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Abstrakt 
 
 
Titel: Skolsköterskors erfarenheter av arbetet med övervikt hos elever inom 
skolhälsovården 
Kurs: Vårdvetenskap, självständigt arbete (magister) med inriktning mot 
distriktssköterska, 15 högskolepoäng 
Sidantal: 40 
Författare: Linnea Almqvist & Åsa Råhlén 
Handledare: Ulla Peterson 
Examinator: Kerstin Wikby 
 
 
Bakgrund: Övervikt hos barn och ungdomar är ett internationellt folkhälsoproblem. 
Skolsköterskan har en viktig roll i det hälsofrämjande arbetet med överviktiga elever för 
att kunna främja goda levnadsvanor.  
Syfte: Syftet var att beskriva skolsköterskors erfarenheter av arbetet med övervikt hos 
elever inom skolhälsovården. 
Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ ansats. Åtta skolsköterskor intervjuades 
med semistrukturerade frågor utifrån en intervjuguide. Intervjuerna analyserades med en 
kvalitativ manifest innehållsanalys. 
Resultat: Studiens resultat presenterades utifrån fyra kategorier och 12 underkategorier. 
Kategorin ”Mötet i fokus” visade att skolsköterskorna använde sig av ett individuellt 
och professionellt förhållningssätt i mötet med elev och föräldrar. De arbetade för att 
främja en god relation och använde sig av olika metoder i arbetet med de överviktiga 
eleverna. Kategorin ”Samverka med olika professioner” visade att skolsköterskorna 
samverkade med både interna och externa aktörer. Kategorin ”Betydande faktorer för 
att nå framgång” belyste skolsköterskornas möjligheter att arbeta med motiverade 
elever och föräldrar, samt att skolsköterskorna var tillgängliga och arbetade 
förebyggande. Kategorin ”Utmaningar i arbetet” lyfte fram ämnets känslighet, 
svårigheter att förändra samt skolsköterskornas brist på tid och kompetensutveckling.  
Slutsats: Skolsköterskans arbete med överviktiga elever kräver ett professionellt 
förhållningssätt och en varsamhet i samtalet på grund av ämnets känslighet. En god 
relation med elev och föräldrar är en förutsättning för att skolsköterskan skall nå 
framgång i sitt arbete. Skolsköterskan är beroende av föräldrarnas motivation och vilja 
att förändra för att kunna stödja eleven. 
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Abstract 
 
 
Title: School nurses’ experiences working with overweight students in the school health 
Course: Caring science, Independent project (Master) in Primary Health Care Specialist 
Nursing, 15 credits 
Pages: 40 
Authors: Linnea Almqvist & Åsa Råhlén 
Advisor: Ulla Peterson 
Examiner: Kerstin Wikby             
 
 
Background: Overweight among children and adolescents is a worldwide public health 
problem. The school nurse has an important role in promoting the health of overweight 
students in order to encourage them to lead a healthy lifestyle. 
Aim: The purpose of the study was to describe school nurses' experiences working with 
overweight students. 
Method: The study was conducted using a qualitative approach. Eight school nurses 
were interviewed with semi-structured questions based on a set of interview guidelines. 
The interviews were analyzed using manifest content analysis. 
Results: Study results were presented from four categories and 12 subcategories. The 
category ”Meeting in focus” showed that while meeting with parents and students 
school nurses were able to evaluate students as individuals simultanously maintaining a 
professional approach. They used various methods to promote good relationships with 
overweight students. The category ”Collaborate with different professions” showed 
that school nurses collaborate with both internal and external professions. The category 
of ”Significant factors for success” highlighted school nurses opportunities to work 
with motivated students and parents, and showed that not only were school nurses 
available for students but they also practiced prevention. The category ”Challenges in 
the work” included the sensitivity of discussing weight problems, difficulties in 
changing behavior and school nurses' lack of time and further education. 
Conclusion: The school nurse’s work with overweight students requires a professional 
approach and care in conversation, because of the sensitivity of the subject. A good 
relationship with students and parents is a prerequisite for the school nurse to achieve 
success in their work. The school nurse is dependent on the parents' motivation and 
willingness to change in order to support the student. 
 
 
Keywords: health promotion, overweight, school nurse, students 
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1 Inledning 
Övervikt och fetma bland barn och ungdomar är ett ökande problem i stora delar av 

västvärlden (Socialstyrelsen, 2009). Redan vid 10-årsålder kan riskindikatorer som 

förhöjt blodtryck, hyperinsulinemi och förhöjda blodfetter ses (Hurtig Wennlöf, 2005). 

Socialstyrelsens folkhälsorapport (2009) visar också att barn med övervikt och fetma 

oftare drabbas av psykosomatiska besvär (ibid). Även ur ett globalt perspektiv ses en 

snabb ökning av övervikt hos barn i många låg- och medelinkomstländer. Barn som är 

överviktiga har en tendens att fortsätta vara överviktiga även i vuxen ålder (Lager, 

Fossum & Bremberg, 2005; World Health Organization [WHO], 2013a). Övervikt och 

fetma är ofta svårbehandlad när den har uppstått och därför är prevention av högsta 

prioritet (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2004). Det är viktigt att tidigt 

fånga upp barn och ungdomar med övervikt för att bespara det enskilda barnet 

följdsjukdomar och ohälsa. Även samhället kan få stora kostnader i framtiden om inga 

åtgärder sätts in. 

 

I skolsköterskans arbete ingår att arbeta hälsofrämjande och medverka till sunda 

levnadsvanor (Riksföreningen för skolsköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, 

2011). Skolsköterskan förväntas ha en aktiv roll i det hälsofrämjande arbetet för att 

stävja fortsatt ökning av övervikt hos elever, vilket ställer stora krav på skolsköterskans 

förmåga att kommunicera med både elever och föräldrar. Genomgående i studien 

använder författarna begreppet föräldrar vilket syftar på barnets vårdnadshavare. När 

endast termen övervikt används innefattas både övervikt och fetma. Det finns få artiklar 

som belyser skolsköterskans erfarenheter av arbetet med överviktiga elever och därför 

är det ett angeläget ämne att undersöka. Förhoppningen med studien är att den ska ge 

ökade kunskaper vilket kan leda till att skolsköterskans hälsofrämjande arbete 

uppmärksammas och utvecklas. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Övervikt hos barn och ungdomar 

Övervikt och fetma definieras som onormal eller överdriven fettvävnad som kan 

försämra hälsan. För att definiera och bedöma övervikt och fetma används Body Mass 

Index (BMI) som räknar ut förhållandet mellan längd och vikt (WHO, 2013b). Eftersom 

barn inte har vuxit färdigt kan inte samma BMI-värden användas som för vuxna. För 
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barn i åldern 2-18 år används istället iso-BMI (International Organization for 

Standardization Body Mass Index), som beräknas på samma sätt som BMI för vuxna: 

kroppsvikt/(längden x längden). Gränserna för övervikt respektive fetma är varierande 

beroende på barnets ålder och kön (International Obesity Task Force, 2013), (bilaga A). 

När författarna använder begreppet BMI i studien menas iso-BMI. 

 

Andelen överviktiga barn har fördubblats i Sverige de senaste två decennierna 

(Socialstyrelsen, 2009). Enligt en svensk studie med totalt 4538 barn mellan sju och nio 

år, var 17 procent av barnen överviktiga och 3 procent hade fetma (Sjöberg et al., 2011). 

Utvecklingen av övervikt och fetma bland barn i Sverige verkar dock ha avstannat och 

ligger på en stabil hög nivå (Lissner, Sohlström, Sundblom & Sjöberg, 2010). Globalt 

sett beräknas antalet överviktiga barn under fem år till 42 miljoner, varav de flesta bor i 

utvecklingsländer och särskilt i stadsmiljö (WHO, 2013a). Flera studier visar att 

förekomsten av fetma är högre hos barn i områden med låg socioekonomisk status 

(Lager et al., 2005; Magnusson, 2011; Sundblom, Petzold, Rasmussen, Callmer & 

Lissner, 2008). Fetma är även vanligare hos pojkar jämfört med flickor (Sundblom et 

al., 2008). Samhällsutvecklingen har inverkat på normerna för hur våra barn ska se ut 

och jämfört med tidigare är dagens barn i högre grad rundare. Det kan leda till att 

många barn och ungdomar som befinner sig i riskzonen för att utveckla fetma missas 

(Neuman, Bjurén, Birkedahl, Olin-Johansson & Wolmar, 2012). 

 

Den vanligaste orsaken till övervikt är en obalans mellan energiintag och 

energiförbrukning. Ur ett globalt perspektiv har samhällsförändringar bidragit till ett 

ökat intag av energitäta livsmedel och ett ökat stillasittande, vilket kan vara en 

förklaring till övervikt (WHO, 2013b). Orsaken till övervikt är dock komplex och 

utgörs av många faktorer (Dhir & Ryan, 2010). Flera gener har identifierats som bidrar 

till utvecklingen av fetma. Insikterna om genetikens betydelse är viktiga för att minska 

den skam och skuld som många föräldrar till ett barn med övervikt kan uppleva 

(Marcus, 2007). Överviktiga barn har en ökad risk att drabbas av frakturer, 

insulinresistens och hypertoni. Även tidiga förändringar i blodkärlen kan ses vilket kan 

leda till hjärt- och kärlsjukdomar. Risken för att få följdsjukdomar ökar med stigande 

BMI-värde (WHO, 2013b). Barn med övervikt och fetma upplever lägre psykiskt 

välbefinnande jämfört med normalviktiga barn (Marcus, 2007). Även självkänslan kan 
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bli påverkad vilket kan leda till sociala problem i skolan och försämrade studieresultat 

(Dhir & Ryan, 2010). 

 

2.2 Barn och ungdomars levnadsvanor - kost och fysisk aktivitet 

Barn och ungdomars kostvanor har förbättrats och allt fler äter frukt och grönsaker. 

Trots det konsumerar barn fortfarande för mycket läsk, sötsaker och snacks 

(Socialstyrelsen, 2009). En svensk studie av ungdomar mellan 13-15 år visar att flickor 

hade mer hälsosamma kostvanor jämfört med pojkar, däremot hade pojkarna bättre 

frukostvanor (Vaezghasemi, Lindkvist, Ivarsson & Eurenius, 2012). Enligt de nordiska 

näringsrekommendationerna från 2004 bör barn äta mindre godis, glass, kakor och 

snacks samt dricka mindre läsk. Barn bör även delta i fysisk aktivitet under minst en 

timme per dag (Becker et al., 2005). Samhällsutvecklingen har bidragit till att naturliga 

tillfällen till utevistelse och fysisk aktivitet har minskat samt färre barn och ungdomar 

går och cyklar till skolan. Flickor i skolåldern rör sig mindre än pojkar (Perlhagen, 

Flodmark & Hernell, 2007). Vaezghasemi et al. (2012) studie visar att mer än en 

fjärdedel av ungdomarna tittade på TV tre eller fler timmar per dag samt att pojkar var 

mer fysiskt aktiva under sin fritid än flickor. Även Babey, Hastert och Wolstein (2013) 

betonar att ungdomar spenderar nästan fyra timmar om dagen till skärmtid, utöver deras 

studietid vid datorn. De ungdomar som inte deltog i någon regelbunden fysisk aktivitet 

hade ytterligare cirka fem timmars skärmtid i veckan. Magnusson (2011) belyser att 

barns levnadsvanor är bättre i områden med högre socioekonomisk status. 

  

2.3 Elevhälsa och skolhälsovård 

Elevhälsan innefattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 

insatser och ska finnas tillgänglig för alla elever i förskoleklass och grundskola. 

Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och framförallt verka 

förebyggande och hälsofrämjande. I elevhälsan ingår yrkesprofessioner som 

skolsköterska, skolläkare, psykolog, kurator och specialpedagog (Svensk 

författningssamling [SFS], 2010:800). Grundtanken med elevhälsan är att dessa 

yrkeskategorier ska samverka för att främja elevens hälsa. Skolhälsovården är den 

medicinska delen inom elevhälsan och styrs av både utbildningsväsendet och hälso- och 

sjukvårdsväsendet (Hillman, 2010). Skolhälsovårdens mål är att arbeta förebyggande 

med elevers psykiska och fysiska hälsa samt att främja sunda levnadsvanor 

(Socialstyrelsen, 2004). I skolhälsovården ingår skolsköterska och skolläkare. 
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Skolsköterskan har en betydande roll då hon finns lättillgänglig för eleverna. I arbetet 

ingår bland annat hälsoundersökningar och hälsobesök för att tidigt identifiera de elever 

som är i behov av insatser och att aktivt hjälpa elever i behov av särskilt stöd. 

Skolsköterskan ska arbeta tillsammans med elever, föräldrar och övrig skolpersonal för 

att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och de riskfaktorer som kan leda 

till ohälsa (Socialstyrelsen, 2004). 

 

2.4 Skolsköterskans hälsofrämjande arbete 

Hälsofrämjande arbete är en process där individen har möjlighet att förbättra sin hälsa 

genom att själv öka kontrollen över sin situation (WHO, 1986). Skolsköterskan ska 

arbeta hälsofrämjande på individ-, grupp- och organisationsnivå och med respekt och 

empati ge elever och föräldrar de verktyg de behöver för att fatta hälsofrämjande beslut 

(Riksföreningen för skolsköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, 2011). De 

hälsofrämjande insatserna ska bedrivas med ett förhållningssätt som främjar dialog, 

delaktighet och jämlikhet med eleven (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 

Förhållningssätt innebär ”den bakomliggande inställning eller anda som ligger till grund 

för bemötande eller hur man agerar inför en situation eller uppgift” (Socialstyrelsen, 

2005, s.7). Skolsköterskans hälsofrämjande arbete ska fokusera på det friska för att 

främja elevens hälsa och det sker framförallt genom hälsosamtal (Hillman, 2010). Det 

hälsofrämjande arbetet utförs genom primär-, sekundär- och tertiärpreventiva insatser. 

Det primärpreventiva arbetet riktar sig mot risker som kan leda till sjukdom och ohälsa, 

såsom vaccinationer, hälsosamtal och hälsoupplysning. Tidig upptäckt av sjukdom och 

ohälsa ingår i de sekundärpreventiva insatserna och innebär riktad screening, 

hälsokontroller och hälsosamtal. I det tertiärpreventiva arbetet bedrivs insatser för att 

minska konsekvenserna av redan kända och bestående sjukdomstillstånd genom 

anpassning av skolmiljön och hälsosamtal. I skolsköterskans arbete ingår även enklare 

sjukvårdsinsatser som kan innefatta både psykosociala frågor och tillfälliga somatiska 

besvär (Hillman, 2010). 

 

Skolan ska motverka ohälsosamma levnadsvanor och möjliggöra för eleverna att fatta 

sunda beslut rörande sin livsstil. När hälsofrämjande arbete riktas mot elever och 

föräldrar som inte själva efterfrågat hjälpen måste hänsyn tas till etiska aspekter. Även 

om omgivningen och skolsköterskan anser att hälsofrämjande beteendeförändringar 

behövs så är det viktigt att alltid respektera eleven och föräldrarnas rätt till 
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självbestämmande. Alla människor har dock rätt till information och hjälp för att kunna 

fatta egna hälsosamma beslut (Socialstyrelsen, 2004). 

 

2.5 Hälsobesöket 

Varje elev ska erbjudas minst tre hälsobesök jämnt fördelade över skoltiden, varav den 

första bör ske i förskoleklass. Dessutom ska eleven erbjudas syn- och 

hörselundersökning och hälsokontroller däremellan (SFS, 2010:800). Hälsobesöket är 

ett planerat möte mellan elev och skolsköterska. Ibland medverkar föräldrarna och vid 

behov även skolläkaren. Hälsobesökets innehåll styrs av barnets ålder, individuella 

behov och innefattar bland annat längd- och viktkontroll samt hälsosamtal. 

Regelbundna längd- och viktmätningar har länge utgjort stommen i barn- och 

skolhälsovården och tillväxtkurvan är ett ovärderligt verktyg för att följa barns hälsa 

och utveckling (Hillman, 2010). Vikt- och längdkontroll bör ske i förskoleklass eller 

årskurs 1, årskurs 2, 4, 7 eller 8 och vid behov utförs kompletterande mätningar 

(Socialstyrelsen, 2004).  

 

Vid snabb viktökning beräknas BMI som tillsammans med en allmän klinisk värdering, 

anamnes av kost- och motionsvanor utgör bedömningen av barnets eventuella övervikt. 

Hälsobesökens vikt- och längdmätning utgör ett naturligt samtalsunderlag för 

hälsofrämjande samtal om barnets vikt med barn och föräldrar (Hillman, 2010). I den 

undersökta kommunen i föreliggande studie har ett lokalt handlingsprogram för barn 

och ungdomar med övervikt och fetma tagits fram. I handlingsprogrammet finns det ett 

strukturerat tillvägagångssätt som skolsköterskan kan använda som vägledning och stöd 

i sitt arbete med överviktiga elever och deras familjer. Det innefattar bland annat 

matkort, tallriksmodellen, guldkantslista och motionspyramid. Matkortet används för att 

registrera elevens matintag under en period. Med hjälp av tallriksmodellen kan 

familjerna få en uppfattning om hur en bra måltid är sammansatt och hur mycket eleven 

bör äta. I guldkantslistan framgår det vad eleven kan äta mera sällan och 

motionspyramiden visar att den dagliga rörelsetiden behöver vara större än den 

stillasittande tiden (Brink & Pålsson, 2006). Eftersom det är föräldrarna som ansvarar 

för familjens mat- och aktivitetsvanor är deras medverkan i hälsofrämjande beslut och 

förändringar nödvändig. Föräldrarna bör därför närvara vid hälsobesöket om övervikt 

hos barnet föreligger (Hillman, 2010). 
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2.6 Familjefokuserad omvårdnad 

En familj kan enligt Wright, Watson och Bell (2002) definieras som: ”en grupp 

människor som binds samman av starka emotionella band, en känsla av samhörighet 

och ett starkt ömsesidigt engagemang i varandras liv” (s.72). Det är nödvändigt att 

sjuksköterskan hittar en definition av familjebegreppet bortom traditionella gränser 

såsom blodsband, adoption och äktenskap och lyssnar till den enskilda 

familjemedlemmens uppfattning om vilka relationer som är av betydelse (Wright et al, 

2002). Familjen har ett ansvar för barnens hälsa vilket kan betraktas som en 

omvårdnadsfunktion. Familjens förebyggande uppgift är att främja hälsa genom god 

och näringsriktig kost, goda sov- och aktivitetsvanor samt behov av vuxenkontakt. Det 

ingår även att familjen ger ett känslomässigt stöd till barnet (Kirkevold, 2003).  

 

Familjefokuserad omvårdnad grundar sig bland annat på systemteori och 

kommunikationsteori (Wright et al., 2002). Systemtänkande innebär att förstå världen ur 

ett holistiskt perspektiv där relationer, sammanhang, funktioner och mönster samspelar 

(Öquist, 2008). Grundläggande begrepp inom familjefokuserad omvårdnad är familjens 

utvecklingscykler, genogram, roller och samverkande kommunikationsmönster (Wright 

et al., 2002). Sjuksköterskan kan genom sina kunskaper utveckla en djupare förståelse 

för familjens inverkan på barnets upplevelse av sin livssituation (Benzein, Hagberg, 

Saveman & Syrén, 2010). Författarna till föreliggande studie menar att ett 

familjefokuserat förhållningssätt är en viktig del i skolsköterskans arbete med övervikt 

hos eleverna.  

 

Benzein, Hagberg och Saveman (2008) menar att sjuksköterskan kan leda 

hälsostödjande samtal med familjer där alla i familjen är delaktiga. Det har visat sig 

vara en effektiv omvårdnadsåtgärd i preventivt, promotivt och läkande syfte. Genom 

dessa samtal får sjuksköterskan förändra sin roll från att vara den enda experten på hur 

familjen bör leva sitt liv, till att leda samtalen och se familjen som en samarbetspartner. 

Alla i familjen får genom samtalen möjlighet att lyssna till varandras tankar och känslor 

samt berätta hur de upplever situationen, vilket ökar förståelsen för varandra. Därmed 

kan lösningar på de problem som förekommer skapas tillsammans (ibid). Familjen ses 

som en naturlig och betydelsefull tillgång vid utredning och behandling av övervikt hos 

barn och ungdomar och flera studier visar att familjebaserad behandling har givit goda 
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resultat (Epstein, Paluch, Roemmich & Beecher, 2007; Kitzmann & Beech, 2006; 

Young, Northern, Lister, Drummond & O´Brien, 2007). 

 

2.7 Kommunikationens betydelse i mötet med elev och föräldrar 

Barn och ungdomar kan förbättra sin hälsa genom att bli mer medvetna om vilka 

faktorer som påverkar hälsan. Barn bör aktivt få deltaga i samtal som gäller deras hälsa 

utifrån barnets utvecklingsnivå för att kunna tillgodogöra sig kunskap (Borzekowski, 

2009). En respektfull dialog mellan elev och skolsköterska är avgörande för att uppnå 

en god kommunikation. Information och utbildning ska uppfattas som något delat och 

inte förmedlat. Skolsköterskan ska uppmuntra elevens delaktighet i hälsosamtalet och 

stödja och tro på elevens egen förmåga (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 

Skolsköterskan måste ta hänsyn till elevens ålder och skapa en positiv atmosfär för att 

få eleven att delta i hälsosamtalet på sina egna villkor (Borup, 2002). Motiverande 

samtal (Motivational Interviewing, MI) syftar till att framkalla och stärka individens 

egen motivation till hälsosamma förändringar, genom att utforska individens egna 

resurser och mål med hälsoförändringen. Det fordrar ömsesidigt samarbete mellan elev 

och skolsköterska med respekt för elevens autonomi (Rollnick, Miller & Butler, 2009). 

Motiverande samtal sågs som särskilt användbar i arbetet med övervikt inom barn- och 

skolhälsovården, med tanke på ämnets känslighet (Söderlund Lindhe, Nordqvist, 

Angbratt & Nilsen, 2009).  

 

Tidigare forskning har visat att skolsköterskor upplevde vissa hinder i sin 

kommunikation med familjen när eleven var överviktig. Hinder som identifierades var 

bristande motivation hos eleven och familjen, rädsla för föräldrarnas reaktioner och 

kulturella faktorer. Även skolsköterskans brist på tid kunskap och resurser samt 

svårigheten att närma sig elev och familjer med samtal om övervikt då det är ett känsligt 

ämne belystes som hinder (Steele et al., 2011). I samband med information om deras 

barns viktproblem kan föräldrar bli chockade och reagera med ilska. Genom att 

skolsköterskan visar empati och omtanke kan kommunikationen om det känsliga ämnet 

förbättras (Mikhailovich & Morrison, 2007). Termer som ”övervikt, fet och fetma” bör 

undvikas eftersom det kan uppfattas negativt, istället kan ord som  ”tyngre och större” 

vara lämpliga. Användbara termer när det önskvärda tillståndet beskrivs kan vara 

”friskare, lättare och hälsosam vikt” (Chadwick, Sacher & Swain, 2008). Andra viktiga 

faktorer är att ge öppen och tydlig information, framhålla barnets styrkor samt att lyssna 
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på föräldrarnas åsikter och uppfattningar. Det är också viktigt att betona att barnet och 

föräldrarna inte skall anklaga sig själva (Mikhailovich & Morrison, 2007). Genom att 

visa och förklara barnets BMI-kurva kan föräldrar lättare förstå konsekvenserna av 

barnets övervikt och därmed känna ett större ansvar för att stödja sitt barn. Föräldrar kan 

behöva råd om hur de kan samtala med sitt barn för att undvika känsloladdade 

konflikter relaterade till vikten (Chadwick et al., 2008). Det är även av betydelse att 

skolsköterskan förstärker elevens hälsovinster, genom att framhålla små framsteg och 

inte misslyckanden (Mikhailovich & Morrison (2007). 

 

2.8 Teoriram 

Studien knyter an till Penders hälsofrämjande modell som publicerades första gången 

1982 och reviderades 1996. Modellen hjälper sjuksköterskor att identifiera de 

bakgrundsfaktorer som påverkar hälsobeteenden för att främja en sund livsstil (Pender, 

u.å.). Penders hälsofrämjande modell innefattar inte rädsla eller hot som 

motivationskälla för en hälsosam livsstil. Därav är den särskilt användbar när det 

hälsofrämjande arbetet riktas mot barn och unga, då de ofta ser sig själva som osårbara 

(Pender, Murdaugh & Parsons, 2011).  

 

Nyckelbegrepp i modellen är individen som delvis formas av miljön men som även 

försöker skapa en miljö där den inneboende mänskliga potentialen kan uttryckas fullt. 

Miljön är det sociala, kulturella och fysiska sammanhang som livet utspelar sig i. 

Omvårdnad definieras som ett samarbete mellan individer, familjer och samhällen 

vilket skapar möjligheter till hälsa och välbefinnande. Hälsa innebär förverkligandet av 

människans inneboende potential genom målinriktat beteende, egenvård och 

tillfredställande relationer med andra. Sjukdom är händelser som kan hindra eller 

underlätta en fortsatt strävan efter hälsa (Pender, u.å.). 

 

Penders hälsofrämjande modell utgår från flera faktorer som inverkar på 

hälsobeteenden. Varje individ har unika och personliga egenskaper och erfarenheter 

som påverkar dennes beteende. De personliga faktorerna utgörs av biologiska, 

psykologiska och sociokulturella faktorer, såsom ålder, BMI, självförtroende, upplevd 

hälsostatus, utbildning och socioekonomisk status. Erfarenheter från tidigare beteenden 

inverkar på sannolikheten att delta i hälsofrämjande beteenden. Det vill säga individens 

vana att utföra ett visst hälsosamt beteende, förväntade föreställningar eller erfarna 
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fördelar med att delta i aktiviteten. Sjuksköterskan kan hjälpa individen att skapa en 

positiv erfarenhet av ett beteende genom att fokusera på fördelarna, att övervinna 

eventuella hinder och ge positiv feedback (Pender et al., 2011). 

 

Med upplevda fördelar menas de positiva effekterna av att genomföra ett hälsobeteende. 

Individens förväntningar att engagera sig i ett visst beteende beror på de förväntade 

fördelarna, antingen genom tidigare erfarenheter av beteendet eller genom att observera 

andra som utför beteendet. Det är lättare för individen att investera tid och resurser i 

aktiviteter där sannolikheten för positiva resultat är hög. Upplevda hinder ses som 

mentala blockeringar till hälsosamma åtgärder och minskar engagemanget för en 

handlingsplan. Det kan innebära uppfattningar som besvär, otillgänglighet, kostnader 

och att beteendet är tidskrävande. Även förlust av tillfredställelse när man slutar med 

ohälsosamma levnadsvanor som att äta mycket och fet mat kan upplevas som ett hinder 

för att anamma en sundare livsstil. När individen upplever höga hinder för beteendet 

och har en låg handlingsberedskap, är det osannolikt att lyckas med en hälsofrämjande 

åtgärd (Pender et al., 2011). 

 

Individens upplevda self-efficacy är en bedömning av sin personliga förmåga och 

möjligheter att genomföra ett särskilt hälsobeteende samt självförtroende att utföra det 

framgångsrikt. Med aktivitets-relaterad påverkan menas att beteenden som är 

förknippade med positiva känslor förmodligen kommer att upprepas, medan de 

beteenden som associeras med negativa intryck sannolikt kommer att undvikas. De här 

känslorna kan uppstå före, under och efter ett specifikt hälsobeteende. Interpersonella 

influenser inkluderar normer, socialt stöd och förebilder. Individer är olika känsliga för 

denna mellanmänskliga påverkan men att ge motivation och uppmuntran ökar 

sannolikheten att genomföra ett hälsosamt beteende. Detta är särskilt tydligt hos 

tonåringar. Situationsanpassade influenser innebär uppfattningar om alternativ, 

efterfrågan, egenskaper och estetiska funktioner i den miljö där hälsobeteendet ska 

genomföras. Det underlättar för individen att utföra ett hälsobeteende om miljön är 

trygg och gynnsam för hälsosamma beteenden (Pender et al., 2011). 

 

I Penders hälsofrämjande modell innebär åtagande för en handlingsplan att genomföra 

ett visst hälsobeteende med engagemang och hitta strategier för att genomföra det 

framgångsrikt och förstärka beteendet. Engagemang utan definierade strategier uppvisar 
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enbart goda avsikter och resulterar ofta i att individen avstår från att genomföra 

handlingsplanen. Omedelbara konkurrerande krav och preferenser är de faktorer som 

individen ofta har låg kontroll över. Barn och ungdomar kan ha svårt att påverka sin 

omgivning eftersom de är beroende av sina föräldrar och andra vuxna i sin närhet. 

Slutmålet i Penders hälsofrämjande modell är ett hälsofrämjande beteende som leder till 

positiva hälsoresultat för individen. En hälsosam livsstil resulterar i en ökad hälsa och 

bättre livskvalitet (Pender et al., 2011). Författarna till föreliggande studie menar att en 

medvetenhet om de olika faktorerna, som enligt Penders hälsofrämjande modell 

påverkar hälsobeteendet, kan utgöra ett stöd för skolsköterskor i arbetet med övervikt 

hos elever. 

 

3 Problematisering 
Övervikt hos barn och ungdomar är en av de viktigaste utmaningarna inom 

folkhälsoområdet på 2000-talet. Överviktiga barn utvecklar oftare fetma som vuxna och 

har en större risk än normalviktiga barn att utveckla diabetes samt hjärt- och 

kärlsjukdomar (WHO, 2013b). Faktorer som bidrar till att utveckla övervikt har 

samband med levnadsvanor såsom energität och fettrik kost samt en generellt minskad 

fysisk aktivitet. Övervikt kan orsaka det enskilda barnet allvarliga konsekvenser och på 

sikt även leda till ett samhällsekonomiskt problem. Därför är det av stor vikt att åtgärder 

sätts in på ett tidigt stadium. Övervikt kan dock upplevas som ett känsligt ämne att ta 

upp och samtala om. Föräldrar kan bli upprörda och reagera med ilska i samband med 

information om deras barns viktproblem. 

 

Skolsköterskan förväntas arbeta förebyggande och hälsofrämjande och har en betydande 

roll eftersom hon möter alla elever i samband med hälsosamtal. Därför är det av intresse 

att undersöka skolsköterskans erfarenheter av det hälsofrämjande arbetet. Vilket 

tillvägagångssätt använder skolsköterskan när hon upptäcker att en elev är överviktig? 

Hur kan skolsköterskan stödja elever och deras familjer på ett konstruktivt sätt? Vilka 

möjligheter och hinder finns i deras hälsofrämjande arbete? Sökningar i databaserna 

Cinahl och Medline har resulterat i få artiklar som belyser skolsköterskors erfarenheter 

av arbetet med överviktiga elever. Förhoppningen är därför att denna studie ska kunna 

tillföra nya kunskaper inom ämnet vilket kan leda till att skolsköterskans 

hälsofrämjande arbete uppmärksammas och utvecklas.  
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4 Syfte 
Syftet var att beskriva skolsköterskors erfarenheter av arbetet med övervikt hos elever 

inom skolhälsovården.  

 

5 Metod 

5.1 Design 

Studien genomfördes med en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som 

utgick från en intervjuguide. Designen valdes för att författarna ville beskriva 

skolsköterskors erfarenheter av arbetet med överviktiga elever inom skolhälsovården. 

Utmärkande för en kvalitativ ansats är att helheten studeras för att nå förståelse 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Data analyserades med en kvalitativ manifest 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004), vilket innebär en textnära 

analys som grundar sig på det synliga i texten. 

 

5.2 Urval 

Åtta skolsköterskor valdes utifrån ett ändamålsenligt urval. Det innebär att urvalet 

innefattar personer som kan svara på den frågeställning som studeras. Inom kvalitativ 

forskning finns det inga bestämmelser angående hur många deltagare som behöver ingå 

i en studie. Urvalet styrs utifrån de frågeställningar som vill undersökas och forskaren 

bör välja ett urval som ger största möjliga förståelse av fenomenet. Forskaren behöver 

även beakta om resultatet från urvalsgruppen är överförbart till andra grupper (Polit & 

Beck, 2012). 

 

Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara skolsköterskor verksamma inom 

skolhälsovården med ansvar för elever inom förskoleklass och grundskola. De skulle ha 

en relevant specialistsjuksköterskeutbildning (distriktssköterska eller barnsjuksköterska) 

och minst två års erfarenhet som skolsköterska. De skulle även ansvara för minst 200 

elever för att försäkra att de hade erfarenhet inom ämnet. För att få en bredd i studien 

ingick skolsköterskor både från den kommunala skolan och från friskolorna i en 

kommun i sydöstra Sverige. En av skolorna hade en hög andel elever med olika 

kulturell bakgrund. 
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5.3 Deltagare 

Deltagarna i studien var åtta kvinnor mellan 34 och 59 år, med en medelålder på 49 år. 

De hade varit examinerade sjuksköterskor mellan 6 och 39 år, med ett genomsnitt på 25 

år. Deras erfarenhet av att arbeta inom skolhälsovård var mellan 2 och 22 år, med ett 

genomsnitt på 10 år. Deltagarna ansvarade för mellan 230 och 480 elever, med ett 

genomsnitt på 350 elever. Sex av deltagarna ansvarade för elever från förskoleklass till 

och med årskurs nio. Två av deltagarna ansvarade för elever från förskoleklass till och 

med årskurs fem. En av deltagarna är utbildad barnsjuksköterska och övriga är utbildade 

distriktssköterskor. 

 

5.4 Datainsamlingsmetod 

För att få tillstånd att genomföra studien skickades informationsbrev via e-mail till 

respektive verksamhetschef och medicinsk ansvarig (bilaga B). Efter deras 

godkännande kontaktades samordnande skolsköterska, som vidarebefordrade ett 

informationsbrev (bilaga C) via e-mail till övriga 19 skolsköterskor i kommunen. I 

informationsbrevet framgick studiens syfte och en förfrågan om intresse av att delta. 

Informationsbrev och påminnelsebrev skickades ut under februari månad 2013 och 

därefter fick skolsköterskorna besluta sig för om de ville delta i studien. De åtta 

skolsköterskor som valde att delta kontaktades för bokning av en tid för intervju. 

 

Intervjuerna utfördes på skolsköterskornas mottagning under april månad 2013. För att 

skapa en avslappnad stämning, beskriva studiens syfte och ge deltagarna möjlighet att 

ställa eventuella frågor inleddes intervjuerna med ett samtal. Kvale och Brinkmann 

(2009) menar att det är viktigt med en god kontakt för att intervjupersonen skall känna 

sig bekväm i situationen och våga tala fritt (ibid). Innan intervjuerna påbörjades fick 

deltagarna ge ett skriftligt informerat samtycke (bilaga C) enligt de forskningsetiska 

principerna (Vetenskapsrådet, 2002). Med stöd av en intervjuguide (bilaga D) 

genomfördes semistrukturerade intervjuer. Deltagarna fick berätta om sina erfarenheter 

av arbetet med överviktiga elever och avbröts inte om de kom in på någon av de 

återstående frågorna. Vid semistrukturerade intervjuer vill forskaren vara säker på att 

specifika ämnen tas upp och deltagarna blir uppmuntrade att beskriva ämnet med egna 

ord (Polit & Beck, 2012). Följdfrågor som användes var “hur menar du, kan du förklara 

mer, förstår jag dig rätt” och användes för att få en djupare reflektion av deltagarnas 

erfarenheter. Som intervjuare behöver man kunna ha förmåga till både närhet och 
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distans under samtalet (Kvale & Brinkmann, 2009). Under samtliga intervjuer var båda 

författarna närvarande och intervjuade hälften var av deltagarna. Den ene författaren 

ställde frågor enligt intervjuguiden och båda författarna var aktiva genom att ställa 

följdfrågor. Intervjuerna varade mellan 18 och 39 minuter, i genomsnitt 29 minuter och 

spelades in på band efter godkännande av deltagaren. Intervjuerna transkriberades 

därefter ordagrant samma dag som vid intervjutillfället av den författare som hade 

genomfört intervjun. Materialet lyssnades igenom flera gånger under transkriberingen, 

vilket gjorde att författarna fick en förståelse av innehållet. 

 

5.5 Dataanalys 

Data analyserades med en kvalitativ manifest innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Kvalitativ innehållsanalys används för att beskriva variationer, det vill 

säga likheter och olikheter i texten, som bildar olika kategorier. För att kunna tolka 

texten fordras kännedom om i vilken kontext studien är genomförd (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2008), såsom skolsköterskans arbetsuppgifter och arbetsmiljö. En 

manifest innehållsanalys innebär att det synliga och uppenbara i texten analyseras 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

 

I första skedet av dataanalysen läste författarna igenom det transkriberade materialet 

flera gånger för att få en helhetsbild över innehållet. Oberoende av varandra valde 

författarna ut meningsbärande enheter, för att sedan tillsammans diskutera och jämföra 

de valda meningsenheterna utifrån studiens syfte. En meningsbärande enhet består av 

ord, meningar och textstycken som genom sitt innehåll är relaterade till varandra 

(Graneheim & Lundman, 2004). Författarna förde in de meningsbärande enheterna i en 

gemensam tabell för att lättare få översikt och för att underlätta analysens fortsatta steg. 

Kondenseringen utfördes av den författare som hade transkriberat den aktuella 

intervjun. Därefter gick författarna tillsammans igenom varandras kondenseringar för 

att säkerställa att steget utförts utan att förlora kärnan i kondenseringen. Det innebär att 

förkorta ner texten för att göra den mer lätthanterlig, utan att förlora den centrala 

innebörden (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

De återstående stegen i analysen utförde författarna tillsammans. De kondenserade 

enheterna kodades genom att abstrahera texten, vilket innebär att innehållet lyfts till en 

högre logisk nivå. En kod beskriver kortfattat meningsenhetens innehåll och tillåter data 
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att ses på ett nytt sätt (Graneheim & Lundman, 2004). Koderna sorterades efter innehåll 

och utifrån dem bildades 12 underkategorier som sedan sammanställdes i fyra 

kategorier (tabell 1). En kategori sammanfattar det centrala i de meningsbärande 

enheterna. Den analyserade texten bör inte passa in i fler än en kategori eller falla 

emellan kategorierna, men det är inte alltid möjligt om texten handlar om mänskliga 

erfarenheter (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Tabell 1. Exempel på dataanalys 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Det beror på vilken 
ålder det gäller, när 
det gäller yngre barn 
så pratar jag inte 
direkt med barnen, 
utan jag kontaktar 
föräldrarna 

Samtal utifrån 
elevens ålder, 
vid yngre elever 
kontaktas 
föräldrarna  

Åldersberoende 
samtal 

Individuellt 
förhållningssätt 

Mötet i fokus 

Ibland kommer 
klasslärare till mig och 
säger att jag tycker 
den eleven har blivit 
så kraftig 

Lärare påtalar till 
skolsköterskan 
att elev är 
överviktig 

Samarbete med 
lärare 

Samverka 
internt på 
skolan 

Samverka 
med olika 
professioner 

En möjlighet är att jag 
har ju barnen runt mig 
hela tiden, jag har ju 
möjlighet att träffa 
dom ofta  

Möjlighet för 
skolsköterskan 
att träffa barnen 
som finns nära 
henne 

Möjlighet att 
träffa eleverna 

Vara tillgänglig Betydande 
faktorer för 
att nå 
framgång 

Och det här är bland 
dom svåraste samtalen 
tycker jag, jag är så 
otroligt rädd för att 
lägga skuld och ångest 
i dom här barnen 

Svåra samtal för 
skolsköterskan 
pga. rädsla att ge 
barnen skuld och 
ångest 

Känsligt samtal 
med elev 

Övervikt - ett 
känsligt ämne 

Utmaningar i 
arbetet 
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5.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram information om forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. För att skydda individen finns det fyra 

grundläggande huvudkrav på forskningen. Informationskravet innebär att forskaren 

skall informera undersökningsdeltagarna om studiens syfte och deras uppgift i 

undersökningen. Det skall även framgå att deltagandet är frivilligt och att de när som 

helst har rätt att avbryta sin medverkan. Det är också viktigt att poängtera att insamlade 

uppgifter inte kommer att användas för något annat syfte. Författarna till studien har via 

informationsbrev delgivit denna information till respektive verksamhetschef och 

medicinsk ansvarig för skolhälsovården samt skolsköterskorna. Genom samtyckeskravet 

skall forskaren inhämta undersökningsdeltagarnas samtycke till att medverka i studien. I 

föreliggande studie har författarna fått skriftligt informerat samtycke av 

skolsköterskorna till deltagande i studien (bilaga C). Konfidentialitetskravet innebär att 

alla undersökningsdeltagarna skall ges största möjliga konfidentialitet. 

Personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. I 

denna studie har personuppgifterna förvarats på ett sätt att endast författarna och 

handledaren haft tillgång till dem. Materialet har avidentifierats och inspelat material 

kommer att raderas efter avslutad studie. Nyttjandekravet innebär att insamlade 

uppgifter endast får användas för forskningsändamål och inte lånas ut för kommersiellt 

bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Materialet till föreliggande studie har endast 

använts till en magisteruppsats. 

 

Enligt Regeringens proposition (2007/08:44) ansvarar utbildningssamordnaren för att 

uppsatser på grundnivå och avancerad nivå inom högskoleutbildning bedrivs under 

etiskt säkerställda former. Författarna till studien har gjort en etisk egengranskning av 

studentprojekt enligt Etikkommittén Sydost (bilaga E). Enligt egengranskningen 

behövdes ingen etikprövning göras för denna studie. 

 

6 Resultat 
Resultatet presenteras i fyra kategorier: Mötet i fokus, Samverka med olika professioner, 

Betydande faktorer för att nå framgång och Utmaningar i arbetet. Kategorierna med 

underkategorier visas i tabell 2. Resultatet förstärks med citat som är numrerade med 

nummer 1 till 8, vilket representerar intervjupersonerna utan inbördes ordning. 
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Tabell 2. Kategorier och underkategorier som beskriver skolsköterskornas erfarenheter 

av arbetet med övervikt hos elever inom skolhälsovården. 

Kategorier Underkategorier 

Mötet i fokus Individuellt förhållningssätt 
Professionellt förhållningssätt  
Främja en god relation 
Användbara verktyg 

Samverka med olika professioner Samverka internt på skolan 
Samverka med externa aktörer 

Betydande faktorer för att nå framgång Motiverade elever och föräldrar 
Vara tillgänglig 
Förebyggande arbete 

Utmaningar i arbetet Övervikt - ett känsligt ämne 
Svårighet att förändra 
Brist på tid och kompetensutveckling 

 

 

6.1 Mötet i fokus 

6.1.1 Individuellt förhållningssätt 

Skolsköterskorna hade ett individuellt förhållningssätt och utgick från elevens ålder när 

de upptäckte att en elev var överviktig. De upptäckte oftast elevens övervikt i samband 

med hälsobesöket. Skolsköterskorna pratade inte om övervikt med yngre elever, utan 

ansåg istället att ansvaret låg hos föräldrarna som kontaktades. De upplevde att de äldre 

eleverna ofta var medvetna om sin övervikt och mogna för att samtala om det. 

Föräldrarna var inte alltid närvarande i mötet och en skolsköterska menade att de äldre 

eleverna inte alltid ville att föräldrarna skulle kontaktas. Några skolsköterskor valde att 

inte ta upp problemet med övervikt om eleven samtidigt uttryckte andra bekymmer. De 

ansåg att eleven hade tillräckligt svårt ändå och att ett samtal om elevens övervikt inte 

skulle leda till någon förändring. Flera av skolsköterskorna berättade att de hade 

individuella överenskommelser i mötet med eleven, beroende på elevens mognad och 

motivation. De betonade vikten av att vara lyhörd för eleven och upplevde att vissa 

elever som vägt sig ofta fick en negativ syn på vägningarna. Skolsköterskorna ansåg 

dock att de ändå kunde ha ett stödjande samtal, utan viktkontroll.  
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”… ibland blir det ju också lite individuella överenskommelser beroende 

på var barnet befinner sig i medvetande och motivation... Det är ju det där 

med att vara lyhörd... man kanske inte väger varje gång utan vi pratar 

liksom omkring och ibland kan man nästan känna av i korridoren att nej, 

nej kom inte idag, jag är inte redo... så det är ju hela det här som man 

måste väga in.” (5) 

 

Samtliga skolsköterskor betonade vikten av fysisk rörelse för eleven och försökte hjälpa 

dem att hitta någon aktivitet som de var intresserade av. En skolsköterska menade att 

det var särskilt viktigt att hjälpa de elever som var fysiskt inaktiva både på fritiden och 

skolans raster. Skolsköterskorna framhöll betydelsen av individuell uppföljning med 

överviktiga elever. De följde inget exakt schema utan anpassade uppföljningen utifrån 

elevens grad av övervikt, samt efter både elevens och föräldrarnas motivation. 

Skolsköterskorna resonerade även tillsammans med elev och föräldrar när 

viktkontrollen skulle utföras. De framhöll att uppföljningarna inte skulle ske för ofta 

utan betonade att det var ett långsiktigt förändringsarbete. 

 

6.1.2 Professionellt förhållningssätt 

Skolsköterskorna hade ett professionellt förhållningssätt och undvek att använda orden 

övervikt, BMI eller bantning i mötet med eleven eftersom det kunde uppfattas negativt. 

Skolsköterskorna var istället uppmuntrande och inriktade samtalet på längdtillväxt och 

elevens välbefinnande. De betonade att det inte handlade om bantning utan att eleven 

skulle växa på längden. Skolsköterskorna vände sig sedan till föräldrarna för att 

informera och samtala om elevens BMI och viktutveckling. En skolsköterska uttryckte 

betydelsen av att följa upp elevens övervikt för att utesluta bakomliggande sjukdomar. 

Alla skolsköterskor uppmuntrade eleverna till goda kostvanor och fysisk aktivitet samt 

betydelsen av att minska på mängden godis, glass, kakor, snacks och läsk. 

En skolsköterska informerade föräldrarna om betydelsen av att ha frukt och grönsaker 

hemma och undvika att köpa hem onyttiga alternativ. En annan skolsköterska 

uppmuntrade föräldrarna att de kan fira händelser med barnet i andra former än med mat 

och sötsaker. Skolsköterskan menade att de istället kunde spela ett spel tillsammans när 

de ville ha trevlig tid med familjen. Flera skolsköterskor uppmuntrade eleven till att 

cykla eller gå till och från skolan. En skolsköterska betonade att det inte handlar om 

hårdträning två gånger i veckan utan det viktigaste är att eleven får vardagsmotion. 
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”Jag säger aldrig till barnet nu är du överviktig så du måste komma hit 

och väga dej utan att man har pratat om det med föräldrarna och nu ska vi 

kolla hur du växer och så, och att man ändrar på nånting för att man ska 

bli piggare och orka mer och att jag försöker peppa dom på det sättet.” 

(8) 

 

Skolsköterskorna uttryckte att det ingick i deras arbete att informera föräldrarna 

angående elevens övervikt, trots att det ibland kunde upplevas svårt. Några av 

skolsköterskorna menade att det berodde på hur de framförde informationen för att 

föräldrarna skulle ta emot det på rätt sätt. När skolsköterskorna inte nådde fram i 

samtalet kände de ett misslyckande och lade ofta skulden på sig själva. De tog lärdom 

av de mindre lyckade samtalen för att förbättra och utveckla hur de kunde framföra sitt 

budskap till föräldrarna. Flera av skolsköterskorna betonade vikten av att respektera 

elevens och föräldrarnas beslut när de inte önskade någon hjälp med elevens övervikt. 

Skolsköterskorna informerade ändå familjen om det stöd som kunde erbjudas samt att 

skolsköterskan fanns tillgänglig, om de ändrade sig och önskade återkomma. 

 

6.1.3 Främja en god relation 

Skolsköterskorna ansåg att det var viktigt att vara lyhörd och skapa en personlig kontakt 

och en god relation med eleven. De månade om att få ett förtroende för att eleven skulle 

känna trygghet i mötet. Skolsköterskorna menade att förtroendet var viktigt för att 

eleven skulle vilja anförtro sig till skolsköterskan och därmed ha möjlighet att ändra 

sina levnadsvanor. De belyste även att det var betydelsefullt att kunna skapa en 

förtroendefull kontakt med föräldrarna. De påtalade att en god relation med föräldrarna 

var nödvändig för att kunna nå framgång i arbetet med överviktiga elever. När 

skolsköterskorna samtalade med eleven undvek de att fokusera på vikten, istället 

månade de om att eleven skulle vilja komma tillbaka till skolsköterskan.  

 

”… utan det viktiga är ju att bygga på att det blir en bra kontakt oavsett 

om jag når ett resultat eller inte, så har jag inte kontakten och att dom 

känner sig trygga och vill gå hit, blir det något jobbigt så är jag… då är 

jag ju körd, då kan jag ju inte jobba, så i bästa fall är det ju att bygga på 

kontakten till föräldern och stödja dem.” (1) 
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Föräldrarna kontaktades först efter elevens medgivande för att behålla förtroendet. När 

elev och föräldrar hade försökt förändra sina levnadsvanor utan att lyckas, betonade 

flera skolsköterskor vikten av att behålla en trygg och god relation för framtida samtal. 

De menade att skolhälsovården inte får driva överviktsfrågan för hårt så att de riskerar 

att familjerna väljer bort skolhälsovården. En skolsköterska uttryckte att det viktigaste i 

arbetet med överviktiga elever var att de kunde avsluta sin skoltid, utan att samtalen hos 

skolsköterskan ytterligare försämrade deras självkänsla.  

 

6.1.4 Användbara verktyg 

Skolsköterskorna använde elevens tillväxtkurva och BMI-värde som verktyg för att 

identifiera och påvisa elevens övervikt för föräldrarna. Skolsköterskan och föräldrarna 

tittade tillsammans på tillväxtkurvan och det aktuella BMI-värdet, samt hur 

tillväxtkurvan hade förändrats sedan senaste mätningen. I samband med hälsobesöket i 

förskoleklass utgick några av skolsköterskorna från barnhälsovårdsjournalens 

tillväxtkurva i samtalet med föräldrarna. De upplevde det som ett naturligt sätt att ta upp 

diskussionen angående elevens övervikt. En skolsköterska ansåg att BMI-värdet i 

datajournalen var ett tydligt underlag som visade vilken förändring som hade skett. En 

annan skolsköterska tittade ibland tillsammans med eleven på tillväxtkurvan, om det 

framkom att eleven var missnöjd med sin vikt under hälsobesöket i årskurs fyra. 

Skolsköterskorna strävade efter en avplanande viktkurva, vilket de visade med hjälp av 

en linjal på BMI-kurvan för föräldrarna. De försökte inge hopp till föräldrarna och 

menade att det var enklare att få en förändring av tillväxtkurvan när eleverna gick på 

låg- och mellanstadiet eftersom de fortfarande växer. 

 

”För många blir det ett uppvaknande när dom ser kurvorna, att okey är 

det så här det ser ut, för man är van vid att se sitt barn hemma.” (2) 

 

Flera av skolsköterskorna använde delar av det lokala handlingsprogrammet i arbetet 

med överviktiga elever. De upplevde att handlingsprogrammet var användbart och 

innehöll enkla och tydliga instruktioner som de kunde tillämpa i samtalet med elever 

och föräldrar. En skolsköterska hade även erfarenhet av att föräldrar ansåg 

handlingsprogrammet som ändamålsenligt. En annan skolsköterska betonade att det var 

viktigt att använda ett enkelt språk och tydliga bilder för att kunna nå fram med sitt 

budskap till föräldrar med annat modersmål. Många skolsköterskor använde sig av 
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tallriksmodellen och kostcirkeln för att visa elev och föräldrar vad eleven behöver äta 

för att växa och må bra. Flera skolsköterskor inspirerades av motiverande samtal (MI) 

och använde metoden till viss del för att motivera eleven till att hitta något som de 

själva ville förändra. De var noga med att lyssna på elevens önskemål för att 

förändringen skulle kännas möjlig att genomföra. Skolsköterskorna betonade att det inte 

var något förmanade samtal, istället handlade det om att ge eleven vägledning och stöd i 

förändringsarbetet.  

 

”… det är ju motiverande samtal, på det sättet att jag aldrig försöker 

ställa ledande frågor utan vad och hur, och vad dom tänker och hur dom 

själva i så fall kan göra. Sen mer att man coachar dom när det går bra och 

inte försöka fokusera så mycket på vikten utan mer välbefinnande och så.” 

(8) 

 

En skolsköterska använde sig ofta av liknelser i samtalet med elever och föräldrar och 

jämförde övervikt med allergi, för att familjerna skulle förstå innebörden av övervikt. 

Skolsköterskan beskrev för föräldrarna att en del barn bör undvika mat med mycket 

kalorier, för att barnen har olika biologiska förutsättningar att hantera mängden kalorier. 

Skolsköterskan upplevde att det blev tydligare och förhoppningsvis enklare för 

familjerna att välja hälsosam kost, samt minska intaget av sötsaker. 

 

6.2 Samverka med olika professioner 

6.2.1 Samverka internt på skolan 

Skolsköterskorna hade positiva erfarenheter av samverkan med skolans lärare. De ansåg 

att de hade en bra dialog angående elever med övervikt. Några av skolsköterskorna 

berättade att lärarna ibland uppmärksammade att eleven var överviktig och kontaktade 

skolsköterskan för vidare handläggning. Ibland behövde skolsköterskorna dock 

förtydliga för idrottslärarna att övervikt kan jämföras med sjukdom, och att dessa elever 

inte kunde förväntas prestera som normalviktiga elever. En skolsköterska menade att 

elever med övervikt ändå försökte göra sitt bästa på idrottslektionerna och betonade det 

för idrottsläraren. En annan skolsköterska kände sig ensam i sin roll och efterfrågade ett 

teamarbete på skolan i arbetet med överviktiga elever. Några skolsköterskor upplevde 

samverkan på skolan som mindre bra gällande skolcaféterians utbud av onyttiga 

mellanmålsalternativ. Det försvårade skolsköterskans arbete att motivera elever med 



  
 

21 

övervikt till att välja hälsosamma alternativ. Skolsköterskorna samverkade också med 

både lärare och personal i skolköket angående elevens mellanmål, val av grönsaker och 

storlek på portionen.   

 

”Det har ju varit något barn, där föräldrar vill att barnet får hjälp med 

portionsstorlek... och där kan jag samarbeta med ansvarig lärare och 

köket, men också då att det sköts så smidigt som möjligt, för känner sig 

barnet utpekat då ger det ju absolut ingen god effekt.” (4) 

 

Flera skolsköterskor upplevde att de kunde framföra sina synpunkter på kosten som 

serverades i skolan genom matrådet, där även elever, lärare och rektor samverkade. En 

skolsköterska menade däremot att det var svårt att påverka skolans kost eftersom det 

styrdes centralt.  Flera skolsköterskor beskrev en väl fungerande samverkan med 

skolläkaren. De upplevde stöd och kunde diskutera tillväxtkurvan och rådgöra med 

skolläkaren kring eventuell remittering till barnkliniken. 

 

6.2.2 Samverka med externa aktörer 

Flera av skolsköterskorna hade erfarenhet av en fungerande samverkan med både dietist 

och barnklinik dit de remitterade elever med högt BMI. En skolsköterska menade att ett 

intyg med kostrekommendationer för eleven från barnkliniken underlättade det fortsatta 

arbetet kring elevens övervikt med övrig personal på skolan. Samverkan med 

barnkliniken stärkte skolsköterskan i sitt arbete. Några skolsköterskor uttryckte dock att 

samverkan med dietisterna var begränsat och önskade ytterligare samverkan med dietist 

och barnklinik för att bättre kunna stödja elever med övervikt. En skolsköterska önskade 

att dietisten skulle komma ut till skolorna och föreläsa angående kostrekommendationer 

för barn och ungdomar. Skolsköterskan menade att det kunde ge hela skolans personal 

aktuella kunskaper och därmed en gemensam syn på vad skolan borde erbjuda. En 

skolsköterska uttryckte en saknad över att det inte fanns ett överviktsteam inom 

barnkliniken och menade att det skulle kunna underlätta arbetet med överviktiga elever 

samt öka familjens möjligheter till förändring. 
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”… man skulle ju önska att det fanns ett team kring kanske dit jag skulle 

kunna hänvisa till mer kognitivt arbete med dietist och läkare och där man 

kanske kunde komma in och jobba på ett annat sätt, och att vi skulle jobba 

tillsammans.”(1)  

 

Några skolsköterskor kände att de hade stöd i sina skolsköterskekollegor, som de 

kunde ringa för att rådgöra och diskutera svårigheter i arbetet med överviktiga 

elever. De upplevde att det var betydelsefullt att ibland få höra att de hade gjort 

tillräckliga insatser för eleven och att det är föräldrarna som har det yttersta 

ansvaret. 

 
6.3 Betydande faktorer för att nå framgång 

6.3.1 Motiverade elever och föräldrar 

Flera skolsköterskor belyste att elevens motivation och vilja till förändring hade 

betydelse för deras möjlighet att ändra sina levnadsvanor. Skolsköterskorna ansåg att 

det var lättare att stödja elever som var positiva till uppföljande samtal. De uttryckte att 

de motiverade eleverna även var medvetna om sina egna möjligheter att kunna påverka 

sina levnadsvanor. 

 

”Sen blir man glad när det funkar, framför allt när eleverna själva har en 

väldig motivation och själva kommer in och verkligen vill förändra, det är 

härligt.” (3) 

 

Samtliga skolsköterskor upplevde att när både elev och föräldrar var motiverade 

fungerade samtalen väl och familjerna försökte förändra sina levnadsvanor. De 

berättade även att en del föräldrar sökte upp skolsköterskan för att få vägledning och 

stöd, när de själva hade försökt göra en förändring utan att lyckas. Några skolsköterskor 

uttryckte att motiverade föräldrar ibland efterfrågade en remiss till dietist och barnklinik 

för fortsatt utredning och behandling. En skolsköterska upplevde att de föräldrar som 

hade utbildning var mer medvetna om överviktens konsekvenser och var därför 

motiverade. De hade även bättre ekonomiska förutsättningar för att kunna stödja sitt 

barn till ändrade levnadsvanor. 
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6.3.2 Vara tillgänglig 

Samtliga skolsköterskor belyste vikten av att vara tillgänglig och anträffbar för eleven. 

Både inplanerade och spontana möten på skolan ansågs som lämpliga tillfällen att fånga 

upp elever med övervikt.  

 

”Ibland kan jag hitta skäl till att träffa eleverna och väva in det här med 

tillväxt, vi ska se hur lång du har blivit och så här, dom kan komma för ett 

spontanbesök för att dom har vrickat foten eller nånting... och då gör man 

en tillväxtkontroll samtidigt och ser hur det ser ut.” (2) 

 

Genom att skolsköterskorna fanns tillgängliga på skolan hade de möjlighet att träffa 

eleverna på ett naturligt sätt. Några skolsköterskor framhöll att deras öppna 

mottagningstider också var en möjlighet för eleven att kunna nå skolsköterskan, och det 

var särskilt betydelsefullt för tonåringar som ofta ville komma spontant när de själva 

kände för det. 

 
6.3.3 Förebyggande arbete 

Många skolsköterskor uttryckte betydelsen av att arbeta förebyggande med elev och 

föräldrar. Skolsköterskorna betonade vikten av att båda föräldrarna var närvarande vid 

hälsobesöket i förskoleklass, för att de skulle få samma information. En skolsköterska 

menade att det var särskilt viktigt i mötet med föräldrar med annan kulturell bakgrund, 

på grund av språksvårigheter. Flera skolsköterskor ansåg att de hade möjlighet att 

informera om goda levnadsvanor i samband med hälsobesöket i förskoleklass. De 

betonade för föräldrarna att de själva lade grunden för elevens levnadsvanor och 

tillväxt. Skolsköterskorna upplevde att den tidiga insatsen kunde underlätta framtida 

arbete med familjen eftersom skolsköterskan redan hade samtalat om vikten av goda 

levnadsvanor.  

 

”Idag när jag jobbar med mindre så tar jag alltid upp det här redan i 

förskoleklassen med alla föräldrarna, hur viktigt det är med kost och 

motion och att allt det hänger ihop för att man ska må bra. Och då vet ju 

jag att jag redan har tagit upp det, vilket gör att det blir lättare att höra av 

sig och ta upp ämnet igen då.” (6) 



  
 

24 

Flera av skolsköterskorna framhöll betydelsen av att medverka i undervisningen om 

goda levnadsvanor, för att kunna arbeta förebyggande med eleverna. Erfarenheten var 

att det uppskattades av eleverna och att skolsköterskan nådde fram med sitt budskap. 

Några skolsköterskor hade också möjlighet att informera om levnadsvanor på skolans 

föräldramöten. Många skolsköterskor belyste att skolan borde arbeta förebyggande 

genom att servera hälsosam kost, undvika söta mellanmål och arbeta för naturlig 

rörelse. Skolsköterskorna försökte påverka övrig personal till att arbeta gemensamt för 

hälsosamma alternativ för eleverna. De ansåg även att fritidsverksamheten borde 

undvika att baka kakor och fira födelsedagar med glass och dylikt. Familjerna får 

därmed möjlighet att själva bestämma över intaget av sötsaker. Några skolsköterskor 

menade att en möjlighet i deras arbete var att verka förebyggande genom att inspirera 

lärarna till att införa pausgympa och gruppromenader under skoldagen.  

 

6.4 Utmaningar i arbetet 

6.4.1 Övervikt – ett känsligt ämne 

Alla skolsköterskor hade erfarenhet av att övervikt var ett känsligt ämne och såg det 

som en utmaning i sitt arbete. Även om skolsköterskorna var noga med hur de bemötte 

eleven och framförde budskapet, så var många elever ändå medvetna om att de hade en 

övervikt och reagerade på olika sätt. En del elever blev ledsna och oroliga, medan andra 

gick i försvarsställning. Skolsköterskorna uttryckte att utmaningen var att kunna samtala 

om övervikt på ett öppet sätt utan att kränka eleven. De uppgav också att elever ibland 

skämdes över sin övervikt och inte vågade ställa sig på vågen, med rädsla för att inte 

duga. Skolsköterskorna menade att det var nödvändigt med ett varsamt tillvägagångssätt 

för att inte såra eller skuldbelägga eleven. Några skolsköterskor påtalade även att det 

krävdes en balansgång i arbetet, för att eleven inte skulle få en ätstörningsproblematik 

istället. 

 

”Det som är mest begränsande är ju att det fortfarande är ett så känsligt 

ämne, att många upplever det så kränkande att få höra att barnet har 

övervikt.” (2) 

 

Samtliga skolsköterskors erfarenheter var att elevens övervikt även kunde vara ett 

känsligt ämne för föräldrarna. Föräldrarna reagerade ofta med ilska, gick i försvar och 

kände sig kränkta vid beskedet att deras barn hade övervikt. Flera skolsköterskor 
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beskrev även att föräldrarna kunde vara oförskämda mot dem. Skolsköterskorna menade 

att de flesta föräldrarna var medvetna om problematiken och själva hade bekymmer med 

övervikt, vilket kunde medföra att föräldrarna kände sig misslyckade inför 

skolsköterskan. En skolsköterska uttryckte att hon har fått ändrat sitt tillvägagångssätt 

eftersom föräldrarna upplevde att eleven blev utpekad när skolsköterskan hämtade 

eleven i klassrummet för viktkontroll. 

 

6.4.2 Svårighet att förändra 

Skolsköterskorna betonade svårigheten i arbetet när föräldrarna inte ville eller hade 

förmåga att stödja eleven till ändrade levnadsvanor. När föräldrarna inte var överens om 

att en förändring behövde göras blev det en utmaning för skolsköterskan. Svårigheten 

var när en av föräldrarna var omotiverad och ovillig till att förändra familjens 

levnadsvanor. Det problemet förekom också när eleven hade två olika boenden på grund 

av separerade föräldrar. En skolsköterska uttryckte att hon var rädd för att skapa 

konflikter hemma kring elevens övervikt, vilket inte skulle hjälpa eleven.  

 

”… det kan vara skilda föräldrar till exempel, där man har olika åsikter 

om mat och vad det ska finnas på bordet och hur man ska röra sig.” (3) 

 

Skolsköterskorna betonade att eleven hade svårt att påverka sina levnadsvanor eftersom 

de var beroende av sina föräldrar. Det kunde leda till att eleven misströstade och 

tappade motivationen. Skolsköterskorna menade att en del föräldrar var väl medvetna 

om elevens övervikt men hade tröttnat på den återkommande diskussionen och kände 

uppgivenhet, vilket begränsade skolsköterskan i sitt arbete. Några skolsköterskor 

berättade att en del föräldrar inledningsvis var motiverade till förändringsarbete, men 

när det blev för besvärligt tappade föräldrarna intresse och bortsåg från övervikten. Det 

gällde även i kontakten med dietist och barnklinik där familjerna ibland uteblev från 

besöken och remissen kom tillbaka till skolsköterskan.  

  

Några skolsköterskor belyste samhällsfaktorer som en utmaning i arbetet. De framhöll 

att det var svårt att motivera elever till fysisk aktivitet på fritiden, på grund av elevens 

tillgång till datorer, mobiltelefoner och TV-spel. En skolsköterska beskrev samhällets 

utbud av billiga och onyttiga livsmedel som en utmaning och kände maktlöshet över det 

i sitt arbete.  
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”… det är ju ett samhällsperspektiv mycket och föräldrarnas vanor 

präglar ju ner sig på barnens vanor och jag tror på något sätt... att det 

ligger där, i tänket, man måste gå i sina föräldrars vanor, annars krävs det 

oerhört mycket för att förändra.” (6) 

 

En annan skolsköterska menade att familjens vanor såsom färdigproducerad mat, 

”fredagsmys” och belöningar i form av sötsaker som i kombination med ökat 

stillasittande var en utmaning i arbetet med överviktiga elever.   

 

6.4.3 Brist på tid och kompetensutveckling 

Många skolsköterskor ansåg att det var viktigt att arbeta med elever som har övervikt, 

men uttryckte att tidsbristen var en utmaning. Skolsköterskorna betonade att de behövde 

mer tid för uppföljning och regelbundna samtal för att kunna stödja eleverna till ändrade 

levnadsvanor. En skolsköterska som ansvarade för elever på flera skolor upplevde 

tidsfaktorn som en utmaning i prioriteringen av sina arbetsuppgifter.  

 

”Tiden. Det är det som begränsar oss tycker jag... Men det har ju mer med 

hur tjänsterna ser ut och hur många elever man har och hur mycket det är, 

för vi har ju mycket som är lagstadgat som vi måste göra, och det måste 

göras... men ibland finns det ju inte tid.” (7) 

 

Några skolsköterskor ansåg att det lokala handlingsprogrammet för elever med övervikt 

och fetma inom skolhälsovården var tidskrävande att använda. Andra skolsköterskor 

uttryckte en brist på fortbildning och kompetensutveckling inom området. 

 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

7.1.1 Design 

Valet av metod avgörs av forskningsfrågan (Polit & Beck, 2012). En kvalitativ ansats 

valdes för att beskriva skolsköterskors erfarenheter av arbetet med överviktiga elever. 

Enligt Willman et al. (2006) används kvalitativa metoder för att få kunskap om och 

förståelse för mänskliga upplevelser och erfarenheter (ibid). Semistrukturerade 

intervjuer valdes som datainsamlingsmetod. Intervjuer kan med fördel användas för att 
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återge skolsköterskornas tankar, upplevelser och erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 

2009). Resultatet analyserades med en kvalitativ manifest innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004), vilket ansågs lämpligt eftersom författarna upplevde 

innehållet överskådligt och begripligt (ibid). En fenomenologisk metod hade kunnat ge 

en djupare förståelse av deltagarnas erfarenheter, dock ställer den höga krav på 

forskarens förmåga att sätta sig in i deltagarens livsvärld under intervjusituationen 

(Rosberg, 2008). Författarna anser sig inte ha tillräckligt med erfarenhet för att behärska 

den forskningsmetoden.  

 

7.1.2 Förförståelse 

Trovärdigheten i en studie kan hotas av författarnas förförståelse genom att författarna 

kan tolka materialet från intervjuerna utifrån sin egen erfarenhet. Författarna bör därför 

använda sig av ett kritiskt reflekterande, samt uppmärksamma personliga värderingar 

som skulle kunna påverka datainsamlingen och tolkningarna (Polit & Beck, 2012). 

Författarna i föreliggande studie är sjuksköterskor med fem respektive 20 års erfarenhet 

och har inte arbetat med att stödja överviktiga barn och ungdomar. Författarna har dock 

kunskaper inom ämnet och har träffat överviktiga barn och deras föräldrar på 

verksamhetsförlagd utbildning inom barnhälsovården, vilket kan ha påverkat tolkningen 

av resultatet. Författarna var medvetna om sin förförståelse och strävade efter ett så 

öppet förhållningssätt som möjligt genom hela studien. I samband med en intervju är 

det av betydelse att lyssna aktivt och utan förutfattade meningar (Kvale & Brinkmann, 

2009). 

 
7.1.3 Urval och deltagare 

Samtliga verksamhetschefer och medicinskt ansvariga var positiva och samtyckte till att 

studien kunde genomföras, flera ville även ta del av studiens resultat. Informationsbrev 

angående förfrågan att delta i studien skickades först ut till samordnande skolsköterska 

som i sin tur vidarebefordrade breven via e-mail till övriga skolsköterskor i kommunen. 

Endast ett fåtal skolsköterskor svarade, vilket kan ha berott på en otydlighet angående 

till vem svaren skulle skickas. Påminnelser skickades via e-mail till varje skolsköterska 

med ett förtydligande att svaret skulle gå direkt till författarna varpå de resterande 

deltagarna svarade. Författarna valde ett ändamålsenligt urval för att avsiktligt hitta 

deltagare med erfarenhet av arbetet med överviktiga elever. Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008) menar att en noggrann beskrivning av urvalet höjer studiens 
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giltighet, vilket författarna har strävat efter. Samtliga deltagare i studien var kvinnor på 

grund av att det inte fanns några manliga deltagare att tillgå, vilket kan ses som en brist. 

Manliga deltagares erfarenheter hade kunnat tillföra ytterligare bredd och variation, 

samt att resultatet hade kunnat se annorlunda ut. Deltagarna har utbildats vid olika 

tidsperioder och har olika lång erfarenhet av att arbeta inom skolhälsovården vilket gav 

en stor variation. Deltagarna hade erfarenheter både från den kommunala 

skolhälsovården, från friskolor, samt från en skola med hög andel av elever med olika 

kulturell bakgrund. Författarna anser att det har bidragit till att deltagarna har träffat 

elever med olika förutsättningar och det kan stärka resultatets trovärdighet. Enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) är det värdefullt att noggrant beskriva 

deltagare, datainsamling och studiens sammanhang för att höja studiens trovärdighet.  

 

Åtta deltagare samtyckte till att delta i studien vilket ansågs rimligt utifrån den tid och 

de resurser som fanns tillgängliga. Kvale och Brinkman (2009) menar att antalet 

intervjupersoner beror på syftet med studien och att det kan vara en svårighet att uppnå 

lagom antal personer. Vid för få intervjuer kan stora delar av resultatet bero på en 

enskild deltagare och vid för stort antal intervjuer finns det svårigheter att tolka den 

stora mängden information. De båda varianterna kan inverka på studiens trovärdighet. I 

föreliggande studie framkom liknande innehåll i intervjuerna och materialet bedömdes 

därför räcka för att få variation och bredd i analysen. En av författarna kände några av 

deltagarna i föreliggande studie och den andra författaren hade träffat en av deltagarna 

under verksamhetsförlagd utbildning, vilket kan innebära både för- och nackdelar. 

Fördelen kan ha varit att dessa deltagare hade lättare för att dela med sig av sina 

upplevelser och erfarenheter, vilket troligtvis ledde till ett djupare resultat. Ur en etisk 

synvinkel kan nackdelen ha varit att de kände svårighet att tacka nej till att medverka i 

studien. Författarna har dock varit noga med att poängtera både muntligt och skriftligt 

att deltagandet är helt frivilligt. Det kan inte uteslutas att de skolsköterskor som valde 

att delta i studien är mer intresserade av ämnet, vilket kan ha påverkat studiens 

trovärdighet.  

 

7.1.4 Intervjuguide 

En intervjuguide som svarade mot studiens syfte och frågeställningar arbetades fram av 

författarna. Kvale och Brinkmann (2009) menar att frågorna i intervjuguiden ska 

anpassas till deltagarnas vardagsspråk för att erhålla spontana och innehållsrika svar. 
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Frågorna har diskuterats med en sakkunnig person som har erfarenhet av arbetet med 

överviktiga barn inom barnhälsovården, vilket kan öka trovärdigheten. Författarna 

upplevde användandet av intervjuguiden som ett stöd för att kunna fokusera på 

deltagarnas berättelser och inte avvika från syftet. Fördelen med intervjuguide är att 

man håller sig till ämnet och riskerar inte att få ett material som inte är relevant för 

studien (Polit & Beck, 2012).  

 

7.1.5 Intervjumetodik 

Deltagarna kontaktades i god tid före studien för att bestämma tid och plats för 

intervjun. Samtliga intervjuer skedde på skolsköterskornas mottagning i ett enskilt rum 

där deltagaren valde hur hon och författarna skulle sitta. Det medförde att deltagarna 

kunde känna sig tryggare och mer bekväma i intervjusituationen. Kvale och Brinkmann 

(2009) menar att miljön har betydelse för att minska maktasymmetrin mellan intervjuare 

och deltagare (ibid). I samband med intervjun har samtliga deltagare lämnat informerat 

samtycke, samt tillfrågats om godkännandet av att intervjun spelas in, vilket kan ha 

bidragit till ökad trovärdighet och tillförlitlighet. Före intervjuerna har författarna gjort 

en provinspelning och genom det kontrollerat kvalitén på ljudinspelningen vilket 

ytterligare kan stärka tillförlitligheten. Båda författarna har varit närvarande vid 

samtliga intervjuer och genomfört fyra intervjuer vardera. Den ena författaren hade 

intervjurollen och den andra hade en mer observerande roll, båda kompletterade med 

följdfrågor där det behövdes. Eftersom författarna var två till antalet kan det ha medfört 

en maktasymmetri ur deltagarens synvinkel. För att minska obalansen inleddes intervjun 

med ett vardagligt samtal och det betonades för deltagaren att författarna var nybörjare 

som intervjuare och att det var deltagaren som hade kunskap inom ämnet. Svagheten 

kan vara att författarna inte har några tidigare erfarenheter av att intervjua samt att 

intervjuerna inte har gjorts av en och samma person. Författarna har dock övervägt 

vikten av att båda författarna vill skaffa sig erfarenhet av att intervjua vilket kan 

bedömas rimligt inom ramen för en magisteruppsats. Polit och Beck (2012) menar att 

författarna har en stor betydelse i studien eftersom deras möjlighet att observera och ta 

in data under en intervju oundvikligen påverkar kvalitén på studien och följaktligen 

även resultatet.  

 

Genom att använda öppna frågor i intervjuguiden kunde deltagarna berätta om sina 

erfarenheter med egna ord vilket troligtvis gav ett djupare resultat. Följdfrågor användes 
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när svaren inte var uttömmande vilket ledde till att båda författarna blev medskapare av 

texten. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) är det ofrånkomligt att 

författarna blir medskapare i forskningsprocessen vid en intervjustudie (ibid). Ibland 

upplevdes det svårt att ställa följdfrågor som inte var ledande och deltagarna kan ha 

styrts i en viss riktning, vilket kan ha påverkat resultatet. Varje intervju avrundades med 

att intervjuaren frågade deltagaren om hon hade något mer att ta upp innan intervjun 

avslutades. Det gav deltagaren möjlighet att berätta om något som hon hade funderat 

över under intervjun. Intervjuerna spelades in och inga anteckningar fördes under tiden 

för att kunna vara helt koncentrerade på deltagarnas upplevelser och erfarenheter. 

Anteckningar hade kunnat tillföra deltagarnas uttryckta känslor genom kroppsspråk och 

gester, men eftersom transkriberingen och analysen påbörjades omgående efter 

intervjun upplevde författarna att de inte gick miste om några viktiga kroppsuttryck. 

Kvale och Brinkman (2009) menar att fördelen med inspelningar är att intervjuaren kan 

fokusera helt och hållet på ämnet. Inspelningen kan även användas för omlyssning 

vilket ger möjlighet att återvända för att höra på tonfall och pauser. Det kan även 

upplevas distraherande att genomföra anteckningar under en intervju (ibid). Intervjuerna 

genomfördes i ett tyst rum och utan tidspress. Under två av intervjuerna förekom en 

kortvarig störning men samtalet kunde snabbt tas upp igen. Polit och Beck (2012) 

menar att den idealiska intervjusituationen är en tyst och ostörd plats eftersom 

störningar kan påverka intervjun negativt. Deltagarna upplevdes inte vara störda av att 

samtalet spelades in.  

 

Intervjuerna varade mellan 18 och 39 minuter och i genomsnitt 29 minuter. Trots de 

tidsmässiga variationerna upplevdes samtliga intervjuer innehållsrika. Efter varje 

intervju överfördes inspelningen direkt till båda författarnas datorer, för att undvika att 

materialet skulle förloras vid tekniska problem. Intervjuerna har transkriberats ordagrant 

av intervjuaren samma dag som de utfördes med hjälp av ett dikteringsprogram. Båda 

författarna har använt sig av samma förfaringssätt vilket ökar tillförlitligheten. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) är det viktigt att använda samma tillvägagångssätt vid 

utskrift av intervjuerna, för att språket skall kunna jämföras mellan intervjuerna (ibid). 

Deltagarna talade tydligt och ljudinspelningen var av hög kvalitet och därför var det 

enkelt att ordagrant transkribera intervjuerna. Det blev en stor variation i transkriberad 

text mellan den kortaste och längsta intervjun, från 1700 ord till 6000 ord, i genomsnitt 

3900 ord. Det är svårt att avgöra om den varierande omfattningen på textmaterialet kan 
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ha påverkat resultatet, dock finns det textmaterial och citat med från samtliga åtta 

intervjuer. Kvale och Brinkman (2009) menar att en kort intervju ändå kan vara rik på 

mening. 

 

7.1.6 Dataanalys 

Dataanalysen genomfördes med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning 

av manifest innehållsanalys, då den gav en tydlig överblick över det textnära och 

synliga innehållet. Graneheim och Lundman (2004) menar dock att det alltid sker en 

viss grad av tolkning då en text har fler betydelser. Författarna i föreliggande studie är 

medvetna om att det kan ha skett en viss grad av tolkning av materialet, men har strävat 

efter en textnära analys. Författarna upplevde att de kände sig väl förtrogna med 

materialet eftersom båda författarna närvarat vid samtliga intervjuer och läst igenom 

materialet upprepade gånger, vilket stärker resultatets tillförlitlighet (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2008). Författarna har genomfört delar av analysen oberoende av 

varandra för att sedan tillsammans diskutera och verifiera analysen olika steg. Även 

författarnas handledare har granskat de koder och kategorier som framkom under 

analysen och kommit med synpunkter, vilket ökar resultatets tillförlitlighet. För att en 

studie ska ha hög tillförlitlighet behöver forskaren tydligt beskriva analysprocessen, 

reflektera över analysens steg samt diskutera olika tolkningsmöjligheter (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2008).  

 

Inledningsvis upplevdes det svårt att se hur variationerna i materialet kunde 

sammanställas i kategorier. Under analysprocessen har författarna därför gått fram och 

tillbaka i analysens olika steg och sorterat om koderna tills tydliga kategorier kunde 

framstå. Författarna har även återvänt till den ursprungliga intervjutexten emellanåt, för 

att verifiera analysens steg. I samband med resultatseminarium har författarnas 

studiekollegor fått ta del av resultatet och olika tolkningar har diskuterats, kategorier 

och underkategorier har därmed framstått tydligare. Lundman och Hällgren Graneheim 

(2008) menar att resultatets trovärdighet stärks om personer som har insikt i ämnet och 

analysprocessen har granskat resultatets innehåll och om det överensstämmer med 

kategorierna.  
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7.1.7 Överförbarhet 

Överförbarhet innebär i vilken omfattning resultatet av studien kan överföras till andra 

grupper och situationer (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). För att underlätta 

resultatets överförbarhet har författarna noggrant beskrivit urval, deltagarnas 

egenskaper, datainsamling och dataanalys samt i vilket sammanhang studien är 

genomförd. Författarna har valt att redovisa citat för att deltagarnas egna beskrivningar 

av erfarenheterna skulle komma fram i resultatet. Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) stärker uttrycksfulla citat möjligheten till överförbarhet. Polit & Beck (2012) 

menar att det är läsaren som avgör om resultatet är överförbart till andra grupper och 

sammanhang utifrån hur väl författarna har beskrivit forskningsprocessen. Även 

Graneheim och Lundman (2004) belyser att överförbarheten bedöms av läsaren och att 

författarna enbart kan ge förslag på miljöer och grupper som resultatet skulle kunna 

överföras till. Författarnas förhoppning är att resultatet skall kunna överföras till andra 

skolsköterskor inom skolhälsovården. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet i föreliggande studie var ”att beskriva skolsköterskors erfarenheter av arbetet 

med övervikt hos elever inom skolhälsovården”. Under intervjuerna med 

skolsköterskorna framkom många betydelsefulla erfarenheter av arbetet med övervikt 

hos elever. Viktiga faktorer var att ha både individuellt och professionellt 

förhållningsätt samt en god relation med elev och föräldrar. Skolsköterskan samverkade 

med olika professioner och uttryckte både betydande faktorer för att nå framgång och 

utmaningar i arbetet med de överviktiga eleverna. Genom mötet med elev och föräldrar 

hade skolsköterskan möjlighet att uppmuntra, stödja och arbeta förebyggande. 

Utmaningarna i skolsköterskornas arbete var dock ämnets känslighet, tidsfaktorn och 

bristande motivation hos familjerna. 

 

7.2.1 Mötet med elev och föräldrar 

Skolsköterskorna i föreliggande studie framhöll betydelsen av en god relation i mötet 

med elev och föräldrar, för att kunna uppmuntra och stödja eleven till hälsosamma 

levnadsvanor. Även Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten (2009) belyser vikten av en 

god relation med familjen för att underlätta samtal om övervikt och levnadsvanor. 

Steele et al. (2011) menade dock att det kunde det vara svårt för skolsköterskan att 

skapa en relation med eleven eftersom de sällan träffades annat än vid akuta besvär hos 
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eleven. Resultatet i den aktuella studien visar att det finns behov av att ha såväl ett 

individcentrerat arbetssätt som att kunna hantera elevens övervikt ur ett 

familjeperspektiv. Enligt Wright et al. (2002) bör familjen ses som en helhet, där varje 

familjemedlem interagerar och påverkar varandra. Pender (u.å.) benämner omvårdnad 

som ett samarbete mellan skolsköterska, elev och föräldrar, vilket ger skolsköterskan 

möjlighet att stödja eleven till hälsosamma levnadsvanor. Skolsköterskan kan med hjälp 

av Penders hälsofrämjande modell identifiera de bakgrundsfaktorer som har betydelse 

för elevens möjligheter och förutsättningar för att kunna genomföra en 

beteendeförändring. Skolsköterskan kan hjälpa eleven att övervinna svårigheter och 

skapa en positiv erfarenhet av förändringen. Penders modell utgår dock från ett 

individcentrerat perspektiv, vilket kan försvåra för skolsköterskan att tillämpa modellen 

i sin helhet eftersom det hälsofrämjande arbetet inte enbart riktar sig till eleven. 

Familjefokuserad omvårdnad kan utgöra ett komplement till Penders hälsofrämjande 

modell då den riktar sig till hela familjen och tillsammans kan de vara ett stöd för 

skolsköterskan i arbetet med överviktiga elever.  

 

Resultatet visar att skolsköterskorna upplever det betydelsefullt att arbeta förebyggande 

i samband med hälsobesöken och framhöll betydelsen av att vara lättillgänglig för 

eleverna. Även skolsköterskorna i Müllersdorf, Martinsson Zuccato, Nimborg och 

Eriksson (2010) studie ville arbeta förebyggande för att främja elevernas hälsa och 

framhöll att arbetet med övervikt inte fick dominera deras arbetsuppgifter. 

Skolsköterskorna i Morrison-Sandberg, Kubik och Johnson (2011) och Müllersdorf et 

al. (2010) studier belyste att eleverna gärna ville komma till skolsköterskan eftersom 

mottagningen sågs som en trygg och neutral plats. Eleverna i Golsäter, Sidenvall, 

Lingfors och Enskärs (2010) studie såg hälsobesöket som en möjlighet att lära känna 

och utveckla en förtroendefull relation med skolsköterskan. Eleverna menade att det var 

viktigt att skolsköterskan lyssnade på deras behov och önskemål, samt var 

tillmötesgående och inte kom med pekpinnar vilket kunde ha motsatt effekt (ibid). 

Skolsköterskan ska kunna ge råd och vägledning med respekt och empati i mötet med 

elev och föräldrar (Riksföreningen för skolsköterskor och Svensk 

sjuksköterskeförening, 2011). Detta överensstämmer med den aktuella studiens resultat 

som visar att skolsköterskorna har ett professionellt förhållningssätt och strävar efter att 

främja en god och förtroendefull relation i mötet med elev och föräldrar.  
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7.2.2 Övervikt ett känsligt ämne 

Resultatet visar att samtliga skolsköterskor upplever att övervikt är ett känsligt ämne att 

ta upp med både elev och föräldrar som ofta känner sig kränkta och går i 

försvarsställning. Skolsköterskorna är rädda att elev och föräldrar ska välja bort 

skolhälsovården om överviktsfrågan drivs för hårt. Detta överensstämmer med 

Edvardsson et al. (2009) studie som visade att det var vanligt med ursäkter och 

förnekande från föräldrarnas sida och att överviktsarbetet var en balansgång, vilket 

fordrade en fingertoppskänsla hos sjuksköterskorna (ibid). Frågan är för vem övervikt är 

ett känsligt ämne. Kanske är det skolsköterskans förutfattade meningar och värderingar 

av att ämnet är känsligt som avspeglar sig i bemötandet till elev och föräldrar. I Steele et 

al. (2011) studie framkom det att skolsköterskorna var oroliga för att det viktrelaterade 

arbetet skulle stigmatisera eleven och föräldrarna, vilket hindrade skolsköterskorna från 

att ta upp ämnet. De skolsköterskor som själva var överviktiga var även mindre benägna 

att ta upp överviktsproblematiken av rädsla för att inte framstå som goda förebilder 

(ibid). Kan ämnets känslighet bero på att föräldrarna känner sig ifrågasatta i sitt 

föräldraskap eller handlar det om samhällets ideal och strävan efter skönhet och hälsa? I 

den aktuella studiens resultat uttrycker skolsköterskorna att eleven inte ska banta och de 

undviker att använda orden övervikt eller BMI till eleven, eftersom det kan uppfattas 

negativt. Även tidigare forskning betonade vikten av att använda lämpliga termer för att 

inte förolämpa elev och föräldrar (Chadwick et al., 2008; Edvardsson et al., 2009; 

Mikhailovich & Morrison, 2007).  

 

Trots ämnets känslighet anser skolsköterskorna i den aktuella studien att det är viktigt 

att ta upp överviktsproblematiken eftersom det ingår i deras arbetsuppgifter. Det 

förekommer dock att skolsköterskorna ibland avvaktar med att ta upp elevens övervikt, 

på grund av att de vill behålla en god relation med både elev och föräldrar. Walker, 

Strong, Atchinson, Saunders och Abbots (2007) studie belyste att det var svårt för 

sjuksköterskorna att diskutera barnets övervikt med föräldrarna av rädsla att förstöra 

relationen till familjen. Skolsköterskorna i Moyers, Bugle och Jacksons (2005) studie 

gav enbart råd när föräldrarna efterfrågade stöd. Det överensstämmer med föräldrarna i 

Stalter, Kaylor, Steinke och Barkers (2011a) studie som ansåg att skolsköterskan enbart 

skulle vända sig till de familjer som önskade hjälp med övervikten. Det aktuella 

resultatet och Walker et al. (2007) studie tyder på att skolsköterskan ställs inför ett etiskt 

dilemma, mellan viljan att hjälpa eleven och risken att relationen försämras. Det medför 
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att skolsköterskan får väga de båda alternativen mot varandra för att kunna ta ställning 

till vad konsekvenserna blir av hennes handlande, både på kort och lång sikt för eleven. 

Enligt Riksföreningen för skolsköterskor och Svensk sjuksköterskeförening (2011) 

innefattar skolsköterskans professionella etik att företräda eleven och föräldrarnas 

intressen med ödmjukhet och respekt. Skolsköterskorna i den aktuella studien menar att 

utan en god relation med eleven så når skolsköterskan ingen framgång i arbetet med 

överviktiga elever. 

 

7.2.3 Svårigheter i familjen 

Skolsköterskorna i det aktuella resultatet upplever svårigheter i arbetet när föräldrarna 

inte är motiverade till att ändra familjens levnadsvanor, eller saknar förmåga att stödja 

sitt barn till en hälsosam vikt. Kirkevold (2003) menar att det är familjen som ansvarar 

för barnets hälsa och levnadsvanor. Enligt Pender et al. (2011) bör skolsköterskan vara 

medveten om elevens svårighet att påverka sin situation, eftersom de är beroende av 

sina föräldrars förmåga. Pender beskriver det som ett omedelbart konkurrerande krav. 

Flera studier beskrev skolsköterskans svårigheter i arbetet när föräldrarna var 

omotiverade till en förändring och inte ansåg att deras barns övervikt var ett problem 

(Hendershot, Telljohann, Price, Dake & Mosca, 2008; Moyers et al., 2005; Steele et al., 

2011). Hälsostödjande samtal (Benzein et al., 2008) kan vara ett sätt för skolsköterskan 

att underlätta för familjen att se på sin situation på ett annat sätt och därmed hjälpa 

familjerna att hitta sina egna lösningar. Wright et al. (2002) menar att familjen är 

resursstark och det är betydelsefullt att skolsköterskan är lyhörd inför familjens 

inställning för att kunna hjälpa dem i förändringsprocessen. Kanske hälsostödjande 

samtal kan vara framgångsrikt i arbetet med överviktiga elever och deras familjer. 

Föreliggande studies resultat visar att skolsköterskorna upplever tidsbrist i arbetet med 

överviktiga elever. Frågan är om det finns utrymme för hälsostödjande samtal i 

skolsköterskans arbete eller om det i en förlängning kan visa sig vara tidsbesparande 

och mer effektivt. Det skulle kunna ge skolsköterskan ännu ett verktyg att använda sig 

av för att underlätta arbetet med överviktiga elever. Det skulle möjligtvis även kunna 

användas vid andra tillfällen i möten med elev och föräldrar eftersom övervikt enbart är 

en del av skolsköterskans arbete. Pender et al. (2011) menar att elev och föräldrars 

upplevda self-efficacy inverkar på deras möjligheter att genomföra en förändring. 

Skolsköterskan kan stärka familjens självtillit för att öka motivationen till ändrade 

levnadsvanor. I den aktuella studiens resultat framgår det att skolsköterskorna har 
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svårigheter att stödja eleven när föräldrarna har olika åsikter om sitt barns övervikt. Det 

problemet kan förekomma både när barnet har två boenden på grund av separerade 

föräldrar och när föräldrarna är sammanboende. Författarna har inte hittat någon tidigare 

forskning som belyser den aspekten av bristande stöd hemifrån. Det kan spekuleras i om 

det bristande stödet beror på att den ena föräldern inte vill göra avkall på sina egna 

vanor och därför inte är positiv till att stödja sitt barn. Pender et al. (2011) benämner 

detta som ett upplevt hinder och en mental blockering för att kunna göra en hälsosam 

förändring. Hälsostödjande samtal skulle kunna ge förutsättningar för att 

medvetandegöra hindret och därmed öka sannolikheten för familjen att genomföra en 

förändring.  

 

Resultatet visar att skolsköterskorna respekterar familjens beslut när de inte önskar 

genomföra några förändringar och att familjen alltid är välkommen tillbaka om de 

ändrar sig. Det kan uppstå en etisk konflikt för skolsköterskan mellan viljan att hjälpa 

och familjens rätt till självbestämmande. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (Svensk 

författningssamling, 1982:763, 2§) väger autonomiprincipen tyngre än 

godhetsprincipen, då en god vård ska bygga på respekt för familjens självbestämmande 

och integritet. Även Socialstyrelsen (2004) menar att familjen ska erbjudas råd och 

information för att själva kunna göra hälsosamma val, men betonar vikten av att 

skolsköterskan måste ta hänsyn till elev och föräldrars beslut, för att respektera deras 

rätt till autonomi. Författarna inser hur svårt det kan vara för familjen att förändra sina 

levnadsvanor och att alla familjer har olika förutsättningar och resurser, vilket 

skolsköterskan bör vara medveten om. Resultatet i föreliggande studie visar att 

skolsköterskorna anpassar sitt tillvägagångsätt efter varje elev och familjs situation och 

förutsättningar med ett individuellt bemötande och förhållningssätt.  

 

7.2.4 Skolans betydelse 

Skolsköterskorna i den aktuella studien menar att det är viktigt att skolan står för 

hälsosamma levnadsvanor. Ibland möter skolsköterskorna motstånd när de försöker 

påverka personalen till att erbjuda nyttiga mellanmål och undvika sötsaker i skolan. 

Tidigare forskning visade att skolpersonalens bristande intresse för hälsofrämjande 

arbete försvårade arbetet för skolsköterskan (Nauta, Byrne & Wesley, 2009; Moyers et 

al., 2005; Stalter, Chaudry & Polivka, 2011b). Skolsköterskorna i Nauta et al. (2009) 

studie menade dessutom att skolan borde ta bort försäljningen av godis och införa 



  
 

37 

hälsosammare skolluncher samt öka den schemalagda tiden för fysisk aktivitet. Det 

belyste även föräldrarna i Stalter et al. (2011a) studie. Enligt Steele et al. (2011) 

upplevde skolsköterskorna att skolans ohälsosamma måltider var ett hinder i deras 

arbete. De uttryckte även ett bristande stöd från skolledningen, vilket kunde förekomma 

när personalen i ledningen själva var överviktiga. Författarna funderar över varför 

skolsköterskorna i den aktuella studien har svårt att få med sig all personal på skolan i 

sitt hälsofrämjande arbete. Det kan spekuleras i om det beror på okunskap och bristande 

intresse hos personalen eller om det inte prioriteras bland deras övriga arbetsuppgifter. 

Flera skolsköterskor i den aktuella studien efterfrågar ett utökat samarbete med dietist. 

En skolsköterska önskar att en dietist skulle föreläsa om kost för all personal på skolan 

för att de ska få likvärdiga kunskaper och tillsammans kunna arbeta för en hälsosam 

skola. Det skulle möjligtvis kunna leda till att skolsköterskan blir stärkt i sin roll och att 

hennes ord får en större tyngd, samt att skolpersonalen blir medvetna om att ett 

samarbete behövs för att främja elevens hälsa.  

 

I Melin och Arvidsson Lenners (2009) interventionsstudie medförde ett utökat 

samarbete mellan skolsköterska och dietist att skolsköterskorna kände sig säkrare i sin 

roll som hälsorådgivare. Föräldrarna i interventionsstudien hade lättare för att begränsa 

onyttiga livsmedel, dock upplevde en del föräldrar att deras barn blev stigmatiserade 

och viktfixerade. Enligt nyutkomna råd om bra mat i skolan från Livsmedelsverket 

(2013) bör skolan ha en gemensam bild av vad en näringsriktig skolmåltid ska bestå av 

och att ansvaret ligger på hela skolans personal. Inga söta drycker, bakverk, glass eller 

godis bör serveras i skolan. Enligt Regeringens proposition (2007/08:110) har skolan en 

betydande roll i folkhälsoarbetet, eftersom skolan inverkar på elevernas vardag och 

erfarenheter under lång tid. Det hälsofrämjande arbetet bör ske i samverkan med elever, 

föräldrar, lärare och skolsköterska. 

 

7.2.5 Samhällsfaktorer 

Resultatet visar att flera skolsköterskor känner att samhällets utbud av billiga och 

onyttiga livsmedel samt elevens ökade stillasittande tid begränsar deras arbete. Det 

överensstämmer med tidigare forskning som belyste flera samhällsfaktorer som hinder i 

skolsköterskans arbete såsom minskad fysisk aktivitet, samhällets fokus på 

tävlingsidrott, ökad tillgänglighet av snabbmatsrestauranger och ökad portionsstorlek 

(Steele at al., 2011; Wu & Steele, 2011). Enligt Perlhagen et al. (2007) påverkades barn 
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och ungdomars köpbeteende och matpreferenser av reklam om snabbmat, godis, läsk 

och andra energitäta och näringsfattiga livsmedel. En skolsköterska uttrycker en 

socioekonomisk aspekt, då hon menar att föräldrar med utbildning har bättre 

ekonomiska förutsättningar för att stödja sitt barn. Författarna frågar sig om det hade 

varit lättare för skolsköterskan att stödja eleven till ändrade levnadsvanor om läsk och 

godis hade varit dyrare och inte funnits lika lättillgängligt som det gör idag. Det skulle 

kanske varit enklare för familjerna att välja bra råvaror om den färdigproducerade maten 

hade varit dyrare. Författarna är medvetna om att alla familjer inte har råd att låta sitt 

barn delta i olika idrottsaktiviteter, eftersom det kan medföra kostnader för dyr 

utrustning och avgifter för läger med mera. Pender et al. (2011) beskriver att upplevda 

hinder, såsom kostnader, tidsbrist och att förändringen är besvärlig att genomföra, 

begränsar föräldrarnas engagemang till förändring.  

 

Perlhagen et al. (2007) menade att samhället måste medverka till att främja goda 

levnadsvanor för att stävja fortsatt ökning av övervikt hos barn och ungdomar. Det 

förebyggande arbetet bör ske på flera nivåer såsom inom familjen, förskolan och skolan, 

hälso- och sjukvården, regeringen och riksdagen samt industrin och medierna. Även 

Regeringens proposition (2007/08:110) betonar att folkhälsoarbetet särskilt ska vända 

sig till barn och unga för att främja goda levnadsvanor och att arbetet skall ske på 

individ-, grupp- och samhällsnivå. Enligt Pender et al. (2011) underlättar det för eleven 

att göra hälsosamma val om den omkringliggande miljön det vill säga hemmet, skolan 

och samhället är gynnsam för beteendeförändringen. Eleven är förutom sina föräldrar 

även beroende av andra vuxna för att uppnå en hälsoförändring. Pender menar även att 

eleven och föräldrarnas preferenser och erfarenheter från tidigare beteenden påverkar 

sannolikheten att förändra sina levnadsvanor. 

 

7.3 Slutsats 

Skolsköterskornas arbete med överviktiga elever inom skolhälsovården är komplext och 

behöver hanteras utifrån såväl ett individanpassat arbetssätt som ur familje-, skol- och 

samhällsperspektiv. Ämnets känslighet fordrar ett professionellt förhållningssätt. 

Skolsköterskans möjligheter är att arbeta förebyggande och fånga upp eleven i samband 

med hälsobesök och spontana möten. En god relation med motiverade elever och 

föräldrar ökar skolsköterskans möjligheter att stödja eleven till hälsosamma 

levnadsvanor. Tidsfaktorn är ett hinder för skolsköterskan att kunna följa upp eleven i 
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det långsiktiga arbetet. Ett utökat samarbete mellan professioner och ett större ansvar 

från skolan att arbeta hälsofrämjande kan skapa förutsättningar som främjar 

skolsköterskans viktiga arbete med överviktiga elever.  

 

I den föreliggande studien har följande kunskaper framkommit: 

• Skolsköterskorna är beroende av en god relation i mötet med elever och 

föräldrar för att kunna stödja eleven.  

• Ämnets känslighet kräver ett professionellt förhållningssätt och varsamhet i 

samtalet av skolsköterskan. 

• Föräldrarnas motivation och vilja att stödja sitt barn till hälsosamma 

levnadsvanor är en förutsättning för att skolsköterskan ska nå framgång i sitt 

arbete. 

 
7.4 Klinisk implikation 

Författarna anser att den föreliggande studien bör kunna överföras till skolsköterskor 

inom skolhälsovården i Sverige, eftersom övervikt hos elever är ett nationellt problem. 

Alla deltagare, verksamhetschefer och medicinskt ansvariga kommer att få ta del av den 

färdigställda studien. Studien kan ge deltagarna utökad kunskap och större insikt om det 

komplexa arbetet med överviktiga elever och deras föräldrar. Det kan möjliggöra ett 

utökat samarbete internt på skolan och att verksamhetschefer blir uppmärksammade på 

skolsköterskans viktiga arbete med överviktiga elever. Förhoppningen är även att 

distriktsköterskor inom barnhälsovården skulle kunna tillämpa den aktuella studien, 

eftersom både barnhälsovården och skolhälsovårdens arbete riktas mot familjer. Genom 

att ta del av varandras erfarenheter borde ett samarbete kring det hälsofrämjande arbetet 

med barn och ungdomars övervikt kunna utvecklas. 

 

7.5 Förslag till fortsatt forskning 

Resultatet visar att det är svårt att stödja familjerna till en förändring när föräldrarna inte 

var motiverade eller saknade förmåga att stödja sitt barn. Det skulle vara intressant att 

genomföra en interventionsstudie där skolsköterskor använder sig av hälsostödjande 

samtal i sitt arbete med överviktiga elever och deras familjer.  
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Skulle skolsköterskan nå större framgång i arbetet med överviktiga elever med hjälp av 

hälsostödjande samtal? 

Skulle familjerna bli mer medvetna om sin situation och sina möjligheter? 

Skulle hälsostödjande samtal kunna bidra till att avdramatisera ämnets känslighet? 

 

En interventionsstudie skulle kunna svara på frågorna och ge ny kunskap om 

hälsostödjande samtal är användbart och om det kan stärka skolsköterskan i sitt arbete 

med överviktiga elever. Det skulle även kunna ge ny kunskap om hälsostödjande samtal 

kan ge familjen ökade förutsättningar och motivation till förändring. 
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A: Iso-BMI 
(International Obesity Task Force, 2013) 
 
 
 
Ålder:      Övervikt:      Fetma: 

 Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
2 18,41 18,02 20,09 19,81 
2,5 18,13 17,76 19,80 19,55 
3 17,89 17,56 19,57 19,36 
3,5 17,69 17,40 19,39 19,23 
4 17,55 17,28 19,29 19,15 
4,5 17,47 17,19 19,26 19,12 
5 17,42 17,15 19,30 19,17 
5,5 17,45 17,20 19,47 19,34 
6 17,55 17,34 19,78 19,65 
6,5 17,71 17,53 20,23 20,08 
7 17,92 17,75 20,63 20,51 
7,5 18,16 18,03 21,09 21,01 
8 18,44 18,35 21,60 21,57 
8,5 18,76 18,69 22,17 22,18 
9 19,10 19,07 22,77 22,81 
9,5 19,46 19,45 23,39 23,46 
10 19,84 19,86 24,00 24,11 
10,5 20,20 20,29 24,57 24,77 
11 20,55 20,74 25,10 25,42 
11,5 20,89 21,20 25,58 26,05 
12 21,22 21,68 26,02 26,67 
12,5 21,56 22,14 26,43 27,24 
13 21,91 22,58 26,84 27,76 
13,5 22,27 22,98 27,25 28,20 
14 22,62 23,34 27,63 28,57 
14,5 22,96 23,66 27,98 28,87 
15 23,29 23,94 28,30 29,11 
15,5 23,60 24,17 28,60 29,29 
16 23,90 24,37 28,88 29,43 
16,5 24,19 24,54 29,14 29,56 
17 24,46 24,70 29,41 29,69 
17,5 24,73 24,85 29,70 29,84 
18 25 25 30 30 
 
  



  
 

II 

Bilaga B: Informationsbrev till verksamhetschef och medicinsk 
ansvarig inom skolhälsovården 
 
 
Informationsbrev till verksamhetschef och medicinsk ansvarig inom 
skolhälsovården 
 
Vi är två distriktssköterskestudenter från xxxxxxx som studerar på Linnéuniversitetet 
och skall genomföra vårt magisterarbete under vårterminen 2013. Vi vill undersöka 
skolsköterskors erfarenheter av arbetet med övervikt hos elever inom skolhälsovården. 
 
Övervikt och fetma är ett växande problem bland barn och ungdomar.  
Förhoppningen med studien är att den ska ge ökade kunskaper vilket kan leda till att 
skolsköterskans hälsofrämjande arbete kan uppmärksammas och utvecklas. 
 
Intervjuerna kommer att ske under de två första veckorna i april, ta cirka 45 minuter och 
kommer att spelas in. Deltagandet är frivilligt, konfidentiellt och deltagande 
skolsköterskor kan när som helst avbryta utan att ange orsak. Data kommer att 
sammanställas och redovisas i form av en magisteruppsats vid Linnéuniversitetet. 
 
Vänligen återkom med svar om du samtycker eller inte samtycker till studien på 
telefon eller mail. 
 
 
 
Jag samtycker till att deltaga [  ]   Jag samtycker inte till att deltaga [  ] 
 
Namn    Datum 
 
………………………………  ……………………….. 
 
 
Har du några frågor kontakta oss! 
 
Åsa Råhlén     Linnea Almqvist 
tel: xxx-xxxxxxx   tel: xxx-xxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx  e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 
 
Handledare: Lektor Ulla Peterson  
Linnéuniversitetet  
tel: xxxx-xxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 
  



  
 

III 

Bilaga C: Informationsbrev till deltagare 
 
 
Informationsbrev till dig som är skolsköterska inom skolhälsovården 
 
Vi är två distriktssköterskestudenter från xxxxxxx som studerar på Linnéuniversitetet 
och skall genomföra vårt magisterarbete under vårterminen 2013. Vi vill undersöka 
skolsköterskors erfarenheter av arbetet med övervikt hos elever inom skolhälsovården. 
 
Övervikt och fetma är ett växande problem bland barn och ungdomar.  
Förhoppningen med studien är att den ska ge ökade kunskaper vilket kan leda till att 
skolsköterskans hälsofrämjande arbete kan uppmärksammas och utvecklas. 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie eftersom du har erfarenhet av 
hälsofrämjande arbete med elever inom skolhälsovården. 
 
Studien kommer att genomföras med intervjuer som kommer att ske på din mottagning. 
Intervjuerna kommer att spelas in och beräknas ta cirka 45 minuter. Intervjuerna 
kommer att ske under vecka 14 och 15 vid en tid som passar dig. Den inspelade 
intervjun kommer att skrivas ut ordagrant och analyseras för att sedan raderas när 
magisterarbetet är klart. Personuppgifterna kommer att avidentifieras och materialet 
kommer att förvaras på ett sätt att endast författarna och handledaren har tillgång till 
dem. Resultatet kommer att redovisas i en magisteruppsats vid Linnéuniversitetet. Du 
kommer att få ett exemplar av den färdiga studien. 
 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 
utan att motivera varför. Det kommer inte att få några negativa konsekvenser för Dig. 
Studien kommer heller inte att medföra några risker för dig.  
 
Vänligen återkom med svar om du kan eller inte kan deltaga i studien på telefon 
eller mail. 
 
Jag samtycker till att deltaga [  ]   Jag samtycker inte till att deltaga [  ] 
 
Namn    Datum 
 
………………………………  ……………………….. 
 
 
Har du några frågor kontakta oss! 
 
Åsa Råhlén     Linnea Almqvist 
tel: xxx-xxxxxxx    tel: xxx-xxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx  e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 
 
Handledare: Lektor Ulla Peterson  
Linnéuniversitetet  
tel: xxxx-xxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 
  



  
 

IV 

Bilaga D: Intervjuguide 
 
 
Intervjuguide 
Inledningsvis ombeds deltagaren att berätta bakgrundsinformation såsom ålder, antal år 
som examinerad sjuksköterska, specialistutbildning, antal verksamma år som 
skolsköterska samt antal elever och årskurser som deltagaren ansvarar för.  
 
 

1. Hur är era rutiner när du upptäcker att en elev är överviktig? 
2. Hur arbetar du med att följa upp och stödja de överviktiga eleverna?  
3. Kan du berätta om ett samtal där du upplevde att du kunde stödja eleven och 

familjen till ett överviktigt barn på ett fungerande sätt? 
4. Kan du berätta om ett samtal där du upplevde att du inte kunde stödja eleven och 

familjen till ett överviktigt barn på ett fungerande sätt? 
5. Vilka möjligheter och begränsningar finns i ditt arbete med de överviktiga 

eleverna?  
6. På vilket sätt skulle du helst vilja arbeta med övervikt hos eleverna? 
7. Vilka är dina erfarenheter av samarbetet med övrig personal inom skolan och 

externa aktörer, t.ex. barnläkare, dietister?                                                   
 
 
Följdfrågor: 
Hur menar du? Kan du förklara mer? Kan du utveckla hur du tänker? 
Förstår jag dig rätt? 
Följdfrågorna har som syfte att stimulera till reflektion av deltagarnas erfarenheter.  



  
 

V 

Bilaga E: Blankett för etisk egengranskning  
(Etikkommittén Sydost) 
 

 

 
 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt  
eller motsvarande inför rådgivande etisk bedömning/granskning 

  

 

Projekttitel: Skolsköterskors erfarenheter i arbetet med övervikt hos elever inom 
skolhälsovården. 
  

 
Projektledare: Linnea Almqvist och Åsa Råhlén  
  

 Handledare: Lektor Ulla Peterson  
     Ja Tveksamt Nej  

 

 
1 

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 

 

 

 
2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna 
(även sådant som ej avviker från rutinerna men som är ett led i 
forskningen)? 

  x 
 

 

 
3 

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 

 

 
 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 
avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)?   x  

 

        
      5 
 

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 

 
 
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   x 



  
 

VI 

(PUL- ansvarig).   

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 
forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef 
eller motsvarande). 

x   

 
Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför 

projektet och i förekommande fall även av handledare. 
 
 
Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 
 
Ort och datum: 
 
Kalmar 2013-03-08……………………………………………………………. 
 
 
Projektledare eller motsvarande: 
 
Linnea Almqvist och Åsa Råhlén………………………………………………… 
namn 
 
Leg. Sjuksköterskor, distriktsköterskestudenter………………………………. 
titel 
 
Institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap/Linnéuniversitetet Kalmar…….. 
institution/enhet 
 
Underskrift projektledare eller motsvarande: 
 

 
………………………………………………………………………………………. 
 
 
Handledare: 
 
Ulla Peterson….……………………………………………………………………. 
namn 
 
Lektor………………………………………………………………………………. 
titel 
 
Institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap/Linnéuniversitetet Kalmar……… 
institution/enhet 
 
Underskrift av handledare: 
 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
 


