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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Det finns flera bakomliggande orsaker till att unga konsumerar alkohol.  Lagar 

och förordningar finns till för att hindra minderåriga från att bruka alkohol. Trots detta har ett 

högt antal minderåriga ett riskbeteende relaterat till användningen av alkohol och dessa 

individer respekterar inte lagen. Skolsjuksköterskan har en betydande roll i preventionsarbetet 

mot minderårigas alkoholkonsumtion och använder flera strategier för att främja barn och 

ungas hälsa. 

 

Syfte: Att beskriva skolsjuksköterskans hälsofrämjande strategier mot minderårigas 

alkoholkonsumtion. 

 

Metod: En litteraturöversikt baserat på tio kvalitativa studier. 

 

Resultat: Två kategorier kunde urskiljas utifrån syftet: hälsosamtal och familjestrategier.  

Ur kategorin hälsosamtal urskiljs subkategorierna hälsoenkät och motiverande samtal. Dessa 

strategier har visat sig vara effektiva i det hälsofrämjande arbetet som skolsjuksköterskan 

utför. Ett bifynd presenteras i resultatet i form av hinder för de hälsofrämjande strategierna. 

 

Slutsats: De hälsofrämjande strategierna som skolsjuksköterskan använder i 

preventionsarbetet mot minderårigas alkoholkonsumtion är gynnsamma för att individanpassa 

arbetet och motivera till beteendeförändring. Många sociala hinder samt hinder i 

organisationen står i vägen för preventionsarbetet.  

 

Klinisk betydelse: Genom att studera skolsjuksköterskans hälsofrämjande strategier mot 

minderårigas alkoholkonsumtion åsyftar studien att kunna utveckla och uppmärksamma 

arbets-och preventionsstrategier. Detta för att skolsjuksköterskan ska kunna nå ut till de 

minderåriga som idag utvecklar ett riskbeteende relaterat till alkohol. 

Nyckelord: Skolsjuksköterska, Hälsofrämjande strategier, Alkohol, Minderåriga, Prevention. 

 

 



 

 

Abstract 

 

Background: There are several causes for the consumption of alcohol among young people. 

Laws and regulations aim to prevent minors from using alcohol. A high number of minors 

break the laws and have a risky lifestyle related to alcohol. The school nurse plays a 

significant role in this prevention and uses multiple strategies to promote children’s and 

young people’s health. 

 

Objective: To describe the school nurse's health promotion strategies against underage 

drinking. 

 

Method: A literature review based on ten qualitative articles.  

 

Results: Two categories could be identified based on the aim: health dialogue and family 

strategies. From the category health dialogue two subcategories where acknowledged:  health 

survey and motivational intervening. These strategies have proven to be effective in health 

promotion performed by the school nurse. An incidental finding is presented in the results as 

barriers to health promotion strategies.  

 

Conclusion: The strategies that school nurses use as prevention to reduce alcohol drinking 

among minors is beneficial for individual targeting and to motivate behavioral change. 

Alcohol prevention from a school nurses perspective is challenging due to social and 

organizational obstacles. 

 

Clinical significance: By studying the school nurse health promotion strategies against 

underage drinking the study refers to develop and recognize work and prevention strategies. 

This is because the school nurse should be able to reach out to minors that today develop a 

risk behavior related to alcohol. 

 

Keywords: School Nurse, Health promotion strategies, Alcohol, Minors, Prevention. 
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Inledning 

 

Trots preventionsarbete mot alkoholkonsumtion hos minderåriga är antalet unga som 

konsumerar alkohol högt. Under vår uppväxt har vi mött många minderåriga som konsumerar 

alkohol. Det har gett oss funderingar och frågor om vad det är för preventionsarbete som 

utförs mot ungas alkoholanvändning. Vi kontaktade Maria Ungdom som arbetar med 

ungdomar som överkonsumerar alkohol. Enligt en undersköterska med mångårig erfarenhet, 

är förekomsten av alkoholkonsumerande minderåriga hög. Den anställda vid Maria Ungdom 

uttryckte att det råder brist på ett nationellt preventionsarbete och att samarbete mellan olika 

instanser efterfrågas. Vi ville därför undersöka de hälsofrämjande strategier som 

skolsjuksköterskor (SSSK) använder sig av i utförandet mot minderårigas alkoholkonsumtion.  

Bakgrund 

Hälsofrämjande arbete 

Hälsofrämjande arbete definieras av Världshälsoorganisationen (WHO) som en process, 

vilken skall innefatta psykisk, fysik, mental och social hälsa (Pellmer & Wramner, 2007).  

Vidare beskrivs det att arbetet skall främja dessa tillstånd genom att öka möjligheterna för 

enskilda individer, samt för hela arenor så som skolan. 

Pellmer och Wramner (2007) beskriver att det sedan 2003 finns elva nationella folkhälsomål i 

Sverige som syftar till att hela befolkningen ska ha en god hälsa. Folkhälsomål nummer elva 

beskrivs på följande sätt:  

”Målområde 11: Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och 

dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande” (s. 197). 

I målet menar författarna att det ingår en strävan efter att barn och ungdomar i Sverige ska 

växa upp i en alkoholfri omgivning. Pellmer och Wramner (2007) beskriver att målet avser att 

unga ska få en sundare relation till alkohol där färre berusningstillfällen och senare debut av 

alkoholkonsumtion eftersträvas. 
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Lagar och skolhälsovård 

 

I Sverige är antalet minderåriga som konsumerar alkohol högt. Femtioåtta procent av 15-åriga 

flickor uppger att de har konsumerat alkohol samt 65 procent av de jämnåriga pojkarna. Detta 

trots att det är förbjudet att inhandla alkohol samt förbjudet att sälja till minderåriga 

(Pettersson, Özdemir & Eriksson, 2011). Alkohollagen (2010:1622), Kap 3, §7, fastslår 

följande:  

”Alkoholdrycker får inte säljas eller annars lämnas ut till den som inte har fyllt 20 år. 

Beträffande folköl gäller motsvarande den som inte har fyllt 18 år. Servering av 

alkoholdrycker får ske till den som har fyllt 18 år”. 

Barnkonventionen (Unicef.se, u.å.) menar att varje individ under 18 år är ett barn vilket 

innebär att de över 18 år definieras som vuxna. 

Lagar och förordningar mot minderårigas alkoholkonsumtion har visat sig ha liten effekt för 

att motverka att unga brukar alkohol och därför har SSSK en betydande roll i 

preventionsarbetet där hälsoutbildning och hälsofrämjande insatser är grundläggande (Davies, 

2012). Socialstyrelsen (2004) tar upp skolhälsovården som en av de viktigaste grundstenarna 

för att påverka barn och ungas hälsa. Skolhälsovården ska enligt Socialstyrelsen arbeta 

preventivt för barn och ungas psykiska och fysiska hälsa samt individuellt efter elevernas 

specifika behov. Skolhälsovården ska också vara ett stöd för eleverna i att välja en 

hälsosammare livsstil och förhindra dåliga vanor så som riskbeteenden som kan orsaka ohälsa 

(Socialstyrelsen, 2004). 

Elevhälsa innefattar enligt svenska skollagen skolhälsovård och resterande elevvård i Sverige. 

Skollagen styrs med syfte att främja barn och ungas utveckling och lärande med hälsa i åtanke 

(Morberg, 2012a). Enligt Skolverket (2012) skall elevhälsa finnas till för alla barn och 

ungdomar inom Sveriges skolväsen. Elevhälsan ska arbeta med specifika områden så som 

kunskapsspridning om alkohol, detta för att elevhälsans främsta uppgift är att arbeta 

förebyggande och hälsofrämjande för elevernas välmående. SSSK, kurator och psykolog är 

några av de professioner som ska inkluderas i elevhälsans arbete. Professionerna ska finnas 

tillgängliga för eleverna för att kunna tillgodose de uppdrag som elevhälsan innefattar (a.a.).  
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Trots att Skolverket (2012) menar att elevhälsans uppgift är att se till att alla skolor har 

tillgång till professioner som kurator, psykolog och SSSK så har Skolinspektionens (2012) 

granskning visat att fyra procent av Sveriges grundskolor helt saknar psykolog, sju procent 

har ingen tillgång till kurator och 0,7 procent saknar tillgång till SSSK som är den profession 

som eleverna i första hand skall vända sig till. 

Faktorer som orsakar riskbeteenden 

 

Enligt Zaborskis, Sumskas, Maser och Pudule (2006) är samhällsförändring en viktig 

bakomliggande faktor till att ungdomar utvecklar ett riskbeteende, så som hög 

alkoholkonsumtion. I de baltiska länderna Estland, Litauen och Lettland ökade ungas 

alkoholkonsumtion enormt när de genomgick en politisk och socioekonomisk förändring. 

Studien visar att 52 procent av alla 15-åriga pojkar i de baltiska länderna uppgett att de varit 

berusade mer än två gånger jämförelsevis med åtta år tidigare då det endast var 30 procent. 

Flickorna uppgav en ökning från 15 procent till 36 procent under samma period (a.a.). 

Kulturella skillnader kan också påverka alkoholkonsumtionen enligt Rolando, Beccaria, 

Tigerstedt och Törrönen (2012). Författarna menar att kulturen har en stor betydelse för hur 

tidigt ungdomar börjar konsumera alkohol samt hur de dricker. I Italien konsumerar 

ungdomar måttliga mängder alkohol regelbundet i sin vardag medan ungdomar i Finland 

konsumerar alkohol mer sällan men i betydligt större mängd för att bli berusade. Detta visar 

på att länderna har olika synsätt gentemot alkohol vilket också påverkar ungdomarnas 

användning av alkohol (a.a.). 

Barn och ungdomars sätt att se på alkohol kan påverkas utav deras föräldrar (Pitkänen, 

Kokko, Lyyra & Pulkkinen, 2008). Författarna beskriver att benägenhet för en tidig 

alkoholdebut bland ungdomar ökar i familjer där ungdomarna upplevt ett lågt engagemang 

och känt avsaknad av kärlek och omsorg från föräldrarna. Enligt Pitkänen et al. har det visat 

sig att ungdomar som växt upp med endast en förälder dricker i större utsträckning än de som 

vuxit upp med båda föräldrarna. Pitkänen et al. skriver att ungdomar som vuxit upp med 

föräldrar som själva konsumerat mycket alkohol är mer benägna att ha en tidig alkoholdebut 

jämfört med de ungdomar som vuxit upp i en familj utan alkohol (a.a.). Även Kiernan, Ni 

Fhearail & Coine (2012) påtalar föräldrarnas inflytande i ungdomarnas relation till alkohol. 

Ungdomar som sett sina föräldrar konsumera stora mängder alkohol har lättare att anamma 
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denna attityd som då kan uppfattas som normal. Tinnfält, Eriksson och Brunnberg (2011) 

menar att ungdomar som levt med alkoholiserade föräldrar har benägenhet att själva hamna i 

missbruk eller utveckla andra riskfyllda hälsobeteenden. 

Hälsokonsekvenser 

Skadligt bruk av alkohol är ett växande problem bland ungdomar i Europa. Det har visat sig 

vara en trend att ungdomar som konsumerar alkohol i tidig ålder intar höga halter av alkohol 

vid enstaka tillfällen för att bli onyktra (Davies, 2012). Att minska minderårigas 

alkoholkonsumtion är av stor betydelse ur ett samhällsperspektiv då det finns en högre risk att 

bli alkoholberoende vid vuxen ålder om man börjat konsumera alkohol tidigt i sin ungdom 

(Pettersson et al., 2011).  

Risken att utsätta sig själv eller andra för skada ökar markant vid förtäring av alkoholhaltig 

dryck och är därför ett stort problem inte bara för den som konsumerar alkohol utan även för 

andra i omgivningen. Risken för skador är också högre för yngre individer som konsumerar 

alkohol då deras hjärnor inte är färdigutvecklade och riskerar att ta större skada av alkohol än 

en vuxen individ (Davies, 2012). I Storbritannien har 2 procent av alla flickor och 4 procent 

av pojkarna mellan 15 och 16 år vårdats på sjukhus för sina skador som en följd av för högt 

alkoholintag. Antalet alkoholorsakade sjukhusinläggningar bland barn och unga fortsätter att 

öka (Kiernan, Ni Fhearail & Coine, 2012). Enligt Jepson, Harris, Platt & Tannahill (2010) var 

alkohol den bakomliggande orsaken till 6,3 procent av alla dödsfall i Europa under en 

tidsperiod motsvarande ett år. Från Sverige hittades ingen data med uppgifter om hur hög 

andelen skadade eller avlidna var. 

Könsskillnader 

Det har påvisats att pojkar har ett mer riskfyllt förhållande till alkohol och dricker sig ofta mer 

berusade än flickor. Därför är det fler pojkar än flickor som får allvarliga skador eller 

påföljder på grund av förtäring av alkohol (Pitkänen et al., 2008). I de baltiska länderna är det 

drygt dubbelt så många minderåriga pojkar än flickor som konsumerar alkohol varje vecka 

medan flickor dricker mer sällan (Zaborskis et al., 2006). Det har däremot visat sig att fler 

flickor än pojkar dricker alkohol i tidigt ålder. Bland 14-åringarna i Finland uppger 40 procent 

av flickorna att de redan prövat att dricka alkohol jämförelsevis med 35 procent av pojkarna 

(Pitkänen et al., 2008).  
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Skolsjuksköterskans profession 

 

Morberg (2012b) menar att SSSKs arbete har en sammankoppling med hur invånarnas 

hälsotillstånd utvecklat sig i Sverige. Tidigare hade SSSKs preventionsarbete en mer 

sjukdomsförebyggande inriktning men på senare år har SSSKs arbete utvecklats till ett 

hälsofrämjande arbete. Jepson et al. (2010) beskriver förändringar över tiden för SSSKs 

profession. Vidare skriver författarna att SSSKn idag i större utsträckning arbetar med sociala 

faktorer som att förebygga riskbeteenden, där alkoholkonsumtion bland barn och ungdomar 

ingår. 

Hälsofrämjande omvårdnad tillhör grunden i SSSKs arbete där elevens behov ska ses som en 

central del (Morberg, 2012b). Individens behov och erfarenheter ska respekteras och vara 

ståndpunkten i SSSKs preventionsarbete där mötet mellan eleven och SSSKn är mittpunkten 

för arbetet. Dessa möten ska innefatta respekt, jämlikhet och delaktighet av SSSKn för att på 

bästa möjliga sätt hjälpa eleven. I det hälsofrämjande arbetet ska även sjukdomsförebyggande 

ståndpunkter vägas in. Arbetet ska motverka riskbeteenden samt ta till vara på det friska hos 

eleven (a.a.). 

Problemformulering 

 

Prevention för att minska minderårigas förtäring av alkohol existerar men forskning visar att 

överkonsumtionen kvarstår och att det ej minskat över tid. Följaktligen är det värdefullt att 

studera nuvarande preventionsarbete och SSSKs strategier i arbetet. SSSKn har möjlighet att 

främja ungas hälsa genom att sprida kunskap om riskbeteenden relaterade till alkohol. Trots 

detta finns det minderåriga som utvecklar ohälsosamma alkoholvanor. Minderårigas höga 

alkoholkonsumtion kan påverkas av olika faktorer och förutsättningar och därför krävs det att 

SSSKn använder sig av olika strategier för att möta och påverka individer i riskzon.  

 

Syfte 

 

Syftet är att beskriva skolsjuksköterskans hälsofrämjande strategier mot minderårigas 

alkoholkonsumtion. 
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Metod 

 

Design 

 

Författarna till examensarbetet har valt att genomföra en litteraturstudie med kvalitativ ansats 

baserad på originalartiklar. Friberg (2006) menar att en litteraturöversikt/studie är ett ansenligt 

och bra utformat arbetssätt för att tydliggöra och studera ett forskningsområde. 

En kvalitativ design är lämplig att använda när ett arbete ska delvis byggs på intervjubaserade 

artiklar (Henricson & Billhult, 2012). 

Urval 

 

Studien inkluderar enbart vetenskapliga artiklar som är Peer Reviewed samt bedömda att vara 

av medelhög till hög kvalitetsnivå inkluderas i studien. Artiklarna ska vara skrivna på 

engelska eller svenska och vara publicerade mellan 2003 - 2013. Årtalen för inkluderade 

artiklar valdes för att återspegla minderårigas alkoholkonsumtion under en tioårsperiod. 

Vidare skall artiklarna ha sitt ursprung inom Europa samt att endast barn och ungdomar i 

åldern 11 - 17 år inkluderas i studien. 

Författarna till studien har valt att granska de tio valda originalartiklarna med hjälp av en 

granskningsmall för kvalitativa artiklar framtagen av Statens Beredning för medicinsk 

Utvärdering (SBU, 2010), (Bilaga 1). Granskning av data är av största vikt för att en 

forskning ska vara evidensbaserad. Genom att granska att forskaren på ett systematiskt och 

ändamålsenligt tillvägagångssätt samlat in data blir forskningen av högre kvalitet (Polit & 

Beck, 2010).  

Datainsamlingsmetod 

 

Vid insamling av data till studien har författarna valt ut sökord som är relaterade till studiens 

syfte. Artiklarna till studien söktes fram genom sökmotorn EBSCO där databaserna CINAHL, 

Academic Search Elite, AMED och Medline ingår.  Datainsamlingen startades med sökorden 

”School nurse, Health dialogue och Alcohol”. Orden söktes först fram enskilt vilket 

resulterade i ett stort antal artiklar med irrelevant innehåll för studien. Sökorden kombinerades 

sedan samman med hjälp av Boolesk söklogik.  
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Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011) menar att med hjälp av Boolesk söklogik kan ämnen 

kopplas samman. Operatorn AND infogas mellan två eller flera sökord för att finna data som 

innehåller alla sökta ämnen.  

Sökningen i sin helhet resulterade i ett antal titlar som lästes av författarna. Där artikeltiteln 

ansågs relevant lästes artikelns abstract. Totalt blev antalet abstract som kopplades till studien 

25 artiklar. Utifrån dessa ansågs tio artiklar vara väsentliga för studiens syfte, samt uppfyllde 

bestämda inklusionskriterier (Tabell 1). 

Tabell 1. Sökmatris. 
 

Sökmotor och 

databas  

Sökord  Antal 

träffar  

Antal lästa 

titlar och 

abstract  

Antal 

lästa 

artiklar  

Inkluderade artiklar i 

resultatet (Numrerade 

efter artikelmatrisen)  

EBSCO  

CINAHL, AMED, 

Medline och 

Academic Search 

Elite  

040114  

School nurse AND Alcohol 

AND Health dialogue  

37  11  6  3, 4 & 8  

EBSCO  

CINAHL, AMED, 

Medline och 

Academic Search 

Elite  

070214  

Pressure AND Alcohol 

misuse AND Adolescents 

AND Socioeconomic 

factors  

35  11  5  9  

EBSCO  

CINAHL, AMED, 

Medline och 

Academic Search 

Elite  

220114  

Health dialogue AND 

School health nursing  

236  20  4  1 & 7 

EBSCO  

CINAHL, AMED, 

Medline och 

Academic Search 

Elite  

060214  

Empowerment AND 

Alcohol AND Dialogue  

500  8 3  2  

EBSCO  

CINAHL, AMED, 

Medline och 

Academic Search 

Elite 

030314 

Health dialogue AND 

Experiences AND 

Adolescents 

164 9 5 10 

EBSCO  

CINAHL, AMED, 

Medline och 

Academic Search 

Elite  

180214  

Health dialogue AND 

School nurse  

92  6  2  5 & 6  
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Dataanalys  

Författarna till studien har valt att använda sig av en kvalitativ innehållsanalys inspirerad av 

Lundman och Hällgren Graneheim (2010) för att tolka de tio utvalda originalartiklarnas 

resultat, som sedan ligger till grund för studiens resultat. Kvalitativ innehållsanalys används 

inom omvårdnadsforskningen och fokuserar på förklaring och tolkning av texter. Skillnader 

och likheter har en central roll i en kvalitativ innehållsanalys.  Ur så kallade meningsbärande  

enheter tas likheter och skillnader ut, vilka sedan tolkas och analyseras till slutgiltiga 

kategorier (Tabell 2).  Detta sätt utförs för att få en djupare förståelse och tolkning av textens 

innehåll (Lundman & Hällgren Graneheim, 2010). 

Tabell 2. Innehållsanalys inspirerad av Lundman och Hällgren Graneheim. 

 

Meningsbärande enhet Kod Subkategori Kategori 

Hälsosamtalet skall 

fokusera på elevens 

styrkor och resurser för 

att förmå dem att göra 

hälsosamma val och 

förbli hälsosamma som 

vuxna. 

Skolsjuksköterskan 

skall handleda eleven 

till att bättre ta kontroll 

över sin egen hälsa. 

Hälsosamtalet ger SSSKn 

möjlighet motivera 

individer att använda sina 

styrkor och resurser för 

att ta kontroll över sin 

hälsa. 

Under hälsosamtalet kan 

SSSKn påverka individer 

att göra hälsosammare 

val.  

Hälsosamtal. 

 

Studien ska vara baserad på verkliga och sanningsenliga resultat och därför har författarna 

valt att använda en induktiv ansats vid granskning av artiklarnas innehåll. Induktiv ansats är 

enligt Olsson och Sörensen (2007) bra att använda i kvalitativa studier då det lyfter fram 

verkligheten genom intervjuer och observationer. Författarna menar att vetenskapliga studier 

vanligtvis grundar sig i frågor och funderingar kring ett eller flera ämnen. Frågeställningen 

startar forskningsprocessen och är grunden för arbetet där en induktiv ansats kan antas (a.a.).  
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1. Författarna läste individuellt de 25 utvalda artiklarna för att avgöra artikelns relevans till 

syftet. De artiklar som ansågs relevanta valdes ut och tolkades av båda författarna. De 

irrelevanta artiklarna plockades bort och uteslöts ur studien. 

2. Tio artiklar återstod och dessa lästes igenom ytterligare två gånger för att författarna skulle 

få en tydligare uppfattning av innehållet.  

3. En induktiv ansats användes för att urskilja likheter och skillnader i artiklarnas resultat. För 

att kategorisera de likheter och skillnader som framkommit valdes att använda en 

innehållsanalys inspirerad av Lundman och Hällgren Graneheim (2010). 

4. Meningsbärande enheter hittades i texterna och kondenserades till koder med hjälp av post-

it lappar. Koderna diskuterades och sorterades ut av författarna och bildade subkategorier 

genom att kombinera post-it lapparna.  

5. Subkategorier kondenserades ytterligare för att slutligen bilda kategorier till studiens 

resultat. Författarna kom fram till tre kategorier, en subkategori samt ett bifynd (Tabell 3). 

Tabell 3. Resultatmatris. 

 

 

Kategorier 

 

Artiklar numrerade efter artikelmatrisen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hälsosamtal 

(Hälsoenkät & Motiverande samtal) 

x x x x x x x x  x 

Familjestrategier x        x x 

Bifynd - Hinder x x    x x  x x 

 

Ett bifynd i form av hinder inkluderas i resultatet då det visade sig ha en stor påverkan på 

utfallet av de hälsofrämjande strategierna.  
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Etiska aspekter 

 

I ett vetenskapligt arbete krävs det att författaren utgått från ett moraliskt och etiskt perspektiv 

(Kjellström, 2012). Att plagiera, förvränga eller manipulera data innebär att ett etiskt 

perspektiv uteblir. Genom att inkludera etik i en studie påvisar det dess validitet och kvalitet. I 

studien inkluderades endast vetenskapliga artiklar som är etiskt granskade.  

Vetenskapsrådet (2011) menar att det är en kvalifikation att ett forskningsprojekt är etiskt 

granskat och att det ska finnas ett etiskt tankesätt och förhållningssätt som respekterar både 

forskningen och dess deltagare. Polit & Beck (2010) hänvisar till att en finkänslighet bör 

beaktas vid datainsamling då data oftast bygger på individers personliga upplevelser och 

erfarenheter. Vetenskapsrådet (u.å.) hänvisar till fyra olika aspekter som det bör tas hänsyn till 

vid vetenskaplig forskning. Aspekterna inkluderar det skydd som måste finnas för de 

deltagande individerna. Vetenskapsrådet beskriver krav på att det skall finnas information och 

samtycke samt att studier ska vara konfidentiella och inte utnyttja deltagarna. 

Författarna till studien har under skrivprocessen eftersträvat ett etiskt tänkande. Genom att 

endast använda data från artiklar som påvisar etiskt medvetenhet samt att deltagarnas 

integritet beaktats blir studien sanningsenlig och etiskt motiverad.  Det förelåg en tanke om att 

ej utgå från egna förutfattade meningar om ämnet utan redovisa det faktiska resultatet.  

Kjellström (2012) anser att det redovisade resultatet i en vetenskaplig studie ej bör utgå från 

egna värderingar och erfarenheter utan ska grunda sig på forskning. Detta var målsättningen 

med studien. 
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Resultat 

 

Syftet med studien var att beskriva hälsofrämjande strategier som SSSKn använder sig av i 

arbetet för att förebygga minderårigas alkoholkonsumtion. Studiens resultat utföll i två 

kategorier: hälsosamtal, med subkategorierna hälsoenkät och motiverande samtal, kategorin 

familjestrategier och ett bifynd: hinder (Tabell 4). 

Tabell 4. Redovisning av resultatet. 

 

 

 

 

Kategori 1. Hälsosamtal 

 

SSSKn kommer i kontakt med alla skolelever under så kallade hälsosamtal vilket ger SSSKn 

möjligheten att möta varje individ enskilt (Rising Holmström, Asplund & Kristiansen, 2013). 

Hälsosamtalet med SSSKn har visat sig vara gynnsamt för att förhindra alkoholkonsumtion 

bland minderåriga. I Sverige erbjuds alla elever dessa hälsosamtal minst tre gånger under 

grundskolan samt ytterligare en gång för de elever som läser på gymnasiet. Detta innebär att 

SSSKn får möjlighet att träffa och nå ut till alla barn och ungdomar i Sverige (Golsäter, 

Sidenvall, Lingfors & Enskär, 2010). 

Arnesdotter, Olander och Ragneskog (2008) beskriver att hälsosamtalet bygger på att SSSKn 

har ett individuellt samtal med varje elev där det diskuteras levnadsvanor och hälsorisker. 

Samtalet avser att visa för elever hur de själva kan påverka sin hälsa genom att leva 

hälsosamt. Tillvägagångsätten för hälsosamtalet varierar för olika SSSKor men målet är det 

samma, att främja hälsa för eleverna (a.a.). För att kunna främja hälsa och nå ut till varje 

individ skriver Johansson och Ehnfors (2006) att SSSKn upplever att individuella hälsosamtal 

med eleverna är det bästa alternativet. Pirskanen, Pietilä, Halonen & Laukkanen (2006) 

beskriver att eleven under hälsosamtalet besvarar frågor angående levnadsvanor samt deras 

 

Hälsosamtal 

(1) 

 

Familje-

strategier 

(2) 
Hälsoenkät 

 

Bifynd 

(Hinder) 
Motiverande 

samtal 
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fysiska och psykiska hälsa. Frågorna kan vara olika formulerade samt olika många men 

innefattar alltid frågor som rör fysisk aktivitet, sociala förhållanden, tobak-och narkotikabruk 

samt alkoholanvändning (a.a.).  

För att hälsosamtalen ska ha så bra effekt som möjligt finns det faktorer som måste uppfyllas. 

En viktig faktor för ett bra hälsosamtal är SSSKs bemötande mot eleverna. För ett fungerande 

preventionsarbete är det avgörande att SSSKn visar eleverna respekt, har en positiv inställning 

och inte verkar dömande (Pirskanen, Laukkanen & Piatilä, 2007). Vidare skriver Pirskanen et 

al. att stöd och konkreta råd underlättar för eleven att anamma en hälsosammare livsstil. Även 

Brobeck, Bergh, Odencrants & Hilding (2011) beskriver SSSKs bemötande som en avgörande 

faktor i hälsosamtalet. Genom att SSSKn visar förståelse och sympati för individens situation 

istället för att skuldbelägga, kan hälsosamtalet få ett positivt resultat. Brobeck et al. skriver att 

Motiverande samtal/Motivational interviewing (MI-metoden) kan hjälpa SSSKn till ett bra 

bemötande. 

Hälsoenkät 

I några skolor i Sverige får eleverna fylla i en hälsoenkät innan hälsosamtalet. En hälsoenkät 

kallas för ”Hälso-och livsstilsverktyget” och är ett frågeformulär med 45 frågor utarbetade för 

att få fram den information om elevens hälsa som kan vara relevant att diskutera under 

hälsosamtalet, exempelvis elevens relation till alkohol (Golsäter, Sidenvall, Lingfors & 

Enskär, 2011). Johansson och Ehnfors (2006) beskriver att frågeformulär är stödjande för 

SSSKn då frågorna inriktar sig på riskbeteenden och hälsoproblem.   

Golsäter et al. (2011) skriver att med hjälp av en hälsoenkät kan SSSK förbereda sig inför 

varje individs hälsosamtal och på ett effektivt sätt ta upp de ämnen som enligt enkäten bör 

beröras. Genom att eleverna i förväg fyller i enkäten ges eleverna möjlighet att reflektera över 

frågornas betydelse och SSSKn får möjlighet att granska svaren (a.a.). Johansson och Ehnfors 

(2006) skriver att ungdomar som fått ta del av en hälsoenkät innan sitt hälsosamtal upplevt det 

positivt att möta SSSKn. Ungdomarna beskrev att de kunde förbereda sig på de frågor som 

nämnts i hälsoenkäten och på så sätt få ut så mycket som möjligt av samtalet. 
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Motiverande samtal (MI) 

MI ska fokusera på den enskilda individens situation och ska anpassas efter individens egen 

vilja att förändra eller påverka sin hälsa utifrån riskbeteenden som upplevs vara ett problem 

för individen själv (a.a.). Brobeck et al. (2011) beskriver MI som en lämplig strategi för att 

hjälpa individen med riskbeteenden. MI har i första hand som mål att individen själv ska ta 

kontroll över sitt liv. SSSKn kan sedan med hjälp av sin kunskap ge råd om riskerna och 

motivera till livsstilsförändring. Brobeck et al. beskriver att MI är en effektiv strategi i sin 

helhet för att främja hälsa och förebygga hög alkoholkonsumtion. MI är en strategi med gott 

resultat både på lång också kort sikt (a.a.). 

Till skillnad från hälsosamtalet som fokuserar på individens psykiska och fysiska hälsa i sin 

helhet, fokuserar MI specifikt på motivering och livsstilförändring vid riskbeteenden 

(Arnesdotter et al., 2008). MI används vid information och rådgivning och går att applicera 

under hälsosamatlet som ett lämpligt verktyg (Rising Holmström et al, 2013). Enligt Rising 

Holmström et al. (2013) går MI ut på att förbereda individer till att förändra och utveckla ett 

hälsosamt beteende. Detta görs genom att visa förståelse och känna igen de motgångar som 

individer kan uppleva samt vara ett stöd i att lösa motgångarna. Studier har visat att elever 

som har sina hälsosamtal grundade på MI upplever att de får ut mer av samtalet då SSSKs roll 

vid ett MI-samtal är konkret och gör det tydligt för eleverna hur de kan gå tillväga för att 

förändra sitt beteende (Arnesdotter et al., 2008). Enligt Johansson och Ehnfors (2006) är 

SSSKs bemötande av betydelse för att ungdomarna ska känna tillförlitlighet till SSSKn. 

Vidare beskriver författarna vikten av att SSSKn har ett professionellt förhållningssätt som 

innefattar goda råd baserade på evidensbaserad kunskap. 

I Finland använder SSSKn olika utarbetade strategier som exempelvis MI för att på bästa sätt 

möta eleverna under hälsosamtalen (Pirskanen et al., 2006). Denna strategi används även i 

Sverige, Storbritannien och Danmark (Arnesdotter et al., 2008). MI är en bra strategi för att 

förbättra hälsosamtalens utgång. SSSKn som håller i hälsosamtal beskriver MI som en 

lämplig strategi för att arbeta hälsofrämjande (Golsäter et al., 2010).  
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Kategori 2. Familjestrategier 

 

För att elevens hälsa ska främjas krävs det enligt Reuterswärd och Lagerström (2009) att den 

svenska skolan via SSSKn har ett samarbete med föräldrarna som innefattar stöttning och 

information om minderåriga och alkohol. Detta samarbete ses som en strategi i 

preventionsarbetet. Sherriff, Cox, Coleman & Roker (2007) tar också upp samarbetet mellan 

SSSKn och föräldrarna som en av grundstenarna för ett lyckat preventionsarbete. Författarna 

beskriver att föräldrar ofta är omedvetna om att deras barn riskerar att härma riskfyllda 

beteenden och föräldrar i England uppger att de saknar kunskap i området samt att de är i 

behov av skolans stöd för att kunna utföra sin del i det hälsofrämjande arbetet. Föräldrarna 

uppger att de inte vet hur de ska bemöta sina ungdomar när det kommer till alkohol. 

Johansson och Ehnfors (2006) beskriver att samarbete mellan SSSKn och föräldrar som en 

fungerande strategi och är betydande för hälsoprevention i Sverige då eleverna spenderar 

mycket tid i skolan.  

Bifynd - Hinder  

 

Rising Holmström et al. (2013) beskriver att SSSKn upplever att de behövs mer samarbete 

mellan lärare, SSSK och föräldrar för att bäst nå ut till alla elever oavsett deras situation eller 

bakgrund. Att inkludera fler specialister så som kuratorer och psykologer anser SSSKn också 

skulle gynna eleverna (a.a.). Enligt Brobeck et al. (2011) behöver SSSKn mer samarbete 

mellan de olika professionerna som nämns ovan, de för att det preventiva arbetet ska ha den 

effekt som eftersträvas men även för att SSSKn ska känna att dennes arbete är värdefullt. 

Enligt Johansson och Ehnfors (2006) har den Svenska regeringen rekommenderat att samtliga 

professioner ska finnas lättillgängliga för eleverna för att kunna främja hälsa. 

 

SSSKor uppger att de känner sig ensamma i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

arbetet (Brobeck et al, 2011). Arnesdotter et al. (2008) skriver att SSSK-yrket ofta innebär att 

arbeta självständigt. Många SSSKor är ensamma på sin arbetsplats med att utföra de uppgifter 

som ingår i deras arbetsbeskrivning. Johansson och Ehnfors (2006) skriver att Sverige har en 

strävan efter att en SSSK ska vara ansvarig för 400 elever. Reuterswärd och Lagerström 

(2009) beskriver i sin studie olika ansvarsområden. I studien uppger en SSSK i Sverige att 

hon är ensam på en skola med totalt 600 elever, medan en annan SSSK uppger att hon är 

ensam ansvarig för tre skolor med totalt 900 elever. Eftersom SSSKn ofta är ansvarig för flera 
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skolor i ett område innebär det att de möter väldigt många barn och ungdomar och att tiden 

ofta är begränsad (Arnesdotter et al., 2008). 

Brobeck et al. (2011) beskriver vikten av tid och utrymme i SSSKs arbete. Författarna skriver 

att det krävs att SSSKn har möjlighet att lägga ner all den tid som behövs för att kunna utföra 

ett effektivt arbete. Reuterswärd och Lagerström (2009) menar att SSSKor som arbetar med 

ett mindre antal elever, och samtidigt har stor kunskap och erfarenhet av hälsofrämjande 

arbete, upplever mindre begränsningar än de SSSKor som har ansvar för en större grupp av 

elever. Vidare skriver författarna att SSSKor menar att de får mer tid för att bedriva 

preventionsarbetet, både individuellt och generellt inom skolan, och kan ha mer användning 

av den utbildning de fått när mer tid finns tillgänglig. 

Enligt Reuterswärd och Lagerström (2009) är det i Sverige vanligt att SSSKor upplever att de 

inte har några naturliga kontakter med skolledningen, vilket i sin tur leder till svårigheter i det 

hälsofrämjande arbetet. Utan kontakt med skolledningen saknar SSSKn riktlinjer och 

professionell vägledning för att veta hur de ska utföra det preventiva arbetet.  

SSSK beskriver: 

”Såklart att det finns skolledningar som inte alls är intresserade i svenska skolhälsovården. 

De är lärare som tycker att frågor kring pedagogik är viktigast, men jag tror att mycket av det 

är grundat i okunnighet och att de helt enkelt inte vet vad vi håller på med. Jag bokade in ett 

möte med rektorn och informerade honom, och nu är saker bättre på vår skola” (Reuterswärd 

och Lagerström, 2009, s. 159). 

Reuterswärd och Lagerström (2009) menar att SSSKn ensam avgör hur hon vill utföra det 

preventiva arbetet då det finns en avsaknad av bestämda riktlinjer och medarbetare inom 

skolhälsovården. Vidare skriver författarna att bristen på riktlinjer har lett till att det 

hälsofrämjande arbetet skiljer mycket sig mellan olika skolor i Sverige.  
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Diskussion 

 

I resultatet framkommer två hälsofrämjande strategier i form av kategorier. Hälsosamtal har 

visat sig vara en gynnsam strategi i preventionsarbetet mot minderårigas alkoholkonsumtion 

och hälsoenkäter underlättar för att individanpassa hälsosamtalet. Motiverande samtal är en 

lämplig strategi vid hälsosamtal för att motivera till livsstilsförändring vid ett riskbeteende. 

Strategier riktade mot familjen är av stor betydelse i preventionsarbetet då familjen har en 

central roll i barn och ungas utveckling. Strategierna är effektiva i det hälsofrämjande arbetet 

som SSSKn utför. Ett bifynd presenteras i resultatet i form av hinder för de hälsofrämjande 

strategierna. Hinder beskrivs av SSSKn som brist på samarbete mellan olika vårdprofessioner 

och föräldrar, otydliga riktlinjer samt tidsbrist i utförandet av preventionsarbetet. 

 

Metoddiskussion 

 

Henricsson och Billhult (2012) skriver att valet av design avgörs av studiens syfte. Författarna 

till studien har med vetenskapliga originalartiklar som grund analyserat ett redan utforskat 

kunskapsområde för att belysa kunskap baserat på syftet. Forsberg och Wengström (2013) 

menar att en litteraturstudie baseras på analyserad data insamlad med avsikten att besvara ett 

specifikt syfte. Litteraturstudie ansågs av författarna som en lämplig metod då tidsintervallet 

som tilldelats för studien var begränsat. 

Till urvalet beslutade författarna att endast inkludera originalartiklar publicerade mellan 2003-

2013. Detta val gjordes för att studien ska bygga på aktuell information och därför ses 

begränsningen som en styrka av studiens författare. Forsberg och Wengström (2013) skriver 

att en litteraturstudie bör stödjas av aktuell forskning. Även Graneheim och Lundman (2004) 

anser att en del av studiens trovärdighet bygger på att data är aktuell då en förändring av fakta 

kan ske över tid. Författarna menar att informationen kan förändras då upplevelser kan se 

olika ut i olika samhällen eller under olika tidsepoker. 

Studiens författare valde att begränsa studiens vidd geografiskt. Endast forskning utförd i 

Europa inkluderades för att författarna avsåg studera en kultur närbesläktad sin egen. Framför 

allt inkluderades artiklar från Sverige och Finland i resultatet. Begränsningen ses som en 

styrka för studien då resultatet djupare beskriver det geografiska området. Det ansågs vara en 

styrka att begränsa området eftersom det hade varit svårt att applicera resultatet generellt på 
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Europa om ett globalt perspektiv studerats där många olika samhällen och kulturer 

förekommer. Den geografiska begränsningen kan även ses som en svaghet för studien då den 

utesluter övriga världsdelar och anses därför inte vara överförbar till länder utanför Europa.  

Ett inklusionskriterium för studien var att artiklarna skulle redogöra för en åldersgrupp mellan 

11-17 år. Anledningen till det valda åldersspannet var att syftet endast avsåg minderåriga 

vilket i Sverige innefattar individer under 18 år. Att författarna till studien valde att utesluta 

individer under 11 år var för att funnen data ej beskrev preventionsarbete mot alkohol i 

tidigare ålder. En svaghet för studien kan vara att den innefattar ett antal artiklar som 

beskriver en åldersgrupp som sträcker sig över 18 år, trots detta ansåg författarna att artiklarna 

var relevanta för studien. I artiklar som beskriver både alkohol och tobak exkluderades data 

som endast baseras på tobak. 

Vid datainsamling valdes sökord ut som var relevanta för studien och dess syfte. Efter att ha 

sökt efter texter baserade på varje sökord separat valde författarna att specificera sökningen 

ytterligare. För att begränsa antalet sökträffar valde författarna att använda sig av Boolesk 

sökoperator som enligt Willman et al. (2011) är användbar för att effektivt få fram väsentlig 

data och detta anser författarna är en styrka för studien.  

Graneheim och Lundman (2004) anser att kvalitativ forskning ska genomsyras av tre 

grundläggande betydelser: trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Författarna till 

studien valde att tillsammans kvalitetsgranska de tio utvalda originalartiklarna i studiens 

resultat med hjälp av SBUs kvalitetsgranskningsmall för att göra studien tillförlitlig. Detta 

anses som en styrka för studien då det visar på att de inkluderande artiklarna kan inneha en 

hög kvalitet. Wallengren och Henricson (2012) menar att en studie bör uppnå viss kvalitet för 

att vara vetenskaplig. Författarna menar att kvalitén på en kvalitativ litteraturstudie baseras på 

studiens trovärdighet. Resultatet ska vara tydligt beskrivet och stödjas av relevant litteratur för 

att kunna anses trovärdigt av läsaren (a.a.). 

Studiens författare eftersträvade att beskriva det faktiska resultatet av de strategier som 

används i preventionsarbetet utfört av SSSKn, där av anlades en induktiv ansats. Författarna 

valde att analysera data förutsättningslöst och bortse från tidigare kunskap och detta anses 

som en styrka för studien. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att det är viktigt att 

redogöra för det faktiska innehållet i en studie och inte förvränga innehållet efter sina 

förutfattade meningar. Henricsson och Billhult (2012) skriver att forskarna till en kvalitativ 
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studie bör tänka över sina egna erfarenheter och reflektera över sin förförståelse. Graneheim 

och Lundman (2004) menar att en studie som avslöjar författarens ståndpunkt ej är trovärdig. 

En vetenskaplig studie ska visa på neutralitet för att öka studiens trovärdighet.  

Resultatdiskussion 

 

Hälsosamtal  

Davies (2012) diskuterar tre steg av preventionsarbete: primär, sekundär och tertiär 

prevention. Författarna till studien anser att hälsosamtalet kan ses som den primära 

preventionen då det är i det skedet SSSKn möter barn och unga för att informera om 

riskbeteenden som kan leda till ohälsa. SSSKn kan med hjälp av en hälsoenkät eller via MI 

identifiera riskbeteenden hos barn och unga och individanpassa samtalet samt motivera 

individen till beteendeförändring. Att rikta in preventionsarbetet på de barn och unga med 

riskbeteenden anses av studiens författare vara sekundär prevention. Tertiär prevention anser 

Davies är individer som är i behov av behandling för sitt riskbeteende. Studiens författare 

bedömer att tertiär prevention är att behandla de individer med utvecklat alkoholproblem 

vilket studien ej beskriver. Författarna har ej funnit belägg för strategier som berör detta i 

tidigare studier.  

Hälsosamtal har visat sig vara en effektiv strategi för SSSKn att möta individer med 

riskbeteenden. Ungdomar som konsumerar alkohol för att bli berusade utsätter sig själva och 

andra för stora risker. SSSKs uppgift är att bemöta dessa individer och försöka främja deras 

hälsa. Hälsosamtalet sker individuellt och ger SSSKn möjlighet att anpassa dialogen efter 

varje enskild elevs behov och rikta in sig på de frågor som bör diskuteras. Jepson et al. (2010) 

beskriver alkoholbruk bland minderåriga som ett riskbeteende som effektivt kan bearbetas av 

SSSKn under individuella hälsosamtal. 

SSSKn har den unika positionen att under hälsosamtalen möta alla individer i samtliga skolor 

i Sverige. Hälsosamtalet ingår i elevhälsan och skapar potential för att påverka elever i 

svenska skolan. Skolan är enligt Viig och Wold (2005) den plats där hälsofrämjande arbete 

för barn och ungdomar är lämpligast. 

Bemötandet som SSSKn har gentemot eleverna är en avgörande faktor för preventionsarbetets 

effekt. Det krävs att SSSKn visar respekt, engagemang och förståelse utan att döma för att 

individen ska känna tillförlitlighet mot SSSKn. När tillförlitlighet finns kan givande 
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preventionsarbete bedrivas. Kiernan et al. (2012) förklarar att förtroendet mellan ungdomar 

och SSSKn är avgörande för ett fungerande preventionsarbete. Tinnfält et al. (2011) skriver 

att vuxna som lyssnar, visar samarbetsvilja och pålitlighet får de ungas förtroende. 

Att använda en hälsoenkät innan ett planerat hälsosamtal gör det lättare för SSSKn att rikta 

dialogen mot de befintliga riskbeteenden som eleven upplever sig ha. Att eleven i förväg får 

besvara en hälsoenkät gör att individen kan förbereda sig inför hälsosamtalet. Förberedelse 

kan ge eleven möjlighet att själv styra innehållet av samtalet och få tid att reflektera över sin 

relation till alkohol. Ett individanpassat hälsosamtal styrks av att SSSKn i förväg får 

möjligheten att analysera varje enskild individs behov att diskutera alkohol, vilket enligt 

Davies (2012) är lämpligt att göra via förberedande hälsoenkäter. 

Preventionsarbete mot minderårigas alkoholkonsumtion har visat sig vara givande genom att 

SSSKn arbetar med hjälp av MI under hälsosamtalen för att möta minderåriga som 

konsumerar alkohol. Kiernan et al. (2012) menar att MI som samtalsmetod har visat sig vara 

nyttig för att få ungdomar att reducera eller helt sluta med sin alkoholanvändning. Ungdomar 

är ibland omedvetna om att deras livsstil är ett riskbeteende, MI kan identifiera dessa risker 

och motivera ungdomar till att ändra sitt beteende. Edvardsson et al. (2012) menar att 

rådgivning med hjälp av MI är en gynnsam preventionsmetod.  

MI har visat sig vara effektivt för att nå barn och ungdomar på individnivå. SSSKn kan 

genom MI få en djupare förståelse för individens situation och kan på så sätt anpassa 

samtalets innehåll efter de specifika behoven. Hälsosamtalet och MI fungerar bra tillsammans 

och MI underlättar för hälsosamtalet när individen är behov av beteendeförändring. Enligt 

Barth och Näsholm (2006) kan MI användas vid hälsosamtal men även appliceras på andra 

samtal när individen är i behov av motivering till förändring. 

Författarna till studien anser att hälsosamtal är en bra grund i preventionsarbetet mot 

minderårigas alkoholkonsumtion. Att använda en hälsoenkät som underlag inför ett 

hälsosamtal menar författarna bör inkluderas i Sveriges skolor. Detta för att kunna 

uppmärksamma riskbeteenden i tidigt skede så att hälsosamtalet kan individanpassas. Hos de 

individer där riskbeteenden relaterade till alkohol identifieras bör hälsosamtalet influeras av 

MI för att motivera till beteendeförändring för ett hälsosammare liv.  
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Familjestrategier 

Familjen har en stor betydelse för barn och ungas alkoholkonsumtion och unga tenderar att ta 

efter sina föräldrars alkoholvanor. Individer som vuxit upp med alkoholiserade föräldrar 

tenderar att konsumera större mängder alkohol än andra och utsätta sig själva för allvarliga 

risker. Författarna till studien anser att det är av största vikt att hitta de individer som växer 

upp med alkoholiserade föräldrar för att förhindra ett framtida riskbeteende. SSSKn som 

möter dessa individer har ett stort ansvar när det kommer till att identifiera risker i till 

exempelvis deras hemmiljö. Licence (2004) förklarar att det finns flera fördelar med att 

SSSKn samarbetar med föräldrar för att främja unga individers hälsa. Författaren beskriver 

hälsosammare hemmiljö och psykiskt välmående som två fördelar.  

Det har visat sig att föräldrar saknar tydliga direktiv om hur de kan bemöta sina ungdomar i 

frågor som berör alkohol samt att de utrycker en önskan om att samarbeta med SSSKn. 

Studiens författare anser att ett hälsosamtal där både föräldrar och elever deltar skulle kunna 

öka föräldrarnas kunskap och förståelse. Ett sådant samtal skulle även kunna underlätta för 

SSSKn att identifiera de individer med stort behov av stöd och rådgivning. Pettersson et al. 

(2011) förklarar att den svenska regeringen är medveten om att SSSK och föräldrar behöver 

samarbeta för att preventionsarbetet ska ge god effekt. Vidare beskriver författarna att detta 

samarbete är viktigt för att på en individuell nivå möta varje elev och arbeta preventivt ur ett 

långsiktigt perspektiv. 

Bifynd – Hinder 

Avsaknad av stöd och samarbete från andra vårdprofessioner i preventionsarbetet gör att 

SSSKn känner sig ensam, vilket medför en tung arbetsbelastning. Eftersom olika 

vårdprofessioner arbetar på olika nivåer beroende på individens behov, anser författarna till 

studien att ett gott samarbete bör inkludera samtliga vårdprofessioner. Samarbetet bedöms 

vara en avgörande faktor för att preventionsarbetet ska vara effektivt. SSSKn behöver 

kollaborera mer med andra professioner som kuratorer och psykologer (Saaranen, 

Tossavainen & Turunen, 2005). Studiens resultat visar att ökat stöd från kollegor, 

organisation och skolhälsovården förbättrar resultatet av preventionsarbetet.  

Tid är en viktig aspekt för ett fungerande arbete. Tid behöver läggas på arbete som främjar 

ungas hälsa och arbeta emot tidig alkoholdebut. Studiens författare misstänker att SSSKs 

arbete blir försämrat av brist på tid och att individer som kanske annars skulle kunnat få hjälp 
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och stöd blir bortprioriterade. Viig och Wold (2005) diskuterar att preventionsarbetet bör 

inkluderas i elevernas undervisning som ett sätt att få tiden att räcka till.  

Författarna till studien anser att det i Sverige bör finnas generella riktlinjer för hur en SSSK 

ska arbeta preventivt mot minderårigas alkoholkonsumtion. Författarna tror att generella 

riktlinjer kan ge ett jämlikt arbete landet över och förhoppningsvis leda till reducerad 

konsumtion av alkohol. Edvardsson et al. (2012) anser att ett lyckat preventionsarbete kräver 

att SSSKn har välarbetade riktlinjer att utgå ifrån. SSSKn får själv styra utförandet av arbetet 

med de elever de har ansvar för, detta för att många SSSKor saknar tydliga riktlinjer från 

rektorer om hur arbetet ska utföras. Viig och Wold (2005) beskriver att skolans rektorer är de 

som har störst inverkan över att ge SSSKn möjligheten att utföra ett fungerande 

preventionsarbete. Trots rektorernas chefsposition beskriver flera rektorer att deras egna 

skolor saknar många av de professioner som behövs för att arbetet ska fungera. Författarna till 

studien anser att som rektor bör man ta ansvar för att skolan har en tydlig struktur över 

preventionsarbetet och att de vårdprofessioner som kan främja barn och ungas hälsa finns 

tillgängliga för eleverna.  

Slutsats 

 

Resultatet visar att de hälsofrämjande strategier som SSSKn använder sig av i 

preventionsarbetet mot minderårigas alkoholkonsumtion har positiv verkan. Hälsosamtalet ger 

SSSKn möjlighet att nå ut till barn och unga i skolan. Med hjälp av en hälsoenkät fångar 

SSSKn upp de frågor och riskbeteenden som eleven kan tänkas ha och kan på så sätt 

individanpassa hälsosamtalet. Samtal inspirerade av MI visade ha god inverkan vid 

beteendeförändring för individer med ett riskbeteende relaterat till alkohol. MI fungerar som 

motivation och stöd för individen inför en livsstilsförändring. Familjen visades sig vara den 

främsta bakomliggande faktorn till minderårigas höga alkoholkonsumtion. Föräldrar saknar 

samarbete med SSSKn och andra vårdprofessioner, men genom stöd och vägledning kan 

fungerande strategier för familjen utformas. 

I resultatet framkom ett bifynd i form av hinder i utförandet av preventionsarbetet. Ett hinder i 

preventionsarbetet var avsaknaden av tydliga riktlinjer och stöd från organisation som 

exempelvis rektor och skolledning. Tiden SSSKn har till förfogande för att utföra sitt arbete 

var alltför begränsad och mer utrymme för att utföra hälsofrämjande strategier efterfrågas.  
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Ett samarbete mellan SSSK, föräldrar och andra vårdprofessioner, som kurator och psykolog, 

behövs för att bedriva hälsofrämjande strategier i preventionsarbetet. 

Undersköterskan på Maria Ungdom menade att ett samarbete mellan skolväsendet i Sverige 

och organisationer som arbetar preventivt mot minderårigas alkoholkonsumtion ej existerar. 

Ett samarbete är efterfrågat och skulle enligt undersköterskan leda till ett reducerat antal 

minderåriga som överkonsumerar alkohol. Resultatet från studien stödjer undersköterskan 

från Maria Ungdoms antaganden om samarbetets betydelse. 

Klinisk betydelse 

 

Genom att undersöka SSSKs arbetsuppgifter och tillvägagångsätt för att förhindra att 

minderåriga skapar ett riskbeteende av för hög alkoholkonsumtion kan de hinder som 

existerar i det kliniska arbetet framkomma. Litteraturöversikten förväntas kunna utveckla och 

uppmärksamma arbets-och preventionsstrategier, detta för att SSSKn ska kunna nå ut till de 

minderåriga som idag utvecklar ett riskbeteende relaterat till alkohol. Det är önskvärt att det 

ingår i SSSKs specialistutbildning vilka hälsofrämjande strategier som lämpar sig bäst vid 

preventionsarbete mot minderårigas alkoholkonsumtion. Redan under sjuksköterskans 

grundutbildning bör det ingå undervisning om barn och ungas hälsa där alkoholkonsumtion är 

en viktig aspekt. Hälsofrämjande strategier riktande mot individer under 18 år saknas i 

grundutbildningen men anses betydande då även sjuksköterskor kommer i kontakt med barn 

och ungdomar.  Resultatet i studien förväntas kunna ge möjligheten att främja ungas hälsa och 

reducera minderårigas alkoholkonsumtion. Vidare anser författarna att mer forskning kring 

SSSKs arbete bör tas fram för att belysa vikten av ett fungerande preventionsarbete.  

Förslag på vidare forskning 

 

Författarna till denna studie anser att mer forskning kring SSSKs arbete mot minderårigas 

alkoholkonsumtion behövs. Ökad kunskap om både SSSKs arbete i största allmänhet och med 

inriktning mot ungas alkoholkonsumtion är viktigt. Om mer forskning görs kan fler 

hälsofrämjande strategier utvecklas och förhoppningsvis få ner det höga antal unga som 

konsumerar alkohol.  Författarna efterfrågar även forskning rörande samhällets strategier mot 

minderårigas alkoholkonsumtion. Barn och ungdomar är framtiden och det är av största vikt 

att främja deras hälsa 
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Nr Artikeltitel Författare, 

Tidskrift, 

Land och Årtal 

Syfte Metod/ 

Urval 

Resultat Kvalitét 

1. The aspects school 

health nurses find 

important for 

successful health 

promotion. 

Reuterswärd, 

M., Lagerström, 

M. 

Scandinavian 

Journal of 

caring Sciences. 

Sverige, 2009.  

Att utforska 

skolsjuksköterskans 

möjligheter att utföra 

hälsofrämjande arbete 

för elever mellan 13- 15 

år. 

Kvalitativ 

innehållsanalys, 

intervjustudie. 

8 SSSK från 8 olika 

kommuner i Sverige 

intervjuades. 

Förutsättningarna för 

SSSK som arbetade med 

de hälsofrämjande 

strategier varierade 

mellan de olika 

kommunerna. SSSK 

beskrev tre viktiga 

aspekter som var 

avgörande för att 

möjliggöra framgångsrik 

hälsofrämjande arbete i 

skolan: organisation, 

stöd och kunskap.  

H 

2. Primary healthcare 

nurses` experiences 

with motivaional 

interviewing in 

health promotion 

practice. 

Brobeck, E., 

Bergh, H., 

Odencrants, S., 

Hildingh, C. 

Journal of 

Clinicial 

Nursing. 

Sweden, 2011. 

Att beskriva 

sjuksköterskans 

erfarenheter av 

motiverande samtal som 

en hälsofrämjande metod 

i primärvården. 

Kvalitativ 

innehållsanalys, 

intervjustudie. 

20 SSK som 

använde MI-

metoden i 

primärvården 

intervjuades. 

SSK i primärvården 

menar att motiverande 

samtal är en krävande, 

berikande och användbar 

metod som främjar 

medvetenhet och 

vägledning i 

vårdrelationen. 

Resultaten visar också 

att motiverande samtal är 

ett värdefullt verktyg. 

H 

3. Pupils` perspectives 

on preventive health 

dialogues. 

Golsätter, M., 

Sidenvall, B., 

Lingfors, H., 

Enskär, K. 

Brittish Journal 

of School 

Nursing. 

Great britian, 

2010. 

Att studera elevers 

perspektiv av 

hälsosamtal med 

skolsjuksköterskan. 

Kvalitativ 

innehållsanalys, 

intervjustudie. 

74 elever 

intervjuades i totalt 

15 fokusgrupper. 

Eleverna upplevde att 

hälsosamtalen var 

givande men att 

skolsjuksköterskans 

bemötande var 

avgörande för samtalens 

kvalité. 

H 
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4. A formative 

Evaluation to 

Develop a School 

Health Nursing 

Early Intervention 

Model for Adolecent 

Substance Use. 

Pirsknen, M., 

Laukkanen, E., 

Pietilä, A-M. 

Public Health 

Nursing. 

Finland, 2007. 

Att förbättra tidigt 

ingripande provocerat av 

ungdomars alkohol och 

drog missbruks med 

hjälp av mätinstrument 

som en metod för att 

förbättra tidigt 

prevention. 

Kvalitativ 

innehållsanalys, 

intervjustudie. 

10 skolor i Finland 

ingick i studien. 

Tidig intervention visade 

sig vara effektiv för att 

hjälpa de ungdomar med 

alkoholrelaterade 

riskbeteenden dock 

endast för de ungdomar 

som även upplevde 

annan problematik. 

H 

5. Adolescents’ and 

school nurses’ 

perceptions of using 

a health and lifestyle 

tool in health 

dialogues. 

Golsäter, M., 

Sidenvall, B., 

Lingfors, H., 

Enskär, K. 

Journal of 

Clinical 

Nursing. 

Sverige, 2011. 

Att beskriva och utforska 

ungdomars och 

sjuksköterskors 

uppfattningar av att 

använda ett hälso- och 

livsstilsverktyg vid 

hälsosamtalen i 

skolhälsovården. 

Kvalitativ 

innehållsanalys, 

intervjustudie. 

29 ungdomar och 23 

SSSK intervjuades i 

fokusgrupper. 

Hälso-och 

livsstilsverktyget 

upplevdes utgöra en 

tydlig struktur för 

utgångspunkten i en 

dialog med fokus på 

enskilda behov.  

H 

6. Promoting a 

relationship-based 

health practice: A 

challenge for school 

nurses 

Rising 

Holmström, M., 

Asplund, K., 

Kristiansen, L. 

Brittish Journal 

of School 

Nursing. 

Great britian, 

2013. 

Att beskriva 

skolsjuksköterskans 

erfarenheter av konceptet 

hälsosamtal.  

Kvalitativ 

innehållsanalys, 

intervjustudie. 

16 SSSK 

intervjuades. 

SSSK upplevde att 

hälsosamtalet var ett 

användbart verktyg för 

att arbeta hälsofrämjande 

för eleverna. SSSK 

upplevde också 

ensamhet och frustration 

och önskade med 

samarbete. 

H 

7. Hälsosamtalet-en 

utmaning för 

skolsjuksköterskan. 

Arnesdotter, Å., 

Olander, Å., 

Ragneskog, H. 

Vård i Norden. 

Sverige, 2008. 

Syftet med studien var 

att undersöka hur 

skolsjuksköterskans 

hälsofrämjande arbete är 

beskrivet i vetenskapliga 

artiklar, med tonvikt på 

hälsosamtalet. 

Kvalitativ 

innehållsanalys, 

litteraturstudie. 

13 vetenskapliga 

artiklar ingick i 

studien. 

SSSK i Sverige har 

endast möjlighet att 

utvärdera en bråkdel av 

den information som 

hälsosamtalet omfattar. 

Resultatet visar att det 

finns behov av att 

utveckla en strategi för 

att göra informationen 

mer tillgänglig för 

SSSK. 

M 
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8. School health nurses 

and substance use 

among adolescents – 

towards individual 

identification and 

early intervention. 

Pirskanen, M., 

Pietilä, A-M., 

Halonen, P., 

Laukkanen, E. 

Nordic College 

of Caring 

Science. 

Finland, 2006. 

Att undersöka de egna 

möjligheterna eller 

bakomliggande 

riskfaktorernas relation 

till användandet av 

skadliga ämnen bland 

ungdomar samt 

skolsjuksköterskans 

förmåga att identifiera 

dessa faktorer och sätta 

in individuellt anpassad 

åtgärd tidigt. 

Kvalitativ analys. 

10 skolor i Finland 

ingick i studien. 

Det finns ett stort behov 

av preventionsarbete 

bland minderåriga, där 

föräldrar bör inkluderas 

för att påverka ungas 

relation till skadliga 

ämnen. 

M 

9. Communication and 

Supervision of 

Alcohol in the 

Family: Parental 

Perspectives. 

Sherriff, N., 

Cox, L., 

Coleman, L., 

Roker, D. 

Children & 

Society. 

Great britian, 

2007. 

Att utforska vilken 

information och stöd 

som föräldrar önskar 

inom detta ämne för att 

utveckla ett material som 

uppfyller denna önskan. 

Kvalitativ 

intervjustudie. 

40 föräldrar med 

ungdomar i åldrarna 

13-17 intervjuades. 

Föräldrar saknar 

vägledning i 

kommunikationen med 

ungdomar angående 

alkoholanvändning och 

önskar mer information 

och stöd i ämnet. 

H 

10. Mental health-

promoting dialogue 

of school nurses 

from the perspective 

of adolescent pupils. 

Johansson, A., 

Ehnfors, M. 

Vård I Norden. 

Sverige, 2006. 

1. Att beskriva de 

förutsättningar som finns 

för att 

skolsjuksköterskan ska 

kunna främja ungas 

mentala hälsa med hjälp 

av ett hälsosamtal– sett 

ur ungdomarnas 

perspektiv. 

2. Att utforska vad 

ungdomar tror är viktigt 

för att hälsosamtalet ska 

fungera. 

Kvalitativ 

innehållsanalys, 

intervjustudie. 

26 femtonåringar i 

Sverige intervjuades 

i 5 fokusgrupper. 

Hälsosamtal främjar den 

mentala hälsan där  

SSSK inkluderar de 

frågor som bör 

diskuteras. 

 

Ungdomarna  

beskriver tillförlitlighet, 

lyhördhet och 

tillgänglighet att 

kontakta SSSK 

under skoltid som en 

viktig del för 

hälsosamtalets funktion. 

H 

 

H = Hög 

M = Medelhög 

 


