
	
	

 
 
 
 

 
 
                                                         
 
 
 
                                             
 
 
                                                              

 
 
Skolsköterskors erfarenheter av 
mobbning bland elever 

 
 

En intervjustudie 
 
 

 
 
 
 
 
                                     Huvudområde: Omvårdnad 

                                 Författare: Anna-Carin Dahl & Teuta Shatri                   
                                                  Jönköping: 2016-05 

 
 
 
 
 
 



	
	

 
 
 
 
 

 
                                                  
                                                      
 
 
 
                                                
 
 
 

 
 

The school nurse`s experiences of 
bullying among pupils 

 
 
 
 

 An interview study  
 
 
 
 
 
 
 

                                      Main subject: Nursing 
                             Author: Anna-Carin Dahl & Teuta Shatri                                           

                                                  Jönköping: 2016 May 
 
 
 
 
 
 



	
	

Sammanfattning 
 
Bakgrund: Ingen elev ska behöva vara rädd för att gå till skolan. Elever som är 
utsatta för mobbning riskerar en sämre hälsa på kort och lång sikt.  
Syfte: Att beskriva skolsköterskors erfarenheter av mobbning bland elever i årskurs 
4-9. 
Metod: Studien genomfördes med kvalitativ metod med en induktiv ansats. Tio 
skolsköterskor intervjuades och intervjuerna analyserades med kvalitativ 
innehållsanalys. Analysen utmynnade i tre kategorier: Att vara lyhörd för att kunna 
agera, Att se och upptäcka mobbning och Att samverka för att förebygga. 
Resultat: Skolsköterskornas erfarenheter var att trygghet och tillgänglighet var 
förutsättningar för att elever ska gå till hen. Elever sökte skolsköterskor främst för 
psykiska- och fysiska åkommor, innan den egentliga orsaken, mobbning framkom. 
Skolsköterskor samarbetade med andra professioner på skolan i mobbnings- och 
kränkningsärenden. 
Slutsats: Skolsköterskor uppgav att de var en del av samverkan i team, men hade 
ingen ledande position trots att de är högst involverade. Vidare framkom att 
hälsosamtalen och hälsobesöken var redskap för att identifiera utsatta elever. 
 
Nyckelord: erfarenheter, kvalitativ innehållsanalys, mobbning och skolsköterskan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

Summary 
 
Background: No pupil should be afraid to go to school. Pupils who are exposed to 
mobbing risk lowered health in the short and long term. 
Aim: To describe school health nurse’s experiences of bullying among pupils in 
grade 4-9. 
Methods: The study was conducted with a qualitative method with an inductive 
approach. Ten school health nurses were interviewed and the interviews were 
analysed using qualitative content analysis.  The analysis resulted in three categories: 
To	be	responsive	to	act, To see and detect bullying and To cooperate to prevent. 
Results: School health nurses experiences were that safety and availability are 
conditions needed in order for pupils to visit them. Pupils came to the school health 
nurses mainly with psychological and physical problems, before they revealed the 
actual reason, bullying. The school health nurses cooperated with other professionals 
at the school, in matters regarding bullying. 
Conclusion: School health nurses expressed that they were parts of cooperation in 
teams, but they did not have a leading position although they were involved in cases 
of bullying. Furthermore, the health conversations and visits were tools for identifying 
exposed pupils. 
 
Keywords: bullying, experiences, qualitative content analysis and school nurse 
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Inledning 
	
Studier har visat att det förekommer att elever känner rädsla inför att gå till skolan.  
Skolan ska vara en säker miljö för alla elever. Barn och elever ska känna sig trygga 
och få vara som de vill vara (Socialstyrelsen, 2014). Mobbning är fortfarande vanligt 
förekommande i skolans miljöer trots information och kunskap kring mobbning. 
Mobbning förekommer i lika stor utsträckning nu som på 1990-talets början 
(Skolverket, 2015a). Omkring sex procent av elever i grundskolan och två procent i 
gymnasiet mobbas/anger att de utsätts för mobbning. Könen är lika representerade 
men pojkar mobbar i större frekvens än flickor. Elever som är utsatta riskerar en 
sämre hälsa på kort och lång sikt, som kan leda till sämre resultat i skolan. Elevhälsan 
är en del av samhällets utveckling och en resurs för en hälsofrämjande skolutveckling. 
Elevhälsans uppgift är att stödja elevers utveckling mot målsättningarna i 
utbildningen. Skolsköterskan är en del av elevhälsan och har en betydande roll med 
sitt hälsofrämjande arbete (Skolverket, 2015a).  

Bakgrund 
 
Elevhälsan 
Elevhälsan har utvecklats över tid från 1900-talets början när Sverige 
industrialiserades från ett bondesamhälle, många familjer flyttade från landet intill 
staden och barnen fick gå i skolan (Clausson & Morberg, 2012). Syftet med 
skolhälsovård blev tidigt att elever skulle bli en del av samhället och utvecklas till 
friska individer som skulle bli starka och arbetsdugliga. Under 1900-talet var 
hälsoläget annorlunda jämfört med idag med många sjukdomar och ohygieniska 
förhållanden i hemmen, vilket innebar att läkare och lärare samarbetade och drev 
kampanjer om barnavård, barnhälsovård och skolhygien och skolmiljö. England var 
en inspirationskälla för Sverige att anställa skolsköterskor och 1919 anställdes den 
första. Skolsköterskan blev läkarens assistent för att övervaka eleverna hälsa genom 
förebyggande arbete för att minska spridning av scharlakansfeber, polio, difteri och 
stelkramp (Clausson & Morberg, 2012). 
 
Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 
insatser (Socialstyrelsen, 2014). Elevhälsans roll ska främst vara förebyggande och 
hälsofrämjande, vilket innebär att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, 
utveckling och hälsa.  Elevhälsan ska arbeta med mer generellt inriktade uppgifter 
som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund, arbetet mot 
kränkande behandling, undervisning om tobak, alkohol och andra droger. Eleverna 
ska ha tillgång till skolläkare och skolsköterska, likaså till psykolog och kurator samt 
personal med specialpedagogisk kompetens. Varje profession har ett särskilt ansvar 
att bidra med sin specifika kompetens och samverka med övriga professioner inom 
elevhälsan, skolan och aktörer utanför skolan (Socialstyrelsen, 2014). 
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All personal ansvarar för att sätta sig in i den lokala Likabehandlingsplanen och att 
arbeta utifrån den så att inga former av diskriminering, trakasserier eller kränkande 
behandling uppkommer. Den som uppfattar eller får kännedom om att kränkande 
behandling uppkommer har handlingsplikt. Alla är skyldiga att agera. Det är den 
utsatta eleven som avgör om ett beteende eller en handling är oönskad eller 
kränkande. Elevens upplevelse får inte avfärdas (Skolverket, 2015b). 
 
Skolsköterskans roll 
Svensk sjuksköterskeförening antog 2010 en strategi i kärnkompetenser som även ska 
nå ut internationellt och styrka professionen. Dessa kärnkompetenser är 
personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för 
kvalitetsutveckling, säker vård och informatik (Riksföreningen för skolsköterskor och 
Svensk sjuksköterskeförening, 2011). Samverkan ska användas som verktyg för att 
lösa sammansatt problematik där kompetens från flera professioner är nödvändig. 
Olikheterna är grunden för och styrkan i samverkan och kräver samtidigt en 
gemensam värdegrund samt respekt för, och tillit till varandras uppdrag och 
kompetenser (Socialstyrelsen, 2014). 
 
Skolsköterskans roll finns publicerat i kompetensbeskrivningen för legitimerad 
sjuksköterska med specialisering inom skolhälsovård. Det finns cirka 2100 
skolsköterskor som är medlemmar i Riksföreningen för skolsköterskor. Den bildades 
1944 och har alltid varit bunden till Svensk sjuksköterskeförening. År 2005 
publicerade socialstyrelsen kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor 
(Riksföreningen för skolsköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, 2011). 
Grunden i kompetensbeskrivning är att tydliggöra professionen och yrkesutövningen 
för blivande eller yrkesverksamma skolsköterskor. Vidare syfte är att bidra till att ge 
elever och vårdnadshavare en god och säker skolhälsovård, vägledning till landets 
lärosäten vad gäller utformning, planering och genomförande av utbildning och vara 
ett stöd för arbetsgivaren som ansvarar för att säkerställa den kompetens som behövs 
för att uppfylla god och säker vård (Riksföreningen för skolsköterskor och Svensk 
sjuksköterskeförening, 2011).   
 
Specialistutbildning inom distrikt eller barn- och ungdom innebär en fördjupning 
inom bland annat omvårdnad, ledarskap och hälsa vilket ger styrkor till 
skolhälsovården eftersom den ska organisera och erbjuda hälsovård till barn och 
ungdomar i skolåldern. Skolhälsovården är samhällets uppdrag som dock är frivillig 
för eleven och vårdnadshavare. Skollagen uppger att alla elever från förskoleklass till 
gymnasium, särskolan och andra specialskolor har rätt till elevhälsa (Riksföreningen 
för skolsköterskor och svensk sjuksköterskeförening, 2011).    
  
I skolan skall varje elev bli sedd och förstådd som en unik individ med individuella 
behov, värderingar och förväntningar. Detta leder till att skolsköterskan måste 
tillämpa en helhetssyn på varje elev. Sjuksköterskor tillämpar och följer riktlinjer för 
etiska koder på respektive arbetsplats så även inom skolhälsovården där elevens och 
vårdnadshavarens intressen ska beaktas med ödmjukhet och respekt så att alla 
inblandade kan fatta beslut som är väl genomtänkta och analyserade. Skolsköterskan 
ska vidare ha respekt för mänskliga rättigheter och visa hänsyn till människors 
värderingar och tro (Riksföreningen för skolsköterskor och svensk 
sjuksköterskeförening, 2011).    
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I skolsköterskans omvårdnadsarbete ingår såväl hälsofrämjande omvårdnad som 
förebyggande arbete. Enligt Socialstyrelsens Vägledning för elevhälsan (2014) ska 
skolsköterskan bland annat uppmärksamma elever som på grund av utsatthet eller 
destruktivt beteende befinner sig i riskzonen och göra dessa delaktiga i de åtgärder 
som krävs för att främja deras hälsa. Skolsköterskans huvuduppgifter beskrivs vidare 
med hälsobesök och hälsosamtal och syftar till att identifiera oupptäckta 
funktionssvårigheter, sjukdomar och andra hälsoproblem. Hälsobesök är planerade 
tillfällen för hälsoövervakning och hälsofrämjande för individen. Under sin tid i 
grundskolan ska eleverna erbjudas minst tre hälsobesök, vilka ska innefatta de 
allmänna hälsokontrollerna som ska identifiera elevens allmänna hälsotillstånd, 
tillväxt, utveckling och inlärning. Målet är att tidigt upptäcka tecken på̊ ohälsa och 
utvecklingsavvikelser samt riskfaktorer som kan ha betydelse för den fortsatta hälsan. 
Det hälsofrämjande samtalet bör vara elevcentrerat och ska innefatta information, 
rådgivning och lärande som utgår från eleven och elevens ålder. Skolsköterskan har 
vid dessa tillfällen möjlighet att upptäcka om eleven oroar sig för någonting 
(Socialstyrelsen, 2014). Hälsosamtalen har visat sig ha flera positiva effekter hos de 
elever som utsätts för mobbning och kränkningar. Att eleverna reflekterar mer efter 
hälsosamtalen, diskuterar vidare med sina föräldrar, följer råden från skolsköterskan 
leder till att eleverna oftare besöker skolsköterskan igen vilket tolkas som en indikator 
på hälsosamtalets effekter (Borup & Holstein, 2007). 
 
Mobbning  
Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier, där förövarens 
avsikt är att förorsaka skada eller obehag, och sex till sju procent av eleverna i årskurs 
4-9 utsätts för mobbning (Skolverket, 2015b). Mobbning bland barn förekommer 
främst i skolan eller på väg till eller från skolan. Mobbning är ett särskilt allvarligt 
problem då det innebär att barn inte har något annat val än att stanna i den miljö där 
de förolämpas eftersom Sverige och många andra länder har skolplikt (Annerbäck, 
Sahlqvist & Wingren, 2014). Enligt Olweus (1999) är en person mobbad om denne 
upprepade gånger och över tid, från en eller flera personer blir utsatt för negativa 
handlingar av verbal och fysisk karaktär men även ansiktsuttryck såsom gester, miner 
och grimaser. Med negativa handlingar avses att någon mer eller mindre avsiktligt 
utsätter eller försöker att tillfoga någon annan obehag eller skada (Olweus, 1999). 
Mobbning kan även definieras som användning av makt och aggression för att orsaka 
ångest eller att ha kontroll över en annan (Fekkes, Pijpers & Verloove-Vanhorick, 
2005). Användningen av makt och aggression kan genomföras genom direkta och 
indirekta former av aggression. Direkt mobbning kan innefatta fysisk aggression 
såsom slå, knuffa, sparka och verbal aggression såsom förolämpningar, provokationer 
eller trakasserier på grund av ras eller sexuell läggning. Indirekt mobbning är 
manipulering av sociala relationer genom att till exempel skvallra eller sprida rykten i 
syfte för att skada eller utesluta individen som mobbas (Lamb, Pepler & Craig, 2009).  
 
Parallellt med åldersutveckling förändras mobbningens natur och den kränkande 
särbehandlingen (Craig, et al, 2009). Direkt aggression av fysisk eller verbal karaktär 
är vanligt hos små barn. Ju äldre barnet blir tenderar fysisk aggression att minska och 
den verbala aggressionen ökar. Mobbning förekommer mer frekvent hos pojkar än 
hos flickor. Exponering för mobbning varierar mellan länder, från 8,6 till 45,2 procent 
bland pojkar och från 4,8 till 35,8 procent bland flickor (Craig, W. et al, 2009). Barn 
som mobbas visar inte alltid tecken på att de utsätts, de kan försöka dölja eller vill inte 
berätta för någon vuxen (Barnperspektivet, 2015).  
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Ett barn kan också ha blivit hotat av dem som mobbar, eller skäms över att bli mobbat 
och därför väljer att vara tyst. Men den som blir mobbad har inte gjort något fel och 
ska inte behöva skämmas (Barnperspektivet, 2015). 
 
Forskning visar att situationen förbättrats efter åtgärdsinsatser för de flesta elever 
inom ett halvår men 1,5 procent av eleverna utsätts för mobbing även efter denna tid 
(Kowalski & Limber, 2007). Elever som utsätts för mobbning eller kränkning i skolan 
brukar även bli utsatta för nätmobbning vilket utgör ett växande problem i samhället. 
Ökning av elektronisk kommunikationsteknik har gett barn och ungdomar ett nytt sätt 
att mobba. Nätmobbning inkluderar mobbning via e-post, snabba meddelanden, i ett 
chattrum, på en webbplats eller genom digitala meddelanden eller bilder som skickas 
till en mobiltelefon (Kowalski & Limber, 2007). Det betyder att inte ens barnets fritid 
är fri från trakasserier, att förövarna kan vara anonyma och även att mobbning förblir 
ännu mer dold från de vuxna runt barnet. Elever upplever sig ibland även kränkta av 
lärarna relaterat till att de känner sig orättvist behandlade i skolan (Skolverket, 
2015b). Olika bakgrundsfaktorer ökar risken för mobbning: yngre elever har högre 
risk än äldre, pojkar är oftast mer utsatta än flickor, kroniska sjukdomar, psykiska och 
fysiska funktionsnedsättningar är kända riskfaktorer liksom övervikt, fetma och 
sexuell läggning. Låg socioekonomisk status och lågt socialt stöd anses också vara 
riskfaktorer likaså att vara barn till utländskfödda föräldrar (Annerbäck, Sahlqvist & 
Wingren, 2014; Analitis et al, 2009). 
 
Enligt en amerikansk studie hade nästan 66 procent av 10 668 elever som gick årskurs 
5-9 blivit utsatta för flera incidenter som vanligen förknippas med mobbning. 
Dessutom uppvisade en fjärdedel beteenden som kan vara kopplat till erfarenheter av 
mobbning: de hoppade över rasten, de gick inte på toaletten eller åt lunch, de låtsades 
vara sjuk och gick hem, eller hade undvikit ett klassrum eller någon annan plats på 
skolan för att komma bort från en mobbare. Åtta procent uppgav att de hade hoppat 
över skolan minst en gång på grund av rädsla för andra elever (Perkins, et al 2014). 
Mobbning har visat sig ha allvarliga hälsokonsekvenser och är förknippat med svåra 
symtom av psykisk ohälsa, inklusive självskadebeteenden (Larsson & Zaluha, 2003). 
Dessa symtom har varaktiga effekter och kan påverka de exponerade individerna även 
i vuxen ålder. Även fysiska symtom förekommer hos de barn som utsätts för 
mobbning där huvudvärk är den vanligaste orsaken till att skolelever uppsöker 
skolsköterskan (Larsson & Zaluha, 2003). 
 
Att utsättas för mobbning är ett allvarligt problem för barn och ungdomar i många 
olika avseenden. Mobbning innebär kränkning av den egna personliga integritet och 
skapar traumatiska upplevelser av maktlöshet i barnets vardagsmiljö, där vuxna har 
misslyckats med att ge trygghet (Annerbäck, Sahlqvist & Wingren, 2014). 
Mobbning sänker självförtroendet. Barnet kan tappa en del av sin tro på sig själv. En 
del barn försöker ändra på sig för att slippa bli mobbade (Barnperspektivet, 2015). 
Barn som utsätts för mobbning har betydligt svårare att skaffa vänner och relationen 
till klasskamrater är sämre och de kan uppleva en känsla av ensamhet. Vidare kan det 
påverka prestationsförmågan som kan leda till sämre studieresultat (Gravdal-Kvarme 
et al., 2010).  
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Ett barn som mobbar ett annat barn avser att skapa en känsla av rädsla och självförakt 
i deras offer och uppmuntrar dem att tro att de ses av andra som "patetisk" och "svag", 
och enligt Weston (2010) är detta tvärt emot den ideala utvecklingen av en positiv 
identitet, det vill säga ett barn som växer upp och ser sig själv som en sympatisk, 
kapabel och effektiv person. Ett barn som mobbas kan växa upp och känna sig 
oförmögen att försvara sig i vad som kan kännas som en osäker värld, och det finns 
risk för att utveckla känslor av hopplöshet, ilska och bitterhet som i sin tur leder till 
depression och nedstämdhet (Weston, 2010). Vissa barn som har utsatts för mobbning 
blir själva mobbare och ibland mobbar barn andra på grund av att de misshandlas 
hemma (King, 2014). 
 
Empowerment 
  
Empowerment – egenmakt - förknippas med andra begrepp som delaktighet, 
medbestämmande och delat beslutsfattande (Sandman & Kjellström, 2013). I 
skolsköterskans avseende kan det förklaras som delaktighet i relationen mellan elev 
och skolsköterskan. Medbestämmande och delat beslutsfattande innebär många 
gånger i skolans värld att elever känner att de är med och påverkar i beslut som rör 
dem och deras skolmiljö. I ett delat beslutsfattande kombineras respekt för eleven och 
elevens autonomi i relation till kommande beslut (Sandman & Kjellström, 2013). 
Skolsköterskan roll har dramatiskt förändrats på grund av den ökade komplexiteten av 
hälso- och sjukvårds behov samt sociala behov. Om de ska ge den vård som förväntas 
måste de ha en känsla av stöd och delaktighet. Även besitta empowerment som 
bekräftar deras professionella utveckling och förmåga.  Skolsköterskans 
empowerment i organisationen och arbetslaget kan på så sätt leda till att hen kan 
mobilisera stöd, ha kontroll över sin arbetssituation och kunna anpassa sig till olika 
situationer som uppstår under en arbetsdag. Genom att skolsköterskan använde sig av 
empowerment gav det elever känslor av kraft och kontroll för att skydda sin egen 
identitet (Broussard, 2007).     

Syfte 
	
Att beskriva skolsköterskors erfarenheter av mobbning bland elever i årskurs 4-9. 

Material och metod 

Undersökningens design 

För att uppnå syftet med studien valdes intervju med kvalitativ ansats. Denna metod 
är särskild lämplig när avsikten är att studera ett fåtal personers upplevda erfarenheter 
av ett fenomen. I en erfarenhet finns ingen absolut sanning och heller inget som är fel. 
En kvalitativ design är flexibel och följsam mot informanterna, miljön och de 
förändringar som eventuellt kan uppkomma under datainsamlingen (Kvale & 
Brinkman, 2014). Inom den kvalitativa forskningen finns, till skillnad från den 
kvantitativa, ingen eftersträvan efter den objektiva sanningen utan sanningen finns i 
betraktarens ögon (Danielsson, 2012). Intervjuer med skolsköterskor genomfördes, 
där det sagda ordet eller beskrivningar blev föremål för analys. Det fanns intresse av 
att beskriva, förstå eller tolka informanternas upplevelse av ett fenomen, i detta fall 
mobbning. Vid kvalitativ design är författaren flexibel och följsam mot 
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informanterna, miljö och de förändringar som eventuellt kan uppkomma under 
datainsamlingen. Intervjuer ger möjlighet att förstå informanternas erfarenheter 
genom att de berättar om sin syn på det utvalda fenomenet eller olika situationer, 
vilket de uttrycker med egna ord. Intervjuerna genomfördes i semi-strukturerad form 
det vill säga genom ett antal öppna frågor i en intervjuguide. Genom att ha några 
större frågeområden istället för många detaljerade frågor kan intervjuaren låta 
personen själv i viss utsträckning styra i vilken ordning olika saker kommer upp. 
Detta då syftet med intervjuerna är att få en persons syn på sin verklighet. Enligt 
Kvale och Brinkman (2014) brukar antalet informanter vanligtvis ligga mellan 5 och 
25. Antalet kan skifta beroende på den tid och de resurser som finns tillgängliga, men 
alltför många informanter anses inte ge mer kunskap. Polit och Beck (2012) menar att 
antalet informanter beror på hur väl de kan reflektera och uttrycka sina erfarenheter i 
intervjun.  

Urval och datainsamling 

För att få tillträde till forskningsfältet kontaktades verksamhetsansvarig chef för 
skolsköterskor i en kommun i Södra Sverige.  Kontakten etablerades via mail och 
därigenom skickades informationsbrevet (Bilaga 1). I det presenterades studiens syfte 
och tillvägagångssätt och önskat antal skolsköterskor.  

Verksamhetsansvarige informerade skolsköterskorna vid en gemensam konferens där 
chefen efterfrågade intresse för studien. Där valde hen ut tio skolsköterskor som  
angav att de ville medverka. Verksamhetsansvarige mailade skolsköterskornas 
kontaktuppgifter till författarna. Alla tio skolsköterskor erhöll ett informationsbrev 
(Bilaga 2) via mail, där studiens syfte, design och metod, anonymiteten och 
frivillighet beskrevs. Inklusionskriterium för deltagandet i studien var att 
skolsköterskorna skulle ansvara för årskurs fyra till nio. Önskvärt var att både män 
och kvinnor inkluderas. Alla informanter var kvinnor och legitimerade sjuksköterskor 
med specialistutbildning inom olika områden såsom barnsjuksköterska, 
distriktsköterska eller skolsköterska. Enligt skolverket förekommer mobbning i varje 
skola, därför efterfrågas inte om skolsköterskor har erfarenheter specifikt av 
mobbning och att hantera elever som är mobbade. Antal yrkesverksamma år inom 
skolsköterskeyrket varierade från 2-35 år. Informanternas ålder sträckte sig från 30 år 
till 65 år. Antalet skolor de arbetade på̊ varierade (en till tre skolor) och antalet elever 
de hade hand om var cirka 500 elever.  

Datainsamlingen skedde under februari och mars 2016. Intervjuerna varade mellan 
tjugo och fyrtio minuter. Intervjuerna skedde i skolsköterskans arbetsplats med 
undantag för en genomfördes i ett allmänt bibliotek. En intervjuguide (bilaga 3) 
användes för att möjliggöra att de centrala frågeställningarna belystes. Intervjuerna 
inleddes med påminnelse om rätten att avbryta intervjun utan att ange någon orsak 
samt konfidentialiteten. Vidare fortsatte författarna med bakgrundsfrågor för att samla 
in demografisk data, exempelvis antal år som yrkesverksam skolsköterska, kön och 
ålder, för att sedan övergå̊ till de egentliga forskningsfrågorna. Intervjuerna spelades 
in med hjälp av inspelningsfunktion på̊ mobiltelefon genom applikationen röstmemon 
samtidigt som fältanteckningar fördes. Båda författarna deltog vid sju tillfällen, en 
författare intervjuade och en lyssnade och antecknade. Vid de övriga tre 
intervjutillfällen var en författare och informant närvarande. 
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Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys ansågs lämplig för denna studie då syftet var att beskriva 
informanternas erfarenheter. Enligt Elo och Kyngäs (2008) är innehållsanalys en 
forskningsmetod som lämpar sig för både kvantitativa och kvalitativa studier. 
Innehållsanalysen som analysmetod är ett systematiskt sätt att beskriva ett fenomen. 
Genom en kvalitativ innehållsanalys blir det möjligt att destillera ord till färre 
innehållsrelaterade kategorier (Elo & Kyngäs, 2008). 

Målet är att uppnå en kondenserad och bred beskrivning av fenomenet, och resultatet 
av analysen är begrepp eller kategorier som beskriver fenomenet. Den kvalitativa 
innehållsanalysen ska beskriva variationer genom identifikation av skillnader och 
likheter i textinnehållet (Elo & Kyngäs, 2008).  Innehållet i texten i denna studie 
utgjordes av skolsköterskornas erfarenheter av mobbning och kränkning i skolan. 
Analysprocessen gjordes i tre faser: förberedelse, organisering och rapportering. 
Förberedelserna började med att välja analysenhet vilket i den här studien var 
utskrifterna av intervjuerna. Nästa steg i förberedelsefasen bestod av noggrann läsning 
av hela materialet upprepade gånger för att få en djupare förståelse, och för att få en 
känsla för helheten. Här valdes att analysera data med induktiv ansats, det vill säga 
förutsättningslöst granska texten utan att utgå ifrån någon teori. Utgångspunkten är 
från det specifika till det mer generella. Nästa steg är organisering, vilken bestod av 
öppen kodning, bildande av kategorier samt abstrahering. Öppen kodning används för 
att kunna plocka upp delar av text, meningar och ord under läsning av texten, som är 
meningsbärande och relaterade till studiens syfte. Abstraktion innebär formulering av 
en allmän beskrivning av ett område (Elo & Kyngäs, 2008). Det skriftliga materialet 
lästes igenom för att kunna skriva kommentarer och funderingar som var relevanta för 
syftet. Vidare var att med hjälp av kodning upptäcka likheter och skillnader i de 
meningsbärande enheterna vilka därefter kunde klassificeras och inordnas under olika 
subkategorier. Subkategorierna grupperades sedan genom abstraktion av innehållet, 
under kategorier. Varje kategori har fått sitt namn utifrån sina respektive 
innehållskaraktär (Elo & Kyngäs, 2008). Grupper av koder formades slutligen till tre 
kategorier. Exempel på steg i analysprocessen se Tabell 1. 

Trovärdighet och transparens har eftersträvats genom att noggrant beskriva alla steg i 
analysprocessen. Det var också̊ viktigt för författarna att vara medvetna om sin 
förförståelse. Under analysen diskuterades resultatet därför upprepade gånger mellan 
författarna och med handledaren, för att säkerställa noggrannhet i tolkningen av 
materialet och för att utesluta felaktiga tolkningar (Graneheim & Lundman, 2004). 
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Tabell 1. Exempel på steg i analysprocessen 

Meningsenheter Abstraktion Subkategori Kategori 
Det kan vara många 
gånger eleven 
kommer till mig, 
testar mig i veckor. 
Sedan berättar de. 

Eleven kommer 
till mig under 
flera veckor. 
Testar mig. 

Att känna 
tillförlitlighet 
genom att slutligen 
berätta. 

Att stå för trygghet 
och tillgänglighet. 

 

Etiska överväganden 

Enligt Helsingforsdeklarationen är det författarnas ansvar att forskningen har en god 
kvalitet och är moraliskt acceptabel. Författarna värnar om deltagarna genom att 
skydda deras identitet och genom att avidentifiera material samt förvara materialet 
oåtkomligt för andra än författarna. Inspelade intervjuer raderades när utskriften av 
dem var klara. Författarnas mål är att visa respekt för deltagarna och viljan att göra 
gott står överst (Helsingforsdeklarationen, 2016). Vägledande i denna studie har varit 
lagen om etikprövning som avser forskning som berör människor (SFS 2003:460).  
För att skydda de deltagande individernas identitet och integritet ställs krav på̊ etisk 
medvetenhet vilket beskrivs utifrån följande fyra principer. Informationskravet 
innebär att de som berörs av eller ingår i ett arbete ska vara informerade 
Samtyckeskravet innebär att alla deltagare har rätten att själva bestämma om sin 
medverkan. Konfidentialitetskravet betyder att uppgifter som lämnats av en person 
ska behandlas konfidentiellt och personuppgifter förvaras säkert utan åtkomst för 
obehöriga. Nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlats in endast får användas 
för ändamålet som presenterats (Helsingforsdeklarationen, 2016).  
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I informationsbrevet angavs att deltagandet var frivilligt och att de när som helst 
kunde avbryta sin medverkan. Vidare stod att skolsköterskorna inte skulle kunna gå 
att identifiera i studien, att datamaterialet skulle komma att förvaras i låst utrymme, 
utan obehörigas tillgång till det och att resultatet skulle publiceras som en 
magisterstudie vid Högskolan i Jönköping. Inga personuppgifter samlades in. 
Slutligen angavs att nyttan med studien var att få ökade kunskaper om olika metoder 
och angreppssätt som skolsköterskor använder sig av för att förbättra hälsa för elever 
som utsätts för mobbning samt få en förståelse för skolsköterskornas erfarenheter av 
mobbning bland elever. 

Resultat 
 
Resultat redovisas under tre kategorier: Att vara lyhörd för att kunna agera, Att se och 
upptäcka mobbning och Att samverka för att förebygga. I varje tema illustreras 
resultatet med citat från skolsköterskornas intervjusvar.  

Att vara lyhörd för att kunna agera 

I mötet med elever, i synnerhet med de som blir mobbade och kränkta, uttrycker 
skolsköterskor vikten av att skapa förtroende och tillit för att eleverna ska kunna 
känna sig trygga. Det är viktigt att lyssna, vara lyhörd och våga fråga. Eleverna testar 
skolsköterskan om och om igen för att eventuellt till slut, berätta den egentliga 
orsaken till kontakten eller besöket hos skolsköterskan.  

 

     Jag kan ha barn som är hos mig på öppet besök varje dag i veckor och sen 
berättar de. De kommer med ont i handen, ont i foten, hänger lite, bara kommer in 

och det är inget speciellt. De testar mig. Det är ingenting man säger direkt. 

 

Skolsköterskorna upplever att eleverna vill känna förtroende, de har också en process 
de går igenom, de går igenom något som är jobbigt. Det uppfattas som rädda för vad 
som kan hända om de säger något. Vidare säger skolsköterskorna att det är viktigt att 
eleverna inte känner sig överkörda, för om inte eleven görs delaktig blir det bara 
värre. Bryts förtroendet så är det svårt att bygga upp det igen.  

 

Som skolsköterska är det då viktigt att våga vara vuxen, våga säga, våga ta 
mobbningen. Att agera ger mer arbete men det måste göras, det enklaste vore att 
smita undan. Att skolsköterskan vågar agera direkt, ses som det bästa för eleven. 

 

          Det allra viktigaste är att man känner sig trygg, att ha någon vuxen man kan 
vända sig till, att den vuxne lyssnar, jätte viktigt att komma till en vuxen när de 

behöver det, vi låter det vara men det är det värsta man kan göra som vuxen, att inte 
se eller inte lyssna. Man måste våga. 
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Att vara tillgänglig och inbjudande är en förutsättning för att eleverna ska komma i 
kontakt med skolsköterskan. De flesta är stationerade på en skola, dock kan de 
ansvara för två eller fler skolor. Skolsköterskan är den enda personal som träffar alla 
elever på en skola. Majoriteten säger att de är tillgängliga under hela skoldagen då 
eleverna kommer på spontana besök, dörren är nästan alltid öppen förutom när det är 
planerade samtal. Skolsköterskorna beskriver att det är viktigt att vara tillgänglig på 
många sätt, inte bara mellan klockan då och då. Oavsett vad eleven söker för, en liten 
sticka under nageln, eller något större så är det viktigt att eleven tillfrågas om hur han 
eller hon mår. Det gäller också att skolsköterskan ställer de rätta frågorna för att 
kunna få svar men inte forcera fram något. Om det är något som eleven vill prata mer 
om så bokas en tid så att den specifika och svåra frågan får tid och utrymme. 

 

          Hade en elev som var på synundersökning hos mig. Då sa jag till henne att hon 
inte såg så glad ut och då brast det för henne. 

 

När dörren står öppen så kan en elev komma in och informanterna beskriver att det 
kändes som att eleven behövde en ”fristad”. Att skolsköterskan är någon som alltid 
lyssnar på eleverna framhåller de under intervjuerna. Likaså att elever vet om att 
skolsköterskan lyssnar och har tystnadsplikt. De ska känna att skolsköterskan inte går 
och pratar med någon annan om inte eleven lämnat sitt samtycke. Samtidigt menar 
skolsköterskorna att eleverna ska veta när det är allvarligt läge, om det är fara för 
barnens liv så måste de involvera andra vuxna. Ibland kan det också vara 
vårdnadshavare som kontaktar skolsköterskan. 

       

         

      Man måste lyssna på dem, att de är ledsna, och inte vill gå till skolan och så där.   
Det hände att föräldrarna ringde upp mig för de var oroliga och kände att de inte 

nådde fram via lärarna. De vände sig till mig som skolsköterska, för jag hade ganska 
mycket inflytande kring de här frågorna. 

 

Att se och upptäcka mobbning 

Skolsköterskorna beskrev att de har erfarenheter av mobbning och kränkning, och att 
mobbning och kränkning i skolan inte har ökat under deras verksamma år, däremot 
nätmobbning. De uttrycker även att det händer saker på fritiden och att skolan får 
agera och hantera dessa situationer. Nätmobbning via sociala medier beskrivs av 
skolsköterskor som ett mer omedelbart och konsekvent förekommande 
mobbningssätt. Det når snabbt ut och skadar fler elever och ändrar sig från årskurs till 
årskurs beroende på att gruppdynamiken varierar. En skolsköterska beskriver att det 
var en flicka på mellanstadiet som lade ut en utmanande bild på sig själv på sociala 
medier och blev kallad henne slampa och hora efter det.  

En skolsköterska menar att mobbning och kränkning är ett väl belyst fenomen i 
dagens samhälle, en annan beskriver att elever vet exakt vad som står i 
likabehandlingsplanen och vad skolans rutiner består av. Det resulterar i att elever 
använder ord som är vuxenord fastän de inte förstår innebörden i dem.  
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    Mobbning har alltid funnits tror jag. Visst har du tyckt något om någon alltid, jag 
tror inte man ska säga att det inte funnits för det har det. Men det blir…… jag tror att 

det finns mer av det för vi lyssnar på det mycket mer nu. Vi är bättre på att ta tag i 
det, men också fråga efter det. 

 

    

Skolsköterskorna upplever att det förekommer både mobbning som ses och inte ses. 
Enligt skolsköterskor är de inte ute bland eleverna, kanske inte har sett något men att 
lärare eller/och elever kommer till hen och återberättar. Skolsköterskan agerar i den 
uppkomna situation just då. Elever kommer till skolsköterskan med skador som 
uppkommer efter att de blivit knuffade, fällda, klämda i en dörr eller liknande. Vissa 
elever kommer varje dag för att de känner sig ensamma.  

Skolsköterskorna berättar att de kan ha en elev som kommer i stort sett varje dag 
under flera veckors tid, med ont någonstans i kroppen och en ihopsjunken 
kroppshållning. På frågan hur eleven mår framkommer inledningsvis inget svar. 
Skolsköterskor menar att det är vanligt att elever först presenterar olika fysiska 
symtom innan de berättar att de utsätts för mobbning.   

Skolsköterskorna upplever att sättet att kränka och mobba skiljer sig åt mellan killar 
och tjejer. Tjejer beskrivs som mer subtila, de agerar kränkande i smyg, de sprider 
rykten, ger varandra blickar och utesluter andra tjejer ur gruppgemenskapen. 
Skolsköterskor upplever att tjejer blir mer ledsna när de inte tillhör en grupp.  Killar 
beskrivs som mer fysiska och direkta, genom slag och sparkar och verbala 
kommentarer kränker de andra. Likaså beskriver skolsköterskorna könsskillnader i 
mötet med elever som utsatts eller utsatt andra. 

 

       Tjejer berättar mer än killarna eller det vekar som…..att killarna släpper det 
oftare. 

 

Skolsköterskorna beskriver att eleverna är mest utsatta i de lokaler där vuxna inte 
alltid finns. Mobbning sker i korridorer, omklädningsrum, duschar, toaletter, skolgård 
eller matsal men även i klassrummen.  De menar att det kan hända att elever som blir 
mobbade förstorar upp små saker till stora saker. Att den utsatta eleven inte kan 
urskilja vad som är vad utan fastnar på detaljnivå. Skolsköterskan tar då in eleverna 
enskilt och försöker bena isär vad som hänt. Det kan då hända att den som ska ha 
utsatt någon annan, mobbaren, inte ser det på samma sätt, utan ställer sig frågande till 
det som skolsköterskan säger om den utsatta eleven. Vidare beskriver 
skolsköterskorna att de utsatta eleverna tappar sin förmåga att se sin egen roll i 
situationen och har svårt att vända det. Trots vägledning så kan den utsatta inte lägga 
sin upplevelse bakom sig. En strategi på att försöka fokusera på fem positiva saker är 
något som skolsköterskor beskriver som en användbar metod för att stötta eleven. 
Samtidigt beskriver informanterna att fokus alltid måste ligga på att respektera 
elevens känsla och upplevelse.  
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    Ibland kan man uppleva att de framkallat det själva, men det får man inte säga 
utan det är alltid deras upplevelse som räknas. De kan ha blivit utsatta om och om 
igen, det är inte som att det förbättras, snarare att eleven blir låst av detaljerna. 

 

 

Skolsköterskorna berättar att en del elever som är utsatta skäms och vill inte visa eller 
prata om att det blivit kränkta fastän andra klasskompisar har uppgett det till vuxna på 
skolan. Om elever blir fysiskt attackerade så är det lättare att ta det än den tysta 
kränkningen. Vidare säger skolsköterskor att det kan vara den elev som är tystast som 
kan vara den ledande i beteendet emot den utsatta. Elever kan också ha svårt för att 
koncentrera sig, ingen vill sätta sig bredvid hen i matsalen. De beskriver även 
kännetecken som kan fungera som varningssignaler för dem om att eleven är utsatt för 
mobbning och kränkningar, har en motvilja att gå till skolan och har en hög 
skolfrånvaro. Även tysta elever, elever som är ensamma på rasterna undviker vissa 
situationer som upplevs pressande är något skolsköterskor kopplar till eventuell 
mobbning och kränkning. Som exempel nämns skolidrotten, då kanske eleven söker 
skolsköterskan och önskar ha ett bandage över handleden eller foten för att visa att de 
har ont och kan utebli från lektion. Sammanfattningsvis berättar skolsköterskorna att 
mobbning och kränkning kan pågå under lång tid, ända från lågstadiet till högstadiet 
utan tillräckliga insatser. 

 

      Vissa elever är ju såna som utsätter andra förstår ni hur jag tänker, de utsätter. 
Jag hade en kille, vi tyckte att han var den största mobbaren i hela klassen, sen kröp 
det fram att föräldrarna hade sökt hjälp när han gick på lågstadiet och det här kom 
upp i högstadiet, det eskalerade. De upplevde att han blivit utsatt och han var ju 
också utsatt som i sin tur utsatte andra, så han utmärkte sig som väldigt stökig men 
egentligen upplevde han att de andra drev ju honom till att göra sånt, för de var inte 
snälla mot honom. 

 

Att samverka för att förebygga 

Skolsköterskor samverkar förutom föräldrar även med rektor, kurator, lärare, 
specialpedagog, elevassistent och annan berörd personal till exempel vaktmästaren. 
De har inte en ledande roll men de är högst involverade. En del av mobbningsärenden 
är återkommande eftersom mobbning har pågått under en längre tid.  

Varje person har sin egen uppgift, ingen kör sitt eget race utan det är ett lagspel. 
Elevhälsoteam (EHT) finns på skolorna där informanterna arbetar och träffas en gång 
per vecka.  De poängterar också vikten av att ha en stabil ledning och det är rektorn 
som är högst ansvarig för EHT. Skolsköterskans delaktighet skiljer sig dock åt, en del 
är alltid närvarande, en del vid behov och någon har inte tid att delta. EHT riktar sig 
inte speciellt mot de elever som mobbas och kränks men sådana ärenden tas upp där 
också. Alla skolsköterskor beskriver att de får stöd och har mandat i mobbningsfrågor 
och situationer. Det som de tar upp bemöts med största allvar.  
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   Om man kom in på EHT och hade hämtat samtycken från alla som man skulle, så 
kände jag att folket lyssnade och jag tyckte att när skolsköterskan pratade då är det ju 

så, så upplevde jag. 

 

Skolsköterskorna beskriver sig som ett självklart val för elever att gå till vid behov 
med mobbning eller kränkning, dels för att hon träffar alla elever via vaccinationer, 
kontroller och hälsosamtal vilket en kurator inte gör, och dels för att hen vistas i 
korridorer eller i matsalen. Föräldrar kan ringa skolsköterskan när som helst under en 
arbetsdag och när de väl ringer så måste det tas på största allvar för då har det oftast 
pågått ett tag.  

 

          Och det kändes att när de hör av sig så var de desperata, uttömda. 

 

Skolsköterskan samverkar alltså med föräldrar, i team på skolan och förmedlar även 
andra kontakter som till exempel barn- och ungdomsmottagningar. Mobbning och 
kränkning är något som pågår hela tiden. Skolsköterskorna säger sig arbeta 
kontinuerligt med detta, att de följer sina rutiner och den arbetsgång som grundas i 
Likabehandlingsplanen. Värdegrunden, som är kopplad till Likabehandlingsplanen, 
beskrivs som ständig aktuell, och informanterna uppger att vid varje läsårsstart 
aktualiserar rektorn informationen om innebörden för elever och föräldrar. Enligt 
skolsköterskorna kan mobbning pågå under många år. Det kan börja redan i lågstadiet 
för det är då normen sätts, rollerna delas ut och sedan sitter rollerna kvar, ju äldre 
eleverna blir desto tuffare blir det. Tidiga samverkande insatser beskrivs som viktiga. 

 

       Tidiga insatser är A och O, det vill jag slå ett slag om. Och det pratade vi mycket 
om på våra EHT, för vi såg det på högstadiet, vi pratade med föräldrarna som sa att 

man har ju sett i förskolan och först nu gör man nåt. Så jag tycker att det här med 
värdegrundsarbetet i skolan är super viktigt och att man börjar tidigt med de här 

frågorna och prata med barnen om vad som gäller och hur man ska vara. 

 

 

En del av skolsköterskorna sitter med i antimobbningsteamet på skolan, andra gör inte 
det. Någon nämner att de sitter med om det är önskvärt ifrån rektorns håll. Rektorn är 
deras chef. Hälsosamtalen beskrivs som en metod för skolsköterskan att komma i 
kontakt och fånga de elever som blir mobbade. Dessa samtal hålls i årskurs två, fyra 
och sju. Hälsosamtalen uppfattas som viktiga och det i fjärde klass som det allra 
viktigaste. Det ger en bra bild av hur det fungerar för den enskilde eleven och hela 
gruppen. I frågeformuläret finns det frågor som tar upp om eleven har blivit 
illabehandlad, själv utsatt andra eller om eleven sett andra elever behandla andra illa. 
Skolsköterskorna uppger att det finns elever som svarar ´ja´ på de frågorna. De agerar 
då direkt i det genom att prata med de berörda och genom att ta hänsyn till elevens 
önskemål och vid behov samverka med andra. Skolsköterskorna får ibland vara 
elevens försvarsadvokat och poängterar ´nej´, det här är inte okej.  
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      Jag tror att det finns mer av det, för vi lyssnar mycket mer på det nu. Vi är bättre 
på att ta tag i det. Men också fråga efter det. Alltså du får en fråga i förskolesamtalet 
– har du nån att leka med?, -har du blivit ensam nån gång?, -och vad gör du när du 
blir ensam? Alltså det är klart det är kanske så att den frågan ställde man inte för 15 

års sen till barnen. Jag kommer inte ihåg att mina barn fick det. 

 

 

I högstadiet finns olika metoder att arbeta med och DISA är en som framkommer. 
DISA – Dina Inre Styrkor Aktiveras, beskrivs som ett evidensbaserat material för att 
förebygga psykisk ohälsa, som riktar sig till tjejer och det har nu utvecklats även en 
variant för killar. Skolsköterskorna har gått en kurs som totalt innefattar 10 träffar och 
sedan har de DISA-grupp tillsammans med kuratorn på skolan eller någon 
elevassistent där syftet är att eleven ska lära känna sig själv som individ och bli 
starkare i sin personlighet och som person till att eleverna En DISA inspirerad variant 
föreslogs på ett lågstadium, men rektorn samtyckte inte till det. Detta beskrevs av en 
av skolsköterskorna som problematisk och frustrerande, och som rektorn inte förstod 
det viktiga arbetet med tidiga insatser. 

 

        Och då tänkte jag fast vi ska ha 0-18 perspektiv och då kände jag att okej nu 
kommer vi inte längre. Man ser ju ändå på nåt sätt att rollerna sätts ju fort hos 

barnen. 

 

Skolsköterskor beskriver att skolor arbetar olika med elevstödjande verksamhet; äldre 
elever blir faddrar åt yngre, externa aktörer såsom präst eller likabehandlingspedagog 
kommer till skolan och diskussionsgrupper hålls. En del uppger att de använder filmer 
på Youtube där en filmsekvens kan spegla mobbning och kränkning vilket leder till 
diskussioner och reflektioner som tas upp vid hälsosamtal. Vidare uppger 
skolsköterskorna att externa utförare och skolpersonal som inte har det dagliga nära 
samarbetet med eleverna visar att det ofta har positiv antimobbningseffekt. 
Skolsköterskorna säger sig oftast inte vara direkt delaktiga i detta arbete, däremot i 
arbetet med en enkät från ett så kallat trygghetsråd. Vissa skolor startar varje termin 
med en trygghetsenkät som ofta en resurslärare delar ut. Enkäten visar om eleverna 
känner sig trygga på skolan eller om det finns platser som speglar otrygghet. 

 

        Denna vecka ska jag sitta med klassvis när eleverna fyller i på datorn, den 
skickas till alla en gång om året där man fyller i om det finns platser där man är 

orolig för, om man känner sig diskriminerad på grund av sexuell läggning, religion, 
inriktningar. Där är vi med och vaktar för att se till att det går på rätt sätt. 
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En annan viktig del i arbetet mot mobbning och kränkning enligt skolsköterskorna är 
uppföljning. Det ligger i arbetsbeskrivningen och ska ske efter ett par veckor eller 
enligt överenskommelse. Eleven ska ha en uppföljning om han eller hon har känt sig 
kränkt.  

 

Diskussion 
Metoddiskussion 

En kvalitativ intervjustudie valdes då den bedömdes relevant för att kunna svara på 
syftet. Enligt Kvale och Brinkman (2014) är fördelen att det ger ett verktyg som 
tillåter att förstå informanternas tankar om ett fenomen som här var skolsköterskans 
erfarenheter av mobbning och kränkning i skolan. Enligt Graneheim och Lundman 
(2004) ska kvalitativa studier bedömas beträffande trovärdighet, tillförlitlighet och 
överförbarhet. Trovärdighet handlar om studiens design och urval. Kvalitativ ansats 
bedöms ha varit rätt val eftersom informanterna engagerade sig i att delge författarna 
sina upplevelser och erfarenhet.  

Urvalet var tio skolsköterskor. Alla som tillfrågades deltog i studien, ingen avbröt 
intervjun eller ångrade sig i efterhand. Alla skolsköterskor uppgav att de hade 
erfarenheter av mobbningsärende. De hade också mångårig och varierad erfarenhet i 
sin profession vilket antas ge goda förutsättningar och kunskaper för ett trovärdigt 
resultat. Författarna transkriberade allt material. Intervjuguidens frågor var öppna 
frågor och syftet var att skolsköterskorna skulle fritt beskriva erfarenheter. Första 
frågan ”vilka erfarenheter bland elever har du?”  gav mest beskrivande information 
men innehållet skiljde sig från informant till informant. Detta upptäcktes inte under 
intervjuarna utan när materialet transkriberades och analyserades.  Kvale och 
Brinkman (2014) menar att detta ger en ökad trovärdighet i resultatet för att det ger en 
insikt i intervjutekniken och i hur emotionella och sociala aspekter kommer fram i 
intervjun.  

Tillförlitligheten har säkerställts genom att analysenheten har lästs noggrant ett flertal 
gånger och i analysprocessen har noggranna reflektioner gjorts över olika 
tolkningsmöjligheter för att få logiska och strikta koder och kategorier. Vad gäller 
trovärdigheten avgörs den av läsaren, men för att bedöma den beskrivs urvalet, 
deltagare, datainsamlingen och analysen noga i metodavsnittet (Granehiem & 
Lundman, 2004). En av studiens styrkor är att informanter hade erfarenheter från 
skolor i både stad och landsbygd. De arbetade också i skolor där eleverna kom från 
olika socioekonomiska förhållande och hade olika kulturell bakgrund, vilket gav en 
variation i deras erfarenheter.  

Författarna har ingen erfarenhet av kvalitativa undersökningar sedan tidigare vilket 
kan vara en begränsning som i sin tur kan påverka tillförlitligheten. Det krävs mycket 
övning för att intervjua men författarna påstår att syftet har besvarats. Det finns både 
fördelar och nackdelar med att båda författarna deltog under intervjuerna.  

Tillförlitligheten kan ha ökat genom att den som inte ledde intervjun kunde fånga 
infallsvinklar och ställa följdfrågor som kanske annars hade förbisetts. Informanten  
uttryckte sig till exempel att erfarenheter finns  som svar på första frågan i 
intervjuguiden och uppgav inte några exempel. Den som inte ledde intervjun kunde då 
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ställa följdfrågor som exempel ”kan du beskriva dina erfarenheter om mobbning”. 
Detta bidrog till att en fördjupning inom området erhölls. Författarna har deltagit båda 
två vid sju av de tio intervjuerna, en författare för att intervjua och en för att lyssna 
och anteckna. Tillförlitligheten kan ha påverkats negativt av detta. Enligt Trost kan 
två mot en-situation uppfattas som ett underläge för informanten, eller som 
skrämmande. Intervjuguiden fungerade, dock hade det varit önskvärt att 
informanterna skulle våga vara mera beskrivande och utlämnade i sina erfarenheter.  
Men de som intervjuar kan få stöd av varandra vilket i slutänden kan ge ett rikare 
resultat (Trost, 2010). Den intervju som endast en författare spelade in har den andra 
författaren transkriberat i syfte för att öka trovärdigheten och överförbarheten. Enligt 
Graneheim & Lundman (2004) är detta ett sätt att öka trovärdigheten (Graneheim & 
Lundman, 2014 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar skolsköterskors erfarenheter av mobbning som beskrivs i tre 
kategorier: Att vara lyhörd för att kunna agera, Att se och upptäcka mobbning och Att 
samverka för att förebygga.  

Att vara lyhörd för att kunna agera 

Studien visar att skolsköterskor erfar att det är viktigt att eleverna känner trygghet och 
tillgänglighet då det ofta är förutsättningar för att elever ska gå till hen. 
Tillgängligheten ansågs ha stor betydelse för hur en god relation kan byggas upp 
mellan skolsköterskan och eleverna. En skolsköterskas förmåga att framkalla eller 
upprätta förtroende i en interaktion med en elev påverkar relationen dem emellan och 
potentiellt även elevens hälsa. Detta styrks av tidigare forskning där elevens 
uppfattning om skolsköterskan som trovärdig beskrivs som mycket viktig, annars kan 
skolsköterskans effektivitet i elevinteraktionen äventyras (Summach, 2011). 
Skolsköterskan kan ses som en förtrogen, någon som är utanför skolsystemet och är i 
stånd att hjälpa och ge vägledning för elever. Elever som utsätts för mobbning och 
kränkande behandling behöver vuxen vägledning, rådgivning och en plats för att söka 
skydd. Skolsköterskor kan spela en viktig roll för att stödja dessa elever (Perron, 
2013). Utan skolsköterskans närvaro kan inte en relation etableras. Hen ska finnas och 
synas för eleverna i skolmiljön. Skolsköterskorna menade att förtroende är en av 
byggstenarna för att eleven ska ha mod och känna sig trygg att komma till 
skolsköterskan och berätta att de mår dåligt eller att de är utsatta. Att etablera en 
relation, att få elevernas tillit och att bekräfta dem, genom att ha ett respektfullt 
bemötande med fullt fokus på eleven kan stärka denna relation. Genom hälsobesök 
och öppen mottagning erhåller skolsköterskor insikt i och erfarenheter om elevers 
halsa. Skolsköterskan är således en viktig förebild för eleverna, en person de kan lita 
på̊ och anförtro sig till förutsatt att skolsköterskan visar respekt och äkta intresse för 
de (Johansson & Ehnfors, 2006; Puolakka, Kiikkala, Haapasalo-Pesu & Paavilainen, 
2011). Särskilt viktigt är det för elever som lever i en utsatt miljö̈ och som kanske inte 
har så mycket stöd hemifrån (Borup, 2007).  
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Att se och upptäcka mobbning 

Informanterna beskriver erfarenheter av att se och upptäcka kännetecken på att en 
elev är utsatt. De menade att mobbning kan vara en dold faktor bakom sociala och 
emotionella problem, eller oklara fysiska åkommor då de beskriver att eleven kan 
söka för varierande psykosomatiska problem. De besvär som beskrevs av 
skolsköterskorna stämmer väl överens med vad som beskrivits av Berntsson och 
Gustavsson (2000) där magont, huvudvärk, ryggbesvär, muskelsmärta och trötthet är 
vanligt förekommande hos elever som utsätts för mobbning eller kränkning. Detta 
visar Perron (2015) som skriver att elever som utsätts för mobbning uppvisar 
betydligt mer oförklarliga psykosomatiska symptom än de som inte mobbas. Därför 
borde skolsköterskorna vara mer uppmärksamma för sådana symtom och ge 
handledning, information och försäkra elever att de är välkomna till hen. Enligt 
National Association of School Nurses (NASN, 2015) är psykiska symptom mer 
starkt förknippade med mobbning än fysiska symptom. Depressions- och 
ångestssymptom är mer sannolikt att rapporteras av elever som mobbar eller mobbas, 
och i synnerhet av dem involverade i båda rollerna, jämfört med elever som inte deltar 
i mobbning. 

I resultatet framkommer vidare att skolsköterskorna beskrev hur sättet att mobba 
mellan killar och tjejer skiljs åt. Killarna är mer fysiska genom slag och sparkar 
medan tjejer är mer subtila. Även en studie gjord i USA, där 1229 barn i åldrarna 9-13 
deltog, visar köns- och åldersskillnader i sätten att mobba och kränka (Brown, Birch 
& Kancherla, 2005). Här framkom att trots att killar utsätts för mobbning dagligen är 
de benägna att inte vara rädda för att komma till skolan i jämförelse med tjejer. När 
killar blir mobbade eller om de observerar andra som mobbas så är de mer benägna att 
agera aggressivt genom att slå tillbaka eller vara delaktiga. Medan tjejer föredrar att 
gå till en vuxen och tala om problemet. Det här beteendet förekommer mer i lägre 
åldrar där rollerna sätts och de sociala spelreglerna upprättas (Brown, Birch & 
Kancherla, 2005). Att insatser i lägre åldrar kan vara av avgörande karaktär för 
framtida problematik poängteras också av skolsköterskorna i resultatet.  

Att samverka för att förebygga 

Skolsköterskornas erfarenheter är att samverkan är något de ägnar sig dagligen åt i 
stort sett. Denna kärnkompetens framstår alltså viktig för en skolsköterska. Att en 
utsatt elev berättar, bearbetar och erhåller vägledning från skolsköterskan, och 
tillfrågas hur hen själv skulle vilja ha lösningen påvisar att skolsköterskor även 
arbetar stärkande med empowerment. Att båda parter upplever delaktighet och ett 
delat beslutsfattande kombineras med respekt för eleven och elevens autonomi. Detta 
är i linje med tidigare forskning om skolsköterskans hälsofrämjande roll att hjälpa 
eleverna att förstå hur de kan påverka sin vardag och göra val i vardagen som 
påverkar dem nu och i framtiden (Persson & Haraldsson, 2013). Enligt Spence et al. 
(2009) har empowerment en stark påverkan på arbetsengagemang vilket ger resultat i 
arbetseffektiviteten. Skolsköterskor som engagerar sig i sitt arbete genom att främja 
känslor av styrka, engagemang och delaktighet i sitt arbete kan göra en skillnad för 
kvaliteten i mötet med eleven. 

Enligt skolsköterskorna i studien så ser sammansättningen av deltagare i 
antimobbningsteamen olika ut på olika skolor. Deras deltagande varierar i 
antimobbningsteamen och skolsköterskor har inte en ledande roll, dock är involverade 
i alla mobbningsärenden. Liknande fynd ses i Beckmans (2013) avhandling där 
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mobbningsärenden inte är något som skolsköterskorna har huvudansvar för, utan är en 
del av teamet som arbetar med det.  

 

Enligt Hendershot, Dake, Price och Lartey, 2006 hindras skolsköterskor från att 
arbeta mer med mobbningsrelaterade frågor av bland annat att mobbningen förekom 
på̊ ställen som inte bevakas av skolsköterskor, av att någon annan är mer kvalificerad, 
av tidsbrist och av att de inte kände sig förberedda att handskas med mobbning. När 
skolsköterskor samverkar med andra professioner har de en viktig funktion och gör 
elevhälsan tillgänglig men bidrar också till att upptäcka ohälsa tidigt (Clausson, 
Köhler & Bergs, 2008). Som resultatet visar är samarbetet inom samverkan viktigt, 
där varje profession har sin egen bestämda arbetsuppgift. Samarbetet blir effektivare 
när det bygger på öppenhet och pålitlighet, likaså interaktion och kommunikation är 
av betydelse (Thylefors, Persson & Hellström, 2005). Enligt skolsköterskorna kunde 
mobbning pågå under många år och att tidiga insatser är A&O. Pigozi och Jones 
Bartoli (2015) argumenterar att mobbning har försummats av personal i skolan. 
Skolsköterskor kan vara i en särskilt privilegierad ställning att känna igen fall av 
mobbning bland elever, eftersom de har potential att bygga nära relationer med dem.  

Skolsköterskorna beskrev att de upptäckte mobbning genom hälsosamtal och 
hälsobesök. Enligt Golsäter (2012) är det rutinmässiga hälsosamtalet ett av 
skolsköterskans primära verktyg. Vid hälsosamtalet kan skolsköterskorna ibland 
identifiera och uppmärksamma mobbning. Många gånger var mobbning emellertid 
redan känt för skolsköterskan och övrig skolpersonal vid tillfället för hälsosamtalet. 
Informanterna refererar i studien till att det finns frågor i hälsoformuläret som berör 
mobbning och kränkningar. Golsäter vidhåller vikten av att vara följsam med eleven 
och sätta elevens önskningar och behov i fokus, vilket innebär en utmaning i samtalet, 
då skolsköterskan har i uppdrag att utifrån sin profession lyfta vissa frågor. 

I resultatet framkom att skolsköterskorna menade att de ska våga vara vuxna och 
ingripa omedelbart när en kränkning sker. Detta betonas också i en norsk studie där 
elever som själva betraktar sig som mobbade intervjuats (Gravdal Kvarme, Helsteth, 
Seateren och Natvig, 2010). Elever i den norska studien önskade att skolpersonal 
skulle stoppa mobbningen omedelbart när det hände och uttryckte sig att vuxna ibland 
förminskade barnens upplevelser. Informanterna i denna studie nämner inget om att 
barn har upplevt dem som bristande i hanteringen av mobbning eller kränkning. Om 
detta är fallet eller om de intervjuade skolsköterskorna ger en till viss del förskönad 
bild av verkligenheten kring hantering av mobbnings- och kränkningsärende är okänt.  
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Slutsatser 
	
En slutsats som kan dras av denna studie är att skolsköterskor är högst involverade i 
mobbningsärenden men att de inte har någon ledande position. Deras erfarenheter av 
att arbeta med elever som blivit utsatta för mobbning resulterar i att skolsköterskan 
bygger upp ett förtroende gentemot eleverna. Genom att skolsköterskan finns 
tillgänglig så kan hen vara ett stöd för eleverna. Hälsosamtalen och hälsobesöken är 
redskap för att identifiera utsatta elever. Samverkan i team är grundläggande för att nå 
resultat i antimobbningsarbetet.  

Kliniska implikationer 
Utifrån studiens resultat kan några rekommendationer komma fram till verksamheten. 
Skolsköterskorna menade att eleverna har förtroende och känner trygghet för 
skolsköterskor. Författarna anser därför att de skulle kunna vara en större del i 
antimobbningsarbetet. Utifrån studiens resultat upplever författarna att 
skolsköterskorna kanske inte hinner vara så högst involverade i varje enskilt 
mobbningsärende som de skulle behöva. Enligt skolsköterskorna känner eleverna ett 
stort förtroende för skolsköterskan och vänder sig till hen. I dagsläget kan det vara så 
att skolsköterskorna inte hinner för arbetet med hälsosamtal, hälsobesök, 
vaccinationer och spontana besök prioriteras. Resultatet kan användas av 
skolsköterskorna för reflektion och analys i förbättringsarbete. Ytterligare forskning 
skulle kunna vara att beskriva skolsköterskans erfarenheter av samarbetet i samverkan 
för att belysa samarbetets effektivitet, då skolsköterskan är ensam i sin profession i 
skolmiljön. Även barns upplevelser av skolsköterskors agerande är viktig framtida 
forskning.  
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Bilaga 1   
	
Informationsbrev till verksamhetschef        
 
Hej! 
Vi är två blivande distriktssköterskor som har valt att skriva vår magisteruppsats om 
skolsköterskans erfarenheter av mobbning och kränkning av elever i årskurs 4-9. Vår 
avsikt är att samla information genom att intervjua minst 10 skolsköterskor utifrån ett 
bestämt antal frågor. Vi kommer att spela in intervjuerna. Intervjuerna kommer att ta 
ungefär 40 minuter. Allt material kommer att avidentifieras, raderas och vara etiskt 
anpassat efter vår profession. Skolsköterskorna äger rätten att när som helst under 
intervjun avbryta deltagandet utan att behöva motivera varför.  Studien kommer att 
publiceras som en magisteruppsats på Hälsohögskolan i X. 
Syftet med studien är att beskriva skolsköterskans erfarenheter av mobbning och 
kränkning av elever i årskurs 4-9. Nyttan med studien är att få ökade kunskaper om 
olika metoder och angreppssätt som skolsköterskor använder sig av för att förbättra 
hälsa för elever som utsätts för mobbning och kränkningar. Vidare att få en ökad 
förståelse för vilka åtgärder som tillämpas samt hur teamsamverkan fungerar. 
I och med detta brev ansöker vi om tillstånd att inhämta data och genomföra 
intervjuer med skolsköterskor verksamma inom elevhälsan. Efter ert medgivande 
kommer aktuella skolsköterskor att tillfrågas.  
 
Vid frågor om studien, välkommen att kontakta: 
Anna-Carin Dahl & Teuta Shatri, sjuksköterskor som studerar till distriktsköterskor.  
 
Anna-Carin Dahl         Teuta Shatri       
X                    X 
 
Handledare för studien är: 
X 
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Bilaga 2 
 
Informationsbrev till skolsköterskor 

Hej! 
Vi är två blivande distriktssköterskor som har valt att skriva vår magisteruppsats om 
skolsköterskans erfarenheter av mobbning och kränkning av elever i årskurs 4-9. Vår 
avsikt är att samla information genom att intervjua dig utifrån ett tiotal frågor dels om 
din bakgrund och dels om dina erfarenheter som skolskolsköterska med fokus på 
elever och mobbning och kränkning. Vi kommer att spela in intervjuerna som 
kommer att ta ca 30 till 40 minuter. Allt material kommer att avidentifieras, raderas 
och vara etiskt anpassat efter vår profession. Ni äger rätten att när som helst under 
intervjun avbryta deltagandet utan att behöva motivera varför.  Studien kommer att 
publiceras som en magisteruppsats på Hälsohögskolan i X. Ingen kommer att kunna 
utläsa vilka skolsköterskor som har deltagit, från vilket län och inte heller från vilken 
skola Ni är verksamma vid. 
Syftet med studien är att beskriva skolsköterskans erfarenheter av mobbning och 
kränkning av elever i årskurs 4-9. Nyttan med studien är att få ökade kunskaper om 
olika metoder och angreppssätt som skolsköterskor använder sig av för att förbättra 
hälsa för elever som utsätts för mobbning och kränkningar. Vidare att få en ökad 
förståelse för vilka åtgärder som tillämpas samt hur teamsamverkan fungerar. 
  
Vid frågor om studien, välkommen att kontakta: 
Anna-Carin Dahl & Teuta Shatri, sjuksköterskor som studerar till distriktsköterskor.  
 
Anna-Carin Dahl         Teuta Shatri 
X            X  
 
Handledare för studien är:  
X 
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Bilaga 3 
 
 
Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor: 
* Ålder 
* Kön 
* Antal år som verksam skolsköterska 
* Vilken/vilka årskurs ansvarar du för? 
 
Intervjufrågor: 
  
* Vilka erfarenheter av mobbning och kränkning bland elever har du? 
* Var ser du mobbning och kränkning? (lokalisering) Skola/nätet, större/mindre skola, 
landet/staden. 
* Hur upplever du utsatta elever? (kännetecken) 
* Hur upplever du arbetet mot mobbning och kränkning på din arbetsplats? Särskild 
metod? Är du delaktig? Vem samverkar du med? Organisation? Har du det mandat du 
behöver? Stöd från ledningen?  
* Något mer som du tycker är viktigt? 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 


