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SAMMANFATTNING 

Titel:   Skolsköterskans upplevelser av att hantera mötet med 

  föräldrar till överviktiga/feta barn för att  

  kunna motivera familjen till en mer hälsosam livsstil 

Författare:  Andersson, Maria; Nironen, Kristina 
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Syftet med studien var att belysa skolsköterskans upplevelser av att hantera mötet 

med föräldrar till överviktiga/feta barn för att kunna motivera familjen till en mer 

hälsosam livsstil. Insamlandet av material skedde genom frågeformulär som 

skickades ut via mail till 30 skolsköterskor i Västra Götalandsregionen. Totalt deltog 

sju skolsköterskor. Det insamlade materialet analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. Skolsköterskan upplevde ett flertal hinder i mötet med föräldrar till 

överviktiga/feta barn. De hinder som upplevdes vara mest förekommande var 

föräldrars känsla av att ha blivit kränkta och kritiserade av skolsköterskan samt att 

det fanns tillfällen där föräldrarna ville klara av problemet med barnens 

övervikt/fetma själva. Skolsköterskan upplevde även att det fanns möjligheter i 

arbetet med att påverka familjerna till en bättre livsstil. Skolsköterskan ansåg att det 

var viktigt att skapa en bra och tillitsfull relation till familjen. Dessutom ansåg 

skolsköterskan att ansvaret för barnets övervikt/fetma låg hos föräldrarna och vände 

sig därmed till dem i första hand för att motivera till en bättre kosthållning och 

livsstil. Författarna till denna studie uppmärksammade att samtalet mellan 

skolsköterskan och föräldrarna ofta upplevdes som spänt vilket ibland resulterade i 

försvårat samarbete. Här spelade ett empatiskt förhållningssätt hos skolsköterskan 

en mycket stor roll och det kunde vara avgörande för om hon lyckades motivera 

familjen till livsstilsförändring. Det verkar inte finnas så mycket forskning om 

huruvida ekonomi försvårar förändring av livsstil eller om en sämre ekonomi 

påverkar förekomsten av övervikt/fetma hos barn. 

  



ABSTRACT 

Title:  The school nurs´ experiences to manage the meeting   

  with the parents of overweight/obese children in order to 

  motivate the family towards a healthier lifestyle. 

Author:  Andersson, Maria; Nironen, Kristina 

Keywords:  Children, overweight, obesity, school nurse, experiences, 

  family 

The aim of the study was to elucidate school nurses experiences in dealing with 

parents of overweight/obese children in order to motivate the family towards a 

healthier life style. Data collection was done through a questionnaire that was 

emailed to 30 school nurses in the Region of Västra Götaland. In total, seven school 

nurses participated. The collected material was analysed using qualitative content 

analysis. The participants experienced a number of difficulties in dealing with parents 

to overweight/obese children. The most prevalent difficulties were the parents´ 

feelings of being aggrieved and criticised by the school nurse, as well as occasions 

where the parents wanted to handle their children’s overweight/obesity by 

themselves. In addition, the school nurses also experienced possibillities in the task 

of influencing the families towards a healthy life style. School nurses consider it 

important to build a good relationship with the family based on trust. Furthermore 

do they believe that the responsibility to a child’s overweight/obesity lies with the 

parents and, for that reason, primarily turned to them to incentivize towards a better 

diet and life style. The authors of this study also observed the subject’s tension 

between the school nurse and the parents that leads to different experiences of 

possibillities and difficulties. Research on how economy obstructs changes in life style 

seems sparse, as well as research on whether poor economy affects the presence of 

obesity in children. 
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INLEDNING 

Skolsköterskan möter dagligen barn med övervikt och upplever det ibland svårt att 

förmedla kunskap om viktrelaterad hälsa. För att lyckas är det viktigt att upprätthålla 

en god kommunikation och skapa ett gott samarbete med de berörda familjerna. Vi 

fick under våra respektive skolhälsovårdsplaceringar erfara att skolsköterskorna 

upplevde det svårt att möta vissa familjer där barnen låg inom gränserna för 

övervikt/fetma. Vid vissa tillfällen kunde skolsköterskan rent av känna rädsla inför 

mötet med familjen. Med denna vetskap väcktes en nyfikenhet hos oss att närmare 

undersöka huruvida det finns metoder för att underlätta det hälsofrämjande arbetet 

med barnen och deras familjer. 

BAKGRUND 

Hälsa är enligt WHO’s definition ”a state of complete physical, mental and social 

well-being and not merely the absence of disease or infirmity”. Hälsa påverkas av 

livsstil och levnadsvanor vilket har lett till att begreppet fått en betydande plats i all 

form av hälsoarbete. Det är inte sjukvården som i första hand bidrar till allmänhetens 

hälsa utan människan själv genom sina levnadsvanor (Kierkegaard, 2010). Förr 

ansågs övervikt vara ett tecken på välfärd och rikedom medan forskning idag visar på 

ett samband med ohälsa i olika former. Det finns till exempel ett starkt samband 

mellan låg utbildningsnivå hos föräldrarna och övervikt hos yngre barn (Hillman, 

2010). Övervikt ses allmänt som ett tillstånd med ökad risk för komplikationer. 

Fetma däremot definieras, enligt WHO, som en sjukdom och har en diagnoskod 

(Mårild, Hänni, & Zethelius, 2011-2012). 

IDEFICS (Identification and prevention of dietary- and lifestyle-induced health 

effects in children and infants) (Eiben, 2006) är en studie som undersökt kostvanor, 

sociala faktorer och livsstil hos barn mellan två och tio år. I denna studie, som pågick 

mellan 2006-2012, har forskningsinstitut från elva EU-länder samarbetat i syfte att 

undersöka vilka bidragande orsaker som finns till övervikt/fetma hos barn .  Studien 

har mynnat ut i ett samhällsbaserat program mot övervikt/fetma som i Sverige 

involverat många kommuner, däribland i Västra Götalandsregionen. Detta 

samhällsbaserade program har i sin tur resulterat i en metodhandbok, Hälsoraketen, 

som riktar sig till alla som på något sätt har en möjlighet att påverka barn till en mer 
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hälsosam livsstil. Syftet med handboken är att ge vägledning till hur förändringarna 

kan uppnås (J. Jonsson & Mårild).  

Förekomst av övervikt/fetma hos barn 

Övervikt/fetma går i högsta grad att förebygga och bör därför ha högsta prioritet 

(WHO, 2013).  

Övervikt/fetma hos barn ses, enligt WHO (2013) som 2000-talets största och 

allvarligaste utmaning och ses över hela världen. Di Napoli och Lewis (2008) belyser i 

en studie den ökning av barnfetma som har skett från 1970-2002 samt vilka 

konsekvenser denna har för individen och för samhället. Det framkommer också att 

USA stått för den största procentuella ökningen av överviktiga barn. Barn som lider 

av fetma löper större risk att fortsätta vara överviktiga eller feta även i vuxen ålder. 

Detta kan resultera i att barnen för första gången i historien riskerar att drabbas av 

fler sjukdomar och för tidig död i relation till sina föräldrar (Di Napoli & Lewis, 

2008). Det finns en brist på nationella och internationella studier avseende 

övervikt/fetma hos barn, särskilt av barn i åldern sex till nio år. 2008 gjordes således 

en kartläggning av Sjöberg et al. (2011) på 4538 svenska skolbarn i åldern sju till nio 

år gällande förekomst av övervikt/fetma. Resultaten påvisade att övervikt förekom 

hos 17 % av barnen och fetma hos 3 %. Detta betyder att vart femte barn i Sverige har 

övervikt/fetma. Det finns skillnader i förekomsten av övervikt/fetma mellan barn 

som bor i storstadsområden och barn som är bosatta i mindre orter samt på landet. 

Det är vanligare med övervikt/fetma i områden där sämre social och ekonomisk 

status råder jämfört med områden med hög socioekonomi, där befolkningen i regel 

har en högre utbildning (Sjöberg et al., 2011). 

Övervikt definieras vanligtvis med hjälp av BMI (Body Mass Index) både hos barn 

och vuxna. BMI beräknas vikt/(längd i m)² (Marcus, 2007). Gränsvärdet för övervikt 

är >25 och fetma >30. För barn upp till och med arton års ålder omvandlas vikten 

enligt iso-BMI, som är ett mått mer anpassat efter barnets kön och ålder (Hagenäs, 

2012). Relationen mellan vikt och längd varierar hos växande barn och gränsen till 

vad som anses vara övervikt/fetma är lägre hos yngre barn (Norberg & Danielsson, 

2009). Internationellt används begreppet percentilnivålinjer för att utforma en BMI-

kurva. I Sverige har begreppet SD-linjer (standard deviation) antagits (Hagenäs, 

2012) (se bilaga 1).   
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Orsaker till övervikt/fetma 

Den vanligaste orsaken till övervikt/fetma hos barn är minskad fysisk aktivitet 

kombinerad med för högt energiintag (Danielsson, 2009). Andra orsaker som kan 

vara avgörande är sociala faktorer samt hormonella störningar och syndrom (Marcus, 

2007).  Genetiska faktorer har stor betydelse eftersom vår aptitreglering samt 

kroppens förmåga att förbränna kalorier styrs av dessa (Carlanderska, 2012). Risken 

för övervikt ökar om en eller båda av föräldrarna har fetma, vid hög födelsevikt, om 

barnet inte ammas, om modern röker under graviditeten, om modern drabbas av 

graviditetsdiabetes, om barnet vid födseln är litet för tiden samt vid psykiska och 

mentala handikapp. Även en ostrukturerad livsstil samt stress kan orsaka 

övervikt/fetma. Indikationer på en ostrukturerad livsstil kan vara sömnbrist, 

avsaknad av fysisk aktivitet, mycket stillasittande, försummelse eller avsaknad av 

rutiner vid måltid (M. Jonsson, 2012).  BMI-kurvan gör ingen skillnad på fett- eller 

muskelmassa vilket är en svaghet i detta system (SBU, 2002). 

Risker med övervikt/fetma 

De problem som kan uppstå tidigt i barnens liv, relaterat till övervikt/fetma, är bland 

annat psykologiska besvär, astma, ortopediska problem, kroniska inflammationer, 

typ 2-diabetes, högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar. Vanligt förekommande 

konsekvenser hos vuxna, som varit överviktiga/feta sedan barndomen, är framför allt 

kronisk fetma, kronisk hjärt-kärlsjukdom, ökad sjuklighet och risk att dö i förtid samt 

sämre sociala och ekonomiska förutsättningar (Reilly et al., 2003). Ovanstående 

sjukdomstillstånd var tidigare mycket ovanliga hos barn (Murphy & Polivka, 2007). 

Ur samhällsperspektiv ses en drastiskt ökad kostnad för sjukhusen gällande vården 

av fetmarelaterade sjukdomar. Di Napoli & Lewis (2008) föreslår i sin studie att ett 

preventivt arbete med att förebygga övervikt/fetma i skolan skulle kunna vara 

hälsofrämjande och kostnadseffektivt för hela samhället . Ett hälsoteam, uppfört av 

skolan i syfte att arbeta preventivt med övervikt/fetma, kan vara en effektiv 

hälsofrämjande åtgärd (Di Napoli & Lewis, 2008). 

Etiska principer och förhållningssätt 

Det upplevs ibland svårt att lyfta frågor kring övervikt och fetma med barn och 

föräldrar närvarande. Främst handlar det om en oro för att överskrida gränsen för 
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vad som kan upplevas kränkande. Det finns hos vissa en uppfattning om att 

övervikt/fetma är en följd av dålig karaktär, dumhet, frosseri och lättja. Det finns en 

etisk plattform, Prima Facie (”vad man ska göra först”), som bygger på fyra 

principer (göra gott, inte skada, autonomi och rättvisa) som kan användas som ett 

stöd vid etiska överväganden (Johansson, 2012).  

Aktuell forskning  

Skolsköterskor i USA påtalade i en studie av Steele et al. (2011) en bristande förmåga 

att förmedla kunskap om viktrelaterad hälsa samt upplevde att de stötte på flera 

hinder. Dessa hinder delades in i olika kategorier: individuella faktorer, 

familjefaktorer, sociala faktorer, institutionella faktorer samt interaktion/samspel 

mellan sjuksköterskor och familjer.  Skolsköterskorna upplevde att de inte visste hur 

de skulle närma sig barnen och deras familjer eftersom begreppet vikt är ett känsligt 

ämne för de flesta. Det framkom också att skolsköterskor som själva bar på övervikt 

undvek att diskutera en handlingsplan för viktminskning med barnen och deras 

familjer. Det upplevdes ibland vara svårt att närma sig vissa familjer och orsakerna 

till detta kunde bland annat vara komplicerade familjeförhållanden och tidsbrist.  I 

de familjer där vikten inte ansågs vara ett problem kunde det vara svårt att motivera 

till förändring. Skolsköterskorna påtalade en rädsla för föräldrarnas reaktioner efter 

att ha fått information om barnets vikt samt att föräldrarna skulle känna sig utpekade 

(Steele et al., 2011). Det är vanligt att barn med måttlig övervikt inte ser sin 

kroppsform som ett problem och därför inte vill ta till sig vetskapen om de hälsofaror 

en övervikt för med sig. Det finns trots detta en förståelse hos barnen för att 

kroppsstorleken kan upplevas som ett problem och i många fall vara orsaken till 

isolering, mobbing samt andra sociala och psykologiska bekymmer (Munn, Yifan, 

Moola, & McArthur, 2011). 

I en amerikansk studie av Story et al. (2002) framkom att skolsköterskor i dag 

efterfrågar utbildning för att kunna förbättra kvaliteten i arbetet med att förebygga 

och behandla övervikt/fetma hos barn. Främst handlar det om utbildning i att kunna 

bedöma övervikt/fetma och det skulle i sin tur kunna leda till en ökad medvetenhet 

om problemets omfattning. Det fanns också ett stort intresse av att hitta metoder för 

att förändra familjens beteendemönster (Story et al., 2002). 
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Isma, Bramhagen, Ahlström, Östman och Dykes (2012) har i en svensk studie valt att 

belysa sjuksköterskors syn på övervikt och fetma inom barn- och skolhälsovård. De 

skolsköterskor som deltog i studien delade uppfattningen om att de barn som tidigare 

klassats som normalviktiga idag uppfattas som magra. Populationen i Sverige har 

generellt sett blivit tyngre och detta har resulterat i att det svenska samhället fått en 

större acceptans för vad som klassas som övervikt/fetma. Detta har i sin tur medfört 

att det blivit svårare att precisera de barn som är överviktiga. Skolsköterskor upplever 

det svårt att inleda ett samtal med föräldrar till barn med övervikt och en av 

orsakerna är att föräldrarna ibland inte uppfattar situationen som ett problem (Isma 

et al., 2012).  

Skolhälsovård 

Med skolhälsovård menar Socialstyrelsen (2004) ”insatser av skolsköterska och 

skolläkare för att främja elevers hälsa”.  Skolhälsovårdens mål, enligt skollagen, är 

”att bevara och förbättra elevernas psykiska och kroppsliga hälsa och verka för sunda 

levnadsvanor”.  Det finns en rad olika direktiv för att uppnå dessa mål. Det är bland 

annat viktigt att identifiera symtom eller problem hos elever så tidigt som möjligt 

eftersom det ofta kan komma att krävas insatser. Det är också av stor vikt att upplysa 

eleverna om hälsosamma levnadsvanor samt vad som kan generera ohälsa. För att nå 

dessa mål krävs gediget samarbete mellan skolans personal, skolledning och 

landstingets hälso- och sjukvård samt inhämtning av aktuell forskning 

(Socialstyrelsen, 2004). Alla elever erbjuds hälsosamtal vid minst tre tillfällen under 

grundskolan (Svensk Författningssamling, 2010:800). Syftet med hälsosamtalen är 

att upptäcka eventuella funktionssvårigheter, sjukdomar och andra hälsoproblem 

samt att ge individuell hälsoupplysning. Hälsosamtalen gör det möjligt för eleven att 

med eller utan vårdnadshavare prata om sin skolsituation samt om hur de mår med 

en professionell opartisk vuxen. Samtalen möjliggör för skolsköterskan att skapa en 

god relation till varje elev vilken kan ha betydelse för eventuella spontana besök om 

problem och/eller svårigheter uppstått (Socialstyrelsen, 2004). För att hälsosamtalet 

ska bli så resultatrikt som möjligt krävs det att skolsköterskan skapar möjligheter till 

en god dialog. Detta gör skolsköterskan genom att ta hänsyn till en rad olika faktorer 

som elevens ålder och utveckling samt eventuella tidigare kontakter. Ett av målen 

med hälsosamtalet är att ge eleven möjlighet att själv dra slutsatser samt motiveras 

till förändring (Borup, 2002). Under uppväxten läggs grunden till barnens 
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levnadsvanor och skolhälsovården har alltid varit engagerade i att befrämja en så 

hälsosam livsstil som möjligt som barnen ska kunna bära med sig resten av livet 

(Kierkegaard, 2010). 

Samtalet med föräldrar till barn med övervikt/fetma kan bestå av både hinder och 

möjligheter. Av den anledningen har fokus lagts på dessa aspekter.  

 

SYFTE 

Syftet med studien är att belysa skolsköterskans upplevelser av att hantera mötet 

med föräldrar till överviktiga/feta barn för att kunna motivera till en mer hälsosam 

livsstil. 

 

METOD 

Design 

Med tanke på studiens syfte ansåg vi att en induktiv ansats var lämplig. Valet av 

undersökningsmetod föll på ett frågeformulär med öppna frågor som distribuerades 

via mail för att snabba på insamlandet av svar . Anledningen till detta val av metod 

var en förhoppning om att fler skulle välja att delta i studien om de själva kunde styra 

när de önskade besvara frågorna jämfört med personliga intervjuer som skulle ha 

tagit mer av skolsköterskornas tid. De frågor som ställdes var följande: 

1. Beskriv din upplevelse av att samtala med barn och deras föräldrar angående barnets 

viktproblem? Beskriv gärna ett konkret möte du haft som illustrerar dina tankar. 

2. Har du stött på några hinder i mötet med barnen och deras föräldrar? Beskriv vilka. 

3. Vad finns det för rutiner som kan hjälpa dig i arbetet med överviktiga/feta barn och deras 

föräldrar? 

4. Vad gör du som skolsköterska för att stötta barn med övervikt/fetma samt motivera till en 

mer hälsosam livsstil? 
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Med dessa frågor fanns det en möjlighet att finna tillräckligt material för att kunna få 

en klarare bild av skolsköterskors upplevelser av hanteringen av mötet med, samt 

möjligheten att påverka familjerna till en mer hälsosam livsstil. Förhoppningen var 

att skolsköterskorna med hjälp av frågeformuläret fick mer tid på sig att med 

eftertanke precisera sina svar. För att få delta i studien krävdes att deltagarna var 

legitimerade sjuksköterskor och anställda som skolsköterskor. Kravet var också att de 

skulle arbeta inom skolhälsovården och ansvara för elever från förskoleklass till 

årskurs sex. Totalt deltog sju skolsköterskor i studien. Först kontaktades 

skolsköterskor som var verksamma i närliggande kommuner. 

Datainsamling 

Både muntlig och skriftlig kontakt etablerades med områdescheferna på de berörda 

skolorna. Avsikten med den muntliga kontakten var förhoppningen om ett djupare 

engagemang hos områdescheferna vilket i sin tur skulle leda till större svarsfrekvens 

bland skolsköterskorna. Samtliga områdeschefer som kontaktades var positiva till att 

kontakt togs med skolsköterskorna angående förfrågan om medverkan i studien. 

Efter medgivande från områdescheferna skickades således förfrågan samt 

frågeformulär till de berörda skolsköterskorna via mail (bilaga 2).  Dels var mail det 

snabbaste sättet att nå skolsköterskorna på dels kunde de använda formuläret som 

ett underlag att skriva sina svar på. Förfrågan till skolsköterskorna innehöll 

information om syftet med studien, frivilligt deltagande, garanti angående 

konfidentiell hantering av material samt möjlighet att avbryta medverkan när som 

helst. De tillfrågades även om det gick bra att bli uppringda för kompletterande svar. 

De fick själva välja om de skulle skicka svaren via mail eller per post. Det mailkonto 

som upprättades för detta syfte användes av samtliga skolsköterskor. Sammanlagt 

kontaktades 30 skolsköterskor i Västra Götalandsregionen via mail. Endast fyra 

skolsköterskor besvarade formuläret efter första utskicket. På grund av den 

undermåliga svarsfrekvensen skickades påminnelser via mail ut. Dessutom gjordes 

försök att nå skolsköterskorna via telefon. Slutligen deltog totalt sju skolsköterskor i 

undersökningen. Samtliga informanter var kvinnor som arbetat mellan 1 - 25 år, 

åldern låg mellan 41-55 (två valde att inte besvara frågan om ålder). Samtliga av de 

tillfrågade var barnsjuksköterskor.  
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Analysmetod  

Enligt Lundman och Graneheim (2008) är innehållsanalys en vetenskaplig metod 

som utvecklats för hantering av stora mängder data. Kvalitativ innehållsanalys 

används när texter ska tolkas framförallt inom beteendevetenskap, humanvetenskap 

och vårdvetenskap. Inom omvårdnadsforskningen används metoden i huvudsak för 

att granska och tolka texter. Metodens syfte är att upptäcka fluktuationer gällande 

likheter och skillnader i en text. Kvalitativ innehållsanalys används således inom 

omvårdnadsforskning för att granska och tolka texter. Metoden inriktar sig på 

induktiv ansats som syftar till en objektiv analys av texter, som grundar sig på olika 

individers skildringar av sina upplevelser. Tolkningen av skildringarna bör ske med 

insikt om intervjupersonernas olika förutsättningar som till exempel livsvillkor, 

personlig bakgrund och kulturaspekter (Lundman & Graneheim, 2008).  

Det insamlade materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys med fokus på 

det manifesta innehållet (Graneheim & Lundman, 2004). Arbetet med att analysera 

materialet påbörjades efter insamlandet av frågeformulären. Materialet lästes igenom 

flera gånger av båda för att på så sätt få en helhetsbild. Tillsammans urskiljdes först 

de meningsbärande delarna av materialet. Storleken på meningsenheterna varierade 

beroende på innebörden i dem men var uppbyggda av ord och meningar vars innehåll 

hade gemensamma nämnare. Sedan kondenserades meningsenheterna till mindre 

delar med det centrala innehållet bevarat. Det kondenserade materialet 

abstraherades sedan till koder. Dessa koder fungerar som en etikett för att beskriva 

meningsenhetens innehåll och ger möjlighet att betrakta materialet med nya ögon. 

Koderna sorterades med hänsyn till skillnader och likheter. När materialet åter igen 

läste igenom blev det tydligt att svaren på de fyra frågorna i formuläret handlade om 

två olika kategorier som sedan analyserades vidare var för sig. Koderna sorterades 

därmed igen och bildade underkategorier (Lundman & Graneheim, 2008). Dessa 

kategorier bildade tillsammans en röd tråd genom resultatet.  
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Etiska överväganden 

Etikprövning för denna studie gjordes inte då det finns en lag (SFS 2003:460) som 

uppger att en sådan prövning inte är nödvändigt då den vetenskapliga forskningen 

utförs inom högskoleutbildning på avancerad nivå. Det är forskaren själv som lägger 

grunden för en god forskningsetik och för att lyckas med det krävs en hög etisk 

medvetenhet (Forskningsetisk policy och organisation i Sverige, 2003). De etiska 

krav som ställs på forskaren är krav på information, samtycke, sekretess och 

nyttjande (Forskningsetisk policy och organisation i Sverige, 2003). Innan författarna 

gjorde urval och startade datainsamling diskuterades och godkändes upplägget med 

institutionens etiska kommitté.  
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RESULTAT 

Analysen av materialet resulterade i fem kategorier som kunde föras samman till två 

teman. Teman och kategorier presenteras nedan med tillhörande sammanfattningar 

och citat. Dessa teman och kategorier besvarar därmed författarnas syfte genom att 

de exemplifierar skolsköterskornas upplevelser av att hantera mötet med föräldrar till 

överviktiga/feta barn samt hur de upplever sig kunna påverka familjen till en mer 

hälsosam livsstil (se tabell 1). 

Tabell 1. Översikt av teman, kategorier och underkategorier. 

Kategorier 1. Skolsköterskans upplevda 

hinder i mötet med föräldrar 

till överviktiga/feta barn 

2. Skolsköterskans upplevda 

möjligheter att motivera till en 

mer hälsosam livsstil 

 

Under kategorier Upplevelser av första mötet 

som hinder 

 

Upplevelser av det positiva mötet 

 Upplevelser av föräldrarnas 

reaktioner 

Upplevelser av att ha tillgång till 

strategier 

  

 

 

 

 

 

 

 

Upplevelser av betydelsen av att 
stärka barnets självkänsla 
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1. Skolsköterskans upplevda hinder i mötet med föräldrar till 

överviktiga/feta barn 

Upplevelser av första mötet som hinder 

Det första mötet med föräldrarna upplevdes av skolsköterskan vanligen som känsligt 

och laddat. Skolsköterskan upplevde att föräldrarna ofta kände sig kränkta och intog 

försvarsställning när barnets övervikt/fetma togs upp till diskussion. Föräldrarna 

ansåg sig ibland inte ha behov av hjälp och stöttning av skolhälsovården utan ansåg 

att de klarade av situationen med barnets övervikt själva, vilket ledde till ett försvårat 

samarbete. En del av föräldrarna hade vid ett flertal tidigare tillfällen fått höra att 

deras barn var överviktigt vilket gav dem en känsla av ältande samt en oro inför 

mötet med skolsköterskan ”för vad ska skolsköterskan säga?”. Oron hos föräldrarna 

gav olika reaktioner men ofta blev resultatet rädsla eller ilska. En skolsköterska 

uppgav att hon av den anledningen brukade ha med en skolläkare som stöd vid första 

mötet med familjen. 

Upplevelser av föräldrarnas reaktioner 

Skolsköterskorna upplevde att en del föräldrar ville klara sig själva utan hennes 

inblandning. Till exempel ville inte föräldrarna alltid att barnen skulle vägas och 

mätas eftersom det kunde frammana en känsla av förmaning från skolsköterskans 

sida. De kände sig indirekt kritiserade för sin livsstil och föräldraroll. Det fanns också 

föräldrar som inte dök upp på bokade besök, föräldrar som tyckte att de gjorde allt 

rätt hemma eller ville ge sken av att göra allt rätt. Dessa omständigheter ledde till att 

samarbetet med föräldrarna till en början upplevdes som bristfällig. Vidare upplevde 

skolsköterskan att föräldrarna ibland var svåra att motivera, de insåg inte att deras 

barn behövde hjälp och kom med bortförklaringar.  

 Ja jag vet att barnet gått upp lite, men nu när det blir vår så kommer 

 det vara ute och leka mera och sträcka på sig” 

 ”Barnet åt inte när det var litet så jag tycker det är så roligt nu när det 

 äter, och barnet säger ju att det är hungrigt”  

Det fanns också rädsla hos föräldrarna för att livsstilsförändringen skulle påverka 

barnets självkänsla negativt och resultera i en ätstörning. 
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Skolsköterskorna upplevde också att det förekom svårigheter med samarbetet då 

föräldrarna låg i konflikt med varandra, exempelvis vid en separation. En sådan 

konflikt kunde för barnet innebära oregelbundna matvanor samt skiftande kvalitet på 

maten beroende på vem av föräldrarna barnet vistades hos samt att föräldrarna 

beskyllde varandra för att vara orsaken till barnets övervikt. Skolsköterskans 

möjlighet att få till ett fungerande samarbete med dessa familjer upplevdes begränsad 

på grund av att det kunde vara svårt att få tag på den förälder som ansvarade för 

barnet just den veckan. Om föräldrarna hade egna likartade bekymmer kunde det 

resultera i avsaknad av förmåga att stötta sina barn. Detta kunde upplevas som ett 

ytterligare hinder som försvårade samarbetet med dessa föräldrar. Skolsköterskorna 

hade också mött föräldrar som inte förstod barnets bästa på grund av sin egen 

oförmåga, till exempel någon form av funktionsnedsättning eller missbruksproblem. 

Dessa brister i omsorgen föranledde ibland anmälan till socialtjänsten. Ibland 

upplevde skolsköterskorna att de stötte på svårigheter med samarbetet i familjer med 

annan kulturell bakgrund där övervikt snarare sågs som tecken på välmående. Ibland 

förekom bristfällig återkoppling från de instanser dit remisser skickats vilket ledde 

till frustration hos flera av skolsköterskorna som då inte fick feedback på resultatet av 

uppföljningen. 

Några skolsköterskor lyfte problemet med ekonomiska hinder hos vissa familjer som 

resulterade i att vissa barn inte hade råd att utöva idrottsliga aktiviteter. Det kunde 

till exempelvis ibland handla om att de inte hade råd att köpa en cykel eller 

fotbollsskor. 

2. Skolsköterskans upplevda möjligheter att motivera till en mer 

hälsosam livsstil 

Upplevelser av det positiva mötet 

Det fanns föräldrar som reagerade med tacksamhet då det äntligen var någon som 

bekräftade det problem de kämpat med under lång tid. Skolsköterskan upplevde att 

det trots allt fanns många föräldrar som önskade hjälp med sitt barn eftersom de 

själva tyckte att de gjort allt de kunnat men att det ändå inte räckt till. 

Skolsköterskorna upplevde vidare att föräldrarna besatt god kunskap om vilken typ 

av kost som var hälsosam och som barnen borde äta men att de saknade verktyg för 
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att motivera dem. De efterfrågade tips och råd. Samarbetet med föräldrarna 

underlättades då de kommit till insikt om behovet av hjälp samt att ett negativt 

matbeteende inte gick att förändra snabbt utan krävde tid och tålamod. 

Upplevelser av att ha tillgång till strategier 

De flesta skolsköterskorna uppgav att de följde en handlingsplan som var framtagen 

för den kommun de arbetade i och hälsosamtal med varje elev var en del i den 

planen. Under hälsosamtalet samtalade skolsköterskan och eleven om bland annat 

kost och aktiviteter. Vid upptäckt av övervikt/fetma hos ett barn var första åtgärden 

att ta kontakt med föräldrarna. Skolsköterskorna kontaktade föräldrarna antingen via 

brev eller via telefonsamtal med erbjudan om stöttning. Därefter ombads föräldrarna 

och barnen att delta i ett samtal hos skolsköterskan. Under det samtalet uppgav de 

flesta skolsköterskorna att de utgick ifrån ett samtalsmaterial baserat på broschyrer, 

lätta tips samt information om kost och motion.  

 ”Jag brukar skicka med en liten dagbok där de kan skriva ner sina 

 aktiviteter och sitt ätande” 

Ytterligare åtgärder som skolsköterskorna vidtog var att erbjuda familjerna att delta i 

föräldrakurser. Föräldrakursernas upplägg kunde variera beroende på vilken 

kommun skolsköterskorna arbetade i. I några fall erbjöds hela familjen att vara med i 

en föräldragrupp och under tiden skolsköterskorna samtalade med föräldrarna fick 

barnen möjlighet att tillsammans med en fritidsledare prova på olika aktiviteter. I 

andra föräldragrupper deltog även barnen i samtalet om kost och motion och då 

anpassade skolsköterskorna förslagen till livsstilsförändring efter barnens ålder. I de 

fall där föräldrarna valde att inte delta i föräldragrupp erbjöd många skolsköterskor 

enskilda träffar. Majoriteten av skolsköterskorna använde sig av motiverande samtal 

som ett redskap för att få föräldrarna att inse problemet med barnens övervikt. 

Många skolsköterskor upplevde att den erfarenhet de samlat på sig under åren 

gällande övervikt och livsstilsförändringar kunde användas i samtalet med barnen 

och föräldrarna. Viktkurvor användes som ett hjälpmedel av samtliga skolsköterskor 

för att för föräldrarna synliggöra problemet med barnets övervikt. När skolsköterskan 

på ett konkret sätt kunde påvisa den faktiska övervikten var det lättare för 

föräldrarna att ta till sig fakta och motivera dem till förändring. Vid övervikt skickade 

skolsköterskorna ibland remiss till dietist för att få vägledning till bättre kosthållning. 
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Vid fetma hos barnen skickades även remiss till skolläkare, obesitasmottagning, 

barnmottagning och/eller vårdcentral. I de fall där föräldrarna avböjde hjälp, för att 

de vill försöka ta hand om barnets överviktsproblem själva, erbjöd skolsköterskorna 

omkontroll längre fram för att utvärdera resultatet.  

Skolsköterskorna upplevde att det var viktigt att eliminera föräldrarnas eventuella 

dåliga samvete och hjälpa dem komma till insikt om barnets övervikt. Genom att få 

föräldrarna att inse behovet av hjälp och förstå den kraftansträngning som skulle 

komma att krävas för att ändra livsstil ökade möjligheterna för att hjälpa barnet på 

bästa sätt.  

 ”När föräldrarna inser att jag inte sitter med pekpinnen utan förstår 

 hur svårt det är att ändra en invand livsstil så brukar det gå lättare” 

De flesta skolsköterskorna angav att de valde att lägga det största ansvaret för att 

ändra kost och motionsvanor på föräldrarna eftersom det vanligtvis var de som köpte 

hem och lagade maten. Det framkom också att skolsköterskorna erfor att de flesta 

föräldrarna hade kunskap om kost och motion men att de behövde vägledning. 

I de fall där det förelåg ekonomiska hinder kunde skolsköterskan vara behjälplig med 

att söka bidrag till exempel från Majblomman. 

Upplevelser av betydelsen av att stärka barnets självkänsla 

Skolsköterskorna ansåg att det var mycket viktigt att stärka barnets självkänsla, att 

duga som man är. 

 ”För det första brukar jag alltid uppmuntra barnen att de duger som de 

 är och att de är det bästa mor och far har” 

Vidare ansåg skolsköterskorna att det var viktigt att se det positiva som barnet gjort 

och lyfta fram det samt uppmuntra allting, även små framsteg. De flesta 

skolsköterskorna valde att inte prata om vikt med barnen utan vände sig uteslutande 

till föräldrarna.  

 ”Eftersom jag arbetar med ganska små barn lägger jag den uppgiften 

 på föräldrarna att ändra familjens livsstil utan att barnet ska behöva 

 märka så mycket” 
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Skolsköterskorna upplevde att det hos många av barnen fanns en medvetenhet om 

sin övervikt samt en känsla av att vara annorlunda då de fått kommentarer om sitt 

utseende. I de fall när barnet själv sökte upp skolsköterskorna med frågor om sin vikt 

motiverades de främst till rörelse. Skolsköterskorna ansåg att rörelse kunde ske på 

många sätt och att det var viktigt att lyfta fram barnets intressen främst hos de barn 

som inte deltog i någon idrott. 

 ”Brukar prata om vikten att röra på sig då kroppen mår  

 gott av detta och äta rätt, ej småäta” 

 ”Vi kan titta på hur mycket socker det är i till exempel kalaspuffar, 

 apelsinjuice, saft, läsk, isglass osv. Hur mycket socker man max 

 behöver få i sig per dag” 

 ”Har hänt att vi promenerat under hälsosamtalet för att röra på oss” 
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DISKUSSION 

Samtliga skolsköterskor upplevde att många föräldrar intog en försvarsställning och 

kände sig kränkta vid mötet med skolsköterskan då problemet med barnets 

övervikt/fetma lyftes. Vidare upplevde många skolsköterskor att ett flertal föräldrar 

av olika anledningar inte ansåg sig ha behov av hjälp och stöttning av 

skolhälsovården. Mikhailovich och Morrison (2007) fann i sin studie att den i 

huvudsak avgörande aspekten för hur svårt samtalet skulle vara med föräldrarna var 

vilket humör de var på under mötet. Föräldrarna kunde reagera med ilska och chock 

när skolsköterskan informerade om barnens övervikt/fetma. Känslor av vanmakt och 

skuld var enligt skolsköterskorna vanligt förekommande hos föräldrarna. Som 

skolsköterska var det viktigt att visa empati, inge förtroende, ge utrymme för frågor, 

visa respekt för barnet och föräldrarna samt erbjuda skriftlig information 

(Mikhailovich & Morrison, 2007).  

Skolsköterskorna upplevde att en del föräldrar ville klara av problemet med barnets 

övervikt själva och valde att inte låta barnen vägas och mätas hos skolsköterskan. Det 

kunde enligt skolsköterskorna handla om att föräldrarna tolkade situationen som om 

de blev kritiserade för sin livsstil och föräldraroll. Regberg, Berg-Kelly och Mårlid 

(2007) påvisade i sin studie att föräldrarna ofta uttryckte en känsla av skuld över att 

deras barn var överviktiga. Det finns enligt Howard (2007) studier som visat att 

många föräldrar till överviktiga barn var antingen ovetande om att deras barn var 

överviktiga eller så ansåg de inte att övervikten var ett hot mot barnets hälsa.  

Ett annat bekymmer som skolsköterskan såg som ett hinder i mötet med föräldrar var 

när även föräldrarna själva var överviktiga/feta. Detta har även nämnts i en studie 

där författarna kom fram till att övervikt hos föräldrarna ibland påverkade 

skolsköterskan i arbetet med att behandla barnen (Edvardsson, Edvardsson, & 

Hörnsten, 2009).  

Skolsköterskorna upplevde också att bristande engagemang hos föräldrarna gav 

upphov till brister i kommunikationen. Vissa föräldrar valde att värdesätta annat i 

livet och prioriterade därmed bort diskussionen om barnens viktproblem. Andra 

situationer som enligt skolsköterskorna försvårade samarbetet med föräldrarna var 

när föräldrarna låg i konflikt med varandra, till exempel vid en separation. Detta 

påstående styrks både i Edvardssons et al. (2009) samt Edmunds (2008) artikel men 
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de fann också att själva förekomsten av övervikt hos barnen kunde skapa konflikter 

mellan föräldrarna. Konflikterna kunde handla om allt från vad barnen skulle äta och 

hur stora mängder.  

Skolsköterskorna nämnde att de i ytterst sällsynta fall tvingades att kontakta 

socialtjänsten i de fall där omvårdnaden om barnen brast och föräldrarna inte var 

förmögna att se till barnens behov. Detta beskrev också Regberg et al. (2007) i en 

svensk studie där de fann att skolhälsovården först gjorde ett försök att hjälpa och 

stötta föräldrarna i deras föräldraroll men i de fall insatserna inte lett till bättre 

föräldrainitiativ så var skolsköterskorna tvungna att enligt lag ta kontakt med 

socialtjänsten (Regber et al., 2007).  

Det fanns trots allt föräldrar som önskade hjälp efter lång tids kämpande med 

barnens övervikt och blev tacksamma när skolsköterskan uppmärksammade 

problemet. Skolsköterskan upplevde att föräldrarna besatt god kunskap om vilken 

typ av kost som var hälsosam och som barnen borde äta men att de saknade verktyg 

för att motivera dem till bättre kosthållning. Denna osäkerhet som föräldrarna, enligt 

skolsköterskorna, gav uttryck för beskrev Goodell, Pierce, Bravo och Ferris (2008) i 

en studie där de kom fram till att föräldrarna hade en medvetenhet om problemet 

med barnens övervikt/fetma men att de inte alltid visste hur de skulle omsätta 

kunskapen i praktiken (Goodell, Pierce, Bravo, & Ferris, 2008).  

Vid ett fungerande samarbete och aktivt deltagande mellan skolsköterskorna och 

familjerna förbättrades möjligheterna att etablera en bra handlingsplan. 

Skolsköterskorna upplevde också att det var viktigt för föräldrarna att komma till 

insikt om att förändring av ett negativt matbeteende krävde tid och tålamod. Enligt 

Regberg et al. (2007) var det ett positivt tecken när föräldrarna förstått problemet 

och ville vara delaktiga till förändring men de var inte alltid beredda på den 

uppoffring som krävdes av både dem och av barnen för att åstadkomma 

livsstilsförändring.  

De flesta skolsköterskorna uppgav att det i respektive kommun fanns en 

handlingsplan att följa när det gällde övervikt/fetma hos barn. Viktkurvor och BMI 

upplevdes av skolsköterskorna vara de bästa verktygen för att upptäcka och bevisa en 

övervikt/fetma. Viktkurvan ansågs i en studie vara ett viktigt och lättförståeligt 

hjälpmedel vid samtalet med familjerna (Edvardsson et al., 2009). I en annan studie 
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framhävdes BMI-kurvan som det mest favoriserade sättet att informera på eftersom 

uppvisandet av resultatet på kurvan inte ledde till lika kraftiga reaktioner hos 

föräldrarna (Mikhailovich & Morrison, 2007). 

Majoriteten av skolsköterskorna i studien använde sig av motiverande samtal som ett 

redskap för att få föräldrarna att inse problemet med barnens övervikt. Enligt 

Ivarsson Holm och Pantzar (2007) utvecklades motiverande samtal (eng. 

Motivational Interviewing, MI) på 1980-talet främst för att hjälpa alkoholberoende 

människor att öka motivationen till behandling. Motiverande samtal anses idag vara 

tillräckligt evidensbaserat för att användas som behandlingsmetod bland annat i 

arbetet med att förändra människors livsstil. I skolhälsovården kan denna 

samtalsmetodik tillämpas vid exempelvis hälsosamtal och samtal som sker i samband 

med hälsoundersökning. Genom motiverande samtal stimuleras eleven till att ta eget 

ansvar för sin situation samt att eleven får ökad förståelse för ett problem och hur det 

kan lösas. Denna samtalsmetodik kan tillsammans med ett adekvat förhållningssätt 

minska risken för irritation och motargument. Motiverande samtal grundar sig på ett 

empatiskt förhållningssätt där tyngdpunkten läggs på att skapa så goda 

förutsättningar som möjligt för att uppnå förändring. Detta uppnås genom att 

försöka se situationen ur elevens perspektiv samt aktivt visa det (Ivarsson Holm & 

Pantzar, 2007). Föräldrarna har en, i hög grad, avgörande roll i arbetet med att 

förebygga och behandla viktrelaterade problem hos sina barn. Detta arbete kräver att 

föräldrarna får ta del av adekvat information om faktorer som samspelar gällande 

utveckling av övervikt/fetma. Det kan till exempel handla om faktorer i miljö, 

genetiskt arv och påverkan från familjen (Golan & Crow, 2004). 

De flesta skolsköterskor angav att de lade det största ansvaret för att ändra kost och 

motionsvanor på föräldrarna eftersom det vanligtvis är de som står för planering och 

inköp av mat. I en studie av Jackson, Mannix, Faga och Mc Donald (2005) beskrevs 

att föräldrarnas livsstil, umgänge med barnen inkluderat, har stor påverkan på 

barnens matintag och vikt. 

Vid upptäckt av övervikt/fetma kontaktade skolsköterskan föräldrarna via telefon 

eller brev. Föräldrarna erbjöds information och stöttning i form av samtal, broschyrer 

och föräldrastödsgrupper. Sammansättningen av föräldragrupperna kunde se olika 

ut. Ibland träffades barn och föräldrar tillsammans och andra gånger var det endast 

föräldrar som deltog. Vid kraftig övervikt och fetma skickades remiss till skolläkare 
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och barnmottagning för fortsatt handläggning. En central del i skolsköterskans arbete 

är, enligt Golan och Crow, en strävan efter att förse föräldrar till överviktiga/feta barn 

med kunskap och information. Detta kan uppnås genom att låta familjerna delta i 

föräldragrupper (2004). 

För att stötta barnen på bästa sätt delade samtliga skolsköterskor åsikten om att det 

var viktigt att stärka barnens självkänsla, lyfta fram det positiva som barnet 

åstadkommit samt uppmuntra allting, även små framsteg. Det gällde att ge barnen en 

känsla av att de duger som de är. Skolsköterskorna delgav att de undvek att prata vikt 

med barnen utan vände sig uteslutande till föräldrarna. I de fall när barnen själva 

sökte upp skolsköterskan med frågor om sin vikt valde hon främst att motivera till 

rörelse. I en svensk studie betonar författarna vikten av att elevens styrkor och 

förmågor bevaras för att eleven lättare skulle göra mer hälsosamma val (Arnesdotter, 

Olander, & Ragneskog, 2008). Borup och Holstein kom i sin studie fram till att 

överviktiga barn, främst pojkar, lyssnade och tog tillvara på skolsköterskans råd samt 

gick på regelbundna återbesök hos henne (Borup & Holstein, 2010). 

Egna reflektioner 

Ett respektfullt och empatisk förhållningssätt hos skolsköterskan i mötet med 

föräldrarna verkar vara avgörande för hur föräldrarna reagerar på informationen om 

barnens övervikt/fetma. En skolsköterska bör således tänka på att inte göra intrång i 

familjernas privata sfär utan erbjuda hjälp och stöttning när familjerna är redo. Det 

kan ta lång tid för föräldrarna att komma till insikt om barnens/familjens behov av 

hjälp. Det kan ibland vara svårt att få föräldrarna att förstå de konsekvenser som 

barnets övervikt kan leda till, speciellt om de själva bär på övervikt men inte ser det 

som ett problem.  Vi är övertygade om att det är vanligare med ekonomiska hinder än 

vad som framkommit. Sämre ekonomisk status behöver däremot inte vara entydigt 

med dålig kosthållning men kan sätta gränser för i vilken grad barnen kan aktiveras. 

Det kan till exempel handla om svårigheter att få pengarna att räcka till 

medlemsavgifter, träningskläder och dylikt. 

Människor matas ständigt genom media med information om hälsosam livsstil men 

få kan omsätta detta i praktiken. De flesta familjer tävlar mot tiden de har att 

spendera under ett dygn och finner det kanske svårt pressa in mer i sitt redan 

fullspäckade schema. Denna tidspress gör att många därför väljer snabbmat som 
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utväg. Det blir helt enkelt för svårt att göra den uppoffring som krävs för att ändra 

livsstil. Genom att utveckla skolsköterskans färdigheter i att föra motiverande samtal 

tror författarna till denna studie att skolhälsovården skulle nå ut till fler familjer. 

Det är föräldrarna som bär ansvaret för barnens övervikt och innehar därmed 

möjligheterna att göra förändringar i livsstilen med stöd av skolhälsovården. Vi vill 

slutligen betona vikten av att stärka barnens självkänsla och självförtroende för att 

livsstilförändringen ska bli hållbar på sikt, barnen duger som de är. Vi delar en tro om 

att denna studie kan öppna upp möjligheter för skolsköterskorna att få mer stöttning 

i sitt arbete med överviktiga/feta barn. Denna stöttning skulle kunna ges i form av 

utbildning med fokus på att bemöta barn och föräldrar i situationer där det handlar 

om övervikt/fetma samt hur de på bästa sätt kan hantera känslosamma möten. 

Metoddiskussion 

Den kvalitativa metod med frågeformulär som valts för att samla in data på visade att 

den skrivna formen har begränsningar. Anledningen till valet av metod var en 

förhoppning om att skolsköterskorna skulle finna det enklare att svara på 

frågeformulären när de själva ansåg att de hade möjlighet. Det fanns också en 

förhoppning om att skolsköterskorna skulle känna sig mer avslappnade med 

enkätfrågor och därmed våga beskriva djupare upplevelser jämfört med personliga 

intervjuer som kunde leda till att de kände sig utelämnade. Gränsen för när svaren på 

frågeformulären skulle skickas tillbaka var satt en vecka efter att skolsköterskorna 

mottagit dem. Majoriteten av studiedeltagarna valde att besvara frågorna via mail 

och därav dras slutsatsen att det svarssättet fungerade bra. Svaren på 

frågeformulären som mottogs var dock kortfattat skrivna och trots påminnelser tog 

det lång tid att få in svaren. Vetskapen om skolsköterskornas redan pressade 

arbetssituation var anledningen till att denna undersökningsmetod valdes i första 

hand. Skolsköterskorna tillfrågades även i brevet om det gick bra att bli uppringda för 

kompletterande svar. Resultatet av att de fördröjda svaren blev att tidsmarginalen för 

att kontakta skolsköterskorna på nytt krympte vilket i sin tur ledde till att 

kompletteringarna uteblev. Intentionen blev således att göra det bästa med det 

material som insamlats. Det kan finnas många anledningar till den undermåliga 

svarsfrekvensen från skolsköterskorna. Till exempel kan det handla om tidsbrist, 

många förfrågningar gällande andra studier eller att de upplever ämnet som känsligt. 
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En av de tillfrågade skolsköterskorna avsade sig bestämt att delta i studien då hon 

upplevde ämnet som för komplext och undvek i sitt arbete som skolsköterska att ta 

upp ämnet till diskussion. Studien utfördes inom ramen för 

barnsjuksköterskeutbildningen och innefattade barnsjuksköterskor som arbetade 

som skolsköterskor. Samtliga deltagare i studien var kvinnor av den anledningen att 

det inte förekom manliga skolsköterskor på de utvalda skolorna. Variationen gällande 

kön uteblev därmed. Formuleringen av frågorna tolkades av skolsköterskorna på ett 

annat sätt än det förväntade. Syftet med frågorna var att undersöka hur 

skolsköterskan personligen upplevde mötet. Samtliga skolsköterskor besvarade 

frågan utifrån deras tolkning av föräldrarnas upplevelser. Samtliga svar lästes först 

igenom var för sig för att sedan bearbetas tillsammans. Artiklarna har också 

bearbetats och diskuterats tillsammans. Arbetet har inte delats upp utan samtliga 

moment har gjorts tillsammans vilket höjer trovärdigheten av resultatet. Trots ett lågt 

antal deltagare i studien betonas att de upplevelser som lyfts fram i resultatet är 

betydelsefulla och relevanta. 

Förslag på fortsatt forskning 

Vi skulle gärna se en utvidgad undersökning gällande skolsköterskans personliga 

upplevelser av mötet med föräldrar till överviktiga/feta barn. Syftet skulle kunna vara 

vilka känslor och tankar skolsköterskan upplever inför varje sådant möte. Vidare 

skulle det vara av intresse att undersöka hur vanligt förekommande det är att familjer 

av ekonomiska skäl inte kan låta sina barn delta i fritidsaktiviteter samt hur ofta 

skolsköterskan träder in med att söka ekonomiska bidrag. 

Tillkännagivanden 

Vi vill tacka de skolsköterskor som tog sig tid att dela med sig av sina erfarenheter 

kring arbetet med övervikt/fetma till oss och på så sätt möjliggjorde denna studie. Vi 

vill också rikta ett stort tack till vår handledare som stått ut med oss och alla våra 

frågor samt som gett oss stöttning under studiens gång.  
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Umeå Universitet    2013-02-04 

Institutionen för omvårdnad 

 

Angående förfrågan om att medverka i en undersökning  

 

Till berörd skolsköterska 

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 

mot barn och ungdomar vid Umeå Universitet. Syftet med studien är att undersöka 

hur skolsköterskor upplever mötet med överviktiga/feta barn mellan 6 och 12 år och 

deras föräldrar samt hur skolsköterskan upplever sig kunna påverka till en mer 

hälsosam livsstil. 

Enkäten består av fyra öppna frågor och du kan välja om du vill skicka ditt svar per e-

post till adressen xxx@hotmail.com eller om du vill skicka svaren via brev. 

Ert svar kommer att ligga till grund för vår D-uppsats som är vårt examensarbete. 

Deltagandet är helt frivilligt och du kan närsomhelst välja att avbryta utan att ange 

orsak. All insamlad data kommer att raderas när arbetet är klart. Vi har tystnadsplikt 

och din identitet kommer inte att avslöjas. Allt material behandlas konfidentiellt och 

uppgifterna avidentifieras vid sammanställning. 

Vid eventuella frågor eller om ni vill ta del av resultatet vänligen kontakta oss eller 

vår handledare. Vi ser gärna att du skickar svaren så fort som möjligt, 

gärna inom 1 vecka från det att du mottagit frågorna. 

 

Kontaktperson: Kontaktperson: 

 

Maria Andersson Kristina Nironen 

Tel xxxx-xxxxxx Tel xxxx-xxxxxx 

     

Handledare: 

Klas-Göran Sahlén  

xxxx-xxxxxx 

xxx@nurs.umu.se 
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Frågeformulär 

 

1. Hur länge har du arbetat som skolsköterska? 

2. Hur många skolor ansvarar du för? 

3. Vilken typ av utbildning har du? 

4. Din ålder? 

5. Beskriv din upplevelse av att samtala med barn och deras föräldrar 

angående barnets viktproblem? Beskriv gärna ett konkret möte du haft 

som illustrerar dina tankar. 

6. Har du stött på några hinder i mötet med barnen och deras föräldrar? 

Beskriv vilka. 

7. Vad finns det för rutiner som kan hjälpa dig i arbetet med 

överviktiga/feta barn och deras föräldrar?  

8. Vad gör du som skolsköterska för att stötta barn med övervikt/fetma 

samt motivera till en mer hälsosam livsstil? 

 

Svara gärna så utförligt som möjligt då svaren kommer att ligga som 

grund till vårt examensarbete. Vår förhoppning är att resultatet ska 

kunna användas i ett förbättringsarbete inom skolhälsovården. 

 

Tack på förhand! 

Maria & Kristina 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


