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Inledning 

Skolhälsovården är en del av hälso- och sjukvården i Sverige och en välkänd och respekterad 
verksamhet (Socialstyrelsen, 2004). Under decennier har skolhälsovården haft stor betydelse 
för att förebygga sjukdomar och främja en god hälsa för barn och ungdomar samt varit en del 
av samhällets förebyggande och hälsofrämjande arbete (SOU 2000:19). Att samhället har 
förväntningar på skolhälsovården i det hälsofrämjande arbetet uttrycks i ett flertal utredningar 
(SOU 1998:31; SOU 2000:19; Socialstyrelsen, 2004). Med skolhälsovård avses insatser av 
skolläkare och skolsköterska för att främja elevernas hälsa (Socialstyrelsen, 2004). 

 
Ansvaret för det svenska skolsystemet ligger på tre nivåer med skollagen på nationell nivå 
och skolplaner på kommunal nivå samt det operativa ansvaret på lokal nivå i de enskilda 
skolorna (Guldbrandsson & Bremberg, 2005). Enligt skollagen är kommunala och fristående 
skolor skyldiga att anordna skolhälsovård och skolhälsovården omfattar därmed alla barn och 
ungdomar. Skolhälsovårdens övergripande mål, som definieras i skollagen (SFS 1985:1 100), 
är att bevara och förbättra elevernas psykiska och fysiska hälsa och verka för sunda 
levnadsvanor. Förutsättningarna för att nå detta mål innebär ett samarbete med aktörer såväl 
inom som utom skolan som t ex. skolans rektor, lärare, övrig elevvårdspersonal, beslutsfattare 
inom kommunen samt övrig personal inom hälso- och sjukvård. 
 
Skolhälsovårdens arbetsfält gränsar till pedagogik, psykologi, medicin och socialt arbete. 
Skolhälsovårdens personal behöver ta del av den kunskap och forskning som finns inom alla 
dessa områden för att nå målen i skollagen då skolhälsovården enligt Socialstyrelsen (2004) 
intar en central roll i skolan och i det elevvårdande arbetet.  
 
Skolhälsovården är en resurs inom skolan med socialmedicinsk kompetens och utgör en del 
av samhällets skyddsnät som skall fånga upp och stödja elever med hälsoproblem och andra 
behov av särskilt stöd (Socialstyrelsen, 2004). Skolhälsovården finns nära eleverna, i skolans 
vardag och når alla barn och ungdomar under en viktig del av deras utveckling. Samtidigt 
finns det behov av att skolhälsovården tydligare synliggör sin egen arena och sitt specifika 
kunskapsområde. Detta gäller i synnerhet skolsköterskans arbetsfält då nationella och 
internationella studier visar att skolsköterskors kunskap inte utnyttjas i sin fulla potential 
(Clausson, 2008), att skolhälsovårdens arbetsområde är otydligt och osynligt (Lightfoot & 
Bines, 2000), att skolsköterskans roll blivit ifrågasatt (Maughan, 2003; Winland & Shannon, 
2004) och att det behövs forskning för att tydliggöra skolhälsovårdens arbete (Wainwright, 
Thomas & Jones, 2000). 
 
Den forskning som finns om skolsköterskans roll i skolhälsovården handlar till stor del om 
hur skolsköterskan utövar sitt arbete och sina arbetsuppgifter. Skolsköterskans tillgänglighet 
för eleverna anses vara central och studier har visat på betydelsen av interaktionen i mötet 
mellan skolsköterska och elev (Borup, 2000; Johansson & Ehnfors, 2006). Däremot finns det 
få studier som berör skolsköterskans profession, vilket gör att det finns skäl att intressera sig 
för hur möjligheterna ser ut för skolsköterskan att utöva sitt yrke i den svenska skolan. Denna 
studie bidrar därför till att lyfta fram skolsköterskans yrke och pekar på de problem som det 
kan innebära att utöva och utveckla yrket som ensam professionell bland yrkesutövare med 
annan profession. Studien visar också på hur skolsköterskor med ledningsansvar upplever sina 
möjligheter att utveckla skolhälsovården och skolsköterskans profession.
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Bakgrund 

Skolhälsovårdens utveckling 
Redan i mitten av 1800-talet fanns det skolläkare vid några läroverk i Sverige, bland annat vid 
läroverken i Växjö och Linköping. Skolläkarna hade till uppgift att ge läkarvård till fattiga 
elever, att kontrollera deras hälsotillstånd och ge råd i skolhygieniska frågor (Herlitz, 1961). 
Det verkliga genombrottet för skolhälsovården kom år 1885 då missförhållanden runt 
läroverkselevers bostads- och skolmiljö beskrevs i en studie som satte dessa missförhållanden 
i relation till elevernas dåliga hälsa. Studien hade betydelse för den fortsatta utvecklingen av 
skolhälsovården och kom att bli den första ansatsen till skolhälsovårdens medverkan i skolans 
hälsoarbete (Cernerud, 1988).  
 
Industrialiseringen i Sverige i början av 1900- talet innebar en drastisk förändring av 
livssituationen för många människor då omvandlingen av samhället gjorde att människor i allt 
större omfattning flyttade från landsbygden och in till städerna där det fanns arbete. Det gamla 
bondesamhället, med det sociala system av gemenskap mellan generationer som detta innebar, 
hade inte samma förutsättningar som det haft tidigare (Palmblad, 1989). I städerna var 
bostäderna små med dåliga hygieniska förhållanden, vilket bidrog till att sjukdomar och ohyra 
grasserade. Klassklyftorna i samhället var stora och misär och svåra sociala förhållanden i 
fattigkvarteren gjorde att de fattiga barnen uppfattades som ett hot mot samhället. Samtidigt 
fanns en ökad efterfrågan på arbetskraft till industrin och i detta sammanhang sågs de fattiga 
barnen som en resurs. Skolan blev en viktig institution när barnen lämnades ensamma och 
föräldrarna ofta hade sina arbeten långt bort från hemmen (Hammarberg, 2001).  
 
Parallellt med industrisamhällets utveckling fanns ett tilltagande intresse för organiserat 
socialt arbete och en ökad fokusering på hygien- och hälsofrågor (Ohrlander, 1992). 
Hygienfrågorna uppmärksammades på olika sätt t.ex. genom artiklar, anordnande av 
nationella och internationella kongresser, kurser och utredningar. Hälsa sågs som en 
samhällsfråga och blev därmed också en angelägenhet för skolan. Det framhölls att skolan 
tidigare hade varit en kunskapsskola men att utvecklingen gått mot att skolans och lärarens 
uppgift var att arbeta för hälsa, fysiska krafter och att fostra elevernas karaktär (Morberg, 
1999). Svåra sociala förhållanden, epidemier och missförhållanden av olika slag gjorde att 
regelbundna läkarundersökningar och hälsofostran av elever och föräldrar blev strategier i 
arbetet för skolbarns hälsa och för att förebygga det som uppfattades som problem i samhället 
(Backlund, 2007).  
 
År 1919 anställdes den första skolsköterskan genom Folkskoledirektionens försorg men redan 
1913 hade en sjuksköterska anställts som biträde till en skolläkare i Stockholm. Tidigt hade 
folkskollärarna, i synnerhet lärarinnorna, stort engagemang i sociala frågor. Vid sidan av sin 
läraruppgift fungerade lärarna som assistenter till skolläkaren och gjorde flera av de uppgifter 
som så småningom skulle bli skolsköterskans uppgift (Hammarberg, 2001).  
 
Under senare delen av 1930-talet genomfördes en rad social-politiska reformer, bland annat 
blev det allt vanligare med skolsköterskor i skolorna. Under skolhälsovårdens 
uppbyggnadsperiod präglades barn och ungdomars hälsa av stora hälsorisker och sjukdomar, 
bl.a. polio, difteri och tuberkulos. Skolsköterskornas arbetsuppgifter var från början av 
hygienisk och social karaktär med bl.a. besök i elevernas hem (SOU 2000:19). 
Skolsköterskorna hade underordnade arbetsuppgifter som att närvara vid skolbad och 
barnbespisningar och ta över en del av det som tidigare engagerat lärare och lärarinnor samt 
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arbeta tillsammans med lärarna omkring skolhygieniska frågor (Hammarberg, 2001). De 
skulle också bekämpa ohyra och enligt Cernerud (1988) kom skolsköterskorna att kallas 
”lusfröknar”, vilket dels berättar om skolbarnens levnadsvillkor och dels inriktningen på 
skolsköterskornas arbete.  
 
Under 1940-talet ökade statens intresse för sjukvårdspolitik och sjukvårdens organisation, 
omfattning och kvalitet började alltmer betraktas som en nationell angelägenhet. Tillsammans 
med läkare sågs sjuksköterskor som en nyckelresurs i framväxten och utvecklingen av 
sjukvården (Evertsson, 2002). Skolan hade en given roll i uppbyggnaden av välfärdssamhället 
(SOU 1944:20) och skolhälsovården ansågs få stor betydelse (Morberg, 1999). Efter 
skolhälsovårdens uppbyggnadsskede kännetecknades åren 1940 - 1980 av stagnation och brist 
på utveckling i förhållande till övrig hälso- och sjukvård och skolhälsovårdens uppgifter var 
främst av traditionell och rutinmässig karaktär (Cernerud, 1988). 
 
Under senare år har det skett en förändring av hälsoproblem bland barn och ungdomar, 
speciellt har en ökning skett av psykiska och psykosociala hälsoproblem (Berntsson, Köhler 
& Gustafsson, 2001; Clausson, Pettersson & Berg, 2003; Myrin & Lagerström, 2008; 
Socialstyrelsen, 2004) samt ökade hälsoproblem bland barn och unga från lägre social klass 
(Borup & Holstein, 2004). Det förändrade hälsopanoramat bland barn och ungdomar har gjort 
att skolhälsovårdens och därmed sköterskans verksamhet förändrats från att tidigare i högre 
grad varit inriktat på hälsokontroller till en verksamhet med mer hälsofrämjande inriktning. 
Prioriterade områden i dag skall vara elever som är i behov av någon form av särskilt stöd, de 
så kallade livsstilsrelaterade hälsoriskerna samt elevernas fysiska, psykiska och sociala 
arbetsmiljö. För skolsköterskans del poängteras vikten av omvårdnad samt hälsopedagogiskt 
arbete (Socialstyrelsen, 2004).  
 

 

Skolhälsovårdens organisation och ledarskap  
Skolhälsovård skall, enligt Skollagen (SFS 1985:1 100), bedrivas i alla svenska grund - och 
gymnasieskolor, både i kommunala skolor och skolor i enskild regi. Skolhälsovården har 
samma huvudman som skolan, dvs. kommun, landsting eller enskild huvudman 
(Socialstyrelsen, 1998). Huvudmannen för skolan skall anordna skolhälsovård och är därmed 
vårdgivare samt har det yttersta ansvaret för hur skolhälsovården utformas. Enligt hälso- och 
sjukvårdslagen skall vårdgivaren utse en verksamhetschef som svarar för verksamheten. 
Verksamhetschefen har det övergripande ledningsansvaret och skall leda skolhälsovården så 
att kraven på säkerhet och kvalitet uppfylls (Socialstyrelsen, 2004). Beroende på lokala 
förutsättningar har det sedan 1970-talet funnits en yrkesspecifik ledning för skolsköterskorna i 
form av en skolsköterska som funnits med i ledningsfunktionen för skolhälsovården i 
kommunen (Socialstyrelsen, 1998). Denna funktion benämns numera som skolsköterska med 
ledningsansvar. 
 
Skolläkare och skolsköterska, i egenskap av hälso- och sjukvårdspersonal, står under 
Socialstyrelsens tillsyn (Socialstyrelsen, 2004) och har eget yrkesansvar, dvs. de bär själva 
ansvaret för hur de fullgör sina arbetsuppgifter. Detta innebär att styrningen av verksamheten 
till stor del är professionell och att ansvaret ligger på dem som utövar verksamheten 
(Bremberg, 2004). Det är också skolsköterskans och skolläkarens samlade kompetens och 
insatser som utgör grunden för skolhälsovården (Socialstyrelsen, 2004). Kompetensen hämtas 
från flera specialiteter som t.ex. barn - och ungdomsmedicin, barn - och ungdomspsykiatri, 
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omvårdnad, folkhälsovetenskap, socialmedicin, pedagogik och yrkesmedicin (Bremberg, 
2004).  
 
Skolhälsovården är en del av hälso- och sjukvården och omfattas av det regelsystem som 
gäller för hälso- och sjukvård. Samtidigt är skolhälsovården en del av skolväsendet och 
omfattas av det regelsystem som gäller för skolan och är beroende av den enskilda skolans 
övergripande verksamhet, fördelning av tid och resurser, kompetensutveckling och samarbete 
med övrig personal (Socialstyrelsen, 2004). Rektor är, enligt läroplanen (Lpo 94), pedagogisk 
ledare och administrativ chef för skolans lärare och övrig personal. Det innebär att den direkta 
arbetsledande funktionen ligger hos rektorerna för de enskilda skolorna.  
  
Många av de läkare som är verksamma som skolläkare har tidigare varit distriktsläkare eller 
barnläkare (Bremberg, 2004). För skolsköterskor krävs, som påbyggnad till 
sjuksköterskeexamen, antingen specialistutbildning till distriktssköterska eller 
specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar för att arbeta som 
skolsköterska med rätt att ordinera läkemedel för vaccination av elever. För annan utbildning 
krävs att verksamhetschefen anser den vara likvärdig med de båda specialistutbildningarna 
(SOSFS 2006:24).  
 
Fördelningen av arbetet mellan skolläkare och skolsköterskor är inte specifikt reglerat men de 
förordningar som generellt tillämpas gäller även för skolhälsovård. Skolsköterskan är central 
för skolhälsovården eftersom hon är tillgänglig för elever, föräldrar och personal i skolans 
vardagsmiljö (Socialstyrelsen, 2004).  
 
Skolhälsovården ingår i Socialstyrelsens tillsynsansvar och Socialstyrelsen har under perioden 
2002-2005 genomfört verksamhetstillsyn inom skolhälsovården där man fann att 
skolhälsovårdens verksamhet hade varierande innehåll, arbetssätt och organisatoriska 
förutsättningar samt varierande tillgänglighet till skolläkare och skolsköterska 
(Socialstyrelsen, 2003; Socialstyrelsen, 2005a; Socialstyrelsen, 2005b; Socialstyrelsen, 2006). 
Tillsynen visade att variationen är stor när det gäller skolsköterskor och skolläkare räknat per 
årsarbete. För skolsköterskornas del varierar antalet elever mellan 300 och 1800 och för 
skolläkare mellan 100 och 107 000 elever. De stora variationerna i personaltäthet inom 
skolhälsovården har en inverkan både på elevernas tillgång till skolläkare och skolsköterska 
och hur väl skolhälsovården kan organisera och genomföra sitt uppdrag (Socialstyrelsen, 
2007). Det förekommer att ledningsansvaret som verksamhetschef innehas av en person utan 
hälso- och sjukvårdskompetens, vanligen rektor eller förvaltningschef. Det är också vanligt att 
det i kommunerna och skolorna saknas kunskap om de bestämmelser som reglerar 
verksamhetschefens ansvar samt att verksamhetschefer utan medicinsk kompetens inte har 
överlåtit det medicinska ledningsansvaret till personer med sådan kompetens (Socialstyrelsen, 
2003; Socialstyrelsen, 2005a; Socialstyrelsen, 2005b; Socialstyrelsen, 2006).  
 

 

Ledarskap på mellannivå inom offentlig verksamhet, vård och omsorg 
I offentlig verksamhet inom vård och omsorg arbetar chefer ofta under stora krav men med 
begränsat handlingsutrymme och begränsad möjlighet att fatta beslut (Pousette, 2001; 
Skagert, Dellve, Eklöf, Ljung, Pousette & Ahlborg, 2008). Beslutsfattande ligger ofta på 
politisk nivå varför det är betydelsefullt att det finns ett samspel mellan fattade beslut, 
politiska löften och hur dessa skall verkställas i organisationen. Minskat ekonomiskt utrymme 
med krav på reducerande kostnader för verksamheten samtidigt som produktivitet och kvalitet 
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skall ökas är en utmaning att hantera (Härenstam, 2005). För skolhälsovårdens del innebär 
minskade resurser och höga förväntningar från samhället att krav ställs på ett ledarskap som 
är anpassat efter de behov som skolhälsovården möter och den specifika verksamhet som 
skolhälsovården utgör. 
 
Termerna chefskap och ledarskap ges olika betydelse i litteratur som behandlar ledarskap. I 
chefskap ligger betoningen på formell makt där chefsposten är tillsatt och där chefen 
förväntas leda verksamheten, fatta och verkställa beslut. I ledarskap och termen ledare ligger 
en delvis annorlunda innebörd där betoningen ligger på ledarens relationella och informella 
makt. Benämningen på ledare på denna nivå inom vård och omsorg är mångfasetterad och kan 
vara första linjens chef, arbetsledare, föreståndare m fl. men varierar från organisation till 
organisation (Larsson, 2008). I detta arbete kan benämningen verksamhetschef i skolans 
organisation och skolsköterska med ledningsansvar närmast jämföras med olika benämningar 
på ledare på mellannivå inom vård och omsorg. De skolsköterskor med ledningsansvar som 
ingår i studien har emellertid vare sig personalansvar eller ansvar för ekonomi men däremot 
varierande grad av kvalitetsansvar samt ansvar för skolsköterskors kompetensutveckling i 
kommunen. 
 
Mellanchefer har en viktig roll kring samordning och samverkan mellan externa och interna 
verksamheter, individer och grupper och beskrivs som utförare och verkställare av beslut som 
högre chefer och politiker fattar. Ledare på denna nivå känner inte någon samhörighet med 
chefer högre upp i hierarkin och identifierar sig sällan som chefer (Larsson, 2008). Deras roll 
är ofta oklar, de förväntas vara lojala dels mot förvaltningen och dels mot den egna 
yrkeskåren samtidigt som de måste vara lyhörda inför ”fältets” behov, vilket gör att de ofta 
har en buffertposition (Drakenberg, 1997; Richard, 1997; Skagert et al., 2008). I likhet med 
skolsköterskorna med ledningsansvar hämtas de ofta från närmast lägre nivå och har ofta en 
yrkesutbildning i linje med verksamheten (Larsson, 2008). Bondas (2006) har i en studie av 
finska sjuksköterskor i ledande ställning visat att erfarenhet inom området innebär trygghet 
och ses ofta som en förutsättning för att söka en ledande position.  
 
Ledarskap inom offentlig sektor framställs ofta som en framtidsfråga med stort behov av 
förnyelse och att mellanchefer skall kunna leda utvecklingsarbete. Mellanchefen skall 
översätta visioner och omsätta dem i praktisk handling i förändrings - och utvecklingsarbete 
(Larsson, 2008). Sjuksköterskors ledarskap har beskrivits som en interaktiv och förtroendefull 
process där sjuksköterskan bland annat påverkar människors motivation att nå uppsatta mål 
och främjar personlig utveckling hos medlemmarna i gruppen (Nilsson, 2003) men ledarskap 
på mellannivå innebär även att vara visionär, innovatör, kompetensutvecklare och 
kvalitetsansvarig (Kihlgren, Johansson, Engström & Ekman, 2000).  För att mellancheferna 
ska få en sådan roll krävs autonomi och stöd från organisationen (Briggs, 2005). Mentorskap 
från erfarna chefer, kompetensutveckling med strategiskt utformade utbildningar, 
organiserade nätverk samt stödresurser från stab - och personalfunktioner anses som 
betydelsefulla delar i utvecklingen av ett ledarskap (Dellve & Wikström, 2006).  
 
Flera studier har gjorts om ledarskap i sjukvårdsorganisationer, till exempel Skagert et al., 
(2008) medan skolhälsovårdens ledarskap fortfarande är ett i hög grad oformaliserat och 
outforskat område. Skolhälsovården har en lång historisk tradition och en organisatorisk 
ställning som skiljer sig från övrig hälso- och sjukvård, vilket ställer specifika krav på 
ledarskap utifrån skolhälsovårdens behov.  
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Skolsköterskans professionella villkor i skolans ko ntext 
Professionsforskning innebär att olika yrkesgrupper i samhället, relaterade till högre 
utbildning, studeras utifrån perspektivet hur de kan bevara och hävda sina professionella krav 
på att självständigt få utöva sitt yrke. Grundläggande i professionsforskningen är relationen 
mellan profession och kunskap och hur kunskapen tillämpas i den praktiska 
yrkesverksamheten. Professionsforskning från senare tid drar inte heller någon skarp gräns 
mellan yrkesgrupp och profession (Selander, 1989). Svårigheterna med att ge en entydig 
definition av begreppet profession och att skilja professioner från andra grupper på 
arbetsmarknaden har fått flera forskare att ifrågasätta den skarpa bodelningen mellan 
profession och yrke (Evertsson, 2002).  
 
Traditionell professionsforskning 
I den traditionella professionsforskningen studerades yrkesgrupper mot bakgrund av ett antal 
kriterier för att kunna särskilja professioner från andra yrkesgrupper (Mac Donald, 1995). 
Detta perspektiv, som kallades essentialistiskt, var rådande från omkring år 1930 och fram till 
1970-talet. Vanliga kriterier för en profession från den tiden var att de professionella arbetar 
efter en systematisk teori, erkänns som auktoritet inom sitt område, har samhällets sanktion 
för sin verksamhet och har egna etiska riktlinjer och en egen yrkeskultur (Selander, 1989). 
Som exempel på yrkesgrupper som vanligtvis lyfts fram som professioner kan nämnas läkare, 
advokater och arkitekter (Evertsson, 2002).  
 
Det har funnits en tendens att betrakta professioner och yrken som en del i ett historiskt och 
samhälleligt utvecklingsförlopp. Redan på 1930-talet, vid tiden för industrialiseringens 
genombrott, fick de professionella yrkesgrupperna en nyckelroll i samhället och framväxten 
av professioner kopplades till det moderna samhällets utveckling (Evertsson, 2002). Flera 
professioner har sitt ursprung i utvecklingen av en framväxande offentlig sektor på 1960-talet, 
där flera yrken kom till i syfte att uppfylla politiska strävanden med att skapa en välfärdsstat 
(Brante, 1989). En del av de yrken som vuxit fram i nära anslutning till statens 
välfärdspolitiska åtaganden har varit kvinnodominerade yrkesgrupper (Evertsson, 2002). 
Utifrån det essentialistiska synsättet inom professionsforskningen lyckades flera yrkesgrupper 
inom den framväxande tjänstesektorn inte uppfylla samtliga kriterier för en profession och 
blev därför klassade som semiprofessioner, detta gällde bland annat sjuksköterskor (Bentling, 
1995; Sundin, 2003).  
 
Nyare professionsforskning 
I början av 1970-talet riktades kritik mot den essentialistiska professionsuppfattningen. 
Kritiken bestod i att det som tidigare betraktats som kännetecknande för professioner 
uppfattades nu som maktutövning, kontroll och egenintresse (Evertsson, 2002). Somliga 
professionsforskare hävdade att professioner skulle ses som en form av yrkeskontroll snarare 
än ett yrke i sig och beskrev professioner och professionalisering i termer av social stängning, 
closure, (Parkin, 1979). Utifrån detta perspektiv strävar yrkesgrupper efter att uppnå 
samhällets sanktion och monopol för sin verksamhet och redskap för detta är olika strategier 
för stängning. Strategierna avser hur medlemmar tas upp i yrkesgruppen, hur yrkeskunskapen 
skyddas, inflytande över antagning till utbildning och hur andra konkurrerande yrkesgrupper 
utestängs från yrket (Mac Donald, 1995). Abbott (1988) benämner detta som jurisdiktion, 
vilket innebär en ständig gränsbevakning från de inblandade yrkesgruppernas sida. I denna 
forskningsinriktning påtalas även konkurrensen mellan olika yrkesgrupper och då speciellt 
inom hälso- och sjukvård där den medicinska professionens ställning är stark och andra 
yrkesgrupper inom området måste utveckla strategier för hur den skall förhålla sig till denna 
profession.  
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Centralt i såväl traditionell som nyare professionsforskning är professioners kunskapsanspråk. 
I traditionell professionsforskning har kunskap kopplats till professionell problemlösning, ju 
mer utvecklat kunskapssystem desto bättre möjligheter för professionell problemlösning, 
vilket ger högre makt och status i samhället. I nyare professionsforskning har kunskapens 
symboliska värde lyfts fram, där förhållandet mellan kunskapssystem och professionell 
problemlösning är mer diffus (Sundin, 2003).  
 
Att etablera kontroll över eget kunskaps - och verksamhetsområde är en ambition för många 
yrkesgrupper. T.ex. har sjuksköterskeprofessionen argumenterat för ökad autonomi gentemot 
den medicinska professionen och för höjd status i samhället genom att lyfta fram en egen 
kunskapsbas (Sundin, 2003). Abbott (1998) menar att få yrkesgrupper har full jurisdiktion, det 
vill säga möjlighet att självständigt kunna definiera och lösa alla problem och arbetsuppgifter 
inom det egna verksamhetsområdet. Betydligt vanligare är det att olika yrkesgruppers 
jurisdiktion delvis sammanfaller och är överlappande. Abbott använder begreppet 
underordnad jurisdiktion, vilket innebär att en yrkesgrupp är underkastad att följa en annan 
yrkesgrupp i sin dagliga yrkesverksamhet. Som exempel på underordnad jurisdiktion är 
sjuksköterskors arbetsområde i de delar som rör patienters medicinska behandling.  
 
På senare år har den skarpa uppdelningen mellan professioner och yrken ifrågasatts eftersom 
de flesta grupper på arbetsmarknaden uppvisar drag av att vara både yrke och profession. 
Inom professionsforskningen har i stället intresset ökat för samhällets inverkan på 
professionaliseringen och vilka betingelser i samhället som leder fram till att vissa 
yrkesgrupper tillskrivs professionell status (Evertsson, 2002).  

Torstendahl (1989) menar att kunskap har ett symboliskt värde som kan framstå som 
betydelsefullt för andra människor. Skolsköterskans specifika kunskapsområde, där 
omvårdnad utgör basen i professionen, innebär en utmaning för såväl skolsköterskor som 
skolsköterskor med ledningsansvar att synliggöra kunskapsområdet inför beslutsfattare på 
olika nivåer i skolans organisation för att öka legitimiteten för professionen. 

 
Kapital, habitus och fält 
Utgångspunkten i detta arbete är att människor, som befinner sig i ett gemensamt socialt 
system, t ex en arbetsplats, tolkar den sociala världen utifrån sina erfarenheter. För att förstå 
hur människor inom ett sådant socialt system, i detta fall skolan, beskriver och hanterar 
verkligheten hämtas från forskning av den franske utbildnings- och kultursociologen Pierre 
Bourdieu och avser franska förhållanden. Enligt Broady (1989) går det inte att utan vidare 
importera resultat från franska förhållanden men däremot att hämta inspiration.  
 
Bourdieus nyckelbegrepp är kapital, habitus och fält (Bourdieu, 1996; Bourdieu, 1997; 
Bourdieu, 2000; Broady, 1991). Dessa centrala begrepp kan inte definieras separat utan 
används i relation till varandra. Begreppen används som redskap i de mest skilda 
sammanhang för att utforska relationen mellan människors tillgångar och de förhållanden och 
de sammanhang som gör att dessa tillgångar framstår som värdefulla (Broady, 1991).  
 
Inom svensk vårdvetenskaplig forskning har Bourdieus fält- och kapitalbegrepp använts i 
studien av den svenska omvårdnadsforskningens framväxt (Heyman, 1995). Sidenvall (1999) 
har utgått från habitusbegreppet i studien om måltidsprocedurer inom äldrevården. Henriksen 
(2002) har använt begreppen kapital, habitus och fält i studien om äldreomsorgens 
organisation. Gedda (2001) har använt samma begrepp i studien om sjuksköterskans 
pedagogiska funktion och kompetens i folkhälsoarbetet.  
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Kapital i Bourdieus forskning står för värden, tillgångar eller resurser som kan vara av 
antingen symbolisk eller, i vanlig mening, ekonomisk art. Definitionen av symboliskt kapital 
är ”det som erkänns” eller det kapital som sociala grupper anser vara värdefullt ( Broady, 
1991). Symboliskt kapital kan således vara examina, titlar, eller vetenskapliga arbeten och 
beror på vad grupper anser (Broady, 1989). I resultatet i detta arbete visade det sig att den 
medicinska kunskapen har stort värde för skolsköterskor då den är erkänd av andra 
professionella i skolan. Ett kapital blir därför intressant först när det är legitimerat, dvs. att det 
i det specifika fältet finns människor som ser att just denna kunskap, examen, titel etc. har ett 
värde, vilket innebär att kapitalets värde är relationellt och beroende av sin kontext (Bourdieu, 
1993; Broady, 1991).  
 
Kulturellt kapital är en underavdelning till det symboliska kapitalet och finns dels i 
institutioner, examina och titlar, dels som förkroppsligat kapital i form av förmågor, mönster 
och sätt för människor att handla och orientera sig i omvärlden. Begreppet har använts för att 
studera dominansförhållanden i samhället där dessa dominansförhållanden både kan förvärvas 
och ärvas (Broady, 1991). Det som är avgörande för det kulturella kapitalets värde är att det är 
länkat till makt (Bourdieu, 2000). Sociala grupper, som professioner, kan skaffa sig monopol 
på vilka kulturella tillgångar som skall erkännas som värdefulla och med hjälp av olika 
kriterier utestänga andra (Bourdieu, 1997). En utbildning kan ges ett visst värde där värdet 
kan befästas genom legitimation, där t ex. sjuksköterskeprofessionen utgör ett sådant exempel 
(Gedda, 2001).  
 
Socialt kapital beskriver det nätverk som människor befinner sig i. Socialt kapital förekommer 
i alla samhällen och innebär släktrelationer, vänskapsband och personkontakter, dvs. de band 
som binder samman människor inom en grupp (Broady, 1991). I Bourdieus forskning har t.ex. 
de som gått på elitskola i Frankrike ett stort mått av kulturellt kapital genom sin examen. 
Dessa personer intar viktiga positioner i samhället, knyter kontakter och ackumulerar på så 
sätt sitt kapital, vilket tillsammans utgör ett socialt kapital (Broady, 1985).  
 
Habitus innebär den enskildes sociala och kulturella bakgrund, utbildning och kompetens som 
varje människa får under sitt liv och innefattar sådant som känslan av plikt, nödvändighet, 
ansvarskänsla, uppfattning av moral etc. Med habitus avses hur människor handlar, tänker, 
uppfattar och värderar i givna sociala sammanhang. I oräkneliga vardagssituationer, med 
början i den tidiga barndomen, genom fostran och utbildning, formas förmågan att hantera 
olika situationer. I kroppen nedläggs minnen, erfarenheter, vanor, synsätt och upplevelser 
(Bourdieu, 1997; Bourdieu, 2000; Broady, 1991). Det betyder att det aldrig kan finnas två 
identiska habitus, det kan finnas gemensamma erfarenheter, men inte ett identiskt habitus 
(Bourdieu, 1992).   
 
Habitus kan även ses som ett kapital för enskilda människor, där en del habitus värderas högre 
beroende på vad som krävs för ett visst fält (Bourdieu, 1992). Bourdieus habitusbegrepp 
gäller såväl individer som grupper men i Bourdieus sociologiska forskning är intresset riktat 
mot hur grupper, t.ex. yrkesgrupper, förhåller sig till varandra (Broady, 1991).  
 
Bourdieu talar om ett folkskollärar- habitus som inpräglades under den treåriga kostnadsfria 
internatutbildningen som blivande lärare i Frankrike genomgick i slutet på 1800-talet. 
Utbildningen blev en brytning med det sätt att tänka och leva som präglat den blivande läraren 
i uppväxtmiljön på den franska landsbygden (Broady, 1991). Exemplet kan i detta arbete 
belysa och innefatta de värderingar och synsätt som olika professioner i det pedagogiska fältet 
fått genom de utbildningar de skolats inom. Skolsköterskan har genom sin utbildning skolats i 
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ett individinriktat synsätt där omvårdnad i form av stöd och bemötande utgör viktiga 
komponenter i det dagliga arbetet i mötet med elever. 

Ett socialt fält innebär en konstruerad social sfär och existerar ”när en avgränsad grupp 
människor och institutioner strider om något som är gemensamt för dem.” (Broady, 1991, s. 
270). Ett fält skall besitta tillräcklig grad av autonomi och förutsätter specialister, institutioner 
och erkända värdehierarkier (Broady, 1989). Alla människor som är engagerade i ett fält har 
ett antal fundamentala intressen gemensamt, dvs. allt som är knutet till själva fältets existens. 
För att ett fält skall existera krävs att ett visst antal människor med tillräcklig grad av 
autonomi är engagerade inom fältet (Bourdieu, 1997).  

 
Fältbegreppet kan användas för att undersöka dominansförhållanden och att studera vilka 
strategier som används för att dominera fältet eftersom det inom alla fält finns dominerande 
och dominerade. Striden handlar om det som uppfattas som värdefullt kapital inom fältet 
(Broady, 1991). Detta kan översättas till pedagogisk kontext där lärare av naturliga skäl utgör 
en dominant grupp av professionella medan skolsköterskan ofta är ensam i sin profession på 
den enskilda skolan.  

 

 

Problemformulering 
Skolhälsovården i Sverige är lagstadgad och det finns förväntningar från samhället att 
skolhälsovården skall vara en del av samhällets ansvar för barn och unga. Emellertid har såväl 
nationella som internationella studier visat på svårighet att synliggöra skolhälsovårdens och 
framför allt skolsköterskans arbete i skolan. Skolsköterskans kunskapskapital och habitus, 
grundad i omvårdnad, är beroende av att bli legitimerad av andra professionella för att 
kunskapen skall ha ett värde och uppfattas som värdefull av andra professionella i pedagogisk 
kontext.  
 
Förhållandet mellan samhällets förväntningar och de visade svårigheterna för skolsköterskor 
att synliggöra sitt arbete gjorde att frågor ställdes om hur omgivningen, dvs. pedagogisk 
kontext, inverkar på skolsköterskans möjligheter att utöva sitt yrke samt möjligheter för 
skolsköterskor med ledningsansvar att utveckla skolhälsovården och skolsköterskans yrke.  
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Syfte 
Det övergripande syftet med studierna är att belysa skolsköterskors uppfattning om sitt yrke, 
sin arbetssituation och möjligheter att utöva hälsoarbete i skolans kontext. Syftet är också att 
belysa hur skolsköterskans yrke påverkas i pedagogisk kontext och vilka möjligheter det finns 
att i pedagogisk kontext utveckla skolhälsovården och skolsköterskans yrke.  
 
Specifika syften i studierna är: 
Syftet i studie 1 är att få en djupare förståelse för hur skolsköterskor upplever sin 
arbetssituation och sina möjligheter, att i pedagogisk kontext, utöva hälsoarbete. 
 
Syftet i studie 2 är att få en djupare förståelse för hur skolsköterskor med ledningsansvar 
upplever sina möjligheter att i pedagogisk kontext och skolans organisation utveckla 
skolhälsovården och skolsköterskors yrke. 

 
 

Metod 

Grounded theory 
I Grounded theory ansats är insamlandet av data och analys av data en parallellt pågående 
process för att utveckla en empiriskt grundad teori. Denna process pågår tills varje kategori är 
mättad eller tills insamlad data inte längre tillför ny information till studien (Dellve, Henning-
Abrahamsson, Trulsson & Hallberg, 2002). 
 
Metoden är lämplig att använda när processer eller relationer skall studeras, dvs. det som 
händer mellan enskilda individer och mellan individer i sociala sammanhang (Charmaz, 
1995). Metoden grounded theory är utvecklad av sociologerna Barney Glaser och Anselm 
Strauss och presenterades för ungefär 40 år sedan med boken The discovery of grounded 
theory: Strategies for qualitative research, som ansågs som ett genombrott för den kvalitativa 
forskningen (Hallberg, 2006). En utveckling har skett utifrån det som kallas ”klassisk 
grounded theory” till ”reformulerad grounded theory” i samband med att Strauss and Corbin 
gav ut Basics of qualitative research: grounded theory procedures and techniques och senare 
till ”konstruktivistisk grounded theory” (Dellve et al., 2002). 
 
Det som främst karaktäriserar grounded theory är systematiken i metoden och den konstanta 
jämförelsen. Den konstanta jämförelsen kan ses som kärnan i metoden och inkluderar varje 
del av data som koder, kategorier, delar och dimensioner. Dessa delar jämförs konstant för att 
upptäcka variationer, likheter och skillnader, innehåll och mening i data (Hallberg, 2006).  
Utifrån insamlad data utvecklas sedan analytiska och teoretiska kategorier. Allt 
eftersom data samlas in jämförs och analyseras kategorierna successivt. Kategorierna 
blir alltmer abstrakta och förfinade och leder på detta sätt fram till en teoribildning. Det 
är denna parallella process av datainsamling och analys som tillsammans med konstant 
jämförelse bildar kärnan i grounded theory (Charmaz, 2006; Hallberg, 2006). 
 
Teoretisk känslighet inom grounded theory innebär möjlighet att med bakgrund i personlig 
och professionell erfarenhet och metodologisk kunskap kunna se data på ett abstrakt sätt för 
att kunna utveckla en teori (Glaser & Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 1998). 
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Insamlandet och analys av data i grounded theory är en simultan process där variation 
efterstävas genom att samla in data från olika miljöer och bakgrund. Intervjuerna sker på ett 
sådant sätt att den intervjuade får tillfälle att beskriva och reflektera över sina erfarenheter. 
Några breda inledande frågor kan ledsaga intervjun där intervjuaren skall lyssna aktivt och 
genom relevanta följdfrågor uppmana den intervjuade att berätta och att klargöra detaljer i 
intervjun (Hallberg, 2006).  
 
Datainsamlingen fortsätter tills ”teoretisk mättnad” har infunnit sig, vilket innebär att 
nya data inte ger någon ytterligare information. Detta anses vara en kritisk punkt i 
datainsamlingen och innebär att datainsamlingen skall fortgå tillräckligt länge för att 
maximera variationen i datainsamlingen (Hallberg, 2006). Att det finns tillräckligt med 
data att samla in är betydelsefullt eftersom rikligt med transkriberad data ger en solid 
grund för en adekvat analys och för att kunna ställa teoretiska och analytiska frågor till 
materialet (Charmaz, 2006). 
 
Kodningsprocessen är det instrument som används för att abstrahera koncept ur data, i vilken 
teorin skall grundas. I kodningsprocessen används initial eller line-by-line-kodning, vilket 
innebär att transkriberade data kodas rad för rad eller mening för mening. Fokuserad, axial 
eller teoretisk kodning används för att specificera relation mellan de olika kategorierna och 
mellan de delar som ingår i kategorierna (Hallberg, 2006). 
 
”Theoretical sampling” innebär att skaffa sig data för att skapa analytiska kategorier som 
höjer sig över mängden och som anger inriktning åt vilket håll som datainsamlingen skall 
fortsätta. ”Theoretical sampling” skall också täcka in alla delar av data så att de blir 
genomlysta och innebär således att se nya skiftningar i tidigare koder (Charmaz, 2006). Att 
identifiera ett teoretiskt ramverk, en kärnkategori (core category), som höjer sig över de andra 
kategorierna och som är grundad i data är viktigt för att integrera övriga kategorier (Glaser & 
Strauss, 1967; Hallberg, 2006). 
 
Validitet i traditionell bemärkelse är inte en relevant bedömningsgrund av en teori grundad i 
grounded theory, utan teorin skall i stället bedömas efter ”fit, work och relevance, vilket 
innebär att kategorierna måste passa, stämma överens med och förklara insamlad data (Glaser, 
1992). 
 
Att skriva ”memos”, analytiska reflektioner och tankar, under analysprocessen anses 
fundamentalt i grounded theory. Skivandet kan vara av två slag; dels tidiga memos som 
beskriver vad som händer och för att fylla ut koder, dels avancerade memos som används för 
att kunna jämföra och för att mejsla ut kategorier och för att placera den framväxande teorin i 
en vidare kontext (Charmaz, 2006; Glaser & Strauss, 1967; Hallberg, 2006).  
 
Charmaz (1995, 2000, 2006) ansluter sig till grounded theory och har beskrivit en 
variation av grounded theory, så kallad konstruktivistisk grounded theory, utifrån 
synsättet att det inte bara finns ett enda sätt att beskriva verkligheten utan att 
verkligheten är mångfacetterad. I detta ligger att verkligheten är relativ och att teorier 
som är grundade i verkligheten inte är en exakt bild utan tolkningar av verkligheten. I 
det perspektivet blir verkligheten en produkt av data. Enligt (Charmaz, 2006) är 
målsättningen med konstruktivistisk grounded theory att tolka och få förståelse snarare 
än att söka efter den absoluta sanningen samt att studera hur människor tänker och 
handlar i specifika situationer.  
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I konstruktivistisk grounded theory betonas att data konstrueras genom en pågående 
interaktion i intervjusituationen. Analysen är relaterad till tid, kultur och kontext och 
reflekterar såväl den intervjuades som intervjuarens sätt att tänka. Förståelsen för ett 
fenomen, snarare än förklaringen av fenomenet, utgör resultatet av analysen, som 
handlar om människor, processer och sociala situationer. Att bli bekant med det 
fenomen som ska studeras och att ha fokuserad uppmärksamhet i intervjun anses 
värdefullt och gör att det går att upptäcka vad som är viktigt för de intervjuade 
(Charmaz, 2006). Resultatet i en studie baserad på konstruktivistisk grounded theory är 
sällan presenterat som en teori utan snarare som en berättelse med kategorier där fokus 
är förståelse för människor, sociala processer och situationer (Hallberg, 2006). 
 

 

Kvalitativa urval  
Design, studie 1 
Studien är en kvalitativ studie som baseras på data genom fokusgruppsintervjuer med 
skolsköterskor.  
 
Deltagare 
I studien ingår 24 kvinnliga skolsköterskor i åldern 30-60 år från 23 skolor i kommuner runt 
Stockholm. För att delta i studien var kravet att ha arbetat som skolsköterska i minst två år. 
Skolsköterskorna som deltog i studien hade mellan två och 30 års erfarenhet av arbete som 
skolsköterska. Tre av deltagarna var skolsköterskor med ledningsansvar som också arbetade 
som skolsköterskor på del av sin arbetstid. 
 
Design, studie 2 
Studien är en kvalitativ studie baserad på data genom individuella intervjuer med 
skolsköterskor med ledningsansvar.  
 
Deltagare 
I studien ingår 9 kvinnliga skolsköterskor med ledningsansvar i åldern 40-60 år. Kriteriet var 
att ha arbetat mer än tre år som skolsköterska med ledningsansvar, vilket innebär att ha det 
övergripande samordningsansvaret för skolsköterskornas arbete i den egna kommunen. 
Tillsammans hade de samordningsansvar för mer än 250 skolsköterskor. Deltagarna hade 
mellan tre och 18 års erfarenhet av att arbeta som skolsköterska med ledningsansvar och hade 
tidigare erfarenhet av arbete som skolsköterska. Två av deltagarna var verksamhetschefer och 
samtidigt skolsköterskor med ledningsansvar och fyra var skolsköterskor med ledningsansvar. 
Tre av deltagarna var skolsköterskor som också arbetade som skolsköterskor med 
ledningsansvar på del av sin arbetstid, varav en deltagare två dagar per vecka och två 
deltagare tio timmar per vecka. Samtliga hade en samordnande funktion för skolsköterskorna i 
kommunen samt kvalitets- och utvecklingsansvar. Ingen av deltagarna hade budget- eller 
personalansvar men var däremot delaktiga i beslut om nyanställning av skolsköterskor.  
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Datainsamling 

Fokusgruppsintervjuer 
Fokusgruppsintervjuer är en forskningsmetod för att samla in kvalitativa data där ämnet är 
bestämt i förväg. Detta innebär att fokusgrupper är speciella, fokuserade tillfällen med syfte 
att samla in data om specifika ämnen genom gruppdiskussioner (Morgan, 1998a).  
 
I fokusgruppen skapas ett fokuserat samtal med utvalda deltagare där diskussionen i gruppen 
utgör data, vilket innebär att en mängd data genereras på kort tid. Omsorgsfull planering av 
vilka som skall ingå i en fokusgrupp är betydelsefull eftersom det är viktigt att 
fokusgrupperna genererar rikligt med data (Morgan, 1998b). 
 
En fokusgruppsintervju beräknas ta 1-2 timmar i anspråk (Krueger (1998b). Före intervjun 
skall platsen för intervjun förberedas och utrustning, t.ex. bandspelare skall kontrolleras 
(Morgan, 1998b). Efter varje intervju skall moderator och bisittare göra en kort summering 
av det som kommit fram under intervjun som verifikation (Krueger, 1998b). 
 
Sex till tio deltagare kan ingå i varje fokusgrupp om deltagarna inte är bekanta med det ämne 
som skall diskuteras. Om ämnet är väl känt för deltagarna kan färre än sex deltagare ingå i 
gruppen. Tre fokusgruppsintervjuer anses vara ett vanligt antal intervjuer men intervjuerna 
fortgår tills ämnet är mättat och ingen ny information framkommer (Morgan, 1998b). 
 
Moderatorns roll är att leda intervjun men inte vara deltagare. Om moderatorn är insatt i 
ämnet måste moderatorn hålla tillbaka sina egna värderingar eftersom det annars finns risk att 
moderatorns föreställningar och förförståelse påverkar gruppmedlemmarna. En avspänd 
atmosfär skall skapas i intervjusituationen där moderatorn skall se till att samtliga deltagare 
kommer till tals och att de som tar alltför stor plats hålls tillbaka (Krueger, 1998a). Det är 
viktigt att konfidentialitet eftersträvas och att deltagarna inte lämnar ut känsliga uppgifter som 
framkommit under intervjun. Moderatorn har ett ansvar att minimera situationer där det finns 
risk att någon deltagares integritet urholkas (Wibeck, 2000). 

Bisittarens roll är att sköta praktiska göromål som att kontrollera teknisk utrustning, att 
observera diskussionen, att komplettera med uppföljande frågor och att tillsammans med 
moderator göra en summering av intervjun (Krueger, 1998a).  

 
Frågorna i fokusgruppsintervjun skall följa en intervjuguide och vara öppna, enkla och tydliga 
och skall bestå av öppningsfråga, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor och 
summerande fråga. Öppningsfrågan skall vara en enkel fråga som har till syfte att få 
deltagarna att tidigt komma in i diskussionen. Introduktionsfrågorna introducerar ämnet som 
skall diskuteras. Övergångsfrågorna kan innebära en fördjupning som leder över till 
nyckelfrågorna, vilka skall vara mellan två och fem till antalet. Nyckelfrågorna beräknas ta 
cirka 15 minuter vardera i anspråk och de övriga frågorna vardera cirka fem minuter. Efter att 
moderator eller bisittare gjort en kort summering av det som framkommit under intervjun 
ställs en summerande fråga om svaren är uppfattade på rätt sätt och om deltagarna har något 
ytterligare att tillägga (Krueger, 1998b).   
 
Datainsamling, studie 1 
Fokusgruppsintervjuer användes som metod för insamlande av data (Morgan, 1998a). 
Grupperna, som var sex till antalet, bestod av fyra till fem skolsköterskor. Intervjuerna hölls i 
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fem skilda och strategiskt valda geografiska, socioekonomiska och kulturella områden i 
kommuner runt Stockholm.  
 
Fokusgruppsintervjuerna följde en frågeguide med öppna frågor och rörde olika aspekter av 
skolsköterskornas yrke och arbetssituation samt omständigheter som påverkar skolsköterskans 
arbete. Frågorna låg till grund för diskussion i grupperna där diskussionen utgjorde data 
(Morgan, 1998a). Varje intervju avslutades med en kort summering av det väsentliga som 
kommit fram under intervjun som verifikation (Krueger, 1998b). Intervjuerna leddes av 
moderator som öppnade intervjun och betonade vikten av konfidentialitet mellan deltagarna. 
Moderatorns uppgift var även att se till att diskussionen fokuserade på intervjuns tema utan att 
själv delta i diskussionen i synnerhet som moderatorns förförståelse och kunskap om ämnet 
kunde ha inverkat på diskussionen i gruppen. Vidare skulle moderatorn sörja för ett avspänt 
samtalsklimat, hålla tillbaka deltagare som tog alltför stor plats i gruppen samt avsluta 
intervjun. Bisittarens roll var att observera och föra anteckningar samt sköta praktiska 
göromål som kunde uppstå under intervjun. Intervjuerna genomfördes på neutrala platser och 
varade 1-1,5 timma (Krueger, 1998a).  
 
Efter varje intervju gjorde moderator och bisittare en summering av det som kommit fram 
under intervjun som en verifikation (Krueger 1998b). Interaktionen i gruppen diskuterades då 
fokusgruppsintervjuer har kritiserats för att inte ta hänsyn till interaktionen i analysen av 
resultatet (Reed & Payton 1996). 
 

 

Den kvalitativa forskningsintervjun 
En kvalitativ forskningsintervju är ”en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar  
av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening" (Kvale, 
1997, s. 13).  
 
Frågorna i en kvalitativ forskningsintervju följer en intervjuguide och frågorna skall vara 
öppna, enkla och korta. Intervjun skall ha formen av ett samtal mellan intervjuaren och den 
intervjuade och inledas med en beskrivning av syftet med intervjun. I intervjun är den 
intervjuades upplevelse av situationer i fokus där meningen är att förstå innebörden av vad 
den intervjuade säger under intervjun. En inledande fråga kan följas av uppföljande, 
specificerade och sonderande frågor för att fördjupa intervjun. Intervjun avrundas med att 
fråga om den intervjuade har något ytterligare att tillägga och med en kort summering som 
verifikation. Antalet intervjuer pågår tills ämnet är mättat och ingen ny information 
framkommer. Även om intervjun har formen av ett samtal är det inte ett samtal mellan två 
likställda parter då det är intervjuaren som definierar situationen, introducerar samtalets ämne 
och styr intervjuförloppet genom ytterligare frågor (Kvale, 1997). 
 
Datainsamling, studie 2 
I studien genomfördes 11 individuella intervjuer med 9 skolsköterskor med ledningsansvar. 
Datainsamlingen fortskred tills mättnad uppstod och en kärnkategori (core category) var 
identifierad.  Två deltagare kontaktades vid två tillfällen för kompletterande frågor. För 
verifikation kontaktades ytterligare en skolsköterska med ledningsansvar, där intervjun 
gjordes per telefon. Då denna intervju inte gav ytterligare information avslutades 
datainsamlingen. De flesta intervjuer gjordes i Stockholmsregionen men tre av intervjuerna 
gjordes på andra platser i Sverige. 
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Samtliga intervjuer genomfördes under arbetstid på deltagarnas arbetsplatser. Deltagarna 
hade valt tidpunkt för intervjuerna, som varade 1-1,5 timmar. Intervjuerna hade formen av 
ett samtal med öppna frågor. Frågorna följde en frågeguide med några öppna frågor som 
fokuserade på hur skolsköterskor med ledningsansvar upplever sitt arbete med att utveckla 
skolhälsovården och skolsköterskans yrke i en pedagogisk kontext. Intervjuerna avslutades 
med en kort summering av intervjun som verifikation.  
 
Metoden grounded theory låg till grund för datainsamling och analys (Charmaz, 2006; 
Glaser, 1978; Glaser & Strauss, 1967). I enlighet med grounded theory gjordes en 
preliminär analys efter varje intervju, som utgjorde basen frågorna i nästa intervju. Tankar, 
reflektioner och funderingar, memos, som uppkom under intervjuerna antecknades för att 
kunna användas under analysen av materialet.  

 

 

Etiska ställningstaganden  
Forskningsetiska principer följdes under studiernas genomförande. I studie 1 blev rektorer, i 
de skolor där skolsköterskorna var anställda, informerade om studien av skolsköterskan med 
ledningsansvar. Skolsköterskan med ledningsansvar skickade därefter över en lista med namn 
på skolsköterskor som uppfyllde kriterierna för att få delta i studien. Skolsköterskorna 
kontaktades per telefon och informerades om studien av första författaren till studien. De 
skolsköterskor som ville delta fick därefter ytterligare muntlig och skriftlig information.  
 
I studie 2 blev skolsköterskorna med ledningsansvar tillfrågade per telefon av första 
författaren om de ville delta i studien. Deltagarna fick därefter såväl skriftlig som muntlig 
information om studien.  Deltagare, där intervjun skedde per telefon, fick muntlig information 
om studien två dagar innan intervjun genomfördes för att få tid till att reflektera över studien 
och sitt deltagande. Ingen av de tillfrågade avböjde att delta. Innan intervjuerna genomfördes 
fick samtliga deltagare möjlighet att ställa frågor samt blev tillfrågade om de önskade få 
ytterligare information om studien. 
 
Samtliga deltagare i studie 1 och 2 informerades om att intervjuerna skulle bandas och 
transkriberas. Deltagarna informerades om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande i 
studien. Avidentifiering av intervjuerna garanterades. Citat har använts i artiklarna för att få 
en tydligare bild av deltagarnas upplevelser. Att använda citat kan innebära en försämrad 
integritet för deltagarna i studien men citaten har använts så att deltagarna inte går att 
identifiera. 
 
Studierna är godkända av Karolinska Institutets regionala forskningsetikkommitté,  
Dnr 02-240. 
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Dataanalys  
Konstruktivistisk grounded theory användes i analysen av data i studie 1 och 2 med beaktande 
av att människor skapar såväl individuella som kollektiva sociala realiteter genom tolkning av 
tillvaron. Dataanalysen kan beskrivas i två faser i linje med konstruktivistisk grounded theory 
(Charmaz, 2006). 
 
Samtliga intervjuer i båda studierna transkriberades ordagrant. I studie 2 skrevs anteckningar 
av telefonintervjun ned. Intervjuerna lästes flera gånger för att få en övergripande förståelse 
för hur skolsköterskorna upplevde sitt yrke och sin arbetssituation och vilka omständigheter 
som påverkar skolsköterskans arbete (studie 1) samt hur skolsköterskor med ledningsansvar 
upplever sitt arbete med att utveckla skolhälsovården och skolsköterskans yrke i en 
pedagogisk kontext (studie 2). Att läsa intervjuerna flera gånger gav också möjlighet att 
reflektera över intervjuerna.  
 
Efter genomläsning och kodning av texten rad - för rad, sorterades mindre enheter, koder, ur 
texten. Dessa koder kunde bestå av enstaka ord eller meningar. Koderna definierades därefter 
i förhållande till sitt innehåll (initial kodning). De initiala koderna sorterades i beskrivande 
teman och jämfördes systematiskt med data, de transkriberade intervjuerna. 
  
I den andra fasen diskuterade författarna tillsammans och med hjälp av skrivna ”memos” en 
begreppsmässig modell för att fördjupa analysen. Intervjuerna kodades på en mer analytisk 
nivå (fokuserad kodning) för att identifiera kategorier samt dimensioner i kategorierna. 
Relationen mellan kategorier och dimensioner jämfördes under processen med den fördjupade 
analysen. I enlighet med Charmaz (2006) ställdes teoretiska frågor, som förfinades efter hand, 
till de transkriberade intervjuerna. Kategorier och modeller (figur 1 i studie 1och 2) jämfördes 
med de transkriberade intervjuerna och förfinades tills inga nya delar framgick i mönstret 
(Charmaz, 2006; Glaser, 2001). 
 
Genom hela analysen gick författarna tillbaka till de transkriberade intervjuerna för att 
försäkra sig om att teman och kategorier stämde överens med data och för att försäkra sig om 
reliabilitet (Dellve et al., 2002). Första författaren genomförde första delen av analysen medan 
författarna tillsammans i teoretiska diskussioner genomförde den begreppsmässiga analysen. 
En kärnkategori ”core category”, (Dellve et al., 2002; Hallberg, 2006) framstod som den 
begreppsmässiga ramen och var central i de transkriberade intervjuerna och det kodade 
materialet i såväl studie 1 som studie 2.  
 

 

Resultat  

Studie 1 
Resultatet beskriver de deltagande skolsköterskornas upplevelser av sina möjligheter att 
bedriva hälsoarbete i skolan, beskrivet i en begreppsmässig modell. Den begreppsmässiga 
ramen, kärnkategorin, (core category), var en konstruktion av utrymme och legitimitet för 
skolsköterskans hälsofrämjande arbete i skolan (constuction of space and legitimacy for 
individual health support work within the educational setting). Två kategorier i modellen 
relaterade till upplevelse av arbetet (experiencing restricted conditions for practicing health 
support work; having autonomy but working in isolation) och två kategorier relaterade till 
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begränsat utrymme och legitimitet (retaining individual health support; compromising and 
negotiating position and legitimacy).  (Figur 1, studie 1). 
 
Skolsköterskorna i studien uttryckte oro över sina möjligheter att bedriva arbetet med att 
främja elevernas hälsa beroende på bristande legitimitet och utrymme för deras arbete. 
Utrymmet begränsades av såväl politiska och organisatoriska ledare som skolans personal, 
elever och föräldrar. På den politiska/organisatoriska nivån, inbegripet rektorer, ansåg de att 
utrymmet begränsades av regler, minskande ekonomiska resurser och bristande intresse för 
skolsköterskans arbete. Lärare begränsade utrymmet genom bristande förståelse för 
skolsköterskans kompetens och genom att delegera komplexa ärenden av psykosocial karaktär 
till skolsköterskan och skolhälsovården. Elever och föräldrar begränsade utrymmet genom 
önskan om ständig tillgänglighet samtidigt som denna önskan gav legitimitet åt 
skolsköterskans roll i skolan. 
   
Skolsköterskorna upplevde att skolans personal på olika nivåer hade bristande intresse för 
skolsköterskornas arbete och liten kunskap om deras kompetens, värdet av deras arbete eller 
att de som hälso- och sjukvårdspersonal var underställda särskilda regler och lagar. De 
upplevde begränsad tillhörighet till övrig personal på den enskilda skolan och ansåg att deras 
kompetens ofta endast blev uppskattad och efterfrågad i de sammanhang som handlade om 
komplexa situationer som t.ex. svåra elevvårdsärenden. Det som från skolans övriga personal 
gav en tydligare position och legitimitet åt skolsköterskornas arbete var knutet till uppgifter av 
traditionell medicinsk karaktär. 
  
Det ökade antalet elever med psykosociala problem ställde krav på såväl tillgänglighet som 
individuellt stöd av skolsköterskan. Att ha tid för eleverna ansågs av skolsköterskorna som 
deras viktigaste uppgift och sågs som en förutsättning för att kunna ge eleverna individuellt 
stöd. Skolsköterskorna beskrev att de fick ta hand om situationer som andra inte kunde eller 
ville ta hand om. Dessa situationer upplevdes som ett dilemma där skolsköterskorna ansåg sig 
ha en buffertposition med krav på att vara flexibel, nåbar och tillgänglig i alla situationer.  
 
Skolsköterskorna beskrev sitt arbete som självständigt där det ansågs värdefullt att kunna 
planera sitt arbete på ett självständigt sätt, inom vissa givna ramar. Gedigen kompetens och 
erfarenhet av barn och ungdomars hälsoproblem tillsammans med skolsköterskans 
tystnadsplikt ansågs stärka deras position. Mötet med eleverna framhölls och beskrevs som 
positivt av deltagarna i studien. Arbetet sågs emellertid som ett ensamarbete där avsaknad av 
en kollega gjorde att skolsköterskorna upplevde sårbarhet i akuta situationer eller när det 
gällde svåra beslut. 
 
De minskande ekonomiska resurserna för skolan i allmänhet kunde medföra begränsade 
möjligheter till professionell utveckling genom kompetensutveckling där det företrädesvis  
var kostnadsfria kurser eller kurser till låg kostnad som kunde komma ifråga.  
 
Skolsköterskornas situation gjorde att de ofta diskuterade hur de skulle kunna tydliggöra sitt 
arbete och därmed öka förståelsen för skolsköterskans arbete i den enskilda skolan. De 
menade att de försökte tydliggöra sitt arbete på olika sätt och ansåg att det individuella 
samtalet med elever var centralt men behövde bli erkänt som en professionell och viktig del 
av skolsköterskans arbete. Att tydliggöra skolsköterskans arbete ansågs nödvändigt för 
professionen i framtiden. 
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Studie 2 
Resultatet av studien beskriver hur skolsköterskor med ledningsansvar upplever sitt 
ledarskap med att utveckla skolhälsovården och skolsköterskornas arbete. Den 
begreppsmässiga ramen, kärnkategorin (core category), var en konstruktion av balans 
mellan otydliga formella mål och starka informella mål (balancing vague formal goals and 
strong informal goals). Vidare var modellen konstruerad av två kategorier relaterade till 
vaga formella mål (experiencing vague political/state directives; experiencing vague 
organisational delegation). Två kategorier relaterade till starka informella mål (protecting 
professional boundaries; protecting traditional routines). Att skapa lokala rutiner och mål   
(creating local goals) med två kategorier (construction, negotiation and implementetion of 
local goals; meeting school nurses´expectations of support) relaterades till kärnkategorin 
(Figur 1, studie 2). 
 
Deltagarna i studien upplevde begränsad autonomi i sitt arbete och menade att de var en länk 
mellan beslutsfattare i organisationen, rektorer för de enskilda skolorna och skolsköterskorna. 
Att ha en bra relation med överordnade på de olika nivåerna ansågs som en förutsättning för 
att skapa utrymme och legitimitet för skolsköterskornas arbete. Eftersom skolsköterskorna var 
anställda av rektorerna i de enskilda skolorna ansågs en förtroendefull relation mellan 
skolsköterskor med ledningsansvar och rektorer vara en förutsättning för att stärka såväl 
skolhälsovårdens position som skolsköterskornas arbete.  
 
Skolhälsovården beskrevs som en viktig arena för hälsoarbete bland barn och ungdomar, 
med en stark och rik tradition, grundad i svensk lagstiftning. Trots skolhälsovårdens grund i 
svensk lagstiftning upplevde skolsköterskorna med ledningsansvar otydliga direktiv och mål 
samt avsaknad av stöd för verksamheten på såväl nationell som lokal nivå. De beskrev sitt 
arbete som undervärderat av politiska och organisatoriska ledare i allmänhet. Begränsade 
möjligheter, bristande intresse och bristande kunskap om skolhälsovårdens arbete gjorde att 
det var svårt att informera beslutsfattare om betydelsen av skolhälsovård och 
skolsköterskornas arbete. De begränsade möjligheterna kunde förstås utifrån olika bakgrund 
och i perspektivet att skolhälsovårdens verksamhet skiljer sig från den pedagogiska 
verksamheten. Skolsköterskorna med ledningsansvar såg sitt arbete som ett ensamarbete och 
ett pionjärarbete i en otydlig kontext men också med viss frihet att skapa egna mål inom 
vissa givna ramar. Situationen skapade ett visst utrymme att tolka och implementera mål, 
metoder och rutiner efter egna visioner.  
 
Ledningen för skolhälsovården i kommunen, med en verksamhetschef med övergripande 
ansvar, kunde variera mellan olika kommuner. I somliga kommuner hade en skolläkare även 
befattningen som verksamhetschef medan det i andra kommuner kunde vara en rektor eller 
någon med annan bakgrund.  
 
Deltagarna i studien kunde ha skiftande befattningar, där några var verksamhetschefer och 
samtidigt skolsköterska med ledningsansvar, någon saknade formell befattning som 
verksamhetschef men innehade rollen i praktiken. Några hade en befattning som 
skolsköterska med ledningsansvar och ytterligare några hade en dubbel roll både som 
skolsköterska och som skolsköterska med ledningsansvar på mindre del av sin arbetstid. I 
intervjuerna framkom att det inte fanns några formella krav från organisationen eller någon 
myndighet för att inneha en tjänst som skolsköterska med ledningsansvar. Det saknades 
även tydliga mål och krav på kompetensutveckling. Det fanns också svårighet att finna 
lämpliga kurser som passade arbetet. Kunskap och erfarenhet som skolsköterska sågs som 
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en viktig kvalifikation på vilken de baserade sitt arbete. De flesta ökade sin kompetens 
genom att delta i konferenser för skolläkare och skolsköterskor med ledningsansvar. 
 
Som en garanti för skolhälsovårdens kompetens och för att stärka skolhälsovårdens roll 
argumenterade deltagarna i studien för att endast skolsköterskor med specialistutbildning till 
distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 
skulle få anställas som skolsköterskor. De deltog därför i anställningsintervjuer för att 
bevaka att rektor, med det administrativa ansvaret för skolsköterskorna på de enskilda 
skolorna, anställde en skolsköterska med adekvat kompetens. Det framhölls också med 
tydlighet att skolsköterskorna, eftersom de arbetade isolerat från kollegor, utöver formell 
kompetens även skulle ha personlig kompetens genom att vara handlingskraftiga, starka och 
flexibla. Detta ansågs ha betydelse för att värna om skolhälsovårdens och skolsköterskornas 
utrymme i den enskilda skolan. 
 
Att skapa gemensamma rutiner för skolhälsovårdens arbete var ytterligare en strategi för att 
säkra kvaliteten i skolhälsovårdens arbete och för att stärka skolsköterskornas profession.  
Tystnadsplikten stärkte skolsköterskornas position och var väl känd bland elever, lärare och 
beslutsfattare i allmänhet. Medicinsk kompetens, traditionellt skolhälsovårdsarbete och 
tillgänglighet till skolhälsovården sågs som basen för skolsköterskans profession och som 
viktigt inför framtiden. 
 
Tillgängligheten för skolsköterskorna beskrevs som dubbelbottnad där tillgänglighet för 
eleverna sågs som ett sätt att legitimera skolsköterskornas arbete i skolorna. Krav på ständig 
tillgänglighet kunde ha en negativ inverkan på skolsköterskornas kompetensutveckling genom 
att de kunde nekas att delta i utbildning. Skolsköterskornas tillgänglighet beskrevs också i 
termer av att inge skolans personal en känsla av säkerhet och även som en del av 
marknadsföringen av skolorna. Kontinuerlig utbildning som baserades på skolsköterskornas 
egna önskemål var strategier för att stärka skolsköterskornas profession. Därför, och ibland i 
konflikt med rektorerna, arrangerade skolsköterskor med ledningsansvar träffar och 
utbildning för skolsköterskorna i kommunen. 
 
För att stärka skolsköterskorna i deras ensamma situation poängterade deltagarna vikten av 
individuellt stöd till skolsköterskorna. Stödet kunde innefatta tillgänglighet, praktisk hjälp och 
rådgivning. Detta ansågs ibland ta för mycket tid, vilket kunde inverka på möjligheten att 
utveckla skolhälsovården för framtiden.  

 

 

Diskussion  

Metoddiskussion 
I studie 1 skedde insamlandet av data genom sex fokusgruppsintervjuer. Deltagarna i 
fokusgrupperna kände till varandra, det var skolsköterskor som arbetade i samma kommun 
men inte på samma skola. Detta gör att urvalet kan diskuteras men homogeniteten och att 
gruppdeltagarna var villiga att dela åsikter med varandra, gjorde att diskussionerna genererade 
rikligt med data. I studie 1 gav urvalet en bredd av erfarenhet eftersom skolor från skilda 
geografiska, socioekonomiska och kulturella områden hade valts. Enligt Morgan (1998b) 
finns det en risk att vissa ämnen inte aktualiseras eftersom de tas för givna inom en grupp där 
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deltagarna känner varandra men också att en grupp med god kunskap i det ämne som skall 
diskuteras gör att rikligt med data genereras.  
 
Det finns också en risk att någon i en grupp, där gruppdeltagarna känner varandra, har social 
makt som gör att inte alla deltagare kommer till tals och får uttrycka sina åsikter (Wibeck, 
2000). Såväl moderator som bisittare hade lång erfarenhet av att leda grupper. Denna 
erfarenhet och det begränsade antalet deltagare gjorde det lättare att iaktta interaktionen i 
grupperna. Enligt Reed & Payton (1997) har datainsamling genom fokusgruppsintervjuer 
kritiserats för att inte ta hänsyn till gruppdynamiken och interaktionen i gruppen och att det 
därmed saknas en viktig del i analysen. Moderator och bisittare var väl medvetna om detta 
vilket gjorde att vi efter varje intervju ingående diskuterade interaktionen i gruppen och om 
interaktionen kunde ha påverkat diskussionen i någon riktning. Vi kom emellertid fram till att 
interaktionen i grupperna inte haft någon inverkan som skulle kunna påverka analysen av 
intervjuerna. 
 
I studie 2 är det ett relativt litet antal skolsköterskor med ledningsansvar, som genom 
individuella intervjuer, ingår i studien. Efter 11 intervjuer med nio deltagare framkom inget 
som inte var känt tidigare. Telefonintervjun gav inte heller någon ytterligare information.   
Med nio deltagare finns det en risk att andra skolsköterskor med ledningsansvar hade haft 
annan syn på sitt arbete. Urvalet kan diskuteras eftersom de flesta deltagarna var från 
Stockholmstrakten. En styrka var att det som framkom i intervjuerna med deltagare från 
andra platser i Sverige visade på stor samstämmighet med övriga intervjuer.  
 
Kvalitativa studier är inte generaliserbara men kan innehålla beskrivningar eller modeller 
som är överförbara i specifika situationer eller inom specifika områden. Även om resultatet i 
studien inte går att generalisera visade samstämmigheten i intervjuerna att det finns 
möjlighet att se tendenser som är överförbara till liknande situationer. Som ytterligare styrka 
kan framhållas det stora antal skolsköterskor som skolsköterskorna med ledningsansvar 
företrädde. 
 
Samtliga författare till studie 2 var delaktiga i insamlandet av data. Första författaren hade 
egen erfarenhet av skolhälsovård genom att ha arbetat som skolsköterska under ett flertal år. 
De andra författarna hade erfarenhet av hälso- och sjukvård inom andra områden. 
Förförståelse inom ett område kan inverka på tolkningen av resultatet men enligt Strauss & 
Corbin (1990) kan erfarenhet och insikt underlätta för forskaren att upptäcka det som andra, 
utan förförståelse, inte haft möjlighet att upptäcka. Forskningsprocessen med intervjuer och 
samtliga steg i analysen i båda studierna diskuterades systematiskt med hela gruppen för att 
finna överensstämmelse i tolkningen av resultaten och uppnå reliabilitet (Dellve et al., 2002). 
Genom hela analysen hänvisades till kriterierna för validitet inom grounded theory 
(Glaser,1992). 
 

 

Resultatdiskussion 

Legitimitet  
Resultatet illustrerar att skolsköterskans roll är otydlig och att skolsköterskorna fann det svårt 
att argumentera för sitt arbete. Tid och tillgänglighet sågs som en förutsättning för 
skolsköterskans stödjande roll i förhållande till eleverna, där tillgängligheten sågs som 
skolsköterskornas viktigaste uppgift. De intervjuade skolsköterskorna menade att stödet till 
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eleverna skulle ses ur ett helhetsperspektiv på elevens hela situation, något som sågs som en 
kompetens men som var svår att synliggöra och få legitimitet för i pedagogisk kontext. Detta 
är i linje med en amerikansk studie som pekar på svårigheten att synliggöra skolsköterskors 
arbete där författaren menar att svårigheten ligger i att skolsköterskor måste kommunicera 
med andra som inte alltid talar samma professionella språk eller som delar samma paradigm 
(Descoteaux, 2001).  
 
Att vara ensam i sin profession i annan kontext kan innebära svårighet att hävda sin 
professionella roll och få legitimitet och utrymme för sitt arbete. Resultatet visar att 
skolsköterskornas ensamarbete kan innebära frihet att styra över arbetet på ett självständigt 
sätt, inom vissa givna ramar. Det som också utmärkte skolsköterskornas ensamarbete var en 
känsla av sårbarhet och utsatthet och avsaknad av en kollega att samtala med. Organisatorisk 
tillhörighet till skolan gjorde att skolsköterskorna upplevde att de som ensamma i sin 
professionella roll hade svårt att hävda betydelsen av sitt arbete när prioriteringar skulle göras 
för skolhälsovården i förhållande till skolans övriga verksamhet. Detta är i linje med en 
engelsk studie som visade på begränsat stöd och liten förståelse för skolsköterskans arbete 
(Croghan, Johnson & Aveyard, 2004).  
 
Att vara skolsköterska med ledningsansvar upplevdes som ett ensamarbete och ett 
pionjärarbete i en otydlig kontext med vaga politiska och organisatoriska direktiv för 
skolhälsovården. Deltagarna menade att det fanns en uppenbar svårighet att synliggöra såväl 
sitt eget som skolsköterskornas arbete beroende på bristande intresse och bristande kunskap 
om skolsköterskans arbete från beslutsfattare på olika nivåer. Detta gjorde att de kände sig 
osäkra i sitt ledarskap, vilket i huvudsak berodde på avsaknad av legitimitet i arbetet samt 
avsaknad av tydliga mål för verksamheten. I linje med studier av Drakenberg (1997), Richard 
(1997) och Skagert et al., (2008) befann sig skolsköterskorna med ledningsansvar i en 
mellanposition, i en oklar roll, där de inte har en chefsroll utan utgör en buffert mellan 
skolsköterskor, rektorer och övriga beslutsfattare.  
 
En stor del av ledarskapet för skolsköterskorna med ledningsansvar bestod i att utgöra ett stöd 
för skolsköterskorna som i sitt ensamarbete förväntade sig stöd och tillgänglighet. Denna 
stödjande roll sågs som nödvändig för att stärka skolsköterskorna i deras arbete men kunde 
ibland få en omfattning som hindrade vidareutvecklingen av skolhälsovårdens arbete. Den 
stödjande rollen kunde innebära praktiskt hjälp men också stöd genom att vara en länk mellan 
skolsköterskorna och organisationen när det gällde administrativa frågor som t.ex. 
tjänstgöringstid. I Nilssons studie (2003) om vårdenhetschefers ledarskap visades att det krävs 
ett stödjande och lyhört beteende i förhållande till medarbetare i allt större utsträckning samt 
att den stödjande rollen innebär att de får agera som medarbetares språkrör och försvarare. 
Den stödjande rollen för skolsköterskor med ledningsansvar kan också jämföras med en 
studie av mellanchefer inom hälso- och sjukvården som visar att mellanchefer uppfattas som 
en stabiliserande faktor när det gäller att hantera medarbetarnas stress. För detta använder de 
strategier som att skapa förtroende, filtrera information och ge stöd och uppmuntran (Skagert 
et al., 2007). Resultatet i detta arbete visade på hur skolsköterskor med ledningsansvar hade 
en stödjande roll i förhållande till skolsköterskorna där stödet innefattade såväl emotionellt 
som praktiskt stöd. 
 
Att vara en länk mellan skolsköterskorna och beslutsfattare på olika nivåer och att skapa en 
god relation till såväl rektorer som övriga beslutsfattare sågs av skolsköterskorna med 
ledningsansvar som en förutsättning för att skapa utrymme och legitimitet för 
skolsköterskornas arbete. De beskrev även möjligheten, att i en otydlig kontext, skapa egna 
mål och rutiner för skolhälsovården och skolsköterskornas arbete inom vissa givna ramar. 
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Detta sågs som en strategi och ett sätt att stärka skolhälsovårdens roll och skolsköterskornas 
arbete i skolan. För att upprätthålla skolhälsovårdens kvalitet ansåg skolsköterskorna med 
ledningsansvar att det var viktigt att skolsköterskorna hade tillräckligt med tid i de enskilda 
skolorna och att antalet elever stod i proportion till skolsköterskans arbetstid. Clausson  
(2008) har i en studie om skolhälsovård visat att kvaliteten i verksamheten kan variera och 
menar att detta reflekterar inställningen kommunerna har och hur mycket resurser de vill 
investera i skolhälsovården. 
 
Traditionellt har skolhälsovården fokuserat på medicinska problem, hälsokotroller och 
vaccinationer (Clausson, 2008) och att skolsköterskor föredrar traditionella aktiviteter som 
vaccinationer, hälsokontroller och att samtala med elever (Tossavainen, Turunen, Jakonen, 
Tupula & Vertio, 2004). Det visade också resultatet i studierna i detta arbete där 
skolsköterskor såg traditionella arbetsuppgifter av medicinsk karaktär som basen för 
skolhälsovården och skolsköterskans arbetsuppgifter och att det var dessa traditionella 
arbetsuppgifter av medicinsk karaktär som hade störst legitimitet bland såväl rektorer som 
lärare. I enlighet med Torstendahl (1989) hade den medicinska kunskapen högt symboliskt 
värde, vilket gjorde att den uppfattades som betydelsefull av andra professionella i skolan. I 
en pedagogisk kontext med legitimitet för traditionell skolhälsovård grundad i arbetsuppgifter 
av medicinsk karaktär är det sådana uppgifter som är lättare att synliggöra och som därmed 
ger legitimitet till skolsköterskans roll i skolan. Backlund (2007) beskriver i en studie den 
elevvårdande verksamheten i skolan och menar att verksamheten är beroende av andra för att 
få resurser, vilket gör verksamheten sårbar för legitimitet från omgivningen (a.a.). Resultatet i 
studierna i detta arbete visar att detta förhållande även gäller skolhälsovården och 
skolsköterskans verksamhet.  
 

 

Kompetens och kompetensutveckling 
Skolsköterskor har en nyckelfunktion och en unik möjlighet när det gäller att följa barn och 
ungas hälsa. Clausson (2008) har pekat på att skolsköterskor finns nära eleverna i skolan, har 
stor kunskap om elevers hälsa men att kunskapen inte utnyttjas i sin fulla potential ur ett 
folkhälsoperspektiv. Liknande resultat framkom i en studie om distriktssköterskors 
arbetssituation som visade att distriktssköterskor känner frustration över att inte få möjlighet 
att använda hela bredden av sin kompetens i arbetet (Karlsson, Morberg & Lagerström, 2006). 
 
Kompetens är ett begrepp som skall sättas in i det samhälleliga, kulturella och organisatoriska 
sammanhang där det ingår och yrkeskunnandet skall ses som en relation mellan formell 
kompetens, faktisk kompetens, efterfrågad kompetens och den kompetens som arbetet kräver 
(Ellström 1994).  I utredningen (SOU 2000:19) beskrivs kompetens för skolhälsovårdens 
personal i termer som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Fakta innebär kunskap som 
information, förståelse hur faktauppgifterna tolkas, färdighet innebär att förstå hur något skall 
göras medan förtrogenhetskunskap ofta är outtalad kunskap. I detta arbete poängterade  
skolsköterskorna med ledningsansvar att ytterligare nödvändig kompetens för skolsköterskor 
låg på det personliga planet där skolsköterskorna, för att hävda sin profession och för att värna 
utrymmet och legitimiteten för skolsköterskans verksamhet, skulle vara starka, flexibla och 
handlingskraftiga.  
 
De intervjuade skolsköterskorna grundade sin syn på professionalism i kompetens och 
erfarenhet/förtrogenhet, de ansåg sig ha stor kompetens och uttryckte att tidigare erfarenhet 
var en viktig kunskapsbas men också att de lärde sig efter hand som skolsköterskor. Detta var 
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relaterat till deras begränsade möjligheter till kompetensutveckling. Kontinuerlig utbildning 
som baserades på skolsköterskornas egna önskemål ansågs som nödvändiga strategier för att 
stärka skolsköterskornas profession och för att bevara kvaliteten i skolhälsovården.  
 
Skolsköterskorna med ledningsansvar betonade vikten av såväl sin egen som 
skolsköterskornas kompetensutveckling. Utan fasta direktiv för skolhälsovården fann de det 
svårt att utveckla såväl sitt eget som skolsköterskornas arbete. För egen del beskrev de 
avsaknad av mål och formella krav för att inneha en tjänst som skolsköterska med 
ledningsansvar. Kunskap om skolhälsovård och erfarenhet som skolsköterska sågs som en 
viktig kvalifikation på vilken de baserade sitt arbete. De flesta ökade sin kompetens genom att 
delta i konferenser för skolläkare och skolsköterskor med ledningsansvar. I likhet med 
situationen för skolsköterskorna var deras kompetensutveckling begränsad och baserad på 
praktik, nära traditionella rutiner.  
 
I en engelsk studie av Wainwright, Thomas & Jones (2000) finns det krav från politiker och 
beslutsfattare att skolsköterskor skall bevisa sin existens genom evidens på effektivitet samt 
krav om forskning omkring skolsköterskans arbete. Costante (2001) har i en amerikansk 
studie om skolsköterskors kompetens visat att kompetens, som till stor del är byggd på 
erfarenhetskunskap, måste grundas i forskning och i samarbete med professionella 
organisationer och universitet. Benner (1993) menar att sjuksköterskans utveckling från novis 
till expert främst sker genom den erfarenhet som sjuksköterskan skaffar sig genom att vara 
verksam inom ett verksamhetsfält en längre tid. Det är först när erfarenhet kombineras med 
teoretisk kunskap, reflektion och möjlighet att integrera detta med den egna personligheten 
som en utveckling sker mot expertkunnande. Detta är i linje med en studie som visar att 
sjuksköterskor i sitt ensamarbete inom företagshälsovård behöver en vetenskaplig grund på 
vilken de kan bygga professionell kunskap och praktik. Utan vetenskaplig grund finns det risk 
att företagshälsovård kan ses med mindre respekt av övrig professionell hälsovård (Ekeberg, 
Lagerström & Lützén, 1997).  Resultaten är i linje med studierna i detta arbete som visade på 
behov av vidare forskning för att stärka skolhälsovårdens och skolsköterskornas legitimitet i 
skolan. Detta kan ge en fruktbar diskussion om kompetensutveckling för såväl skolsköterskor 
som skolsköterskor med ledningsansvar. 
 
Dellve & Wikström (2006) konstaterade i en studie om mellanchefer i sjukvården att de 
främsta utbildningsbehoven rör grundläggande ledarkompetens där ett strukturerat 
introduktionsprogram och handledningsprogram skall ingå. Studien visade på två olika 
principer för stöd och utveckling; inskolning och fortsatt stöd samt ett av 
sjukvårdsorganisationen utformat utvecklingsstöd när det gäller ledarkompetens. När det 
gäller skolsköterskor med ledningsansvar är det angeläget att ledarskapsfunktionen utvecklas 
och att skolsköterskor med ledningsansvar ges stöd i ledarskapet för att uppfylla samhällets 
förväntningar på skolhälsovården.  
 

 

Kapital och habitus i skolans fält 
Som ett sätt att tolka komplexiteten i hur de intervjuade skolsköterskorna och 
skolsköterskorna med ledningsansvar upplever sin roll i skolan och i skolans organisation kan  
begreppen kapital, habitus och fält användas som förklaringsmodell. Skolan kan ses som ett 
socialt fält med hierarkier som bygger på specifika kunskaper och roller som genom tradition 
och historia skapats för att kunna agera inom fältet. Det som i skolans fält står på spel mellan 
olika aktörer och grupper är utrymme, legitimitet, anseende, tid och resurser.  
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Kapitalbegreppet har enligt Broady (1991) nära samband med fält- och habitusbegreppet och 
är i detta arbete centralt för skolsköterskans funktion i skolan. I skolans symboliska fält 
existerar skolsköterskan ensam i sin profession tillsammans med en dominerande grupp av 
andra professionella, med annat kapital och habitus. Hur skolsköterskans möte med skolans 
fält företer sig beror på hur värden, tillgångar och resurser, dvs. hur skolsköterskans 
symboliska kapital och habitus är värderat och legitimerat av andra professionella i skolan.  
 
Lärare besitter ett utbildningskapital som är länkat till makt över det symboliska fältet 
beroende på att lärares kunskaper och examina är specifikt anpassade för pedagogisk kontext 
eftersom skolans uppdrag i första hand är utbildning. Skolsköterskan har genom skolning 
inom hälso- och sjukvård ett annat utbildningskapital som inte är specifikt anpassat för en 
pedagogisk kontext. Enligt Bourdieu (1986) och Broady (1991) är ett kapital intressant först 
när det är legitimerat. I skolans symboliska fält innebär det att organisationen och den 
dominerande gruppen av andra professionella måste erkänna skolsköterskans 
utbildningskapital som värdefullt och därmed legitimera skolsköterskans arbete i skolan.  
 
Såväl skolsköterskorna som skolsköterskorna med ledningsansvar upplevde svårighet att 
synliggöra sitt arbete i skolan och i skolans organisation. Skolsköterskans stödjande roll till 
eleverna, som enligt de intervjuade skolsköterskorna skall ses i ett helhetsperspektiv på 
elevens hela situation, är exempel på hur skolsköterskans kapital och habitus kan värderas 
olika beroende på perspektiv, dvs. utbildningskapital och habitus. I studierna framkom att den 
dominerande gruppen av lärare framför allt har ett pedagogiskt perspektiv, rektorer agerar 
utifrån ett administrativt och organisatoriskt perspektiv medan skolhälsovårdens personal har 
ett individinriktat perspektiv grundat i skolning inom hälso- och sjukvård. Dessa olika 
perspektiv, med olika utbildningskapital och habitus, kan inverka på professionella gruppers 
sätt att tänka och värdera. Bourdieu (2000) menar att människors handlingar, sätt att tänka och 
värdera olika situationer är ett resultat av människors habitus i ett specifikt socialt 
sammanhang.  
 
Det kulturella kapitalet är kopplat till makt och förstås genom det utbildningskapital olika 
aktörer har i skolan. Beroende på perspektiv och med annat kapital och habitus än hos den 
dominerande gruppen finns det en risk att skolsköterskans kapital och habitus, dvs. 
skolsköterskans kunskap från utbildning och erfarenhet, kan reduceras i det pedagogiska 
fältet. Enligt Heyman (1995) är kunskap kopplad till makt eftersom viss kunskap räknas som 
mer värdefull än annan i ett visst specifikt fält. Detta kan i sin tur leda till begränsat utrymme  
och begränsad möjlighet att utveckla skolsköterskornas arbete, vilket studierna i arbetet visar. 
 
Ett kapitals värde är relationellt och beroende av sin kontext ( Broady, 1991). Beroende på 
förändringar i samhället har efterfrågan och legitimitet för skolsköterskans kunskap och 
utbildningskapital skiftat. Under skolhälsovårdens uppbyggnadsperiod och i takt med att 
politiska och ideologiska syften legitimerade skolhälsovårdens utveckling var 
skolhälsovårdens och skolsköterskans arbete högt värderat och fick stort utrymme i skolan 
(Morberg, 1999). Uppfattningen om skolsköterskans kulturella kapital kan därmed anses vara 
kontextspecifik, anpassas efter olika syften och sammanhang och förändras allteftersom 
behoven förändras. Legitimeringen av utbildningskapitalet är således beroende av att det finns 
aktörer i skolan och övriga samhället som är beredda att uppfatta skolsköterskans utbildning 
och kunskap som värdefull.   
 
Kapitalbegreppet kan förändras genom att olika grupper utvecklar strategier för att öka värdet 
på sitt kapital och därmed hur deras kapital skall värderas i förhållande till andra (Broady, 
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1991). Studierna visade på behov av fortlöpande professionell utveckling för skolsköterskor, 
utvecklande av metoder för skolhälsovården, kompetensutveckling och en strukturerad plan 
för utbildning i ledarskap inom skolhälsovården för skolsköterskor med ledningsansvar. Detta 
kan vara strategier för att öka värdet på skolhälsovårdens kapital och habitus och därmed hur 
det värderas av andra professionella i skolans organisation. 
 
 

Konklusion 
Att vara ensam professionell med en otydlig professionell roll betyder begränsade möjligheter 
för skolsköterskor att utöva och utveckla sitt arbete. För att komplettera den kunskap och 
erfarenhet som skolsköterskor har och för att stärka legitimiteten för skolsköterskans arbete i 
skolan är det nödvändigt med en kontinuerlig utveckling av skolhälsovården och 
skolsköterskans arbete. Professionell utveckling, byggd på evidensbaserade metoder och 
aktuell forskning, samt vidare forskning om skolsköterskors behov av utbildning är nödvändig 
för att synliggöra skolsköterskans roll i skolan. 
 
Organisatorisk tydlighet, kompetensutveckling för att utveckla skolhälsovården baserad på 
aktuell forskning och i samarbete med universitet och högskolor samt forskning om ett 
professionellt ledarskap utifrån skolhälsovårdens behov behövs för att stärka och utveckla 
rollen som skolsköterska med ledningsansvar. Detta skulle även stärka skolhälsovårdens och 
skolsköterskornas position och profilera verksamheten för att möta samhällets förväntningar 
på skolhälsovårdens arbete bland barn och unga. 
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Summary in English 

Background 
School nurses were first employed in Sweden a few decades into the 20th century. The view at 
that time was that the school health care service should be a part of the improvement of 
population’s overall health, and this meant a new field of work for school nurses.  
 
School health care is stipulated in Swedish law. The Swedish National Board of Health and 
Welfare is the institution which has the overall responsibility for school health care in 
Swedish primary and secondary schools. The municipalities are responsible for providing 
school health care. In several areas in Sweden, a ‘head of school nursing’ has the overall 
responsibility for school health care within a defined area. 
 
Most of the school nurses are employed by schools, with a head teacher as their line manager. 
Their competence is based on training as a district nurse or a paediatric nurse. In schools they 
are often the only one of their profession. 

 
International studies have shown that the school nurse’s role is unclear and that there is 
limited support for their work. Uncertainties of the role of the school nurse are further 
contributing factor to the questioning of their function. Nevertheless, the effectiveness of the 
school nurse’s work has been poorly investigated which has led to limited justification of their 
role. It seems that lack of information about the school nurse’s role, the difficulty school 
nurses have in making their work noticed, absence of research regarding the school nurse’s 
work together with increased demands for efficiency has led to the questioning of the need of 
their function. Evidence of effectiveness is also necessary in order to show the importance of 
the school nurse’s work to politicians and other decision-makers. 
 
A perspective that relates to the present study is Bourdieu’s ideas of the system of 
dispositions: the capital, habitus and field. Capital, habitus and field are key concepts and are 
used in relation to each other. The concept of capital refers to recourses of either real 
character i.e. finances or a symbolic character. The symbolic capital can refer to knowledge or 
titles and is grounded in attributes that are valuable to different groups. 

 
The concept of habitus is close to the theory of capital and refers to competencies gained 
from upbringing, experiences, and schooling. The concept of field in Bourdieu’s research 
refers to the study of dominance differences between individuals or professional groups, in 
this study between school personnel and school health nurses. The concept of field is used 
to explain the situations in which groups with some autonomy have something in common 
or struggle for things that are viewed as important capital. The school environment is an 
example of a field and can be explained as a small community with hierarchies based on 
specific areas of knowledge and a historical culture. In this field the school nurse exists as a 
lone worker with a different culture and capital. The way the school nurse is experienced 
within the school field depends on how the school nurse's symbolic capital and habitat are 
valued and legitimised.  

 

Aim 
The overall aim of the thesis was to explore school nurses’ perceptions of their work and 
work situation within the educational setting. The objectives were to firstly research the 
impact of the school nurses’ work within the educational setting, and secondly to explore the 
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possibilities head school nurses have in developing school health care and school nurses’ 
work. 
 
The specific objectives were: 
 
Study 1: to gain a deeper understanding of school nurses’ perceptions of their opportunities 
for practicing and handling health support work within the educational system. 
 
Study 2: to gain a deeper understanding of how Swedish head school nurses perceive their 
leadership in developing school health care and school nurses’ work. 

 

Method 
The first study was based on data collected through focus group interviews with 24 school 
nurses from areas of Sweden with different geographical locations, socioeconomic status 
and cultural background. The questions concerned the school nurses’ views of various 
aspects of their work situation.  
 
The second study was based on 11 individual interviews with nine head school nurses. For 
verification one more interview was held by telephone. The method of grounded theory 
guided the data collection and analysis. The questions focused on the way in which they 
coordinated school health care and the strategies they used to implement it within the 
educational system and local schools. In accordance with grounded theory data collection 
and analysis proceeded simultaneously.  
 
All interviews were transcribed verbatim and read through several times in order to obtain a 
sense of the content. Analysis of data can be described in two phases (initial coding and 
focused coding) in line with constructivist grounded theory approach taking the perspective 
that people create social realities through their interpretation as well as through individual 
and collective actions. The main analysis with the conceptual analysis and categorisation 
was carried out by the whole research group. 
 

Results 
Study 1 
The results describe the conditions for practicing health supporting work within the          
educational system. The school nurses expressed concern about practicing individual    
health support work due to poor legitimacy and space within the educational context. 
 
The school nurses experienced themselves as outside the dominant educational team at school.  
Being the link between the school and the medical service in individual health related cases, i.e. 
transferring the needs of these children from the medical to the school setting provided a more 
clear position and legitimacy of school health personnel.  All participants viewed their availability, 
individual support and giving time for pupils as one of the most important functions in practicing 
school health care. Being available was considered as a prerequisite for their supporting role.  
 
The participants experienced their work positively related to their autonomy but negatively as 
regards their experienced isolation from colleagues. Lone working could entail a sense of 
uncertainty and vulnerability when faced with difficult decisions or acute situations.  
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Limited opportunities for further professional development were also described. In most 
cases, the school nurses relied on their previous medical experience and experience gained 
during their working life.  
 
The clear and explicit need to be accessible and flexible was central in almost all interviews and   
could at times be experienced as a dilemma. The participants discussed the dilemma of how to 
increase the school health work’s profile. To make their work more evident and with a clearer 
profile was viewed by most as important in order to argue for the importance of the school nurse’s 
profession in the future. 

 
Study 2 
The results describe how head school nurses experience their leadership in developing school 
health care and school nurses’ work. 

 
Overall school health care, stipulated by law, was described by the head school nurses as a 
formalised part and an important arena for promoting the health of children and young people.  
 
Limited opportunities and restricted conditions and regulations, as well as lack of interest and 
knowledge about school health care, made it difficult to inform political and organisational 
leaders about the contribution of school health care as well as the work done by school nurses. 
The restricted conditions experienced by the head school nurses were described and 
understood in the sense of background and perspectives in school health care differing from 
those of the educational organisation. 

 
The head school nurses’ specific position was experienced as a pioneering job, working 
alone and in isolation, but also with some autonomy in interpreting school health care, and 
some freedom in creating their own goals for school health care, given some set frameworks 
and financial restrictions. In order to deal with their experienced limited autonomy and their 
role as a link between organisational leaders, head teachers and school nurses, the head 
school nurses used various strategies to maintain and strengthen the position, legitimacy and 
interpretation of school health care. 
 
The head school nurses described that there were no clear goals for their competence 
development. Knowledge and experience as a local school nurse was seen as an important 
qualification on which to base working as a head school nurse.  
 
The participants described that space and legitimacy for the work of school nurses depended 
on trust and a good relationship between the head school nurse and the head teachers, as well 
as the local politicians and organisational leaders.  It was also reported that there was a clear 
and explicit need for school nurses to be unafraid and able to act, competent and flexible. As 
the school nurses work in isolation from colleagues this was seen as a prerequisite for school 
health work in the local schools and for the space given to the work of school nurses. To 
strengthen the school nurses in their lone working situation, the head school nurses stressed 
the importance of giving individual support to school nurses. Sometimes these practical tasks 
were described as taking too large a part of the head school nurse’s time, which had an impact 
on developing school health care for the future. 
 
Conclusion 
In conclusion, the result of these studies show that being a lone professional with an unclear 
professional role meant that there were restricted opportunities for providing school health 
care. In order to strengthen the legitimacy of school health care and school nurses work, it is 
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necessary to provide continuous professional development for the individual and develop 
methods for school health care work. 
 
Stated goals for school health care in general, a structured plan for education and training in 
school health care management, based on research and in cooperation with the academic 
world, would develop the head school nurses’ profession, strengthen the position of school 
health care and advance the work of school nurses. 
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