig att delta i studien? Jag kontaktar dig om två veckor efter att du fått brevet för 
ytterligare information och planering inför ett eventuellt deltagande. 
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