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Abstrakt 

Bakgrund: Ohälsosamma matvanor, otillräcklig fysisk aktivitet och de 

livsstilssjukdomar som detta orsakar har pekats ut som ett ökande problem bland 

barn och ungdomar i Sverige. Skolsköterskor utgör en viktig del i det preventiva 

arbetet genom att hjälpa elever att göra hälsosamma val vad gäller kost och fysisk 

aktivitet.  

Syfte: Att undersöka skolsköterskors erfarenheter av det preventiva arbetet 

gentemot barn, från förskoleklass till årskurs nio, med övervikt eller fetma och deras 

föräldrar. 

Metod: Studien genomfördes med kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Tio 

skolsköterskor intervjuades och vid intervjutillfällena användes en intervjuguide 

som utvecklats av författarna. Data analyserades med hjälp av manifest kvalitativ 

innehållsanalys.  

Resultat: Resultatet presenteras under tre kategorier med tillhörande 

underkategorier. Underlättande faktorer i skolsköterskans preventionsarbete, var att 

genom hälsokontroller och hälsosamtal tidigt kunna identifiera barn med övervikt 

eller fetma. Att grunda för goda vanor var viktigt och skolsköterskorna använde 

olika metoder för förändring. Samverkan och närvaro mellan olika yrkesgrupper 

inom skolan sågs som betydelsefull. Hindrande faktorer i skolsköterskans 

preventionsarbete var bland annat att skolsköterskorna upplevde övervikt och fetma 

som ett känsligt och tabubelagt ämne att samtala om. För att lyckas med en 

livsstilsförändring hos barn var dialogen med föräldrarna av stor vikt. 

Skolsköterskorna upplevde det som en hindrande faktor om inte föräldrarna var 

motiverade.  

Slutsats: Skolsköterskornas preventionsarbete gentemot barn med övervikt eller 

fetma kan vara ett komplext och känsligt område. Att främja hälsosamma 

levnadsvanor hos barnen sågs som den viktigaste delen i preventionsarbetet. Det 

kräver engagemang och samarbete med både barn, föräldrar och andra 

professioner.   

Nyckelord: Skolsköterskor, prevention, övervikt, fetma, barn 

  



 

Abstract 

Background: Unhealthy eating habits, inadequate physical activity and the lifestyle 

diseases that this causes, have been identified as an increasing problem among 

children and adolescents in Sweden.  By helping students to make healthy choices in 

terms of diet and physical activity, school nurses are an important part of the health 

preventive work. 

Purpose: To investigate the school nurse's experiences of health preventive work 

towards children from pre-school class to grade nine with overweight or obesity and 

their parents. 

Method: The study was conducted with qualitative semi-structured interviews.  10 

school nurses where interviewed with an interview guide which was developed by 

the authors. All data was analyzed by using manifest qualitative content analysis. 

Result: The result is presented under three categories with associated subcategories. 

The facilitating factors in the school nurse's prevention work were to early identify 

childhood overweight and obesity through health checks and health-promoting 

conversations. Founding good habits was seen as an important matter and the 

school nurses used different methods for this. Collaboration and presence between 

different professions in the school was considered significant. Impeding factors in 

the school's prevention work included, among other things, that the school nurses 

experienced overweight and obesity as a sensitive and taboo subject to talk about. In 

order to succeed in a lifestyle change among the children, a dialogue with the 

parents was of great importance. The school nurses perceived it as an impeding 

factor if the parents were not motivated. 

Conclusion: The school nurses’ health prevention work towards overweight or 

obese children can be a complex and sensitive area. Promoting healthy habits for 

children was considered the most important part of the prevention work. It requires 

commitment and cooperation with children, parents and other professionals. 

Keywords: School nurses, prevention, overweight, obesity, children 

 

 

  



 

Tack 

Författarna till föreliggande uppsats vill framförallt rikta ett stort tack till deltagande 

skolsköterskor för deras vänlighet att avvara tid för vår intervjustudie. Tack för att 

ni delgivit oss era erfarenheter och för visat intresse. Vi vill även tacka 

verksamhetschef och rektorer som var positiva till studien och gjorde det möjligt att 

genomföra intervjuerna på skolsköterskornas arbetstid.   

Ett stort, stort tack tillägnas vår handledare, professor Katarina Swahnberg, för 

värdefulla synpunkter och en positiv inställning. Ditt stöd och din vägledning 

genom arbetets alla delar har bidragit till en värdefull erfarenhet inom 

vetenskapsteori. 
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1 Inledning 

Andelen överviktiga barn har fördubblats i över 70 länder de senaste 20 åren 

(Afshin et al., 2017). I Sverige har ca 20% av barnen övervikt eller fetma, vilket 

innebär att det är fyra till fem gånger vanligare idag än för 20 år sedan (Derwig & 

Håkansson, 2016; Klaesson, 2017). Den primära orsaken till denna ökning är 

förändrade levnadsvanor, med ohälsosamma matvanor samt minskad fysisk aktivitet 

(Klaesson, 2017). Ohälsosamma matvanor, otillräcklig fysisk aktivitet och de 

livsstilssjukdomar som detta orsakar har pekats ut som ett resultat av en 

fetmafrämjande livsstil som har utvecklats under senare delen av 1900-talet (Afshin 

et al., 2017).  Författarna kan med egna erfarenheter se riskerna med att barn och 

ungdomar idag lever i en tid som till stor del gynnar en ohälsosam livsstil, vilket kan 

leda till ohälsa och sjukdom. I sitt preventiva arbete kan skolsköterskor bidra till en 

ökad medvetenhet och en bättre hälsa hos barn, ungdomar och deras familjer. I 

denna uppsats avsågs att undersöka skolsköterskornas preventionsarbete inom 

elevhälsan som vi finner har ett viktigt uppdrag i att förebygga sjukdom och ohälsa 

hos barn och ungdomar i Sverige. I studien använder författarna begreppen elev 

eller barn beroende på vilket sammanhang det syftar till. När föräldrar används 

syftar det till barnets vårdnadshavare och begreppet skolsköterska är synonymt med 

deltagare. Socioekonomisk status används som en samlad benämning av individers 

utbildningsnivå, yrkesstatus och inkomstnivå. 
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2 Bakgrund 

2.1 Övervikt och fetma hos barn 

Vanligtvis definieras övervikt och fetma utifrån body mass index (BMI), som är ett 

mått av kroppsmassan. Beräkningen är vikten i kilo som divideras med längden i 

meter i kvadrat (kg/m2). Formeln är densamma för både barn och vuxna, men 

gränsvärdena är ej lika då ett normalt BMI hos barn varierar i förhållande till ålder 

och kön. Vid beräkning av BMI hos barn tas det hänsyn till barnets kön och ålder 

samt jämförelse med internationell gränsvärdestabell för barn. Det definieras som 

iso-BMI (Derwig & Håkansson, 2016). Beräkningen av BMI bör användas vid 

vikter som avviker från den normala tillväxtkurvan (Hillman, 2012). Tillväxtkurvan 

är ett betydelsefullt verktyg i de fall där hälso-och sjukvården önskar följa en 

tendens till övervikt eller fetma över tid.  Tillväxtkurvan visar förhållandet mellan 

vikt och längd och synliggör hur barnet följer sin egen kurva. En vikt som avviker 

från kurvan samt i kombination med ett ökat iso-BMI bör observeras (Hillman, 

2012; Magnusson & Ljungkrona-Falk, 2013).  

2.2 Kostvanor 

Det är påvisat att fetma ökar i många länder och orsaken till detta är främst den 

globala förändringen i vår tillgänglighet till ohälsosam kost. Samhället producerar 

mer lättillgänglig och processad mat än någonsin (Swinburn et al., 2011). Det är 

även visat att televisionen (TV) påverkar vårt ätbeteende. I en svensk undersökning 

visade sig att det finns negativa samband mellan barns intag av ohälsosam mat som 

till exempel saft, läskedryck, chips och godis och TV- tittande (Garmy, Clausson, 

Nyberg & Jakobsson, 2014). Även samhälleliga förhållandena påverkar individers 

livsstil, såsom snabbmatskedjor och ohälsosam skolmat (Svensson & Hallberg, 

2010). Barn äter idag måltider med för högt energiintag i form av socker och mättat 

fett samt för liten mängd frukt och grönsaker (Klaesson, 2017). I skollagen (SFS 

2010:800) fastslogs därför att skolmaten skall vara mer näringsriktig utefter 

Livsmedelsverkets näringsrekommendationer.  Livsmedelsverket (2018) påtalar att 

de i en undersökning kunde se att barn äter mer och mer näringsfattiga livsmedel i 

form av olika sötsaker såsom godis, kakor och läsk.  Dessutom äter barn mindre 

mängd mat än vuxna och behöver därför mat med mycket näring i för att växa och 
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utvecklas. Livsmedelsverket (2018) rekommenderar tallriksmodellen, som 

illustrerar på ett tydligt sätt hur proportioner mellan olika delar ska se ut. Således 

finns egentligen inte utrymme för sötsaker, om barnen ska få i sig den näringsriktiga 

mat som de behöver. (Livsmedelsverket, 2018).  

Nyligen publicerad forskning visar att skolsköterskor upplever brist på tid som ett 

hinder för övervikts- och fetmainterventioner. De försöker ändå ta de tillfällen som 

ges, som till exempel i matsalen vid lunch eller i cafeterian för att vägleda till bättre 

kostvanor. Tidsbristen kunde också bero på ansvar för flera skolor eller andra 

uppgifter inom skolledningsarbetet (Baker Powell, Keehner Engelke & Neil, 2018).  

2.3 Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet definieras som ett komplext beteende av kroppsrörelser som ger 

ökad energiförbrukning. Aktiviteten kan utföras på arbetet, i hemmet, på fritiden 

eller under organiserad träning i olika former. Således innebär fysisk inaktivitet brist 

på kroppsrörelse (Mattsson, Jansson & Hagströmer, 2017).  

I vetenskapliga studier påvisas hur stillasittande påverkar barn och ungdomars hälsa. 

Att se på TV mer än två timmar per dag var förknippat med övervikt och en 

förklaring kan vara att detta ofta medför intag av mat och dryck. Ett av huvudfynden 

var att TV-tittande under långa perioder och att ha en TV-apparat i sovrummet var 

till synes mer utbrett i grupper med lägre socioekonomiska nivåer, där även övervikt 

tenderar att öka mer än i andra grupper (Garmy et al., 2014; Kristiansen, Júlíusson, 

Eide, Roelants & Bjerknes, 2013). Enligt Folkhälsomyndigheten och 

Livsmedelsverkets (2017) är det vanligare med otillräcklig fysisk aktivitet, 

ohälsosamma matvanor och fetma bland lågutbildade personer än bland 

högutbildade. Kristiansen et al., (2013) drog slutsatsen att barn till föräldrar med 

högre utbildning ägnade sig mer åt fysisk aktivitet och hälsosammare matvanor än 

barn till föräldrar med lägre utbildning. Detta kan förklara skillnaderna i förekomst 

av övervikt och fetma i förhållande till vilken utbildning föräldrarna har 

(Kristiansen et al., 2013).  

Långvarigt stillasittande påverkar barns hälsa negativt och idag uppmärksammas det 

alltmer att fysisk aktivitet har en väldigt stor potential att öka välbefinnandet hos 
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människor, både bland vuxna och barn. Därav finns det vetenskaplig grund för att 

rekommendera fysisk aktivitet i sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande syfte 

(Holm Ivarsson, 2014; Berg & Ekblom, 2017). Skolsköterskor föreslog förbättringar 

till exempel genom att erbjuda motion i skolmiljön och därigenom förbättra 

förutsättningarna för en hälsosammare livsstil. De påpekade även att engagemanget 

för att hjälpa överviktiga barn bör samordnas på alla nivåer i samhället, inklusive 

skolans olika yrkesgrupper, idrottsföreningarna och kommuner (Müllersdorf, 

Martinson Zuccato, Nimborg & Eriksson, 2010). Fysisk aktivitet för barn och 

ungdomar ger bland annat mentala hälsovinster genom förbättrad skolprestation, 

ökad muskelstyrka, förbättrad skeletthälsa och förbättrad kondition. Regelbunden 

fysisk aktivitet bidrar till att förbättra hälsan på många olika plan (Berg & Ekblom, 

2017).  

2.4 Elevhälsan 

Den tidigare benämningen skolhälsovård tillkom i mitten av 1800-talet då 

skolläkare anlitades hos några få läroverk i Sverige för att ge vård till fattiga elever. 

Detta utvecklades och spreds snabbt och i början av 1900-talet förekom 

skolhälsovården i de flesta storstäder i Sverige (Hylander & Guvå, 2017). Enligt 

skollagen (SFS 2010:800) samlades under 2011 skolhälsovården, den särskilda 

elevvården och de specialpedagogiska insatserna ihop till en samlad elevhälsa. Där 

beskrivs även vikten av elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete 

(Skollag, SFS 2010:800). Inom elevhälsan skall personal med specialkompetens 

finnas för att tillgodose elevernas behov av medicinska, psykologiska och 

psykosociala insatser. Till exempel ska det finnas tillgång till kurator, psykolog, 

skolsköterska och skolläkare. Med detta menas att elevhälsan skall utnyttjas som en 

del i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i skolan genom att stödja 

elevernas utveckling (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). Med dessa områden 

tillsammans skapas en ny helhetssyn där elevhälsan skall integreras i skolans 

pedagogiska verksamhet. För ett optimalt lärande är god hälsa en nödvändighet 

(Hylander & Guvå, 2017). Skolsköterskan bör i sitt preventiva arbete vara delaktig 

vid diskussion och planering gällande skolgårdsmiljö, barnens kost och fysisk 

aktivitet. Skolsköterskan kan exempelvis vara rådgivande vid uppsättning av 

kafeteria samt granska utbudet (Klaesseon, 2017). 
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Enligt skollagen (SFS 2010:800) skall varje elev i grundskolan erbjudas minst tre 

hälsobesök till skolsköterskan på elevhälsan. Besöket innefattar en allmän 

hälsokontroll och fördelas jämnt under skoltiden (Lundin, 2014). Enligt Solders 

Wändahl och Milerad (2017) bör det första hälsobesöket ske i förskoleklass. Inför 

ett hälsobesök med hälsosamtal besvarar vanligen föräldrar eller barnet ett 

frågeformulär och/eller en hälsoenkät i förväg. Frågeformuläret är anpassat utifrån 

barnets ålder. Informationen som fås via dessa kan ligga som grund för det 

kommande hälsosamtalet (Hillman, 2012).  

Förutom att övervikt och fetma hos barn kan skapa framtida sjukdomar och andra 

medicinska komplikationer, leder det även till negativa upplevelser i den sociala 

miljön, såsom mobbning eller kränkningar. Därmed spelar elevhälsan en viktig roll i 

det preventiva och hälsofrämjande arbetet för att öka barnens kroppsliga och 

psykiska hälsa (Klaesson, 2017). 

2.5 Skolsköterskan som profession 

Kompetensbeskrivningen för skolsköterskor (2016) utgår från sex kärnkompetenser; 

förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, samverkan i team, personcentrerad 

vård, evidensbaserad vård, säker vård och informatik (Riksföreningen för 

skolsköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Skolsköterskans medicinska 

insatser inom elevhälsan innefattar framför allt vaccinationer, hälsokontroller och 

skolmiljö-anpassning till barn med speciella behov (Hylander & Guvå, 2017).  

Skolsköterskans arbete inriktas främst på förebyggande och hälsofrämjande insatser. 

Det hälsofrämjande arbetet syftar till att förebygga psykisk ohälsa och främja fysisk 

hälsa. Att arbeta förebyggande beskrivs i kompetensbeskrivningen att 

skolsköterskan skall minska riskfaktorer för ohälsa samt stärka elevens 

skyddsfaktorer. Skolsköterskans förhållningssätt ska genomsyras av respekt för 

elevens och föräldrarnas självbestämmande. Ur ett etiskt perspektiv ska 

skolsköterskan även ge information på ett sätt så eleven själv eller i samråd med 

föräldrar ska kunna fatta välgrundade beslut (Riksföreningen för skolsköterskor & 

Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 
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2.6 Hälsobesök med fokus på övervikts- och fetmaprevention 

Ett hälsobesök erbjuds till alla elever och dess grundstruktur utgår från fyra olika 

syften som innefattar hälsofrämjande åtgärder samt primär-, sekundär- och 

tertiärprevention. Syftet med hälsofrämjande åtgärder är att bevara och främja hälsa 

genom hälsosamtal. Den primära preventionen syftar till att förhindra ohälsa och 

detta görs genom vaccinationer, hälsoupplysning och hälsosamtal. Sekundär 

prevention görs genom att i ett tidigt stadie upptäcka sjukdom och ohälsa. Åtgärder 

för detta kan innefatta en riktad screening, hälsokontroller och hälsosamtal. Syftet 

med tertiär prevention är att minimera konsekvenserna av skada eller sjukdom 

(Hillman, 2012).  

Den primära preventionen skall ges till alla barn redan på barnhälsovården (BHV) 

och följas upp genom hälsosamtal och viktkontroll via elevhälsan. Genom att tidigt i 

livet skapa livslånga vanor med fysisk aktivitet och hälsosam kost kan uppkomsten 

av övervikt och fetma hos barn och ungdomar hindras (Klaesson, 2017; World 

Health Organisation (WHO), 2000).  Sekundär prevention i form av information, 

extra kontroller och samtal ges till de barn som placerats i överviktsintervallet. Barn 

och ungdomar med övervikt bör särskilt uppmärksammas och erbjudas komma på 

hälsosamtal tillsammans med sina föräldrar där diskussion sker gällande bland annat 

barnets längd- och viktkurva samt föräldrarnas inställning till barnets vikt och risken 

för fetma (Klaesson, 2017).  I första hand används viktprogram där kost- och 

motionsvanor, sömn och skärmtid kartläggs. Skolsköterskan kan även erbjuda 

familjen ytterligare samtal och i vissa fall även besök hos skolläkare (Solders 

Wändahl & Milerad, 2017). De barn som utvecklat fetma eller som har övervikt 

som särskild riskfaktor bör remitteras vidare till specialist på barnklinik (Klaesson, 

2017). Det framkommer även i Müllerdorfs et al´s studie (2010), att det är en 

krävande arbetsuppgift för skolsjuksköterskor att arbeta med överviktiga barn och 

att det finns behov av mer tid, mer resurser men även externt samarbete med andra 

parter. Behov av närmare samarbete med sjuksköterskekollegor med särskild 

utbildning inom övervikt och fetmaprevention eller andra experter framkom. 

Klaesson (2017) beskriver att skolhälsovården har en viktig uppgift i att tidigt 

upptäcka riskindivider och samordna insatser. Därför är samarbetet med andra 

aktörer eller vårdgivare en viktig del i det hälsofrämjande och förebyggande arbete. 



 

7 

 

För att underlätta detta har flera landsting i Sverige arbetat fram regionala 

handlingsprogram (Klaesson, 2017). 

2.7 Mötet med barn och föräldrar 

Förebyggande och hälsofrämjande arbete som inriktar sig på barn skall alltid utgå 

från en samverkan med barnets familj där föräldrarna har huvudansvaret 

(Magnusson & Ljungkrona-Falk, 2013). Hinder som kan bidra till svårigheter i att 

utöva hälsosamtal med barn och deras föräldrar är att sjuksköterskan själv upplever 

osäkerhet eller har svårt att definiera behovet när barnet enbart är överviktig. 

(Lindhe Söderlund, Nordqvist, Angbratt & Nielsen, 2009). Liknande påvisas i 

studien av Høstgaard Bonde, Bentsen & Lykke Hindhede (2014) där 

skolsköterskorna fann etiska dilemman i att skolsköterska och familj hade olika 

åsikter i huruvida barnet var i behov av hjälp med sin övervikt eller inte (Høstgaard 

Bonde, et al., 2014). Sjuksköterskor påtalade i en annan studie att vissa familjer inte 

såg övervikt eller fetma som ett problem. Dessa familjer var mindre motiverade till 

förändring och dessutom kunde sjuksköterskorna notera att komplicerade 

familjeförhållanden påverkade viktinterventionen (Steele et al., 2011).  

Den kunskap som finns för att gynna ett barns hälsa är en utmaning att förmedla till 

barnet och dennes föräldrar. Det finns en oro att föräldrarna kan uppleva sig 

ifrågasatta och kritiserade (Magnusson et al., 2016; Steel et al., 2011). 

Skolsköterskor beskrev svårigheter i sina samtal med föräldrar och barn som har 

övervikt eller fetma (Ljungkrona-Falk, Brekke & Nyholm, 2014). Att samtala kring 

barns övervikt kan upplevas komplicerat och känsligt. Det kan bero på en oro över 

att inte värna om autonomin eller risken att såra barnets självkänsla (Magnusson, 

2013).  I en studie framkom att skolsköterskorna var noga med att inte peka ut 

elever som överviktig för att inte påverka dennes självkänsla eller att de skulle 

känna sig kränkta (Müllersdorf, et al., 2010).  

Skolsköterskor upplevde att de saknade tid, resurser, riktlinjer och kompetens i 

samtalsmetodik för att närma sig elever med överviktsproblem. Felaktiga ord kan få 

negativa konsekvenser. De tyckte att det var svårt och att det är ett väldigt känsligt 

ämne (Helseth et al., 2017; Müllerdorf, et al., 2010). Det framkom att skolsköterskor 

upplevde det lättare att samtala med elever om skolsköterskan utgick från en 
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handlingsplan med strategier för en hälsosammare livsstil. Genom att göra små 

förändringar, att ta ett litet steg i taget, försökte de hålla motivationen uppe 

(Müllersdorf, et al., 2010).  

Motiverande samtal (MI) används främst som en professionell samtalsmetodik inom 

hälso- och sjukvården, socialtjänsten och andra hälsofrämjande och behandlande 

verksamheter (Barth & Näsholm, 2006). I en studie ansåg skolsköterskorna att MI 

var en god hjälp i sitt förebyggande arbete genom att metoden bidrog till att 

underlätta ambivalens och uppmuntra till beteendeförändring (Lindhe Söderlund et 

al. 2009). Trots många fördelar med MI metoden förekommer det få studier som har 

visat positiva resultat av MI-metoden när det gäller samtal med barn och ungdomar. 

Hinder som skolsköterskorna uttryckte i samband med MI samtal var deras egen 

osäkerhet och uppfattning gällande definitionen av övervikt och fetma (Høstgaard 

Bonde, et al, 2014; Lindhe Söderlund et al. 2009).  

3 Teoretisk referensram 

Barn med övervikt och fetma lever i ett socialt sammanhang som påverkas av 

familj, ärftlighet, skola och samhälle samt politiska beslut. Därför relateras studien 

till Bird och Riekers modell Constrained-Choice Model, om begränsade val och 

bidragande faktorer på individers hälsa. Modellen utvecklades för att belysa ett 

bredare utbud av bidragande faktorer på individers hälsa (se figur 1) (Bird & Rieker, 

2008).  

Bird och Rieker (2008) menar att åtgärder och beslut som tas på arbetet, inom 

familjen och på samhälls- och regeringsnivå på olika sätt formar individers 

möjligheter genom livet. Baserat på dessa möjligheter kommer individerna att göra 

olika val, exempelvis var de kommer arbeta, bo och hur de kommer ta hand om sina 

barn. Med detta vill de påstå att hälsan inte bara är individens egenansvar, utan även 

ett ansvar hos beslutstagare på högre nivåer. Bird och Rieker (2008) framhäver hur 

politiska beslut oavsiktligt kan förhindra hälsosamma beteenden, exempelvis om 

samhälleliga beslut medför att stadsplaneringen begränsar möjligheten för 

promenader eller träning (Bird & Rieker, 2008). Rieker, Bird och Lang (2010) 

beskriver att individer dagligen gör olika val och dessa görs i förhållande till familj, 
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arbete och samhälle. Familjer måste idag förhandla sina beslut beroende på vart de 

bor och hur de ska få balans mellan karriär, familj, barnpassning och ekonomi. I 

sina försök i att uppfylla alla dagliga prioriteringar, kan familjer fatta beslut som 

inte gynnar hälsan. Bland annat har det visats att föräldrar ibland väljer att hoppa 

över frukosten för att hinna lämna barnen och komma i tid till sitt arbete. 

Föräldrarna kan ta hem och servera snabbmat för att få mer tid för barnen istället för 

att lägga tid på matlagningen. Constrained Choice Model inkluderar tre olika nivåer 

av kontext som kan ha inflytande på individers hälsa. Modellen visar att beslut som 

tas inom dessa organisatoriska nivåer kan begränsa individens möjlighet till 

hälsosamma val och beteenden (Rieker, Bird & Lang, 2010).  

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Constrained choice model 

Källa: Bird, C.E. and Rieker, P.P. (2008). Gender and Health: The effects of Constrained Choises and 

Social Policies. New York: Cambridge Univerity Press. 

4 Problemformulering 

TV-apparater, datorer och mobiltelefoner är idag en stor del av barn och ungdomars 

fritid och kan leda till psykisk ohälsa, sömnsvårigheter, mer ohälsosamma matvanor 

och otillräcklig fysisk aktivitet. De hälsoriskbeteenden som barn och ungdomar 

skaffar sig under sina barn- och ungdomsår kan vara svåra att ändra på i vuxen 

ålder. Det är därför viktigt att tidigt uppmuntra barn att röra på sig och äta 

hälsosamt. Elevhälsan spelar här en viktig roll då den på ett lättillgängligt sätt är en 

del av barn och ungdomars vardag i skolan. Skolsköterskans kompetens gällande 

hälsosamma levnadsvanor är en viktig pusselbit i det förebyggande arbetet mot 

övervikt och fetma, men att samtala kring barns och ungdomars övervikt kan 
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upplevas komplicerat och känsligt. Med anledning av detta vill författarna få ökad 

kunskap om skolsköterskors erfarenheter av preventionsarbetet med övervikt och 

fetma hos barn.   

5 Syfte 

Att undersöka skolsköterskors erfarenheter av det preventiva arbetet gentemot barn, 

från förskoleklass till årskurs nio, med övervikt eller fetma och deras föräldrar. 

6 Metod 

6.1 Design 

Studien genomfördes med kvalitativa semistrukturerade intervjuer. I kvalitativa 

studier är fokus att studera fenomen som visar sig genom uppfattningar, 

beskrivningar eller upplevelser (Kristensson, 2014).  Metoden bedömdes som 

lämplig då forskarna ville få en förståelse och ökad insikt i det område som skulle 

studeras (Henricson & Billhult, 2017). För datainsamling i föreliggande studie 

användes en intervjuguide med semistrukturerade intervjufrågor (Bilaga A). Den 

insamlade datan analyserades med manifest kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004).  

 

6.2 Urval  

Författarna har följt den ordning som Kristensson (2014) och Danielsson (2017) 

föreslår för rekrytering av deltagare. För att få största möjliga förståelse av just det 

fenomen som skulle studeras gjordes ett ändamålsenligt urval. Det innebär att 

personer väljs ut för att de förväntas svara på frågor som svarar mot syftet (Polit & 

Beck, 2017).  Det är fördelaktigt med variation i urvalet som ger en bättre spridning 

av uppfattningar inom området som studeras (Kristensson, 2014). För att få bredd 

och variation i urvalet valde författarna ut skolsköterskor med varierande längd 

yrkeserfarenhet som skolsköterska. Skolsköterskorna valdes ut i ett närliggande 

geografiskt område i förhållande till författarnas egen bostadsort. Tolv 
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skolsköterskor i tre kommuner, i ett län i södra Sverige tillfrågades att delta i 

föreliggande studie. Tio skolsköterskor tackade ja till att medverka. 

6.3 Deltagare 

Inklusionskriterier för deltagarna i aktuell studie var att de skulle vara legitimerade 

sjuksköterskor. Gärna med specialistkompetens till distriktssköterska, skolsköterska 

eller barnsjuksköterska, dock var detta inget krav. Deltagarna skulle ha arbetat som 

skolsköterskor inom elevhälsan minst ett år och ansvara för elever i årskurserna 

förskoleklass - årskurs nio. Det sågs som en fördel om skolsköterskorna ansvarade 

för ett större antal elever och därmed erhållit mer erfarenhet av elever med övervikt 

eller fetma. Exklusionskriterier var skolsköterskor som hade en annan 

anställningsform än tillsvidareanställning. Deltagande skolsköterskor i studien var 

alla kvinnor mellan 34 - 62 år, medelåldern var 51 år. Deras yrkeserfarenhet som 

skolsköterskor varierade mellan 1½ - 13 år. Deltagarna hade olika typer av 

specialistkompetenser. En var utbildad ambulanssjuksköterska, en 

barnsjuksköterska och två var skolsköterskor. De övriga sex deltagarna var 

utbildade distriktssköterskor. Alla var anställda inom kommunal skolverksamhet. 

Deltagarna ansvarade för fler än en skola, därmed ansvarade skolsköterskorna för ett 

relativt stort antal elever. Det rörde sig om skolor från förskoleklass till årskurs nio.  

6.4 Datainsamling 

Inledningsvis kontaktades verksamhetschef inom elevhälsan i en kommun och 

rektorer i de andra två kommunerna. Kontakt togs först per telefon för att försäkra 

att förfrågan skickades till rätt person. Därefter skickades ett informationsbrev via e-

post med en förfrågan om godkännande att genomföra studien (Bilaga B). 

Verksamhetschef och rektorer ombads tillfråga skolsköterskor som kunde tänka sig 

ingå i studien. Enligt Kristensson (2014) måste deltagare i forskningsstudier få 

relevant och tydlig information innan de beslutar sig om att delta (Kristensson, 

2014). Deltagare som tackade ja till medverkan fick ett särskilt informationsbrev via 

e-post (Bilaga C). För att värna om autonomiprincipen fick skolsköterskorna även 

information om att medverkan var frivillig och att de när som helst kunde avbryta 

utan att lämna någon förklaring. Författarna kontaktade därefter deltagarna via 

telefon för att boka tid och plats för intervjuerna. För att skolsköterskorna inte skulle 
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behöva lämna sina arbetsplatser skedde intervjuerna på de skolor där de befann sig.  

De fick själva bestämma tid och plats för intervjuerna vilket är fördelaktigt 

(Kristensson, 2014). Intervjuerna hölls under två veckor i början av september 2018 

och skedde enskilt med vardera skolsköterska. Författarna delade upp arbetet med 

att intervjua fem deltagare var.  

Vid intervjuerna användes en intervjuguide med frågor relaterade till studiens syfte 

och samtliga deltagare fick samma frågor. Frågorna konstruerades av författarna för 

att besvara syftet i studien och godkändes sedan av handledaren. Fördelen vid 

semistrukturerade intervjuer är att det finns möjlighet att berätta fritt samt att 

författarna har möjlighet att ställa följdfrågor (Kristensson, 2014). Till exempel 

tillfrågades skolsköterskorna att berätta om speciella situationer som de hade både 

positiva och negativa erfarenheter omkring. Följdfrågor kunde då användas för att få 

fram mer detaljerad information, som exempelvis “kan du ge exempel” och ”kan du 

berätta mer…” (Polit & Beck, 2017). 

Efter överenskommelse med deltagarna spelades intervjuerna in via ett 

inspelningsverktyg på författarnas respektive surfplatta. Detta för att ingen 

information skulle falla bort. Intervjuerna varade mellan 18 - 50 minuter, vilket gav 

ett genomsnitt på 32 minuter. Intervjuinspelningarna transkriberades samma dag 

som intervjutillfället (Danielsson, 2017). Allt som sades under intervjun skrevs ut 

ordagrant till en text. Den inspelade datan var avidentifierad och förvarades på ett 

sådant sätt att den inte kunde komma i orätta händer. En provintervju utfördes för att 

få en uppfattning om de frågor som författarna hade utformat svarade mot syftet 

vilket överensstämmer med Henricson och Billhult (2017) och Kristensson (2014). 

Inga justeringar i intervjuguiden gjordes och provintervjun inkluderades i resultatet.  

6.5 Dataanalys 

Data har analyserats med hjälp av manifest kvalitativ innehållsanalys. Denna 

analysmetod används vid tolkning av texter för att beskriva variationer. Meningen är 

att identifiera skillnader och likheter i textmaterial (Graneheim & Lundman, 2004).  

I analysprocessens första steg läste författarna flera gånger igenom textmaterialet 

från alla intervjuerna, var för sig. Detta för att få en övergripande helhetsbild av 
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innehållet. Genom att läsa texten flera gånger försökte författarna oberoende av 

varandra finna mönster, likheter och olikheter. Här fick även handledaren möjlighet 

att göra en analys av en intervju som sedan diskuterades med författarna. 

Meningsenheter plockades ut, det vill säga en meningsbärande del av texten som 

relaterade till studiens syfte. Berättelser i texten som liknade varandra 

kondenserades för att göra texten kortare och mer lätthanterlig. Därefter kodades 

texten. I nästa steg arbetade författarna tillsammans igen för att gå igenom varandras 

analys. I detta skede började identifiering av underkategorier och kategorier. I 

analysprocessen rörde sig författarna mellan helheten och delarna bland koder och 

texter i enlighet med Graneheim och Lundman (2004). Gemensamma nämnare 

söktes utan att förlora kärnan i den kondenserade texten. Textens innehåll lyfts här 

till en högre nivå, vilket innebär att det sker en abstraktion (Kristensson, 2014). Det 

centrala innehållet i texterna bör enligt Graneheim och Lundman (2004) inte passa 

in i mer än en kategori. Detta försökte författarna eftersträva så långt som möjligt. 

De kodade meningsenheterna fördes sedan samman till underkategorier och 

kategorier. Dessa kom sedan utgöra grunden till resultatets presentation. Exempel på 

författarnas kvalitativa innehållsanalys presenteras i tabell 1. 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalys. 

Meningsenhet Kondenserad 

text 

Kod Underkategori Kategori 

”… mitt arbete 

börjar med 

hälsosamtalet, 

ringar in de ungar 

som jag måste jobba 

lite mer med.”  

 

”Där kollar vi alltid 

längden och vikten 

och jämför med 

barnets kurva. Då 

ser man på kurvan 

om det ligger på 

gränsen till 

övervikt.” 

Arbetet börjar 

med 

hälsosamtalet, 

där vikt och 

längd 

kontrolleras. 

Hälsokontroll 

Hälsosamtal 

Hälsofrämjande 

verktyg 

Underlättande 

faktorer i 

skolsköterskans 

preventionsarbete. 
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”Jag ritar 

mycket, skriver 

mycket i bilder. 

Då kan dem säga 

att nu har jag ätit 

det där du skrev 

på den där 

teckningen” 

  

”Jag som 

skolsköterska kan 

ge väldigt mycket 

bra enkla tips. Det 

är ju inga svåra 

saker egentligen det 

här.” 

I samtal med 

barnen användes 

både skriftlig 

och muntlig 

information. 

Information/ 

Rådgivning 

Användbara 

metoder vid 

kostförändring 

Att grunda för 

goda vanor 

”Det är viktigt att 

jag inte själv låter 

anklagande 

gentemot föräldern. 

Man måste vara 

försiktig för det är 

ett känsligt ämne.” 

 

”Det spelar 

egentligen ingen 

roll vad vi säger 

eller hur vi säger, 

för det är ämnet 

som är så 

tabubelagt.” 

Detta är ett 

känsligt ämne 

och det är 

viktigt att inte 

vara anklagande 

eller kränka 

integriteten. 

Skuldbeläggning 

Bemötande 

Känsligt och 

tabubelagt ämne 

Hindrande 

faktorer i 

skolsköterskans 

preventionsarbete 

 

6.6 Forskningsetiska överväganden 

Enligt lagen om etikprövning (SFS, 2003:460) skall forskning som innefattar 

behandling av känsliga personuppgifter enligt personuppgiftslagen §13 samt 

personuppgifter om lagöverträdelser § 21 tillämpa etikprövning. I aktuell uppsats 

kom inte dessa kriterier att beröras, därav krävdes ingen etisk prövning. Däremot 

gjordes en etisk egengranskning enligt blankett utformad av Etikkommittén Sydost 

(Bilaga D). 

Det finns två stycken huvudkrav inom de forskningsetiska principerna, 

forskningskravet och individskyddskravet varav individskyddskravet är av särskild 

betydelse i samband med studenters självständiga arbeten. Inom denna beskrivs 

vidare fyra stycken huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa har 

beaktats i största möjliga omfattning.  
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Autonomiprincipen är grundläggande i all forskning. Hänsyn och respekt för 

självbestämmande beaktas (Kristensson, 2014). Alla deltagare erhöll ett 

informationsbrev, där information gavs om uppsatsens syfte, tillvägagångssätt, 

ändamål samt att deltagandet var frivilligt. Skolsköterskorna kunde därmed 

närsomhelst välja att avsluta sitt deltagande med möjlighet att redan inhämtad 

information togs bort från uppsatsen. I samband med intervjuerna fick deltagarna 

lämna ett skriftligt samtycke till deltagande (Bilaga E). Personuppgifter har 

avidentifierats och förvarades så inga obehöriga kunde få tillgång till dem 

(Kristensson, 2014). Efter avslutad uppsats har dessa destruerats enligt 

personuppgiftslagen (SFS, 1998:204). De data som samlats in har endast använts i 

aktuell magisteruppsats (Kristensen, 2014). 

7 Resultat 

Under analysprocessen framkom tre huvudkategorier med tillhörande 11 

underkategorier, enligt tabell 2. Dessa presenteras i resultatet som huvudrubriker 

respektive underrubriker.  

Tabell 2. Presentation av kategorier och underkategorier. 

Kategorier Underkategorier 

  

Underlättande faktorer i skolsköterskans 

preventionsarbete 

Hälsofrämjande verktyg 

Tidig identifiering 

Externt samarbete 

  

Att grunda för goda vanor 

Användbara metoder vid kostförändring 

Samverkan inom skolan 

Relationer och närvaro 

Fysisk aktivitet som en del i undervisningen 

  

Hindrande faktorer i skolsköterskans 

preventionsarbete 

Känsligt och tabubelagt ämne 

Föräldraansvar 

Socioekonomiska skillnader 

Önskan om att utveckla elevhälsan 
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7.1 Underlättande faktorer i skolsköterskans preventionsarbete 

7.1.1 Hälsofrämjande verktyg 

I de utvalda kommunerna genomfördes hälsokontroller vid olika tidpunkter. I en 

kommun gjordes kontrollerna i årskurs 1, 4 och 8. I de andra två gjordes kontroller i 

förskoleklass, årskurs 2, 4, 6 och 8. Hälsokontrollerna genomfördes uteslutande 

enligt gällande riktlinjer och innefattade tillväxtkontroll genom längd, vikt och BMI 

samt hälsoenkät. Det förekom även olikheter mellan hur skolsköterskorna förhöll 

sig till tillväxtkontrollerna. Det uttrycktes starka åsikter gällande att BMI inte var ett 

optimalt verktyg. Det var viktigare att se till barnets tillväxtkurva, den sågs som 

mest trovärdig. 

“Kurvor är jätteviktiga. Har man följt samma kurva från 2-3 års ålder och inget 

avvikande sker på kurvan, då är det en normal tillväxtkurva” (7) 

Skolsköterskorna nämnde att de även såg till hur elevens kroppsform såg ut och 

jämförde det med tillväxtkurvan. De menade att det gällde att se till helheten. Det 

fanns en enighet i att hälsokontrollerna var det vanligaste sättet att identifiera 

övervikt eller fetma hos eleverna.  

Vid första hälsokontrollen i förskoleklass eller årskurs 1 är alltid föräldrarna 

medbjudna, dock rapporterade några skolsköterskor att många föräldrar uteblev. 

Främst var det skolsköterskor som hade sin första hälsokontroll i årskurs 1 som 

upplevde denna frånvaro. Samtliga uppgav att vid övriga hälsokontroller var inte 

föräldrarna fysiskt närvarande, utan kontaktades enbart om det fanns behov av 

någon typ av livsstilsförändring.  

I samband med hälsokontrollerna genomfördes alltid ett hälsosamtal. Vid dessa 

samtal fördes en muntlig dialog om kost, fysisk aktivitet, skärmtid och sömn, även 

skriftligt material delades ut. De skolsköterskor som träffade föräldrarna 

tillsammans med barnen menade att det var fördelaktigt att föra en dialog direkt 

med föräldrarna om deras tankar kring kost och fysisk aktivitet. Tillväxtkurvan 

skickas alltid med hem. 
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7.1.2 Tidig identifiering 

Resultatet påvisade att det redan vid samtal med Barnhälsovården (BHV), innan 

skolstart, ges en indikation på hur många elever som har övervikt eller fetma. Större 

andelen skolsköterskor var eniga om, att en tidigare upptäckt av övervikt och fetma 

gav bättre förutsättningar att lyckas med viktnedgången.  

”Man kan väl säga, mycket av det man gör är genom hälsosamtalet, tycker jag. 

Att man fångar upp mycket där” (10) 

Några uttryckte att ämnet blev mer känsloladdat och svårarbetat ju äldre eleverna 

blev. Det beskrevs att det fanns en risk att de ohälsosamma levnadsvanorna 

eskalerade med åldern. Stor enighet fanns i att, när eleverna är små, har föräldrarna 

ett större inflytande på deras matvanor. Föräldrarna upplevdes som mer mottagliga 

för förändring när barnen är små. 

7.1.3 Externt samarbete 

När skolsköterskorna identifierat elever med övervikt erbjuds i första hand tätare 

tillväxtkontroller och hälsosamtal på skolan. Några erbjöd även, i kombination med 

extra hälsokontroller, en remiss direkt till dietist.  Samtliga skolsköterskor erbjuder 

alltid en remiss till överviktsteamet vid barnklinik för de barn som inte lyckats med 

viktnedgång eller har klassificerad fetma.  

“... så skriver man remiss till barnmottagningen om föräldrarna vill. Och där 

blir ju liksom dietist och barnsjuksköterska involverade där.”  (4) 

 

Dock påtalades ett visst missnöje i att de inte alltid fick svar på remisserna och 

därmed saknades information om vidare handläggning. Skolsköterskorna önskade 

en förbättrad kommunikation och ett ökat sammarbete för att skapa en bättre 

helhetssyn kring eleven. Förhoppningen var att det skulle leda till ett bättre resultat. 

 

7.2 Att grunda för goda vanor 

7.2.1 Användbara metoder vid kostförändring 

Skolsköterskorna använde olika metoder för förändring, anpassade utifrån elevernas 

ålder. Dialogen med föräldrarna var viktig och inga åtgärder genomfördes utan 
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deras godkännande. Kostgrupper, där skolsköterskan tillsammans med några elever 

från mellanstadiet hade en dialog om matvanor var ett sätt. Eleverna fick berätta 

själva och dela med sig av sina erfarenheter. Upplevelsen var att eleverna stöttade 

varandra på ett positivt sätt.  

“Som sagt barn är kloka, de märker ju själva att de är lite överviktiga. Jag tror 

det är bra att ta hjälp av barnen själva, de har ibland smarta lösningar.” (5) 

 

Matdagbok som hjälpmedel var något som flera av skolsköterskorna använde sig av. 

När eleven själv dokumenterat några dagars matintag, träffades eleven och 

skolsköterskan för att samtala kring denna. Detta sågs som en hjälp till 

kostförändring, då eleven fick tänka till kring sina matvanor och fundera på vad som 

kan bytas ut. 

Att sätta upp mål och delmål uttrycktes också som en metod för att genomföra en 

successiv förändring genom att ta ett steg i taget. Till de yngre eleverna låg fokus på 

att informera i bilder. Material i form av broschyrer från bland annat 

Livsmedelsverket samt 1177 vårdguiden användes för att förmedla kunskap om 

goda kostvanor till barn och föräldrar. 

7.2.2 Samverkan inom skolan 

Skolsköterskorna ingick i ett elevhälsoteam (EHT) bestående av bland annat 

specialpedagog, kurator och rektor. Här samtalade och informerade de varandra om 

bland annat övervikts- och fetmaprevention, även enskilda fall diskuterades. 

Framförallt uttrycktes en positivitet till att kuratorn kunde bistå med samtal med 

inriktning på beteendeförändring. 

Samverkan mellan olika yrkesgrupper inom skolan med bland annat lärarna, 

måltidspersonal och cafeteriapersonal sågs som betydelsefull. I samband med 

måltiderna beskrev flera skolsköterskor att det ofta handlade om att begränsa och 

kontrollera. Det handlade om att hjälpa elever med övervikt och fetma att begränsa 

portionerna samt att de inte bör ta om.  Detta skedde i deras dagliga arbete på 

skolan, och sågs som ett sätt att undervisa eleverna i att göra bra val.  
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“Dom är noggranna med att äta med eleverna och då har de lite koll på vad och 

hur eleverna äter och försöka styra lite i alla fall. Jag tycker lärarna gör ett bra 

jobb.” (6)  

De skolsköterskor som ansvarade för elever på högstadieskolor beskrev att de även 

bevakade skolkafeterians utbud. Målsättningen var att det inte skulle serveras så 

mycket sötsaker, utan att det istället serverades andra alternativ såsom smörgås och 

frukt. 

7.2.3 Relation och närvaro 

Genom att vara med ute på raster var ett sätt att skapa kontakt och bygga en relation. 

Skolsköterskor uttryckte fördelen med att vara där eleverna var. De var även 

närvarande i skolmatsalen för att bilda sig en uppfattning om elevernas matvanor. 

Tillsammans med elever i alla åldrar förde de samtal om bra val och hälsosamma 

matvanor. Att till exempel få högstadieeleverna att göra hälsosammare val i 

kafeterian, hur de kan prioritera när de handlade, sågs som en viktig del i arbetet 

mot övervikt och fetma. 

“Det handlar mycket om att man är med i olika sammanhang. Vi äter ju till 

exempel pedagogisk lunch i matsalen med barnen och det är ju också 

jätteviktigt.” (2) 

 

7.2.4 Fysisk aktivitet som en del i undervisningen 

Skolsköterskorna ansåg att det var viktigt att öka elevers fysiska aktivitet. Inte bara 

för viktnedgång utan även för ökad prestationsförmåga i skolarbetet. 

Skolsköterskorna upplevde att det var enklare att uppmuntra till rörelse istället för 

att fokusera på viktnedgång. 

“...vikt är så tabubelagt, men om man pratar om rörelse så behöver det inte bli 

så. Rörelse är ju för alla.” (6) 

På flera skolor användes olika pulshöjande aktiviteter som anpassas efter elevernas 

ålder. Aktiviteterna integrerades med lektionerna samt på raster. Rastaktiviteter på 

skolgården förekom i samband med lek, framför allt på låg- och mellanstadiet. 

Fokus låg på att ha roligt. Några skolsköterskor uttryckte att elever med övervikt 

eller fetma vågade eller ville inte delta i idrottsförening eller på idrottslektionerna. 

Detta berodde ofta på att de skämdes och inte ville duscha tillsammans med de 
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övriga eleverna. Det förekom skillnader mellan skolor när det gäller fysisk aktivitet. 

Om lärarna var engagerade och hade intresse för hälsosamma vanor så speglade det 

av sig i ökad fysisk aktivitet på raster och lektioner.  

En oro fanns att skärmtiden ökar hos eleven. Eleverna prioriterar dator, mobil eller 

surfplattan före fysisk aktivitet. Det sågs ett samband med att ju äldre eleverna blev 

desto mer ökade skärmtiden och ledde till inaktivitet.  

“Alltså det är ju dem som sitter mer än fyra timmar per dag, så man blir nästan 

mörkrädd. Det är ju inte barnens fel, det är ju föräldrarna som måste motstå 

det.” (1) 

 

7.3 Hindrande faktorer i skolsköterskans preventionsarbete 

7.3.1 Känsligt och tabubelagt ämne 

Att prata om vikt ansågs vara ett oerhört laddat ämne. Svårigheter uttrycktes i både 

kontakten med elever och föräldrar. Skolsköterskorna försökte närma sig ämnet med 

försiktighet utan att låta anklagande. Många menade att det fanns risk att eleverna 

kände sig kränkta och det var en balansgång så det inte fick motsatt effekt. Det var 

viktigt att inte ge ett intryck av att eleverna var överviktiga och skulle banta. Några 

skolsköterskor hade känslan av att kroppsidealet att vara smal och snygg påverkar 

elevens sätt att se på sig själv. Alla skolsköterskor var eniga om att extra 

viktkontroller var en risk för att eleven skulle må sämre eller utveckla ätstörningar.  

“Att väga och mäta dom leder ju liksom inte till någonting mer än att de mår 

dåligt.” (7) 

Flera hade erfarenhet av att elever som kom för viktkontroll, bröt ihop innan de 

skulle ställa sig på vågen. Eleverna upplevde en känsla av misslyckande. Därför 

ville inte skolsköterskorna väga och mäta för ofta. Några skolsköterskor menade att 

max en gång per termin var lagom. De ansåg att det var viktigare att se helheten, för 

de kunde ju se vem som var överviktig.  

Reaktionerna var många och olika när skolsköterskorna kontaktade föräldrarna till 

barn med nyligen identifierad övervikt eller fetma. Några föräldrar reagerade 

positivt med tacksamhet, men oftare förekom känslor såsom ilska och ledsenhet. 

Skolsköterskorna kände att det handlade om att respektera föräldrarnas integritet, 
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för det är ett känsligt ämne. Ibland kunde skulden förskjutas till att det var skolans 

fel, att det exempelvis serverades fel mat. Om föräldrarna själva var överviktiga, var 

ofta deras attityd och bemötande mer negativt. Det uppfattades som att dessa 

föräldrar hade svårare att acceptera och hantera övervikt och fetma som ett problem.  

“Det är svårt, många föräldrar blir väldigt ledsna, en del blir arga, så man får 

vara väldigt, väldigt, försiktig.” (6) 

I familjer från andra kulturer sågs en större acceptans i att vara överviktig. Detta 

kunde upplevas som en svårighet, att dessa familjer inte ville göra någon förändring.  

7.3.2 Föräldraansvar 

“Du föds ju in i ett visst beteende i familjen. Man gör som föräldrarna gör.” (8) 

För att en förändring skulle ske var många skolsköterskor eniga om att föräldrarna 

hade det yttersta ansvaret. Främst hos de yngre barnen. Då är det föräldrarna som 

fortfarande styr och har möjlighet att begränsa tillgängligheten av onyttig mat och 

sötsaker genom matlagning och inköp. Det ligger även på föräldrarnas ansvar att 

fullfölja åtagandet gentemot den remiss som eventuellt skickades till 

överviktsteamet. Skolsköterskorna menade att det fanns föräldrar som ville ha 

remiss till överviktsteamet, men som sedan ändå inte dök upp på den inbokade 

tiden. För att genomföra en livsstilsförändring var det viktigt att få med sig hela 

familjen, omotiverade föräldrar sågs som en hindrande faktor. Föräldrar med 

ohälsosamma vanor avspeglas på barnens ätbeteende.  

“Att få med föräldrarna är ju A och O. Utan föräldrarna så kan vi hålla hur 

många kostgrupper vi vill, utan resultat.” (3) 

Om föräldrarna var skilda och om det dessutom rådde oenighet kring kostvanor 

upplevdes det som en svårighet. Det orsakas oftast av att det var mer välfungerande 

kostvanor hos ena föräldern, men inte hos den andra. Detta gjorde att 

skolsköterskorna ställdes inför en svårighet i att gå vidare.  

7.3.3 Socioekonomiska skillnader 

Skolsköterskorna upplevde ett samband mellan övervikt och låg socioekonomisk 

status. Barn till de föräldrarna med låg socioekonomisk status var ofta mer 

överviktiga än andra. Dessa familjer hade ofta sämre levnadsvanor då de ofta 
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prioriterade snabbmat, läsk och godis. Skolsköterskor hade noterat att det fanns en 

viss skillnad mellan skolor i tätorten och de i ytterområdena eller landsbygd. Det 

förekom en större andel överviktiga elever på skolorna i ytterområden och på 

landsbygden. Däremot fanns det olika uppfattning om familjer med god 

socioekonomisk status. Det kunde finnas en risk med att eleven fick pengar som 

kunde användas till godis och läsk. Å andra sidan fanns fördelen med att familjen 

hade råd att både äta hälsosamt och låta eleven delta i fritidsaktiviteter. Föräldrar 

som hade en lägre socioekonomisk status upplevdes vara mindre engagerade och 

hade svårare att ta till sig information. 

”Det är väldigt vanligt, paus, att dom eleverna som kanske har det lite bättre 

om man kan säga så, har föräldrar som är mera engagerade och vill hjälpa, 

medans dom som har det lite tuffare av många olika skäl slår ifrån sig mer att 

det är ingenting som vi behöver bry oss om just nu, vi tar det sen.” (9) 

 

7.3.4 Önskan om att utveckla elevhälsan 

Tidsbristen upplevdes som ett hinder då skolsköterskorna ofta ansvarade för flera 

skolor och många elever. De skulle vilja ha mer tid för att komma ut i klasser och 

föreläsa om levnadsvanor, ha fler kostgrupper samt fler tillfällen för individuella 

samtal. Det framkom olika förslag och önskemål för att förbättra skolsköterskornas 

arbete med överviktiga och feta barn. Förslag fanns på ett närmare samarbete med 

Barnhälsovården (BHV) för att möjliggöra samtal med föräldrarna redan innan 

barnet börjar skolan. Även mer tid till föräldrainformation, samt ett utökat 

samarbete med bland annat dietister, barnklinik och sjukgymnast från landstinget 

efterfrågades. De flesta skolsköterskor kände till Motiverande samtal (MI) som 

metod, men det var få som hade en formell MI-utbildning. Flera efterfrågade därför 

utbildning i samtalsmetodik. Andra förslag på förbättring och utveckling var 

tydligare riktlinjer och kostnadsfria fritidsaktiviteter för alla. 
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8 Metoddiskussion 

8.1 Design 

För aktuell studie valdes en kvalitativ metod. Metodvalet styrs av forskningsfrågan, 

där frågan är given, men forskarna vet inte vad svaret kommer bli (Polit & Beck, 

2017). Författarna ville få ökad kunskap om skolsköterskors erfarenheter i sitt 

preventionarbete gentemot barn med övervikt eller fetma och deras föräldrar. Med 

anledning av detta valdes semistrukturerade intervjuer. Samma frågor ställdes till 

alla deltagarna, de har även möjlighet att berätta fritt (Kristensson, 2014). 

Resultatet har analyserats enligt Graneheim och Lundman (2004), kvalitativ 

manifest innehållsanalys. Denna analysmetod ansågs lämplig då datan från 

textmaterialet var stort och innehållsrikt. Texter från intervjuerna bearbetades på ett 

strukturerat sätt för att identifiera skillnader och likheter eller mönster.  

8.2 Urval 

Författarna strävade efter ett urval med erfarenhet av fenomenet som var fokus för 

den aktuella studien, vilket Henricson och Billhult (2017) rekommenderar. Utifrån 

författarnas önskan om ett varierat urval gjordes ett ändamålsenligt urval i 

föreliggande studie, vilket enligt Kristensson (2014) ökar tillförlitligheten. Genom 

att deltagarna valdes ut ändamålsenligt fanns det bättre förutsättningar till variation i 

deras berättelser (Henricson & Billhult, 2017). Även Kristensson (2014) menar att 

det i en intervjustudie måste finnas förutsättningar att deltagarna har något att 

berätta relaterat till det område som ska studeras.  För att ytterligare öka studiens 

trovärdighet gjordes även en noggrann beskrivning av urvalsförfarandet, vilket 

enligt Graneheim och Lundman (2004) är värdefullt. 

8.3 Deltagare 

Tio skolsköterskor svarade att de ville medverka i aktuell studie. I en intervjustudie 

finns inget krav på hur många deltagare som bör ingå (Kristensson, 2014). Genom 

att medvetet välja deltagare var förhoppningen att få ett innehållsrikt datamaterial 

som svarade mot syftet. Alla inkluderade skolsköterskor hade olika lång 

yrkeserfarenhet som skolsköterska, de var i olika åldrar samt hade olika 

specialistutbildningar. Författarna kunde se en viss variation i den insamlade datan 



 

24 

 

vad gäller yrkeserfarenhet och utbildning. Exempelvis gav de med lång 

yrkesfarenhet fylligare och längre utsagor.  

Urvalet blev homogent, då alla skolsköterskor var kvinnor och arbetade inom 

kommunal skola. Det hade kanske varit en tillgång om någon eller några arbetat på 

friskola eller om någon manlig skolsköterska funnits bland deltagarna för att få en 

större variation. Det är möjligt att detta utgör en brist i resultatet, då ett mer varierat 

urval ökar tillförlitligheten (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna anser att det  

blev ett varierat urval då skolsköterskorna hade olika typer av specialistutbildningar 

och olika längd av yrkeserfarenhet.  

 

8.4 Förförståelse 

Författarna till aktuell studie har varit medvetna om att den egna förförståelsen har 

betydelse i uppsatsarbetet och att det skulle kunna påverka trovärdigheten i studien. 

Redan innan en studie påbörjas finns värderingar och erfarenheter som vi bär med 

oss både från tidigare akademiska studier och genom livserfarenheter (Priebe & 

Landström, 2017). Författarna är båda sjuksköterskor med olika lång 

arbetslivserfarenhet och har ingen tidigare erfarenhet av arbete inom skolan som 

skolsköterska. Däremot har båda författarna erfarenhet av arbete på 

livsstilsmottagning och hälsosamtal med vuxna personer med övervikts- eller 

fetmaproblematik. Polit & Beck (2017) påpekar att trovärdigheten kan påverkas av 

forskarnas förförståelse. Författarna till föreliggande uppsats har därför försökt att 

sätta egna erfarenheter och värderingar åt sidan samt diskuterat och kritiskt 

reflekterat genom hela arbetet. Genom att utförligt beskriva hur studien fortlöpt 

stärker det studiens pålitlighet (Priebe & Landström, 2017). 

 

8.5 Datainsamling 

Vid intervjuerna användes en intervjuguide med semistrukturerade intervjufrågor 

relaterade till studiens syfte. Enligt Graneheim och Lundman (2004) stärker det 

giltigheten i en intervjustudie. En provintervju utfördes, vilket författarna upplevde 

som tillräckligt för att få en uppfattning om frågorna i intervjuguiden svarade mot 

syftet (Danielsson, 2017; Kristensson, 2014). Genom att tydligt beskriva hur lång tid 

som intervjuerna varade kan författarna påvisa hur omfattande datamaterial som 
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inhämtats, vilket stärker tillförlitligheten i studien (Kristensson, 2014). Det förekom 

stor variation mellan den kortaste och den längsta intervjun. Författarna kunde se att 

innehållet i alla intervjuer oavsett längd, var likvärdiga.  

Då författarna genomförde intervjuerna var och en för sig kunde vissa följdfrågor 

variera. Alla deltagare fick dock samma frågor utifrån intervjuguiden och eftersom 

intervjuerna spelades in ansågs inget innehåll gå förlorat. Då det är tidskrävande och 

eventuellt störande att vara två som intervjuar kan det ses som en styrka i studien att 

inte båda författarna varit närvarande vid intervjutillfällena (Danielsson, 2017).  

  

8.6 Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) användes för 

analys av den transkriberade texten från datainsamlingen. Då den transkriberade 

texten blev väldigt omfattande att bearbeta ansågs denna metod som lämpligast. 

Analys och tolkning av texten sker på ett strukturerat sätt och fokus under 

innehållsanalysen var att beskriva det skolsköterskorna berättade. Denna metod är 

lämplig att använda då forskaren är nybörjare (Danielsson, 2017; Kristensen, 2014). 

Möjligen hade en fenomenologisk metod kunnat användas istället då även den 

fokuserar på upplevelse av olika fenomen. Syftet i den beskrivande 

fenomenologiska studien är att finna och beskriva själva kärnan i upplevelsen, 

medan den tolkande fenomenologin istället syftar till att tolka upplevelsen av det 

fenomen som undersökts (Kristensson, 2014). Författarna ansågs sig inte ha 

tillräckliga kunskaper för att utföra en fenomenologisk analys. Detta på grund av 

forskaren i en sådan metod skall undvika tolkning av texten och behöver vara 

mycket medveten om sin förförståelse (Kristensson, 2014).  

 

Inledningsvis läste författarna och handledare en av de transkriberade intervjuerna 

som sedan var och en analyserade enligt kvalitativ innehållsanalys. Vid första 

handledningstillfället gavs då möjlighet att se om både författarna och handledare 

kommit fram till liknande koder. Tillförlitligheten stärks här genom triangulering 

eftersom två eller flera personer har analyserat och tolkat datamaterialet 

(Kristensson, 2014).  De tio transkriberade intervjuerna lästes igenom av författarna 

var för sig, flera gånger för att få en helhetsbild. Författarna har därefter gemensamt 
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fortsatt analysprocessen genom att försöka hitta mönster, skillnader eller likheter. 

Diskussion mellan författarna har skett kontinuerligt under analysprocessen. Om 

författarna haft större erfarenhet av kvalitativ innehållsanalys skulle troligtvis 

analysen kunnat genomföras på ett djupare plan. Detta då en större förståelse funnits 

för hur texter kan tolkas i fler nivåer med ökad svårighetsgrad (Granheim & 

Lundman 2004). 

 

Innan intervjuerna genomfördes gjorde författarna en etisk egengranskning. Detta 

för att bedöma om ett godkännande från den regionala forskningsetiska nämnden 

var nödvändig. Studien ansågs inte innehålla känsliga personuppgifter eller innebära 

någon form av fysiska eller psykisk påverkan på forskningspersonen. Därför 

bedömde författarna att tillstånd inte erfordrades från Etikkommittén sydost. 

Författarna har även diskuterat eventuella etiska dilemman med föreliggande studie. 

Då deltagarna var få till antal fanns en risk i att utomstående skulle kunna identifiera 

deltagarna. Därför presenterades det inte i vilka kommuner som studien 

genomfördes i. Resultatet och tillhörande citat är även avidentifierat.  

 

8.7 Överförbarhet 

Utifrån beskrivningen av forskningsprocessen avgörs överförbarheten i en studie av 

läsaren, det handlar om en rimlighetsbedömning (Kristensson, 2014). Författarna 

har beskrivit hur procedur för urval och datainsamling samt hur analysprocess har 

genomförts. Även deltagarna är tydligt beskrivna, till exempel ålder, kön, utbildning 

och antal yrkesverksamma år som skolsköterska. Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) möjliggör en noggrann beskrivning av hela studiens tillvägagångssätt att 

resultatet kan vara överförbart till liknande sammanhang.  

9 Resultatdiskussion 

Syftet med genomförd studie var att undersöka skolsköterskors erfarenheter i det 

preventiva arbetet gentemot barn med övervikt eller fetma och deras föräldrar. 

Studien inriktades mot elever i förskoleklass till årskurs nio. Av resultatet framkom 

att skolsköterskornas erfarenheter i stor utsträckning liknade varandras. Alla 
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använde sig av liknande metod för att identifiera övervikt och fetma. Däremot sågs 

en skillnad i hur skolsköterskorna förhöll sig till riktlinjerna. I deras hälsofrämjande 

och förebyggande arbete på skolan var ambitionen att grunda för en hälsosam 

livsstil. Skolsköterskorna uttryckte dock att övervikt och fetma var ett svårt ämne att 

närma sig, både gentemot eleverna och deras föräldrar.  

 

9.1 Underlättande faktorer i skolsköterskans preventionsarbete 

Skolsköterskorna i de utvalda kommunerna genomförde hälsokontrollerna vid olika 

tidpunkter och med varierande intervall. Några påbörjade dem redan i förskoleklass 

medan andra hade den första kontrollen i årskurs ett. Det fanns en enighet i att en 

tidig identifiering var viktigt, då det var lättare att påverka och föräldrarna var mer 

mottagliga för förändringar när barnen var små. Enligt Klaesson (2017) bör 

hälsokontrollerna genomföras så tidigt som möjligt, gärna redan i förskoleklass. 

Både för en tidig identifiering av ohälsa, men även för att eleven ska lära känna 

skolsköterskan och skapa en relation.  

 

Det fanns delade meningar om hur verktygen vid identifiering av övervikt och fetma 

kunde användas och tolkas. Skolsköterskorna förhöll sig bland annat olika till 

beräkning av BMI och tillväxtkurvan. Oro fanns att enbart BMI screening kunde 

skapa negativa känslor, de såg istället till hur eleverna såg ut visuellt. Detta 

bekräftas även i flera studier, där det framkom att skolsköterskor var kritiska till 

BMI-screening. De upplevde ett etiskt dilemma i att enbart förhålla sig till BMI 

screeningens snäva gränser och ifrågasatte dess pålitlighet som mätinstrument vid 

identifiering av övervikt och fetma. (Helseth et al., 2017; Ljungkrona-Falk, Brekke 

& Nyholm (2014). Hillman (2012) och Magnusson och Ljungkrona-Falk (2013) 

beskriver att BMI beräkningen kan användas då eleven har en vikt som avviker från 

sin normalkurva. Om eleven avviker från sin egen kurva i kombination med ett 

avvikande iso-BMI kan detta vara ett observandum som bör följas. Författarna kan 

också se en problematik i användningen av enbart BMI screening. Risken finns att 

barn som hamnar i överviktsintervallet utsätts för onödigt lidande, då deras 

kroppssammansättning kan bestå av mer muskler än fett. De kanske är vältränade 

istället för överviktiga. Att med en helhetssyn kunna följa barnets egen kurva i 
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förhållandet till BMI, ser författarna som den viktigaste delen i identifieringen av 

övervikt eller fetma. Detta påvisades även i Helseth et al., (2017) studie där 

deltagarna upplevde att BMI inte var ett tillförlitligt mätinstrument då unga 

individer som är fysisk aktiva och muskulösa kan ligga på BMI över gränsen till 

övervikt. Därför fanns en oro att de skulle utsätta elever för kränkningar (Helseth et 

al., 2017).  

9.2 Att grunda för goda vanor 

I föreliggande studie påvisades att skolsköterskorna använder olika metoder för 

förändring, till exempel gruppsamtal och individuella möten. Vid gruppsamtal sågs 

en fördel i att eleverna stöttade och uppmuntrade varandra. De gav själva varandra 

förslag hur de kunde byta ut exempelvis O´boy mot te. Författarna spekulerar i att 

om eleverna ges möjlighet att mötas i en trygg miljö och få råd och stöd av 

varandra, kan de uppleva en känsla av sammanhang. Kanske det leder till en ökad 

självkänsla och gynnar hälsosammare val och livsstilsförändring. Författarna fann 

dock inte några tidigare studier som kunde styrka dessa antaganden. Bird och Rieker 

(2008) beskriver att individer dagligen gör val i förhållande till arbete eller familj. 

Författarna tänker sig att skolmiljön är elevernas arbetsplats som i förlängningen 

tillsammans med familjen har inflytande på deras möjlighet till ett hälsosammare 

beteende (Rieker, Bird och Lang, 2010). Därmed tänker sig författarna att 

skolsköterskan spelar en viktig roll som en del i elevernas skolmiljö och kan 

påverka eleverna att göra bra val för deras hälsa. 

 

I de individuella samtalen användes bland annat målsättning och stegvis förändring 

samt materiell information. Studien av Müllersdorf et al., (2010) visade att genom 

att genomföra en livsstilsförändring med små steg kunde motivationen hållas upp 

och barnen fick en ökad förståelse för förändringen. För att upprätthålla detta 

behövde de kunskap som erhölls via skolsköterskan. Även studien av Thorstensson, 

Blomgren, Sundler och Larsson (2017) visade att det var fördelaktigt att genomföra 

en stegvis förändring och att låta förändringen bli en rutin i det dagliga livet innan 

nästa introducerades. Resultatet i föreliggande studie visade att skolsköterskorna 

inte använde sig av någon särskild samtalsmetod vid hälsosamtalen. Det 

efterfrågades utbildnings inom samtalsmetodik. MI är enligt Barth och Näsholm 
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(2006) en beprövad metod för beteendeförändring och författarna spekulerar kring 

varför inte fler av skolsköterskorna hade utbildning inom samtalsmetodik. I studien 

av Høstgaard Bonde et al., (2014) beskrivs att det förekommer få studier om MI-

metoden gentemot barn. Deras studie påvisade att motiverande samtal (MI) kan vara 

en fördelaktig samtalsmetod med både barn och föräldrar. Enligt författarna till 

föreliggande studie kan MI vara ett alternativ som skulle kunna underlätta för 

skolsköterskorna i samtalen med elever och föräldrar om livsstilsförändring.  

En av kärnkompetenserna för skolsköterskor är samverkan i team (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). I föreliggande studie beskrev skolsköterskorna att de 

samverkade med olika yrkesgrupper i skolmiljön. Tillsammans var de närvarande 

och främjade för att eleverna skulle röra på sig mer och äta mer hälsosamt. Det sågs 

som en vinst både för skolprestationer och ur ett hälsoperspektiv. Författarna 

spekulerar kring om det genom skolpersonalens samverkan och anpassning av 

skolmaten och skolkafeterians utbud kan underlätta de hälsosammare valen (Bird & 

Rieker, 2008). I föreliggande studie framhävdes också fördelen i att vara där 

eleverna var. Skolsköterskorna var ofta närvarande i matsalen, på rasterna och i 

kafeterian. Detta påtalas även av skolsköterskor i Müllersdorf et al´s., (2010) studie, 

som även uttryckte en önskan om att kunna vara ännu mer närvarande i skolmiljön, 

exempelvis på raster och i kafeterian (Müllersdorf et al., 2010). Det bekräftas även i 

en amerikansk studie där närvaro sågs som ett bra sätt bygga relationer och få en 

överblick över elevernas fysiska aktivitet och matvanor. Skolsköterskorna tog 

tillfället i akt i vid olika tillfällen, bland annat var de närvarande i skolmatsalen 

under lunchen (Baker Powell, et al., 2018).  

 

Det fanns en oro bland skolsköterskorna att elevers skärmtid ökar och att detta leder 

till inaktivitet. I tidigare studier påvisas att stillasittandet och skärmtiden bland barn 

och ungdomar påverkar deras hälsa negativt (Garmy et al., 2014; Kristansen et al., 

2013). I föreliggande studie sågs rastaktiviteterna som ett mycket bra verktyg att få 

barnen att röra sig mer. Engagerade lärare var en tillgång som skapade 

förutsättningar för fysisk aktivitet som en del i undervisning och på rasterna. Att 

vända uppmärksamheten från övervikts- och fetmaproblematiken till lek och 

aktivitet sågs som mindre känsligt. Författarna ser det som positivt att lärare är 
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engagerade och närvarande vid olika skolaktiviteter. Både när det gäller främjande 

av elevernas fysiska aktivitet samt motverka mobbning eller kränkning. Studien av 

Hjort Kjelgaard, Holstein, Due, Sjöberg Brixval och Rasmussen (2016) visar att 

ungdomar med övervikt eller fetma har i större utsträckning sämre sociala 

relationer, både strukturellt och funktionellt, jämfört med normalviktiga i samma 

ålder. Klaesson (2017) menar att det sociala sammanhanget påverkas hos dessa 

individer, av exempelvis mobbning och psykisk ohälsa. Även skolsköterskor i 

aktuell studie påtalade att elever som har övervikt eller fetma kan vara speciellt 

utsatta för kränkande behandling, vilket även kan bidra till att de inte vill delta i 

vissa aktiviteter. Detta påvisades också i en studie från Kanada där det fanns ett 

samband mellan överviktiga eller feta barn och en ökad tendens att utsättas för 

mobbning. Denna benägenhet kunde utgöra ett hinder i den sociala och 

psykologiska utvecklingen jämfört med normalviktiga ungdomar (Janssen, Craig, 

Boyce & Pickett, 2004). 

9.3 Hindrande faktorer i skolsköterskans preventionsarbete 

Att bemöta och närma sig ämnet övervikt och fetma utan att skapa motsatt effekt, 

såsom vikthets, såg skolsköterskorna som en svår balansgång. De uttryckte att detta 

var ett dilemma när de skulle samtala med eleverna om övervikt eller fetma. De 

hade erfarenhet av att elever inte ville väga sig på grund av risken att känna sig 

misslyckad. Även Magnusson (2013) lyfter komplexiteten i att inte såra eller kränka 

eleven. Varför är då ämnet så svårt att närma sig? Författarna spekulerar i om det 

kan det bero på sociala medier, massmedia och de kroppsideal som sprids via bilder. 

Detta påtalades även av några skolsköterskor som deltog i föreliggande studie. 

Enligt Bird och Rieker (2008) är individens hälsa inte enbart ett egenansvar utan 

även ett ansvar på högre organisatorisk nivå. I en studie undersöktes hur 

användandet av sociala medier bland unga kvinnor var relaterat till deras 

kroppsuppfattning. Det fanns samband mellan massmediaexponering och 

kroppsmissnöje, men det var svårt att se specifika samband mellan sociala medier 

och påverkan på ungdomar (Burnette, Kwitowski & Mazzeo, 2017). 

 

Skolsköterskorna upplevde en svårighet i kommunikationen med föräldrarna till 

elever med övervikt eller fetma. Det framkom att föräldrar ofta reagerade med 
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negativa känslor och författarna får en känsla av att föräldrar till barn med övervikt 

eller fetma går i självförsvar när de blir informerade om sitt barns hälsoproblematik. 

Författarna spekulerar kring om ämnet är stigmatiserande och att dessa föräldrar 

därför kan känna sig påhoppade. Enligt skolsköterskans kompetensbeskrivning 

(2016) bör förhållningssättet präglas av respekt för föräldrarnas och elevernas 

integritet och självbestämmande (Riksföreningen för skolsköterskor & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). I studien av Steel et al., (2011) påvisas vikten av att 

etablera goda relationer med elever och föräldrar som en grund i att samtala om 

vikt. Detta bekräftas även i en norsk studie som visade att föräldrar till barn med 

övervikt eller fetma ofta upplevde informationen både som kritik mot barnet, men 

även gentemot sin egen föräldraroll. Att vara förälder till ett barn med 

viktproblematik uppfattades som skamfyllt och de kände sig misslyckade (Hanssen-

Bauer & Knutsen, 2017). 

 

Tillgängligheten av mat och sötsaker upplevdes i aktuell studie ha betydelse för 

barnens matvanor. Ohälsosamma alternativ i skolkafeteria eller närliggande kiosker 

upplevdes ha en negativ inverkan på barnens val. Enligt Swinburn et al., (2011) 

producerar samhället idag allt mer lättillgänglig snabbmat. Även Svensson och 

Hallberg (2010) påtalar att individers livsstil påverkas av samhälleliga förhållanden, 

såsom snabbmatskedjor och skolmat. Författarna funderar kring att vi idag lever i ett 

överflödssamhälle där matkulturen tar allt större plats som kan främja ett ökat 

matintag. WHO (2000) beskriver att många barn idag har en övervikt eller fetma på 

grund av ett fetmafrämjande samhälle med ökad tillgänglighet. 

Att en stor del av elevernas livsstil påverkas av föräldrarna och att föräldrarna var 

huvudansvariga så länge barnen var små var något som alla skolsköterskor tog upp. 

Föräldrarna bar ansvaret över den mat som fanns tillgänglig hemma. Detta kan leda 

till att barnens val blir begränsade (Bird & Rieker, 2008). Steel et al., (2011) kunde 

påvisa att sjuksköterskorna såg hinder i om familjen hade begränsad kunskap om 

näringsriktig mat. Detta påvisades också i två studier, att föräldrarnas kunskapsbrist 

och beteende påverkade barnens kostvanor och risk för övervikt. Övervikten hos 

barn var förknippat med föräldrarnas ätbeteende, samt att föräldrarna ofta påvisade 
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bristande kunskaper om hälsosam kost, portionsstorlek och hälsorisker (Melo, Cruz, 

Brito & Pinho, 2017; Vittrup & Mclure, 2018).   

 

Resultatet visade att det fanns erfarenhet av skillnader i familjer vad gäller 

socioekonomisk status. Föräldrar med lägre utbildningsnivå hade oftare sämre 

matvanor och deras barn ägnade sig i mindre utsträckning åt fysisk aktivitet efter 

skoltid. Detta bekräftas i tidigare forskning där det sågs ett samband mellan lägre 

utbildning och sämre matvanor samt en mer utbredd inaktivitet (Kristiansen et al., 

2013). Studien av Aazán, Soto, Sellán, Martínez & Fernández (2018) påvisade 

också detta, då barn till föräldrar med låg inkomst eller utbildning i större 

utsträckning var överviktiga eller feta. Dock framkommer inte orsaken till detta, 

men ett positivt samband fanns med att fysisk aktivitet, goda sömnvanor och 

regelbundet äta frukost minskade risken för övervikt och fetma (Aazán et al., 2018).  

 

I aktuell studie påtalade flera skolsköterskor att de önskade utveckla elevhälsan. Det 

mest framträdande som efterfrågades var mer tid, utbildning och förbättrat 

sammarbete mellan olika professioner. Enligt kompetensbeskrivningen för 

skolsköterskorna (2016) skall de arbeta för förbättring- och kvalitetsutveckling. 

Författarna spekulerar i om tidsbristen kan ge upphov till att skolsköterskorna 

känner sig otillräckliga, samt att eleven påverkas då det inte finns tillräckligt med tid 

för samtal. Detta påtalas även av deltagarna i Steel et als., (2011) samt Baker Powell 

et als (2018) studier, där skolsköterskor uttryckte att de kände sig överbelastade av 

arbetsuppgifter. Tidsbrist och bristande kunskap begränsade deras viktinterventioner 

gentemot barn med övervikt eller fetma och deras familjer. 

 

Att ta hjälp av externa specialistkliniker sågs som en hjälp i det preventiva arbetet 

gentemot barn med övervikt eller fetma. Tidigare forskning lyfter även att 

skolsköterskor önskar mer externt samarbete med andra parter (Müllerdorf, et al., 

2010). Resultatet i aktuell studie påvisade ett visst missnöje i bristande uppföljning, 

vilket gjorde att skolsköterskan upplevde att helhetsbilden av eleven gick förlorad. 

Författarna funderar kring att arbeta i team inom landsting och kommun och utefter 

tydliga handlingsprogram kanske skulle underlätta för skolsköterskorna. Enligt 
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Klaesson (2017) finns regionala handlingsprogram kring övervikt och fetma hos 

barn. I föreliggande studie framgår det inte helt tydligt om dessa riktlinjer används. 

9.4 Slutsats 

Skolsköterskornas preventionsarbete gentemot barn med övervikt eller fetma kan 

vara ett komplext och känsligt område. Att arbeta för att främja hälsosamma 

levnadsvanor hos barnen sågs som den viktigaste delen i preventionsarbetet, men 

även utmanande.  

Strategier som användes för att lyckas, var bland annat tidig identifiering av de barn 

som hade övervikt eller fetma. Även samarbete med externa kliniker och personal 

inom skolan, sågs som en positiv del.  

Att få föräldrarna motiverade och delaktiga var av största vikt för att lyckas med 

preventionsarbetet. Det krävs en följsamhet och god relation för att inte kränka 

barnet eller föräldern.  

För ett långsiktigt arbete skulle tiden för preventionsarbetet behöva utökas, vilket 

skulle gynna både barn och föräldrar. Skolsköterskan har då möjlighet till fler 

samtal, både på grupp- och individnivå samt fler föreläsningar. 

 

Den aktuella studien tillför kunskap om:  

• Att skolsköterskorna arbetar utefter riktlinjer, men dessa tolkas och används 

på olika sätt.  

• Att både föräldrar och samhället har ett stort inflytande på barnens hälsa, nu 

och i framtiden. 

• Att preventionsarbetet mot övervikt och fetma hos barn är komplext och tar 

mycket tid. 

9.5 Kliniska implikationer 

Författarna till föreliggande studie har en förhoppning om att resultatet kan 

överföras till andra skolsköterskor och liknande sammanhang. Alla medverkande 

skolsköterskor kommer få ta del av den aktuella studien. Studien kan ge ökad 

kunskap och inblick i andra skolsköterskors preventionsarbete och dess utmaningar.  
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I föreliggande studie efterfrågades tydligare riktlinjer, utbildning i samtalsmetodik, 

samt bättre nätverk med andra professioner. 

Övervikt och fetma hos barn är ett globalt problem som även ökar i Sverige. 

Förhoppningen med föreliggande studie är att elevhälsan skall fortsätta att utvecklas 

för att bemöta och förebygga en fortsatt ökning. Genom ett effektivare samarbete 

med andra professioner, med specialistkompetens inom området, kan det 

hälsofrämjande arbetet med fördel utvecklas ytterligare. 

9.6 Förslag till fortsatt forskning 

Under studiens gång har författarna funderat kring betydelsen av föräldrarnas 

delaktighet och deras inställning till livsstilsförändringar. Att få en ökad kunskap 

om föräldrarnas upplevelse av skolsköterskans bemötande och förhållningssätt kan 

bidra till en ökad insikt i ämnets känslighet. 

Det förekommer få studier som innefattar MI som metod vid beteendeförändring 

hos barn samt kostgruppsinterventioner. MI metoden är väl beprövad på vuxna och 

förslag till vidare forskning skulle kunna vara att undersöka hur väl den fungerar på 

barn och ungdomar med övervikt eller fetma. I föreliggande studie fanns positiva 

erfarenheter kring kostgrupper och det skulle vara intressant med fortsatt forskning 

kring denna metod.  
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Bilagor 

 

Bilaga A   Intervjuguide 

 

Inledande frågor 

Ålder: ______          

Kön:  Man ___     Kvinna ___ 

 

1. Hur länge har du arbetat som skolsköterska? 

2. Är din arbetsplats kommunal eller friskola? 

3. Har du en specialistutbildning? Vilken/vilka? 

 

 

1.      Kan du beskriva hur du som skolsköterska aktivt arbetar med prevention 

gentemot barn med övervikt? 

2.      Vilket är det vanligaste tillvägagångssättet för att identifiera övervikt eller 

fetma hos elever? 

3.      Hur kontaktas föräldrar till samtal angående deras barns viktproblematik? 

4.      Hur reagerar föräldrarna om de kontaktas? 

5.      Ser du skillnader bland familjers attityder och förutsättningar gällande 

socioekonomiska eller kulturella aspekter?  

-         ge exempel. 

6.      Finns det en optimal ålder att närma sig en elevs överviktsproblematik?  

7.      Är du bekant med samtalsmetoder för beteendeförändring, i så fall vilken 

eller vilka? 

-         Om du använder flera, vilken fungerar bäst? 

-         Har du erhållit någon form av utbildning i denna 

samtalsmetodik? 

8.      Vilka deltar i ett preventionssamtal? 

-         Kan du berätta om ett fall där du haft? 

9.      Skulle du i ditt preventionsarbete gentemot barn och ungdomar med 

övervikt och fetma önska utveckla/förändra något? 

10.  Är det något som vi inte redan frågat om eller diskuterat som du vill berätta 

mer om? 
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Bilaga B  Informationsbrev till vederbörande chef 

 
Övervikt och fetma hos barn, ett känsligt ämne 

-        En intervjustudie om skolsköterskors erfarenheter 

 

Vi är två distriktssköterskestudenter som studerar vid Linnèuniversitetet i Kalmar. 

I utbildningen ingår att genomföra en magisteruppsats. Syftet med uppsatsen är att 

genom en intervjustudie undersöka skolsköterskors erfarenheter av arbetet med 

övervikt och fetma hos barn och ungdomar från förskoleklass till årskurs nio. 

Idag uppmärksammas att övervikt och fetma ökar bland barn och ungdomar. 

Tidigare forskning visar att de hälsoriskbeteende som barn och ungdomar skaffar 

sig under sina barn och ungdomsår kan vara svåra att ändra på i vuxen ålder. Därför 

anser vi att det är viktigt att tidig introducera barn till goda kost- och motionsvanor. 

Skolsköterskan kan spela en viktig roll då hans eller hennes kompetens gällande 

hälsosamma levnadsvanor är en viktig pusselbit i det förebyggande arbetet mot 

övervikt och fetma. 

 

Vår avsikt är att genomföra intervjuer med ca 10 - 15 skolsköterskor i tre 

ändamålsmässigt utvalda kommuner. Inklusionskriterier för deltagarna i aktuell 

studie är att de ska vara legitimerade sjuksköterskor. Gärna med 

specialistkompetens till distriktssköterska, skolsköterska eller barnsjuksköterska. 

Deltagarna ska ha arbetat som skolsköterskor inom elevhälsan minst ett år och 

ansvara för elever i årskurserna förskoleklass - årskurs nio. Exklusionskriterier är 

skolsköterskor som har en annan anställningsform än tillsvidareanställning. Du 

tillfrågas härmed att ge oss tillåtelse att göra en förfrågan till berörd/berörda 

skolsköterskor i ditt upptagningsområde om deltagande i aktuell magisteruppsats. 

Intervjuerna planeras ske under arbetstid på arbetsplatsen och beräknas ta ca en 

timme. 

 

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas av deltagaren, utan krav på 

motivering. Intervjuerna kommer att avidentifieras och förvaras säkert så inga 

obehöriga kan få tillgång till materialet. Resultatet kommer att presenteras i en 

magisteruppsats vid Linnéuniversitetet. Förhoppningen är att resultatet ska ge ökad 



 

III 

 

kunskap om preventionsarbetet med överviktiga barn inom skolhälsovården och att 

denna kunskap ska kunna användas som stöd för vidareutveckling. 

 

Om du samtycker till att skolsköterskan kan delta i studien kommer vi under början 

av hösten 2018 tillfråga skolsköterskor som arbetar inom skolhälsovården om 

deltagande. 

Vänligen återkom till oss via mail om du samtycker eller inte samtycker till att 

studien genomförs med berörd/berörda skolsköterskor i ditt upptagningsområde. 

Vid eventuella frågor kontakta någon av oss. 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Marie Schiöld, leg. Sjuksköterska                          Sandra Hult, leg.Sjuksköterska 

Tel: 070-667 78 67                                                 Tel: 073-840 00 88 

E-post: ms222ee@student.lnu.se                            E-post: sb222ew@student.lnu.se 

 

Handledare:  

Katarina Swahnberg, professor  

Tel. 070-387 73 69  

E-post: katarina.swahnberg@lnu.se             
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Bilaga C   Informationsbrev till berörd skolsköterska 

 

Övervikt och fetma hos barn, ett känsligt ämne 

-        En intervjustudie om skolsköterskors erfarenheter 

 

Vi är två distriktssköterskestudenter som studerar vid Linnèuniversitetetet i Kalmar. 

I utbildningen ingår att genomföra en magisteruppsats. Syftet med uppsatsen är att 

genom en intervjustudie undersöka skolsköterskors erfarenheter av arbetet med 

övervikt och fetma hos barn och ungdomar från förskoleklass till årskurs nio. 

Idag uppmärksammas att övervikt och fetma ökar bland barn och ungdomar. 

Tidigare forskning visar att de hälsoriskbeteende som barn och ungdomar skaffar 

sig under sina barn och ungdomsår kan vara svåra att ändra på i vuxen ålder. Därför 

anser vi att det är viktigt att tidig introducera barn till goda kost- och motionsvanor. 

Skolsköterskan kan spela en viktig roll då hans eller hennes kompetens gällande 

hälsosamma levnadsvanor är en viktig pusselbit i det förebyggande arbetet mot 

övervikt och fetma. 

 

Vår avsikt är att genomföra intervjuer med ca 10 - 15 skolsköterskor i tre 

ändamålsmässigt utvalda kommuner och du tillfrågas härmed att delta i vår 

magisteruppsats. Varje intervju beräknas ta ca en timme och planeras att äga rum på 

din arbetsplats. Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan dokumenteras ned 

ordagrant till en text. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan 

krav på motivering. Intervjuerna kommer att avidentifieras och förvaras säkert så 

inga obehöriga kan få tillgång till materialet. Efter avslutad uppsats kommer dessa 

kasseras enligt personuppgiftslagen (SFS, 1998:204). Resultatet kommer att 

presenteras i en magisteruppsats vid Linnéuniversitetet. Förhoppningen är att 

resultatet ska ge ökad kunskap om preventionsarbetet med överviktiga barn inom 

skolhälsovården och att denna kunskap ska kunna användas som stöd för 

vidareutveckling. 

 

Vid ditt samtycke till att delta i studien kommer vi under vecka 35–37 att kontakta 

dig för att planera tid för intervju. 

Vid eventuella frågor kontakta någon av oss. 
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Med vänlig hälsning, 

 

Marie Schiöld, leg. Sjuksköterska                          Sandra Hult, leg.Sjuksköterska 

Tel: 070-667 78 67                                                 Tel: 073-840 00 88 

E-post: ms222ee@student.lnu.se                            E-post: sb222ew@student.lnu.se 

 

Handledare:  

Katarina Swahnberg, professor  

Tel. 070-387 73 69  

E-post: katarina.swahnberg@lnu.se             
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Bilaga D  Blankett för etisk egengranskning 

 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt 

forskningsprojekt eller motsvarande inför rådgivande etisk 

bedömning/granskning. 

 
Projekttitel: Övervikt och fetma hos barn, ett känsligt ämne. - En intervjustudie om 

skolsköterskors erfarenheter. 

Projektledare: Sandra Hult och Marie Schiöld 

Handledare: Katarina Swahnberg 

 

 

 Ja Tveksamt Nej 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter 
(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som avslöjar ras 

eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 

eller medlemskap i fackförening eller att behandla personuppgifter som rör 

hälsa eller sexualliv). 

  
 

 

X  

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna (även 

sådant som ej avviker från rutinerna men som är ett led i forskningen)? 

  
 

X  

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 

forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 

uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i Etikprövningslagen 2003:460) 

  
 

X 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller avliden 

människa (t.ex. blodprov eller PAD)? 

  
 

X  

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, dementa eller 

psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar beroendeställning såsom 

patienter eller studenter som är direkt beroende av försöksledaren)? 

  
 

X  
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Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, 

om det genomförs på forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av 

regional etikprövningsnämnd (EPN).  För vidare information om 

Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 

 

Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att 

kryssa när punkten är uppfylld: 

  Ja Tveksamt Nej 

6 
I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna 

förstår 
dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, 

t.ex. antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som 

kan påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men 

överdriv ej heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha målsmans 

godkännande (t ex enkäter i skolklasser). 

 

 

X 

  

  

7 
Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den 

skriftliga informationen till patient eller forskningsperson. Vidare 

framgår tydligt att deltagare när som helst och utan angivande av skäl 

kan avbryta försöket utan att detta påverkar forskningspersonens 

omhändertagande eller behandling eller, om studenter, betyg etc. 

 

 X 

  

8 
Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till 

fysisk person) är anmält till registeransvarig person på respektive 

förvaltning (PUL- ansvarig).  

  
X 

  

9 
Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 

forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, 

verksamhetschef eller motsvarande). 

 

X 

  

 

 

 

 

  

http://www.epn.se/
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Bilaga E  Samtyckesformulär 

 
 

Samtyckesformulär 

 

Jag har tagit del av informationen om magisteruppsatsen, fått tillfälle att ställa 

frågor, fått dem besvarade och samtyckt till deltagande. 

 

 

Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst 

kan avbryta min medverkan utan att ange orsak. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Underskrift av forskningsperson 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Underskrift av informationsgivare 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum 

 


