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Sammanfattning 

Inledning. Förekomsten av barns övervikt och fetma ökar globalt och är ett stort hot 

mot befolkningens hälsa. Skolhälsovårdens uppdrag är att bevara och förbättra 

elevernas psykiska och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor. Syftet med 

denna studie är att belysa skolsköterskors upplevelser av att arbeta med barn som har 

övervikt och fetma. 

Metod. Studien utformades som en kvalitativ intervjustudie där åtta skolsköterskor 

verksamma i Mellansverige inkluderades. Intervjuerna transkriberades och 

analyserades därefter med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat. Analysen resulterade i fyra kategorier som belyser skolsköterskornas 

upplevelser av att arbeta med barn som har övervikt och fetma: Att arbeta med ett 

laddat ämne; Att inte räcka till; Att hjälpa familjen bryta en ond cirkel och Att arbeta 

med ett problem som kräver engagemang. 

Slutsats. Trots att det idag finns mycket kunskap som pekar på negativa 

konsekvenser för barnet, familjen och samhället av att vara överviktig så avspeglas 

det inte inom skolhälsovården. Ökade resurser är en förutsättning för att 

skolsköterskor ska kunna arbeta engagerat med barns övervikt. 

Nyckelord: Barn; Fetma; Innehållsanalys; Kvalitativ forskning; Personliga 

berättelser; Skolsköterska; Ungdomar; Övervikt 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Introduction. The prevalence of child overweight and obesity is increasing globally 

and is a major threat to public health. School health mission is to preserve and 

improve students' mental and physical health and promote healthy lifestyles. The aim 

of this study was to highlight the school nurses’ experiences of working with children 

who are overweight and obese. 

Methods. The study was designed as a qualitative study in which eight nurses 

working in the area of middle Sweden were included. Interviews were transcribed 

and then analyzed using content analysis. 

Results. The analysis of working with children with overweight and obesity resulted 

in four categories that illustrate the school nurses’ experiences: “Working with a 

loaded topic”; “To feel insufficient”; “Help the family to break bad habits” and “To 

work on a problem that requires commitment”. 

Conclusions. Although it is well known that being overweight has negative 

consequences for the child, the family and the society, it is not reflected in the school 

health. Increased resources are essential for nurses to work dedicated with the child's 

overweight. 

Key Words: Adolescent; Child; Content Analysis; Obesity; Overweight; Personal 

Narratives as Topic; School Nursing; Qualitative Research 
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Inledning 

Förekomsten av övervikt bland barn och ungdomar ökar världen över vilket är ett 

stort hot mot befolkningens hälsa (Turner, Shield, & Salisbury, 2009). Övervikten 

påverkar den fysiska-, psykiska- och psykosociala hälsan hos barn och ökar risken för 

ohälsa i vuxenlivet. Övervikt har i första hand setts som ett problem i 

höginkomstländer men har nu även ökat dramatiskt i låg- och medel-inkomstländer, 

speciellt i storstadsregioner (WHO, 2012). Socialstyrelsens folkhälsorapport (2009) 

visar att övervikt bland barn har fördubblats de senaste 20 åren, fetma bland barn 

har blivit fyra till fem gånger vanligare. Vidare visar rapporten att 15-20% av barnen i 

Sverige är överviktiga och 3-5% har fetma. Bland socioekonomiskt eftersatta grupper 

och på landbygd är övervikt vanligare. De senaste 10 åren ses en tendens till 

stagnation, men det är dock för tidigt att konstatera om detta är en tillfällig 

stagnation eller om det kommer att bli en fortsatt ökning (Socialstyrelsen, 2009). 

Barn med övervikt löper en betydligt större risk att drabbas av högt blodtryck, förhöjt 

blodsocker samt höga blodfetter jämfört med normalviktiga barn. För att minska 

sjukligheten och dödligheten i kardiovaskulära sjukdomar senare i livet bör övervikt 

förebyggas i unga år (Li et al., 2005; Moniz et al., 2011).  

 

Övervikt har ofta negativt inflytande på barns livskvalité (Edvardsson, Edvardsson, & 

Hörnsten, 2009). Det finns ett samband mellan ett högt BMI och ett ökat missnöje 

över sin kropp. I jämförelse med normalviktiga barn kan överviktiga barn ha låg 

självkänsla och det kan förekomma mer uttalade depressiva symtom och en minskad 

förmåga att känna glädje och tillfredställelse med livet (Goldfield et al., 2010). 

 

Enligt socialstyrelsens rapport om folkhälsa i Sverige (2012a) orsakas övervikt av 

miljöfaktorer och ärftliga faktorer. Till miljöfaktorerna hör fysisk inaktivitet, större 

intag av energi jämfört med vad som förbrukas, vissa typer av livsmedel samt 

stressfaktorer. Om anlag för övervikt finns ökar risken för ett högt BMI, vilket beror 

på ett flertal komplicerade faktorer på gennivå.  I arbetet med att behandla övervikt 

hos barn föreslår Russell-Mayhew, McVey, Bardick och Ireland (2012) som 

komplement till fysisk aktivitet och minskat energiintag att även behandla 

psykologiska faktorer som depression och ångest. Det är betydelsefullt att stärka 
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barnets självförtroende oavsett BMI, exempelvis genom att arbeta med sociala 

faktorer som mobbning och utstötthet. 

 

Att arbeta med barns övervikt beskrivs som mer komplicerat jämfört med att arbeta 

med vuxna som har samma problem, då hela familjen behöver engageras för att nå 

ett resultat. Många föräldrar förnekar att barnet har problem med sin vikt (Walker, 

Strong, Atchinson, Saunders, & Abbott, 2007). Föräldrar till överviktiga barn är ofta 

väl medvetna om barnets vikt, men anser inte att det är ett problem. De föräldrar som 

söker hjälp för sina överviktiga barn gör det främst på grund av oro för att barnet ska 

mobbas och för utseendets skull, de fysiska följderna är inte en orsak till kontakt 

(Isma, Bramhagen, Ahlstrom, Ostman, & Dykes, 2012).  

 

Sjuksköterskor upplever att föräldrar är omedvetna om sina barns viktproblem, de 

tycks även vara ovetande om att deras levnadsvanor får konsekvenser för barnet. Vid 

samtal med föräldrar och barn angående barnets övervikt påtalade ett flertal 

sjuksköterskor ett motstånd från föräldrarna när frågan togs upp. Det var även 

vanligt att föräldrarna blev arga. Nästan alla vårdgivare såg en brist på motivation 

hos föräldrarna, de såg ingen vinst med ett förändrat beteende. Föräldrarna ansåg sig 

inte ha tillräckligt med tid att medverka i förebyggande arbete mot övervikt hos sina 

barn (Gerards, Dagnelie, Jansen, De Vries, & Kremers, 2012).  

 

Barnets vikt är en känslig fråga då det finns ett samband med hur föräldrarna tar 

hand om sitt barn och uppfödningen. Rädslan för att försämra relationen med 

familjen gör att många vårdgivare närmar sig frågan försiktigt, men även att frågan 

helt undviks (Walker, et al., 2007). Rädslan för att kränka gör att vårdgivare undviker 

orden ”fetma” och ”övervikt” och använder formuleringar som ”barnet ligger högt på 

kurvan”. Är föräldrarna själva överviktiga är det svårare att diskutera ämnet 

(Edvardsson, et al., 2009). Föräldrarna till överviktiga barn har många gånger själva 

lidit av övervikt i barnaåren. Föräldrarna beskriver att de undviker att ta upp frågan 

med skolsköterskan då det finns en oro för att barnet ska må psykiskt dåligt då vikten 

har blivit ett problem som måste tas upp med sjukvården. Misstron för ineffektiv 

behandling relaterat till deras egen barndom och försök till att gå ner i vikt, samt 

rädslan att bli anklagad för att vara den som orsakat barnet dessa problem är andra 

orsaker till att föräldrar väljer att inte söka hjälp (Turner, Salisbury, & Shield, 2012). 
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Sjuksköterskan kan ha förutfattade meningar och tro sig veta orsaken till barnens 

övervikt. Det kan handla om deras attityder mot familjerna. Föräldrar med låg 

utbildning och svag ekonomi anses göra ohälsosamma matinköp och tillaga maten 

undermåligt. Dessutom antas det att dessa familjer har en låg fysisk aktivitet. I det 

förebyggande arbetet med barns övervikt anser sjuksköterskan att familjer med låg 

utbildning och dålig ekonomi bör prioriteras (Isma, et al., 2012). 

 

De flesta skolsköterskor stödjer skolbaserad prevention mot övervikt. För att kunna 

arbeta med det förebyggande arbetet är skolsköterskorna i behov av stöd, utbildning 

och tid (Kubik, Story, & Davey, 2007). Många som arbetar med förebyggande arbete 

upplever att det finns faktorer som begränsar ett effektivt arbetesätt. Det kan handla 

om brist på kompetens, resurser, stöd från familjerna, samt okunskap om aktuella 

rutiner (Turner, et al., 2009).  Sjuksköterskor och annan vårdpersonal behöver 

utbildning i motiverande samtal för att på så sätt få ett ökat självförtroende i att 

diskutera övervikt med föräldrar till överviktiga barn (Gerards, et al., 2012). För att 

förhindra en ökning av övervikten har Melin och Lenner (2009) funnit att arbete i 

vårdteam kan vara effektivt. 

 

Skolhälsovårdens uppdrag är att bevara och förbättra elevernas psykiska och 

kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2012b). Som 

tidigare forskning pekar på är barns övervikt en känslig fråga utifrån 

vårdpersonalens, vårdnadshavarens och barnens perspektiv (Edvardsson, et al., 

2009; Walker, et al., 2007). Dessutom upplever skolsköterskorna att de har för lite 

resurser och kunskap kring frågan (Kubik, et al., 2007; Turner, et al., 2009).  I 

Uppsala- och Örebroregionen följs ett omfattande preventions- och 

behandlingsprogram rörande övervikt och fetma bland barn och ungdomar. I 

programmet ingår konkreta råd och en handlingsplan för att bromsa vikt- och BMI-

utvecklingen för barn med övervikt eller fetma. Där understrykt goda resurser, tidiga 

insatser och ett långsiktigt arbete (Vårdprogram för Uppsala- Örebroregionen, 2012).  

 

Skolsköterskan är ofta den som uppmärksammar att ett barn har problem med 

vikten. Beroende på skolsköterska kan barnen ha olika förutsättningar för hjälp, stöd 

och preventionsinsatser. Därför är det angeläget att belysa de upplevelser som finns 

kring ämnet ur ett skolsköterskeperspektiv. Genom att belysa detta kan 
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skolsköterskans känslor och förutsättningar bli uppmärksammade, därmed kan 

eventuella brister i arbetet synligöras och förbättringar utformas. 

 

Forskningens strävan är att utveckla och förbättra.  Skolsköterskor förhållningssätt 

till sin profession präglas av en strävan att bedriva bästa möjliga elevhälsa. Genom att 

belysa upplevelser med en kvalitativ metod kommer skolsköterskornas egna 

föreställningar om arbetet tydliggöras. Resultatet av forskningen kan leda till en 

möjlig utveckling för skolhälsovården och följden kan bli friskare elever och i 

förlängningen även bättre folkhälsa.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa skolsköterskors upplevelser av att arbeta med 

barn som har övervikt och fetma. 

 

Metod 

Design 

Författarna har valt att använda Official Journal of the American Academy of 

Pediatrics som modell för rubriksättning och upplägg av arbetet. Som 

referenshanteringsystem används American Psychological Association (APA). För att 

svara på studiens syfte genomfördes en empirisk, kvalitativ studie med 

semistrukturerade intervjuer (Polit & Beck, 2012). 

 

Deltagare 

Urvalskriterier för deltagande i studien var att skolsköterskorna skulle arbeta inom 

skolhälsovården och ansvara för elever i grundskolan. I studien ingick åtta 

skolsköterskor som arbetade på kommunal eller privat skola, skolorna var belägna i 

Mellansverige. Samtliga intervjuade var kvinnor, de med specialistutbildning hade 

den inom barnsjukvård eller distriktsjukvård. Skolsköterskornas erfarenhet av sitt 

arbete varieriade mellan 18 månader och 28 år. Årskurserna dessa skolsköterskor 

ansvarade för var främst från förskoleklass upp till årskurs nio, en skolsköterska 
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arbetade med alla årskurser i grundskolan samt gymnasiet. En skola var delvis en 

särskola. 

 

Datainsamling 

Inledningsvis skickades en förfrågan till verksamhetscheferna i de valda 

kommunerna för att godkänna skolsköterskans eventuella deltagande i studien, till de 

privata skolorna skickades förfrågan till rektorn (bilaga 1). Efter medgivande sände 

författarna ett mail till skolsköterskorna med en förfrågan om eventuellt medverkade, 

där en beskrivning av studien presenterades (bilaga 2). Inför intervjun utsändes ett 

mail till skolsköterskan med information om studien där hon bland annat ombads att 

tänka på två situationer där barn med övervikt varit i fokus och utfallet av hennes 

arbete skilde sig åt (bilaga 3). Samtliga intervjuer genomfördes på respektive 

skolsköterskas expedition. Intervjuerna spelades in. Vid den första intervjun deltog 

båda författarna med en som enbart observatör. Intervjun utfördes som en 

pilotintervju. Efter intervjun gick författarna igenom vilka frågor som fungerade bra 

och vad som kunde förbättras. Intervjun skrevs ut och skickades till handledaren för 

kommentarer och råd inför fortsättningen. Intervjun ansågs vara av god kvalité och 

valdes därför att inkluderas i studien. De efterföljande intervjuerna genomfördes med 

en författare och en skolsköterska, detta med ett undantag då det fanns önskemål 

från en skolsköterska om en kollegas närvaro som observatör. Observatöreran deltog 

inte i intervjun. Längden på intervjuerna varade mellan 24 och 36 minuter.  

 

Dataanalys 

De inspelade intervjerna transkriberades ordagrant, därefter läste båda författarna 

igenom materialet för att få en övergripande bild av analysenheten. Materialet 

analyserades därefter med hjälp av kvalitativ innehållsanalys (Lundman & 

Graneheim, 2008). Meningsenheter i texten kondenserades, abstraherades och 

kodades utifrån studiens syfte. Författarna delade upp de transkriberade intervjuerna 

och utförde den inledande delen av analysen fram till kodningen på var sitt håll. 

Sedan arbetade författarna gemensamt med det kondenserade och kodade materialet 

för att förvissa sig om att koderna stämde överens med de kondenserade 

meningsenheterna och för att försäkra sig om en ömsesidig förståelse av tolkningen. 
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Materialet skickades till handledaren för kommentarer och råd. Koder med liknande 

innehåll fördes samman och delades upp till tio underkategorier  som i sin tur 

jämfördes beträffande skillnader och likheter, därefter sammanställdes dessa efter 

innehåll till fyra kategorier. Författarna utförde kategorieseringen gemensamt. 

Uppdelningen av kategorier skickades till handledaren för synpunkter och råd, 

därefter omformelerades benämningen på en del av kategorierna för att bättre 

beskriva skolsköterskornas upplevelser. Exempel på analysen finns i bilaga 4. 

 

Begreppsbeskrivning 

I arbetet används förkortningen BMI (Body Mass Index) som är ett värde uträknat av 

relationen mellan en persons längd och vikt, detta värde sätts in i ett diagram där 

gränsvärden för undervikt, normalvikt, övervikt och fetma anges. Inom 

barnhälsovård och skolhälsovård används ISO-BMI som är en korrigerad skala som 

tar hänsyn till barnet ålder och tillväxtstadium då detta påverkar barnets normala 

förändringar i kroppssammansättning och proportioner (Hagenäs, 2012). I arbetet 

används begreppet BMI i stället för ISO-BMI. Vidare i arbetet används begreppet 

övervikt som övergripande beteckning för både övervikt och fetma, detta för 

läsbarhetens skull. Det vårdprogram rörande övervikt och fetma bland barn och 

ungdomar som beskrivs i inledningen är ett gemensamt regionsprogram. De 

skolsköterskor  som ingår i studien arbetar inom denna region och önskemålet är att 

samtliga kommuner och landsting inom regionen ska följa detta vårdprogram. 

 

Etiska överväganden 

Deltagandet i studien var frivilligt, deltagarna hade även rätt att när som helst avsluta 

sin medverkan i studien utan att motivera varför. Namn och annan data som kan 

identifiera personer registreras inte och resultatet kommer att presenteras så att 

ingen kan bli igenkänd. När studien är godkänd raderas filerna med intervjuerna.  

 

 

Resultat 

Resultatet i studien kommer att presenteras utifrån fyra kategorier: Att arbeta med 

ett laddat ämne; Att inte räcka till; Att hjälpa familjen bryta en ond cirkel och Att 

arbeta med ett problem som kräver engagemang. Till varje kategori hör ett varierat 
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antal underkategorier, se tabell 1 nedan. Varje kategori och underkategori kommer 

att beskrivas med en sammanfattande text och styrkas med citat. 

 

Tabell 1. Översikt av indelningen underkategori och kategori. 

Underkategori Kategori 
 

 Att arbeta med barn som känner 
utanförskap på grund av sin övervikt 

 Att vara varsam i sitt arbetssätt 

 Att möta skiftande reaktioner 

 

 Att arbeta ensam i ett teamarbete 

 Att känna tidpress och avsaknad av 
arbetsmetod 

 

 Att ta små steg i taget och att ha 
långsiktiga mål 

 Att anpassa strategier efter barnet 

 

 Att arbeta med ett familjeproblem 

 Att vara i behov av familjens 
engagemang 

 Att uppleva krav på eget engagemang 

 
 

Att arbeta med ett laddat ämne 
 
 
 
 

Att inte räcka till 

 
 
 

Att hjälpa familjen bryta en ond cirkel 

 
 
 
 

Att arbeta med ett problem som kräver 
engagemang 

 

 

Att arbeta med ett laddat ämne  

Denna kategori sammanfattar skolsköterskans upplevelser av att övervikt är ett 

känsligt ämne som påverkar barnet och föräldrarna. Övervikten väcker även känslor 

hos skolsköterskan som många gånger upplever svårigheter att bemöta familjen. För 

att undvika att såra gäller det att vara lyhörd i sitt sätt att uttrycka sig, skolsköterskan 

måste även vara beredd på att möta barnen och föräldrarnas olika känslor.  

 

Att arbeta med barn som känner utanförskap på grund av sin övervikt 

Många skolsköterskor berättar om att barn i alla åldrar är medvetna om sin övervikt 

och känner utanförskap på grund av sin vikt. Utanförskapet visar sig exempelvis 

genom att de inte orkar hålla samma tempo som sina kamrater, upplever sig 

klumpiga och stora. Detta kan få till följd att barnet inte väljer fritt bland 
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idrottsaktiviteter. Om barnet känner att det inte platsar i ett lag kan det leda till att de 

slutar med idrott, vilket i sin tur leder till minskad aktivitet och utanförskap. Barnen 

kan känna skam och självkänslan påverkas på ett negativt sätt. Vid idrottslektionerna 

väljer många av dessa barn att inte delta för att de inte vill byta om och duscha 

tillsammans med andra barn och en skolsköterska uttrycker: ”… jag tycker det är 

barnmisshandel, när inte barn orkar röra på sig och ramlar för att de är så 

tjocka…” En annan beskriver det hon ser: ” Ja, det är det man ser på rasterna och 

det är kanske inte vad de själva uttrycker när man pratar med dem… men om man 

studerar dem ute på skolgården… så syns det att de tycker det är jobbigt”.  

 

Att vara varsam i sitt arbetssätt 

Arbetet med övervikt upplevs som känsligt för många av skolsköterskorna i studien. 

Många upplever svårigheter med att ta upp ämnet med barnet och föräldrarna. Inför 

mötet förbereder sig skolsköterskan och försöker bygga upp ett positivt klimat med 

familjen. Rädslan för att kränka och såra styr deras tillvägagångssätt och ordval. 

Skolsköterskorna upplever det lättare att ta upp frågan med de äldre barnen då dessa 

har en högre mognadsgrad och kan diskutera problemet. En stor del av 

skolsköterskorna undviker att ta upp frågan på grund av sin känsliga natur. En 

skolsköterka beskriver: ”Att prata om vikt är lika sårbart och känsligt som att prata 

om alkohol. Dom som ska prata om det är rädd och dom som ska ta emot 

informationen är rädd, så man måste vara väldigt insatt i vad man håller på med”. 

 

Att möta skiftande reaktioner 

Skolsköterskorna beskriver skiftande reaktioner i mötet med familjen när övervikten 

lyfts fram. Det flesta upplever kontakten med föräldrarna som positiv, föräldrarna 

kan se skolsköterskan som en stödperson i ett arbete som de själva har misslyckats 

med. En del föräldrar kan se kontakten som en språngbräda för att starta en 

livsstilsförändring. En skolsköterska berättar: ”En del tycker att: va bra att du 

ringde för jag har tänkt att jag skulle ringa till dej… men det har inte blivit av”. 

Många av skolsköterskorna beskriver att de även finns tillfällen då det mötts av 

negativa och ilskna reaktioner av föräldrar, detta upplevs dock som ovanligt. En 
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skolsköterska berättar: ”Sen blev jag uppringd av mamman och blev totalt utskälld… 

för det skulle jag inte lägga mig i…”  

 

Att inte räcka till 

Denna kategori sammanfattar skolsköterskornas upplevelser av ensamheten i arbetet 

med ett komplext problem där det krävs mer resurser. Förmågan att få tiden att räcka 

till samt brist på greppbara strategier upplevs som hinder för att hjälpa barn med 

övervikt. 

 

Att arbeta ensam i ett teamarbete 

Samtliga skolsköterskorna berättar om att arbetet med överviktiga barn kräver 

omfattande arbetsinsatser, de beskriver sitt arbete med barns övervikt som ensamt i 

något som de anser borde vara ett teamarbete. De efterlyser ett samarbete mellan 

skolsköterskor och ett nätverk för att dela erfarenheter. De saknar ett brett 

omhändertagande med professioner som samarbetar med problemet. En 

skolsköterska beskriver: ”… så det här vidare omhändertagandet det kan jag 

uppleva det liksom finns inget”. 

 

Att känna tidspress och avsaknad av arbetsmetod 

Skolsköterskorna upplever arbetet med övervikt som tidskrävande. Många beskriver 

att de skulle vilja göra mer men att det resursmässigt är en oprioriterad fråga. 

Samtliga upplever hälsosamtal och vaccinationer som sina främsta arbetsuppgifter, 

där det finns krav på genomförande från både lag och omgivning. Dessa 

arbetsuppgifter är tidskrävande vilket leder till att endast ett fåtal av barn med 

övervikt får den hjälp de behöver. En del skolsköterskor beskriver att de får gallra 

bland barn som är i behov av hjälp. En skolsköterska berättar att: ”som det ser ut 

idag blir det väldigt många barn som man skulle behöva ha den kontakten med och 

nu måste man välja ut de fall som är svårast”. Skolsköterskorna känner avsaknad av 

en tydlig arbetsmetod. De beskriver nuvarande arbetsätt som otydligt och 

omfattande, vissa berättar om brist på metoder i arbetet med överviktiga barn. En 
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skolsköterska berättar om det regionala vårdprogrammet: ”… och läser man det blir 

man ju helt paralyserad därför det är helt omöjligt för oss att följa det där 

programmet känner jag”. En annan skolsköterska berättar: ”Jag tror att vi kommer 

hitta så många, om man tittar på hela gruppen, vi kan inte leva upp till det eftersom 

det blir ett för stort antal som hamnar inom pm:et så att säga”. Flertalet av 

skolsköterskorna berättar att de inte följer det regionala vårdprogrammet. En 

berättar: ”Alltså vi har ett viktprogram som vi liksom tittar lite på, fast vi har inte 

riktigt anammat det”. 

 

Att hjälpa familjen bryta en ond cirkel 

Denna kategori sammanfattar skolsköterskans upplevelser av att försöka få familjen 

att åstadkomma en hållbar livsstilsförändring. Beroende på barnets ålder och 

orsakerna till övervikten utformar skolsköterskan tillsammans med familjen en plan 

mot ett hälsosammare liv. 

 

Att ta små steg i taget och att ha långsiktiga mål 

I skolsköterskornas berättelser framkommer det att barns övervikt i samhället har 

ökat, anledningen till denna ökning anses vara ett stillasittande leverne vid datorn 

samt en dålig kosthållning. För att uppnå en livsstilsförändring hos familjen erfar 

skolsköterskorna att små förändringar åt gången gör det lättare för familjen att bryta 

dåliga vanor. Skolsköterskorna beskriver att barnens viktuppgång ofta har utvecklats 

under lång tid och vid samtal med familjen försöker de förklara att även 

viktnedgången kommer att ske långsamt. En skolsköterska försöker ge en bild av 

detta:”… det handlar ju om att om du har klättrat upp för en kulle sakta, då måste 

du ju klättra ner sakta du kan inte hoppa nerför stupet”. Genom att kartlägga 

bristerna i barnets kosthållning kan ändringar föreslås. Exempel på detta kan vara 

minskat intag av sockerhaltig dryck, införandet av grönsaker och frukostvanor. 

Genom att sätta små delmål som barnet ska uppnå upplevs barnet som mer 

motiverad till förändringar. En skolsköterska ger exempel på detta: ”… och så skriver 

man det som läxa till nästa gång, att det är ett utav delmålen. Och så kan de berätta 

vad de hittade där i grönsaksdisken. Det är liksom… att man gör det enkelt och 
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konkret”. En annan del av arbetet som skolsköterskorna försöker förmedla till 

familjen är att livsstilsförändring tar tid. Målet är att generera beteendeförändringar 

som kan leda till en sundare livsstil som i förlängningen leder till minskat BMI.  

 

Att anpassa strategier efter barnet  

Skolsköterskorna upplever det som viktigt att vara flexibel i sitt arbetssätt och 

anpassa strategier efter barnet, beroende på dess ålder och mognadsgrad. I de yngre 

åldrarna riktar sig skolsköterskorna direkt till föräldrarna, äldre barn med större 

insikt kan vara hjälpta av motiverande samtal. Som en skolsköterska berättade: ”I 

nian är man så pass mogen att man kan arbeta mer med motiverande samtal. Då 

har de… de kan se sig själv lite utifrån. Och efter flera samtal fick den här eleven 

insikt om: att det är bara jag som kan göra någonting åt det här”. Genom att göra 

föräldrarna och barnet delaktiga i utformandet av förändringsarbetet skapas större 

möjligheter för ett vinnande koncept. För att stimulera barnet till omställning 

upplever vissa skolsköterskor att belöning kan vara ett fungerande metod som en 

uttrycker: ”Ja egentligen tror jag att man skulle behöva ha ett belöningssystem… du 

måste först ha varit ute och gått i 30 minuter för att få sitta en timme vid datorn”. 

 

Att arbeta med ett problem som kräver engagemang 

Denna kategori sammanfattar skolsköterskors upplevelser av att övervikt hos 

barn är ett familjeproblem där det krävs engagemang och delaktiget för att 

kunna åstadkomma en förändring. 

 

Att arbeta med ett familjeproblem 

Skolsköterskorna berättar om att arbetet med överviktiga barn är mer problematisk 

om även övriga familjemedlemmar är överviktiga och övervikten därmed har blivit en 

naturlig del av familjen. En del skolsköterskor berättar att om familjen inte är i 

balans på grund av andra problem som exempelvis skilsmässa eller sjukdom, 

avvaktar hon att ta upp frågan eftersom det krävs mycket arbete från familjen, som 

en beskriver: ”… det är jätteviktigt att de mår bra rent psykiskt att de är i fas och 
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kan ta det här just nu”. Känslan av uppgivenhet kan infinna sig när övervikten blir ett 

problem i mängden bland andra problem inom familjen. En skolsköterska berättar: 

”Om det har varit många problem hela vägen då känner man att nej inte det här 

också”. 

 

Att vara i behov av familjens engagemang 

Sjuksköterskorna berättar om att föräldrarengagemanget har en avgörande betydelse 

i arbetet. I de flesta fall där skolsköterskorna upplever ett fungerande samarbete har 

föräldrarna själva tagit kontakt för råd och stöd. Initiativet till kontakt upplevs som 

en medvetenhet hos föräldrarna som ser familjens behov av hjälp samt visar på vilja 

till förändring. En skolsköterska berättar: ”ett barn jag träffade på föräldrarnas 

initiativ… det var väldigt positivt, just den här kontakten med hemmet som var inne 

på samma spår, att man kunde samarbeta”. Samtliga skolsköterkorna beskriver ett 

misslyckat arbete med barnet och föräldrarna vid avsaknad av engagerade föräldrar. 

Föräldrarnas stöd till barnet är avgörande för viktnedgång, detta då de bland annat 

anses styra barnens matintag och kan motivera till aktivitet.  

 

Att uppleva krav på eget engagemang 

I arbetet med barns övervikt är skolsköterskornas berättelser samstämmiga om att de 

skulle vilja åstadkomma mer för barnens hälsa, de är överens om att det krävs hårt 

arbete. Det finns en stor variation när det gäller skolsköterskans eget engagemang. 

En del skolsköterskor tar inte upp överviktsproblem med barnen eller föräldrarna om 

inte någon i familjen själv väljer att ta upp det, en berättar att hon visar eleverna 

tillväxtkurvan: ”nej knappast inte med högstadieelever heller, då kan de se själva, 

för då sitter man framför datorn såhär och visar och prickar in, om de inte heller 

reagerar så...”. Andra väljer att ge ut allmänna råd om kost och motion utan att 

anpassa till individen. Skolsköterskorna upplever brist på energi och en hopplöshet 

inför arbetet då antalet överviktiga barn känns övermäktigt och arbetet kring dem är 

omfattande. En beskriver: ” Vilka klasser jag ska sikta in mig på? vilka individer? 

när man har över 400 elever och det finns några i varje klass då är det väldigt 

svårt, ja jag tycker att nån slinker liksom igenom som jag skulle ha gjort någonting 

åt. Jag känner lite frustration över att jag inte gör ett bra jobb när det gäller de här 
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eleverna”. En del skolsköterskor väljer dock att arbeta aktivt och engagerat med 

barns övervikt, de försöker skapa förändring i dessa familjer och har som ambition 

att utveckla och förbättra. Dessa skolsköterskor beskriver arbetet som givande och 

tacksamt. En skolsköterska berättar: ”Min filosofi är att har jag hjälpt någon så ha 

jag ju i alla fall gjort skillnad för dem. Det är bättre att börja i det lilla istället för att 

tänka: det är ingen idé jag börjar för jag kommer ändå inte hinna med alla”. 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa skolsköterskors upplevelser av att arbeta med barn 

som har övervikt och fetma. Åtta skolsköterkor intervjuades, deras berättelser 

spelades in, transkriberades ordagrant och analyserades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. Analysen resulterade i fyra kategorier: Att arbeta med ett laddat 

ämne; Att inte räcka till; Att hjälpa familjen bryta en ond cirkel samt Att arbeta med 

ett problem som kräver engagemang. 

 

Skolsköterskorna i studien upplever att övervikt är ett laddat ämne som kräver 

lyhördhet och följsamhet i mötet med barn och föräldrar. Inför mötet kan hon känna 

oro för familjens reaktioner och skolsköterskorna beskriver olika strategier för hur de 

närmar sig ämnet. En del beskriver dock att de helt undviker ämnet. 

Skolsköterskorna berättar att övervikten påverkar barnet negativt, hon ser ett 

utanförskap som bland annat beror på försvagad fysik samt en nedsatt självkänsla. 

Överviktens känsliga natur grundar sig i de normer och värderingar som finns ute i 

samhället. Övervikt och fetma är starkt stigmatiserat, vilket gör att de som lider av 

övervikt blir tillskrivna en negativ stereotypisk bild. Detta gör att de ofta möts av 

fördomar och diskriminering (MacLean et al., 2009). Williams, Taylor, Wolf, Lawson 

och Crespo (2008) har undersökt vad elever i årskurs nio upplever att en hälsosam 

vikt innebär, de uttryckte ett stort värde i uteseende och social acceptans. Eleverna i 

studien uttryckte en social stigmatisering förknippat med övervikt som resulterade i 

skuld och dålig självkänsla. Uppfattningar om hälsosam vikt och lämplig 

kroppsstorlek formades av media och underhållningsindustrin enligt eleverna. 
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Stigmatiseringen för med sig negativa konsekvenser på det sociala samspelet för 

överviktiga personer. I en annan studie undersöktes förskolebarns val av 

lekkamrater, barnen fick titta på bilder föreställande barn med varierande vikt. Det 

visade sig att även små barn väljer i större utsträckning smala eller normalviktiga 

vänner istället för överviktiga vänner, vilket tyder på att stigmatiseringen mot 

övervikt startar tidigt i åldrarna (Musher-Eizenman, Holub, Miller, Goldstein, & 

Edwards-Leeper, 2004). Resultaten visar på hur värderingar styrs av bland annat 

media och hur vi formas av samhällets syn på vad som är acceptabelt.  

 

Skolsköterskorna i vår studie uttrycker svårigheter att bemöta de överviktiga barnen 

och föräldrarna kanske främst på grund av rädslan att såra. Studier har undersökt 

hur föräldrarna vill att vårdare ska uttrycka sig i vården när de talar om barnets 

övervikt. Beroende på hur personalen uttrycker sig kan föräldrarna uppleva 

stigmatisering eller motivation, vilket har stor betydelse för det fortsatta arbetet. 

Begreppen ”vikt” och ”ohälsosamvikt” bedömdes som mest önskvärda, begreppen 

”ohälsosam vikt” och viktproblem” bedömdes som mest motiverande för att gå ner i 

vikt. Begreppen ”sjuklig fetma”, ”fet” och ”feta” klassades som mest oönskat, 

stigmatiserande och skuld-betonat. Vidare skulle deltagarna undvika fortsatt kontakt 

med vården eller söka ny kontakt om de kände sig stigmatiserade vid mötet (Puhl, 

Peterson, & Luedicke, 2013; Puhl, Peterson, & Luedicke, 2011). Genom att få en ökad 

kunskap av fungerande uttrycksätt kan skolsköterskans arbete underlättas i mötet 

med familjen. Övervikten medför en medicinsk risk och en social utslagning. 

Skolsköterskornas berättelser om överviktens påverkan på barnen samt resultaten 

från tidigare forskning ger en utökad förståelse av överviktiga barnens situation vilket 

är viktigt i ett framtida arbete. 

 

Skolsköterskorna i studien upplever att arbetet med barn som har övervikt är svårt 

och tidskrävande. Skolsköterskorna ansvarar för ett stort antal elever där många är i 

behov av hjälp relaterat till sin övervikt. Upplevelsen av tidsbrist gör att 

skolsköterskan får välja ut den eller de elever som är i störst behov av hjälp vilket 

leder till att flertalet överviktiga barn inte får den hjälp de behöver och har rätt till. 

Flertalet skolsköterskor uttrycker att de skulle vilja göra mer för dessa barn men att 
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de inte har tid, en annan bidragande orsak till bristerna i arbetet är avsaknaden av 

tydliga arbetsmetoder. I intervjuerna med skolsköterskorna framkommer det tydligt 

att det regionala vårdprogrammet inte följs. Anledningen kan vara att det krävs 

mycket tid för att sätta sig in i metoden och att den upplevs som allt för komplicerad. 

Skolsköterskorna upplever även att de är ensamma i arbetet med överviktiga barn, de 

saknar stöd från kollegor och övriga professioner. Känslan av att ha ensamt ansvar 

för ett stort antal elever som lider av ett komplext problem, med risk för långsiktiga 

komplikationer och inte ha tid för dessa barn kan leda till att skolsköterskorna 

drabbas av samvetsstress. Samvetsstress uppkommer när någon upplever stress i 

samband med dåligt samvete. Samvetsstress har visat sig vara starkt relaterat till 

utbrändhet (Juthberg, Eriksson, Norberg, & Sundin, 2008). En känsla av att inte 

räcka till för någon som är beroende av din insats är en upplevelse som många inom 

vårdrelaterade yrken kan känna igen sig i. Flera studier har visat på att risken för att 

drabbas av utbrändhet är stor inom dessa yrken. Orsaken till detta kan bero på bland 

annat stress, hög arbetsbelastning, känslomässig utmattning, begränsningar i det 

sociala stödet samt brist på erfarenhet (Aloulou, Damak, Masmoudi, Sidhom, & 

Amami, 2013; Gandi, Wai, Karick, & Dagona, 2011; Raftopoulos, Charalambous, & 

Talias, 2012). En sjuksköterska kan många gånger hamna i etiska dilemman där 

tidsbrist resulterar i att arbetsinsatsen blir bristfällig. Sjuksköterskan kan veta vad 

som är bäst för patienten men tvingas göra mindre för denne för att hinna med sina 

övriga uppgifter. Detta speglas även i vår studie där skolsköterskorna vill göra mer 

men hinner inte, konsekvenserna av detta kan leda till psykiskt ohälsa. 

 

Att hjälpa familjen bryta en ond cirkel innebär att förändringar i familjens livsstil bör 

genomföras för att barnen ska få en ökad livskvalité och en förbättrad hälsa inte bara 

under skoltiden utan för elevens hela framtid. Skolsköterskorna i vår studie upplever 

att barnen påverkas av sin vikt på ett negativt sätt, dessa antaganden stämmer 

överens med tidigare studier som visar att barn med övervikt skattar sin hälsa sämre 

än jämnåriga kamrater. Bland yngre ungdomar med övervikt beskrevs en betydligt 

ökad risk för depression, låg självkänsla, ett minskat sociala nätverk och sämre 

skolresultat (Swallen, Reither, Haas, & Meier, 2005). Schmidt et al. (2013) beskriver 

överviktens negativa påverkan på individen. På grund av risken för följdsjukdomar 

efterlyser författarna preventionsarbete, fetmaepidemins följder visar att nästan 50 % 
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av alla överviktiga unga vuxna män har diagnostiserats med typ 2 diabetes, 

hypertoni, hjärtinfarkt, stroke eller venös tromboembolism. Forskning visar även 

tydliga samband mellan ett högt BMI och en förkortad livslängd (Yarnell, Patterson, 

Thomas, & Sweetnam, 2000). Även de ekonomiska belastningar som övervikten har 

på samhället är stort, att arbeta aktivt med överviktsproblematiken resulterar i 

ekonomisk vinning för samhället (Tran, Nair, Kuhle, Ohinmaa, & Veugelers, 2013). 

Genom att prioritera preventionsarbetet mot övervikt och arbetet med överviktiga 

barn inom elevhälsan kan fler barn, ungdomar och vuxna bli hjälpta från psykiskt och 

fysiskt lidande. En förutsättning för detta är att arbetet med övervikt blir en 

prioriterad fråga på den politiska agendan, för att möjliggöra arbetet måste 

elevhälsans resurser granskas. 

 

Denna studie bidrar med ökad kunskap om skolsköterskors upplevelser av att arbetet 

med överviktiga barn och ungdomar kräver stort engagemang från hela familjen och 

skolsköterskorna själva. Familjen har en avgörande funktion i strävan att hjälpa 

barnen till ett hälsosammare liv. Resultatet i vår studie visar att skolsköterskorna är 

överens om att barn är beroende av föräldrarnas deltagande och engagemang i 

arbetet för en minskad vikt. Engagemanget från föräldrarna anses vara väsentligt för 

att skolsköterskan ska arbeta aktivt med barnets överviktsproblem. Detta är något 

som tidigare forsking kommit fram till, Janicke et al. (2008) jämförde effekter av 

familje-centrerat arbetsätt vid viktnedgångsarbete riktat mot barn. Det visade sig att 

yngre barn kräver engagemang främst från föräldrarna för att kunna minska sin vikt, 

äldre barn krävde engagemang både från föräldrarna och från sig själv för att kunna 

genomföra en förändring. Vill inte barnet delta alternativt anses vara för ung för att 

prata om sin övervikt kan vårdpersonal välja att enbart rikta sig till föräldrarna för att 

skapa en förändring inom familjen. Detta kom även Jull och Chen (2013) fram till 

som framhäver att sjuksköterskan bör ta barnets ålder i beaktande och vända sig 

enbart till föräldrarna då dessa kan användas som ombud i förändringsarbetet som 

familjen står inför. Golan och Crow (2004) påtalar att föräldrarna ska ses som 

nyckelfigurer i arbetet för att förändra barnets vikt, även detta stämmer överens med 

vår studies resultat beträffande skolsköterskorans upplevelser av föräldrarnas roll i 

arbetet. I de fall föräldrar är omotiverade till att själv genomgå förändring skulle det 

vara önskvärt att det fanns tid till att diskutera de psykiska och fysiska följderna av 
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övervikten samt fördelarna med ett förändringsarbete. Det är väsentligt att 

föräldrarna inser sin avgörande roll, en möjlighet för att åstadkomma detta kan vara 

motiverande samtal eller grupputbildningar.  

 

Det har visat sig i tidigare forskning att klasstillhörighet kan ha en betydande 

inverkan på risken att drabbas av övervikt (Lee et al., 2012). Detta var inget som 

framkom i skolsköterskornas berättelser, de upplever snarare att övervikten drabbar 

alla samhällsskikt. Författarna ställde en fråga angående mönster i barnens 

bakgrund, frågan tolkades olika av skolsköterskorna. Därav kunde inga kategorier 

påtalas beträffande etnisk tillhörighet och social klass, skillnader mellan pojkar och 

flickor kunde inte identifieras.  

 

Metoddiskussion 

Datainsamlingen genomfördes i Mellansverige, skolorna är belägna i mindre orter 

om datainsamlingen utförts i en mer tätbefolkad region hade resultatet möjligtvis sett 

annorlunda ut. Detta på grund av att storstäder är mer mångkulturellt sammansatta. 

Däremot har skolor i glesbygd en större spridning av sociala klasser i jämförelse med 

storstäder där skolans lokalisation kan spegla områdets sociala status, vilket 

författarna ser som en styrka i studien. Skolorna i studien hade en spridning på elever 

från förskoleklass upp till trean i gymnasiet, detta ses som en styrka då 

skolsköterskorna har erfarenhet av att arbeta med barn i olika åldrar. Samtliga 

deltagare var kvinnor, det hade varit intressant att inkludera manliga skolsköterskor i 

studien för att se om deras uppleveler hade skiljt sig från kvinnornas. Det gjordes en 

pilotintervju för att kontrollera att frågorna som ställdes var tydliga och gav svar på 

studiens syfte. Efter denna intervju gjordes en del justeringar för att förbättra 

kvalitén på resterande intervjuer. Frågorna som användes under intervjun bedömdes 

vara av god kvalité då skolsköterskornas berättelser var beskrivande och 

innehållsrika. Författarna vill poängtera att syftet i de brev som skickades till 

verksamhetschef och skolsköterskor inför intervjun framställdes som att beskriva 

skolsköterskornas erfarenheteter. Då intervjuerna var så pass innehållsrika kunde 

författarna göra en djupare analys av materialet och därmed ändra syftet till att 

belysa deras upplevelser.  
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Intervjuerna genomfördes på skolsköterskans kontor vilket inte var en optimal miljö 

då intervjun avbröts vid vissa tillfällen av uppsökande elever, en neutral miljö utanför 

arbetsplatsen skulle varit bättre. Intervjuerna transkriberades ordagrant därav 

uteblev ingen information i berättelserna (orter, namn och annat som kunde 

innebära att identitet röjdes utelämnades dock). Analysmetoden som användes var 

kvalitativ innehållsanalys då den är applicerbar vid tolkning av stora textmassor, 

samt ger en god överblick på olika nivåer i arbetet (Lundman & Graneheim, 2008). 

Författarna analyserade materialet tillsammans för att skapa en gemensam bild av 

tolkningen och därmed öka resultatets tillförlitlighet. Då författarnas erfarenhet av 

analys av detta slag inte är stor så skickades delar av analysen till handledaren för 

kommentarer och i viss mån validering av resultatet både ur metod såväl som ur 

ämneshänseende (Lundman & Graneheim, 2008). Resultatet anses ha god gilltighet 

då skolsköterskornas berättelser speglade det som författarna avsåg att beskriva med 

studien. Författarna anser att resultatet kan överföras till skolsköterskor i andra 

kontext då överviktsproblematiken bland barn och ungdomar fortsätter att sprida sig 

och att skolsköterskorna kan ha liknande arbetsförhållanden. 

 

Etikdiskussion 

Deltagandet i studien var frivilligt. Inför intervjun gav skolsköterskorna sitt 

informerande samtycke till att delta i studien, de informerades om att all data skulle 

behandlas konfidentiellt för att skydda skolsköterskorna och elevernas identitet. För 

att tillmötesgå konfidentialitetskravet har namn och annan data som kan identifiera 

personer och platser tagits bort under transkriptionsfasen och analysprocessen samt 

att de citat som presentrats har granskats utifrån detta krav. Efter att studien har 

blivit godkänd kommer ljudupptagning och det transkriberade materialet att 

makuleras. Författarna har utgått från Helsinforsdeklarationen i sitt etiska 

förhållningssätt (WMA General Assembly, 2008). 

 

Implikation och framtida forskning 

I studien har författarna belyst skolsköterskans uppfattning av att arbeta med barn 

som har övervikt och fetma. Genom att dela erfarenhet via ett kontaktnät kan 

skolsköterskorna få inspiration och utveckla sitt arbetssätt, genom detta kan 
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skolsköterskorna skapa ett samarbete och arbetet med överviktiga barn kan på så sätt 

förbättras. Genom att belysa skolsköterskornas upplevelser av bristerna i rådande 

arbetssätt skapas en bild av förbättringsområden, där utökad tid och greppbara 

riktlinjer är en förutsättning för utveckling. I studien har skolsköterskorna gett sin 

bild av hur övervikten påverkar barnen, genom att få en ökad förståelse för detta kan 

motivationen att arbeta med dessa barn tillta.  

 

Författarna efterlyser mer forskning över effektiva preventionsarbeten för att 

förebygga övervikt. Det hade varit intressant att utvärdera effekten av att arbeta med 

föräldrar och barn i grupp, där de erbjuds utbildning och utbyte av erfarenhet. Detta 

kunde till exempel kombineras med ett webbmaterial som föräldrar och barn 

tillsammans kunde ta del av inför gruppträffarna. Detta material skulle påtala att 

detta är ett gemensamt projekt. 

 

Slutsats 

Denna studie visar att trots att det idag finns mycket kunskap som pekar på negativa 

konsekvenser för barnet, familjen och samhället av att vara överviktig så verkar det 

inte prioriteras inom skolhälsovården. Trots att de flesta skolsköterskorna upplevde 

att de hade kompetens och en del dessutom hade engagemang för att arbeta med 

problemet så gavs inte tillfälle för detta. Om resurser sattes in för att arbeta både 

primärt och sekundärt preventivt med detta skulle mycket lidande minskas och 

troligtvis även ekonomiska vinster göras. 

 

Tillkännagivanden 

Ett stort tack till skolsköterskorna som bidragit med sina berättelser och på så sätt 

gjort denna studie möjlig. 
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Till verksamhetschef för skolhälsovården i xxxxxxxxx kommun 

 

Vi är två sjuksköterskor som nu går Specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar vid Umeå universitet. I 

programmet ingår att vi ska genomföra en studie och skriva ett 

examensarbete/magisteruppsats. 

Vi har tänkt genomföra en studie med syfte att beskriva skolsköterskans erfarenheter 

av arbetet med barn som har övervikt och fetma.  Den datainsamlingsmetod som vi 

kommer att använda oss av är intervjuer med skolsköterskor som arbetar inom 

skolhälsovården i xxxxxxxxx kommun.  

Uppsatsarbetet kommer att ske under vårterminen 2013 och ska vara färdig i juni. 

Om intresse finns kommer vi mer än gärna och överlämnar den till dig när den är 

examinerad. 

Vi ber om din formella tillåtelse att genomföra studien inom ditt verksamhetsområde. 

Efter det kommer vi att kontakta skolsköterskor vid grundskolor inom kommunen. 

För att informera och tillfråga dessa om deltagande i studien. 

Vi svarar gärna på frågor/informerar ytterligare via telefon eller mail, se 

kontaktuppgifter nedan. Vi vore tacksamma om vi fick ditt svar via mail. Var snäll och 

svara med mail till någon av nedanstående. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Student: Camilla Persson 

Telefon:             Mail: 

Handledare: Björn Nygren 

Universitetslektor, Institutionen för 

omvårdnad, Umeå Universitet 

Telefon:             Mail: 

Student: Magnus Linde  

Telefon:            Mail: 
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Förfrågan om medverkan i intervjustudie 

Vi är två sjuksköterskor som nu går Specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar vid Umeå universitet. I 

programmet ingår att vi ska genomföra en studie och skriva ett 

examensarbete/magisteruppsats. 

Barns övervikt och fetma ökar och ofta har ett negativt inflytande på barns livskvalité, 

ökningen innebär också ett stort problem för samhället. Skolsköterskor är ofta den 

som uppmärksammar att ett barn har problem med vikten, därför vi vill intervjua dig 

om dina erfarenheter för att öka förståelsen inom detta område. Syftet med vår studie 

är att beskriva skolsköterskors erfarenhet av arbetet med barns övervikt och fetma. 

Detta är en förfrågan om deltagande i denna studie. 

Den intervjuundersökning vi ber dig delta i kommer att ske genom en inspelad 

intervju vid ett tillfälle, individuellt och ta ca 30 min. Vid intervjun kommer vi be dig 

berätta om dina erfarenheter. Vi kommer båda två att delta vid intervjutillfället, en av 

oss kommer att ställa frågor och den andra kommer sitta med som observatör. Ditt 

svar på intervjufrågorna kommer att behandlas konfidentiellt och din identitet 

kommer inte att presenteras. Materialet kommer att presenterars så att inga enskilda 

kommer att kunna igenkännas. Att delta i intervjun är helt frivilligt och du kan själv 

när som helst välja att avbryta din medverkan utan att uppge anledning. Vi har 

kontaktat er verksamhetschef och hon har samtyckt till att vi kontaktar er för 

eventuell medverkan i undersökningen. 

Intervjun kommer att skrivas ut ordagrant till text och analyseras. Inspelningen 

kommer att raderas när studien är genomförd och presenterad. Den färdiga studien 

kommer att presenteras som en magisteruppsats vid Umeå Universitet, Institutionen 

för omvårdnad. Vi kommer att kontakta dig via telefon för att höra om du behöver 

mer information och efterhöra om du är villig att delta och i så fall boka tid och plats 

för intervjun. För mer information är du välkommen att kontakta någon av 

nedanstående personer. 

 
Camilla Persson 

Leg. Sjuksköterska  

Studerande spec. barn   

Institutionen för omvårdnad 

Umeå Universitet    

 

Magnus Linde  

Leg. Sjuksköterska  

Studerande spec. barn   

Institutionen för omvårdnad 

Umeå Universitet  

 

Björn Nygren   

Universitetslektor  

Handledare 

Institutionen för omvårdnad  

Umeå Universitet
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Svarstalong om deltagande i intervjustudie 

Jag ger mitt informerade samtycke till att delta i forskningsstudien skolsköterskors 

erfarenhet till arbetet med barns övervikt och fetma. Jag ger även författarna min 

tillåtelse att kontakta mig för planering av intervju samt vid eventuella frågor efteråt. 

Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta 

mitt deltagande utan att ange anledning.  

 

Svarstalong ges till författarna vid intervjutillfället.  

 

 

Datum … 

 

 

Namnunderskrift … 

 

 

Namnförtydligande … 

 

 

Telefonnummer för personlig kontakt av författarna … 
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Intervjuguide 
 

 

Frågor som mailades till skolsköterskorna inför intervjun 

 

 Tänk på ett barn som du arbetat med som haft problem med övervikt där du tyckte att 

arbetet fungerade bra. Kan du berätta om barnet och hur ni arbetade med barnets problem? 

(vad upplevde du som svårt och vad tyckte du gick bra?) 

 Tänk på ett barn som du arbetat med som haft problem med övervikt där du tyckte att 

arbetet inte alls fungerade. Kan du berätta om barnet och hur ni arbetade med barnets 

problem? (vad upplevde du som svårt och vad tyckte du gick bra?)  

 

 

Frågor som användes vid intervjun 

 

 Hur länge har du arbetat inom skolhälsovården? 

 Vilka årskurser arbetar du med? 

 Hur tänker du om barns övervikt allmänt, upplever du att det ökat/minskat? Vad tror du det 

kan bero på? 

 Kan du se något mönster i barn med övervikts bakgrund? 

 Vad tror du kan vara orsakerna till att det gick så olika i de två fallen? 

 Beskriv hur det känns att ta upp viktproblem med barn.  

 Berätta om barnens reaktioner. 

 Beskriv hur det känns att ta upp problemet med föräldrarna. 

 Berätta om föräldrarnas reaktioner. 

 Finns det saker som gör det svårt att ta upp problemet med familjerna? 

 Eftersom du arbetar med barn i så olika åldrar, tycker du att det är svårare att ta upp frågan i 

vissa åldrar? 

 Upplever du att barn med övervikt påverkas av sin vikt? Hur? 

 Vad tror du motivarar barn att gå ner i vikt? 

 Vad tror du förväntas av dig i arbetet med dessa barn? 

 Känner du att du kan leva upp till kraven?  

 Vad skulle det behövas för resurser för att kunna göra ett bra jobb? 

 Kan du beskriva hur ett typiskt arbetssätt som du följer när du arbetar med barn som lider av 

övervikt och fetma?  

 Arbetar ni i något slags preventionsarbete runt den här problematiken? 

 Har du något att tillägga? 
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Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Kroppsligt är ju 
att de får svårt att 
röra sig. 

 
Dom kan bli 
bortvalda i 
aktiviteter, man 
tänker dom 
tidigare och 
tidigare 
utslagningarna 
som har blivit. 
 
… aktiviteter på 
skolan, om man 
ingår i ett 
innebandylag och 
så platsar man 
inte riktigt utan 
tillslut gör det att 
man slutar. 
 
Det är något som 
följer barnet, dom 
ser ju att dom är 
stor, det är klart 
att det påverkar 
dom. 

De får svårt att 
röra sig. 
 
 
 
De blir bortvalda i 
aktiviteter, tänker 
på de tidigare 
utslagningarna 
som blivit. 
 
 
 
 
Om man ingår i 
ett innebandylag 
och inte riktigt 
platsar gör tillslut 
att man slutar. 
 
 
 
 
Det följer barnen, 
de ser ju att de är 
stor, klart att det 
påverkar. 

Svårt att röra sig 
 
 
 
 
 
Bortvalda i 
aktiviteter 
 
 
 
 
 
 
 
Om man inte 
platsar i ett lag 
slutar man tillslut 
 
 
 
 
 
 
Storleken 
påverkar barnen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att arbeta med 
barn som känner 
utanförskap på 
grund av sin 
övervikt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att arbeta med ett 

Men det är ju 
svårt det här för 
ska man anses 
som fetman ska 
vara som vilken 
sjukdom som 
helst, men så är 
det ju faktiskt 
inte. 
 
Och man får väga 
allting vad man 
säger och hur 
man säger och så 
att det blir bra. 
 
Men får jag ingen 
infallsvinkel, jag 
har en överviktig 
tonåring framför 
mig men de är 
nöjda och tycker 
att de äter bra och 
allting är det 
jättesvårt att gå in 
och säga att du 
har för mycket 
kilon på dig. 

 
 
Fetma ska 
behandlas som 
alla andra 
sjukdomar, det är 
inte så. 
 
 
 
 
Viktigt med 
ordval när 
skolsköterskan 
tar upp ämnet. 
 
 
Får jag ingen 
infallsvinkel, om 
en överviktig 
tonåring är nöjd 
och tycker att de 
äter bra är det 
jättesvårt att gå in 
och säga att du 
har för många 
kilon. 
 

 
 
 
Fetma 
annorlunda 
sjukdom 
 
 
 
 
 
 
Ordval viktigt vid 
information 
 
 
 
 
 
Utan infallsvinkel 
är det svårt att ta 
upp 
överviktsproblem 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att vara varsam i 
sitt arbetssätt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

laddat ämne 
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Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Jag upplever det 
som bara positivt 
från föräldrarna 
och att de är 
tacksamma för att 
det är någon som 
engagerar sig i 
deras barn. 
 
Jag hörde på 
telefon att det inte 
kändes bra. Det 
var främst pappan 
som var väldigt 
upprörd. 
 
Och då beror det 
ju alldeles på, en 
del tar det som ett 
påhopp och då får 
man ju bara 
försöka vara 
ödmjuk å inte 
liksom, ja man får 
ju erbjuda sin 
hjälp om man 
säger så. 
 
Jag tycker det går 
jättebra. För i de 
allra flesta fall, så 
hittills har det inte 
varit någon 
patrull. 

 
Föräldrarna är 
positiva och 
tacksamma när 
någon engagerar 
sig i deras barn. 
 
 
 
 
Hörde på telefon 
att det inte kändes 
bra, föräldrarna 
blev upprörda. 
 
 
 
 
Vissa föräldrar tar 
det personligt när 
jag tar upp 
överviktsfrågan 
och erbjuder stöd. 
 
 
 
 
 
 
Oftast går det bra 
när jag tar upp 
viktfrågan med 
föräldrarna. 

 

 
 
Tacksamma 
familjer 
 
 
 
 
 
 
 
Upprörda 
föräldrar vid 
kontakt 
 
 
 
 
 
Föräldrarna tar 
det personligt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Föräldrar positiva 
vid kontakt 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att möta skiftande 
reaktioner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att arbeta med 
ett laddat ämne 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 


