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Skolsköterskors erfarenheter av hälsofrämjande arbete med överviktiga barn

-en intervjustudie

Abstrakt

Introduktion: Övervikt och fetma är ett snabbt växande problem som kryper allt längre ner i 

åldrarna, och kan innebära många hälsorisker, såväl fysiska som psykiska. Barn med övervikt 

och fetma löper stor risk att förbli överviktiga även i vuxen ålder. Skolhälsovården spelar en 

betydande roll i arbetet mot övervikt. Syfte: Att beskriva skolsköterskors erfarenheter av 

hälsofrämjande arbete med överviktiga barn. Metod: Individuella semistrukturerade 

intervjuer med åtta skolsköterskor genomfördes. Materialet analyserades med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analyserna resulterade i fyra kategorier och tolv 

underkategorier. Rådgivning, stöd och att göra barn och familjer delaktiga tillhör kärnan i 

skolsköterskans hälsofrämjande arbete med överviktiga barn. Föräldrarna kunde upplevas 

vara både ett hinder och en tillgång i arbetet.  Slutsats: Skolsköterskan behöver vara en god 

samtalspartner, och erbjuda stöd till både elever och föräldrar för att arbetet mot övervikt ska 

bli framgångsrikt. Tydliga riktlinjer förenklar skolsköterskans arbete, och underlättar 

samarbetet med andra yrkeskategorier.

Nyckelord: barn, övervikt, skolsköterskor, erfarenheter, hälsofrämjande arbete, intervju, 

kvalitativ innehållsanalys



The experiences of school nurses working with health promotion for overweight children

-an interview study

Introduction: Overweight and obesity are rapidly growing health problems that are becoming

more frequent at early ages and can lead to many health risks; both physical and 

psychological. Obese and overweight children are at high risk of remaining overweight as 

adults.  The school health service plays a major part in the work against obesity. Aim: To 

describe the experiences of school nurses who work with health promotion in overweight 

children. Method: Individual semistructured interviews with eight school nurses were 

performed. The material was analyzed using content analysis. Results: The analyses resulted 

in four categories and twelve subcategories. Counselling, support and obtaining child and 

parent participation are central in the school nurse’s work with health promotion in 

overweight children. In this work, parents can be seen both as a hindrance and an asset. 

Conclusion: In order to make the work against overweight successful, the school nurse needs 

to be a good dialogue partner and offer support to both students and parents. Clear guidelines 

make the work of the school nurse easier and facilitate the collaboration with other 

professionals. 

Keywords: children, overweight, school nurses, experiences, health promotion, interview, 

qualitative content analyses 
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BAKGRUND

Förekomsten av övervikt och fetma hos barn har de senaste 25 åren ökat drastiskt.

Enligt en global beräkning av Världshälsoorganisationen (WHO) översteg antalet barn under 

fem år med övervikt och fetma 42 miljoner år 2010 (WHO, 2014). Globalt sett är epidemin av

livsstilsrelaterade, så kallade icke smittsamma sjukdomar, ett stort problem i framför allt låg- 

och medelinkomstländer. Till de icke smittsamma sjukdomarna räknas exempelvis hjärt- och 

kärlsjukdomar, kronisk obstruktiv lungsjukdom, astma, cancer och diabetes. En av de 

vanligaste riskfaktorerna för uppkomst av livsstilsrelaterade sjukdomar är just övervikt. Detta 

är ett snabbt växande hälsoproblem bland barn (Kelishadi et al. 2014).

För att definiera övervikt och fetma används ofta Body Mass Index (BMI). BMI räknas ut 

genom att dividera kroppsvikten (kg) med längden (m) i kvadrat. Utifrån denna siffra 

beräknas om ett barn ligger i riskzonen för övervikt och fetma.  För vuxna ligger gränsen för 

övervikt på BMI 25 och för fetma på BMI 30. Eftersom barn inte är färdigvuxna kan inte 

samma definitioner av övervikt och fetma användas för barn och ungdomar som för vuxna.  

För barn och ungdomar mellan 2 och 18 års ålder används istället iso-BMI. Med denna metod 

räknas, med hänsyn tagen till barnets ålder, ett jämförelsetal fram motsvarande en vuxens 

BMI.  Iso-BMI är olika för pojkar och flickor (Ekholm, 2013; Thorén och Claude, 2014). 

BMI eller iso-BMI som mätmetod har vissa begränsningar. Bland annat tar den inte hänsyn 

till andelen kroppsfett respektive muskler. Iso-BMI bör därför användas i kombination med de

tillväxtkurvor som används inom barn- och skolhälsovården (Magnusson och Ljungkrona-

Falk, 2013).

Förekomst av övervikt och fetma bland svenska barn

I en studie av Sjöberg et al. (2011) visade det sig att 17% av 7-9-åringarna i Sverige är 

överviktiga. Av dessa lider 3% av fetma. Enligt Garmy och Sivberg (2007) är övervikt 

vanligare bland flickor (31%) än bland pojkar (19%). Studien gällde barn i 10-årsåldern i 

södra Sverige. Resultatet från en svensk studie (Ekblom, Oddsson och Ekblom, 2004) som 

jämfört förekomst av övervikt och fetma hos 10-, 13- och 16-åriga skolbarn från 1987 till 

2001 visade att prevalensen ökat drastiskt, framför allt bland de äldre barnen. Störst var 

förändringen bland barn med de högsta BMI-värdena. Studien visade också att barn från 

mindre städer eller landsbygd var överviktiga i högre utsträckning än barn från större städer. 

En studie bland skolbarn, 6-13 år, i Umeå visade att den totala förekomsten av övervikt 

fördubblats mellan åren 1986 och 2001. Allvarlig övervikt/fetma hade blivit nästan fem 
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gånger vanligare (Petersen, Brulin och Bergström, 2003). Samtidigt finns tecken på att den 

stora ökningen av barnfetma håller på att plana av något. En studie gjord i Västerbotten visade

att förekomsten av övervikt hos 4-åringar minskade över en femårsperiod, från år 2002 till år 

2007. Bland pojkar minskade förekomsten från 17,2% till 14,2%  och bland flickorna från 

22,3% till 19,3% (Bergström och Blomquist, 2009).

Konsekvenser av övervikt och fetma

Övervikt och fetma innebär många hälsorisker, såväl fysiska som psykiska. Barn med 

övervikt och fetma löper stor risk att förbli överviktiga även i vuxen ålder (Berg, Simonsson 

och Ringqvist, 2005; WHO, 2014). Risken att vid en tidig ålder utveckla hjärtkärlsjukdomar 

och diabetes är överhängande. Detta kan leda till en rad komplikationer och för tidig död. 

Andra komplikationer som kan uppstå på grund av barnfetma är nedsatt insulinkänslighet, 

förändrad hormonutsöndring, inflammation, parodontit och karies, ledbesvär och astma 

(Thorén och Claude, 2014). Barn som lider av övervikt och fetma har också oftare än 

normalviktiga barn en låg självkänsla, och upplever sig mindre nöjda med sin kropp 

(Cornette, 2008). I en studie av Garmy och Sivberg (2007) framkom att barn med övervikt var

mindre fysisk aktiva än de normalviktiga barnen och oftare var trötta i skolan. Barnen hade 

magproblem, huvudvärk och sömnproblem oftare än normalviktiga barn. De var också oftare 

ledsna och oroliga och blev mer retade. Berg, Simonsson och Ringqvist (2005) fann i en 

studie att överviktiga pojkar är mer missnöjda med sin vikt och sitt utseende jämfört med 

normalviktiga pojkar. De har färre vänner och mer frånvaro i skolan. Våld förekommer oftare 

och de har fler somatiska och psykiska symtom. De gjorde också fler suicidförsök jämfört 

med de normalviktiga pojkarna.

Samhällets kostnader för övervikt, fetma och fetmarelaterade sjukdomar beräknades år 2002 

till 2% av den totala budgeten för hälso- och sjukvården i Sverige. Detta motsvarar 3 

miljarder kronor per år. Indirekta kostnader relaterade till detta, såsom sjukfrånvaro och 

förtidspensionering, beräknades kosta samhället lika mycket. Det finns tydliga samband 

mellan stigande BMI och ökade vårdkostnader (Kallings, 2002).

Bidragande orsaker till uppkomst av övervikt och fetma

En viktig bidragande orsak till övervikt och fetma hos barn är ett högt energiintag där socker 

och fett är dominerande. Energiintaget i kombination med låg fysisk aktivitetsnivå bidrar till 

uppkomsten av övervikt (Berg, Simonsson och Ringqvist, 2005). För barn rekommenderas 
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minst 30 minuters fysisk aktivitet per dag. Antalet inaktiva barn som inte utför någon idrott på

fritiden har ökat under de sista decennierna. Att titta på TV och använda datorer har också 

ökat de senaste decennierna, och är en starkt bidragande orsak till den minskade 

aktivitetsnivån (Berg, Simonsson och Ringqvist, 2005; Thorén och Claude, 2014).

Rätt sammansatt kost är viktigt för att bevara hälsa och förebygga sjukdom. Trots att 

majoriteten av befolkningen är medveten om vikten av en näringsrik och varierad kost, har det

visat sig att de flesta äter för lite frukt, grönt och fibrer och för mycket socker och fett 

(Kallings, 2002).  Ett samband kan ses mellan socioekonomisk status och övervikt (Danielzik 

et al. 2004; WHO, 2014). I studien av Danielzik et al. (2004) framkommer det att faktorer 

som övervikt hos föräldrarna, låg socioekonomisk status och hög födelsevikt ökar 

förekomsten av övervikt hos barn. I studien fann författarna också att det fanns könsskillnader

när det gällde påverkande faktorer. Riskfaktorer gällande pojkar var rökande föräldrar och 

ensamhushåll. För flickorna var den främsta riskfaktorn för övervikt låg fysisk aktivitetsnivå. 

Även när det gäller kosten har de socioekonomiska förhållandena betydelse. Kunskapen och 

medvetenheten om god kosthållning är sämre bland lågutbildade personer än bland dem med 

högre utbildning. Högutbildade äter bland annat mer frukt och grönt och mindre fett 

(Kallings, 2002). I Garmy och Sivbergs (2007) studie visade det sig att överviktiga barn mer 

sällan än normalviktiga barn äter frukost och lunch dagligen. Frukt och grönsaker hörde inte 

heller till det vardagliga kostintaget. Även Berg, Simonsson och Ringqvist (2005) fann att 

framför allt överviktiga pojkar har mer oregelbundna matvanor och oftare hoppar över 

frukosten än de normalviktiga pojkarna.

Upptäckt och behandling av övervikt hos barn

Under barnets första levnadsår är det barnhälsovården som genom regelbundna kontroller 

övervakar barnets längd- och viktutveckling, och slår larm om viktutvecklingen kraftigt 

avviker från det förväntade. Vikten förs in på en tillväxtkurva i den barnhälsovårdsjournal 

som följer med barnet upp till skolåldern. Från det år barnet fyller sex år övertas detta ansvar 

av skolhälsovården (Hagelin, Magnusson och Sundelin, 2000).  Behandling av fetma och 

övervikt rekommenderas i dagsläget inte till barn under fyra år utom i undantagsfall (Jansson 

och Danielsson, 2003). Däremot bör en eventuell övervikt uppmärksammas och övervakas av 

barnavårdscentralen (BVC) redan innan fyraårsåldern, särskilt om det finns övervikt i 

familjen. Från sex års ålder bör det bli aktuellt med behandling om barnet utvecklat övervikt 

eller fetma (Jansson och Danielsson, 2003). Tidiga interventioner anses vara betydelsefulla, 
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eftersom en intensiv viktökning redan i 2-3-årsåldern har visat sig kunna leda till kvarstående 

fetma i vuxen ålder (Nader et al. 2006). De behandlingsstrategier som erbjuds överviktiga 

barn är främst baserade på kost, motion och beteendeförändring. SBU (2002) gjorde en 

genomgång av tjugo studier avseende behandling av övervikt och fetma hos barn. Resultatet 

visade att behandlingar baserade på kost, motion och beteendemodifikation gav en 

genomsnittlig viktnedgång på 10 % under ett år, men att resultaten var osäkra på lång sikt 

(SBU, 2002). Enligt Socialstyrelsen finns det inget tillfredsställande hälsodataunderlag för att 

göra nationella uppföljningar av förebyggande insatser mot övervikt hos barn och unga. 

Socialstyrelsen har därför fått Regeringens uppdrag att skapa ett nationellt hälsodataregister 

med barns längd- och viktuppgifter från barnhälsovård och skolhälsovård (Socialstyrelsen, 

2009).

 Förebyggande arbete anses vara den enda möjliga strategin för att hantera det snabbt växande

problemet med fetma. Med tanke på det stora antalet drabbade, de relativt begränsade 

effekterna av de behandlingsmetoder som erbjuds och de enorma kostnaderna för samhället 

bör det förebyggande arbetet prioriteras högt (Eiben och Magnusson, 2013).

Skolhälsovårdens ansvar

Skolhälsovården omfattar alla barn i den obligatoriska skolan. I skollagen står att 

skolhälsovårdens arbete ska vara förebyggande och hälsofrämjande (Skolverket, 2013). 

Hälsofrämjande arbete beskrivs av WHO som arbete främst inriktat på att stärka människors 

förmåga att ta kontroll över sin egen hälsa. Det inbegriper strategier för att stärka grupper i 

befolkningen, utveckla stödjande miljöer och förmedla information och undervisning i 

hälsofrågor (Naidoo och Wills, 2007). Uppdraget för skolhälsovården är att bevara hälsa och 

verka för sunda levnadsvanor hos eleverna. För att uppnå detta är det bland annat viktigt att 

genom hälsoundersökningar tidigt upptäcka problem eller symtom hos elever som kan 

innebära att de är behov av insatser (Socialstyrelsen, 2004). I Socialstyrelsens riktlinjer för 

skolhälsovården (2004) står det bland annat att skolan ska arbeta för att påverka den ökande 

förekomsten av överviktiga barn, med osunda kost- och aktivitetsvanor. Detta kan ske genom 

individuella kontakter eller insatser riktade till en grupp.

I skolhälsovården arbetar skolsköterskan tillsammans med skolpsykolog, skolläkare, 

specialpedagog och kurator (Hillman, 2010). Skolhälsovården samarbetar också med övrig 

skolpersonal, föräldrar och externa aktörer som barnhälsovård, primärvård, 
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ungdomsmottagningar, och sociala myndigheter (Socialstyrelsen, 2004). I den nya skollagen 

(2010:800), som trädde i kraft den 1 augusti 2010, infördes en samlad elevhälsa, med krav på 

tillgång till skolsköterska, skolläkare, kurator, samt personal med specialpedagogisk 

kompetens (Skolverket, 2013). Begreppet "elevhälsan" ersätter den gamla skolhälsovården. I 

föreliggande studie har vi dock valt att behålla begreppet "skolhälsovård", eftersom ett flertal 

författningar och referenser är skrivna innan 2010, och därmed använder sig av denna 

beteckning.  

Ett viktigt verktyg för skolsköterskan är de hälsobesök som genomförs vid bestämda tillfällen 

under skoltiden. Hälsobesöket inbegriper en kroppslig undersökning samt ett samtal med 

eleven om dennes hälsa, och situation på skolan. Hälsosamtalen genomförs i årskurs ett, fyra, 

sju eller åtta samt första året på gymnasiet. Syftet med hälsosamtalen är bland annat att få 

elever att tänka på ett nytt sätt för att se samband mellan eventuella hälsoproblem och den 

egna livsstilen. Hälsosamtalet är också ett tillfälle för skolhälsovården att skapa en relation 

med eleven, och att skapa ett förtroende som kan leda till spontana besök längre fram om 

eleven får problem eller svårigheter (Socialstyrelsen, 2004).

Nationella riktlinjer

SBU fastställer i sin rapport från 2004 att det är möjligt att förebygga fetma hos barn och 

ungdomar genom enkla skolbaserade program som informerar och stimulerar till bättre vanor 

avseende mat och dryck, i förening med fysisk aktivitet (SBU, 2004). Trots detta finns det 

idag inga nationella riktlinjer för hur det förebyggande arbetet mot övervikt och fetma inom 

skolhälsovården ska utformas. Istället har en majoritet av landstingen formulerat egna 

riktlinjer. Socialstyrelsen fick i december 2011 i uppdrag av regeringen att sammanställa och 

sprida kunskap om effektivt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete inom 

mödravården, barnhälsovården och elevhälsan, när det gäller goda matvanor och fysisk 

aktivitet. I denna sammanställning konstateras att det finns otillräckligt vetenskapligt underlag

för att fastställa effekten av exempelvis kvalificerade rådgivande samtal för att få barn att 

förbättra sina matvanor och öka sin fysiska aktivitet. Det finns också ett stort behov av mer 

forskning i svensk kontext, exempelvis inom elevhälsan (Socialstyrelsen, 2013).
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Aktuell forskning

I en amerikansk studie av Steele et al. (2011) beskrivs att skolsköterskor upplever brist på 

kunskap, tid, och organisatoriskt stöd som ett hinder för att diskutera vikt med elever och 

deras föräldrar. Även personliga viktproblem sågs som ett hinder, eftersom sköterskorna 

ansåg sig vara dåliga förebilder om de själva var överviktiga. Bristande motivation hos barnet 

och dess föräldrar, rädsla för negativa reaktioner från föräldrarnas sida, och svårigheter att 

etablera en relation med eleven eller dennes familj var andra exempel på hinder för att ta upp 

viktrelaterade problem med elever. En svensk studie (Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten, 

2009) bland BVC-sköterskor visade att föräldrar ofta mötte påståendet om att deras barn var 

överviktigt med förnekelse, blev defensiva och kom med undanflykter. Sköterskorna upplevde

dessa reaktioner som svåra att hantera. De upplevde också att frågan om vikt var svår att ta 

upp, särskilt om barnets förälder själv var överviktig. En stark relation mellan sköterskan och 

föräldern sågs som en stor hjälp i samtalet om vikt.

Moyers, Bugle och Jackson (2005) visade att amerikanska skolsköterskor var väl medvetna 

om hälsoriskerna med övervikt och fetma. De flesta tyckte att frågan var viktigt att prioritera, 

och att skolan borde göra mer för att förebygga övervikt och fetma bland barn. 

Skolsköterskorna upplevde dock att de hade bristande kompetens när det gäller att erbjuda 

behandling för övervikt och fetma hos barn. En tredjedel av skolsköterskorna i studien 

rekommenderade inte behandling som kunde leda till viktnedgång, och hälften erbjöd denna 

behandling endast om elevens föräldrar själva efterfrågade hjälp. Magnusson, Kjellgren och 

Winkvist (2012) beskriver att svenska skolsköterskor har otillräckliga kunskaper i näringslära,

och därför erbjuder svårbegripliga och ibland motsägelsefulla råd till överviktiga barn och 

deras familjer angående kost och vikt. Skolsköterskorna upplevde det extra svårt att ge råd 

angående kosten till familjer med en annan matkultur än den traditionella svenska.

En svensk studie av Müllersdorf et al. (2010) visade att en skriftlig handlingsplan kan vara ett 

viktigt stöd för skolsköterskor i arbetet med överviktiga barn. Skolsköterskorna i studien 

upplevde arbetet med överviktiga barn som givande och meningsfullt, men ofta svårt och 

känsligt. Handlingsplanen upplevdes som ett användbart verktyg som hjälpte sköterskorna att 

strukturera sina samtal och ta upp svåra ämnen i samtalet med elever och föräldrar.

Behovet av förebyggande åtgärder är stort gällande barn med övervikt och fetma, inte minst 

på grund av den ökade risken för följdsjukdomar och för tidig död (Danielzik et al. 2004). 
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Även WHO (2014) poängterar betydelsen av att prioritera ett förebyggande arbete av övervikt

och fetma hos barn.  Kelly et al. (2013) beskriver att svår fetma hos barn kräver 

uppmärksamhet och klinisk ledning för att motverka lidande för den drabbade, och för att 

minska de ekonomiska kostnaderna som i framtiden kommer att drabba hälso-och sjukvården 

som följd av den ökande förekomsten av övervikt och fetma.

Teoretisk referensram - Joyce Travelbee

Joyce Travelbee beskriver omvårdnad som en som en mellanmänsklig process där exempelvis

sjuksköterskan hjälper en individ eller en familj att förebygga eller bemästra upplevelser av 

sjukdom och lidande och att vid behov finna mening i dessa upplevelser (Kirkevold, 2000). 

För att nå dit är det av stor betydelse att befrämja individens känsla av hopp. Hoppet är knutet 

till en positiv förväntning att det är möjligt att uppnå en förändring eller förbättring i 

framtiden (Kristoffersen, 1998). Travelbee betonar att varje människa är en unik oersättlig 

individ. Även om vi alla får del av allmänmänskliga erfarenheter såsom sjukdom eller 

lidande, är individens upplevelse av dessa erfarenheter bara hennes egna. Allt som kan 

inverka negativt på individers hälsa och välbefinnande faller enligt Travelbee inom 

sjuksköterskans ansvarsområde. Ett mål för omvårdnaden är att förebygga sjukdom och 

lidande, och att främja hälsa. Omvårdnadsprocessen, så som Travelbee beskriver den innebär 

att sjuksköterskan 1. observerar och utforskar om en person har ett omvårdnadsbehov, 2. 

bekräftar sin bedömning genom att samtala med patienten själv, 3.  bedömer om hon/han som 

vårdare kan tillgodose detta behov, och i annat fall hänvisar till en annan vårdgivare, och  4. 

planerar hur omvårdnadsbehoven ska tillgodoses (Kirkevold, 2000).

Kommunikation är ett centralt begrepp inom Travelbee´s omvårdnadsteori, och samtalet är ett 

av sjuksköterskans viktigaste redskap.  Kommunikation är en ömsesidig process där personer 

förmedlar eller delar tankar och känslor, och den gör det möjligt för sjuksköterskan att skapa 

en mellanmänsklig relation till individen (Kirkevold, 2000). Denna relation utvecklas genom 

olika stadier; det första mötet, framväxt av identiteter, empati, sympati, och slutligen 

ömsesidig förståelse och kontakt (Kristoffersen, 1998).  En effektiv kommunikation ingår i 

det Travelbee beskriver som ett "terapeutiskt användande av sig själv". Det kräver färdigheter 

som förmågan att tillämpa kunskap, sensitivitet och känsla för ”timing” (Kirkevold, 2000). 

Skolsköterskan använder sig i hög utsträckning av samtalet för att skapa en förtroendefull 

relation till en elev, och för att insamla de uppgifter hon behöver för att kunna påbörja en 

omvårdnadsprocess. I denna studie fokuseras på skolsköterskans hälsofrämjande arbete 
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snarare än fysisk sjukdom. Travelbee´s teori används som en teoretisk utgångspunkt i 

diskussionen kring hur skolsköterskan möter barn med övervikt och fetma, och deras 

föräldrar.

PROBLEMFORMULERING  

Trots att forskningen visar att förebyggande arbete mot övervikt och fetma hos barn är ett 

område som bör prioriteras, och trots den betydelsefulla roll skolhälsovården kan spela i detta 

arbete, finns få studier som beskriver svenska skolsköterskors hälsofrämjande arbete med 

överviktiga barn, och hur de ser på sin egen roll. Eftersom inga nationella riktlinjer eller 

handlingsplaner finns ligger mycket av ansvaret för att hjälpa och handlägga dessa elever på 

den enskilda skolsköterskan, och skillnaderna i arbetssätt mellan olika skolor och olika 

kommuner kan därför vara stora.

Syftet med denna studie är att beskriva skolsköterskors erfarenheter av hälsofrämjande arbete 

bland barn med övervikt och fetma för att ta reda på vilka hindrande och underlättande 

faktorer de upplever i sitt arbete, vilka strategier de arbetar efter, hur de ser på sin egen roll, 

och hur de upplever samarbetet med andra yrkeskategorier och mötet med barnen och deras 

föräldrar. En förhoppning med studien är att den kan bidra med kunskap som kan vara till 

hjälp i utformandet av tydligare riktlinjer för hur skolhälsovården ska omhänderta och stötta 

överviktiga barn och motivera dem till en hälsosammare livsstil.

SYFTE

Att beskriva skolsköterskans erfarenheter av hälsofrämjande arbete med överviktiga barn.

METOD

Design

För denna studie valdes en kvalitativ metod, med induktiv ansats. Kvalitativa 

forskningsmetoder används enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) för att få veta 

mer om mänskliga fenomen som uppfattningar, erfarenheter, upplevelser, förväntningar och 

attityder. Inom kvalitativ forskning eftersträvas inte en objektiv sanning utan omvärlden ses 

som komplex, subjektiv och beroende av sammanhanget. Tolkningen av människors 

berättelser bör göras med medvetenhet om deras personliga livsvillkor och historia. En text 

har inte en given mening, utan flera olika tolkningar kan vara giltiga. En induktiv ansats 

innebär en förutsättningslös analys av texter utan någon på förhand utarbetad modell eller 
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teori. Den kan vara baserad på människors berättelser om sina erfarenheter och upplevelser av

situationer. Upplägg och design av rubriker och referenser i föreliggande studie utgår från 

riktlinjer för publicering av artiklar i den vetenskapliga tidskriften The Journal of School 

Nursing (Bilaga 1).

Urval

Inklusionskriterierna i studien var att informanterna skulle vara yrkesverksamma 

skolsköterskor, och arbeta vid låg- eller mellanstadieskolor. Inga krav på antal 

yrkesverksamma år ställdes för medverkan. Intervjuerna gjordes i två mellanstora städer inom

samma län, i mellersta Sverige. Informanterna var mellan 36 och 60 år och hade mellan 2 och 

15 års erfarenhet inom skolsköterskeyrket. Totalt intervjuades 8 skolsköterskor. Samtliga var 

kvinnor.

Författarna tog kontakt med verksamhetschefen för skolhälsovården i respektive kommun. Ett

brev skickades ut via e-post (Bilaga 2), där syftet med studien presenterades och en formell 

förfrågan gjordes för att få godkännande att utföra intervjuerna. När godkännande från 

verksamhetscheferna inhämtats, skickades en förfrågan om att delta i studien ut till 

informanterna via e-post (Bilaga 3). I inbjudan ingick information gällande studiens syfte, 

tillvägagångssätt, samt att allt skedde på frivillig basis och att alla uppgifter behandlades 

konfidentiellt. I brevet fanns även kontaktuppgifter till författarna och handledaren. Tid och 

plats för intervjuerna bestämdes av informanterna för att de skulle ha möjlighet att finna sig 

tillrätta i intervjusituationen. Alla informanter avidentifierades.

Datainsamling

Data samlades in genom kvalitativa intervjuer. Den kvalitativa forskningsintervjun bygger på 

samtal mellan personer, och ett utbyte av åsikter inom ett tema med gemensamt intresse 

(Kvale och Brinkmann 2009). Den försöker förstå världen ur de intervjuades synvinkel, och 

utveckla innebörden i människors erfarenheter (Kvale, 1997).

Intervjufrågorna var av semistrukturerad typ där frågor ställdes utifrån en utarbetad 

intervjuguide (Bilaga 4). En semistrukturerad intervju karaktäriseras av öppna frågor. 

Utrymme finns för diskussion och samtal kring andra intressanta ämnen som avviker från 

huvudfrågorna (Justesen och Mik-Meyer, 2011). I en kvalitativ forskningsintervju bör 

intervjuaren enligt Kvale (1997) vara kritiskt medveten om sina egna förutsättningar. Målet är
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inte främst att presentera på förhand formulerade frågor eller analyser, utan att visa öppenhet 

inför nya och oväntade fenomen. Intervjuaren bör visa nyfikenhet och lyhördhet, och under 

intervjun vara kritisk mot sina egna antaganden och hypoteser.

Författarna gjorde först en pilotintervju för att få en uppfattning om hur väl intervjuguiden 

täckte studiens syfte. Pilotintervjun utföll väl och inkluderades i datainsamlingen. Därefter 

utfördes de resterande sju intervjuerna. Samtliga intervjuer inleddes med frågan”Hur går du 

till väga när du ser att ett barn börjar bli överviktigt?”. Intervjuerna spelades in med hjälp av 

ljudupptagningsutrustning.

Analys

Materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys, inspirerad av Graneheim och 

Lundman (2004). Denna metod kännetecknas av att fokus ligger på ämnet och sammanhanget

och betonar skillnader och likheter i textens innehåll.  Författarna transkriberade det inspelade

materialet ordagrant efter att intervjuerna genomförts. När alla intervjuerna transkriberats 

lästes allt textmaterial ett flertal gånger för att få en helhetsbild av textens innehåll. Ord, 

meningar och textstycken som svarade mot studiens syfte urskiljdes från omgivande text. I 

nästa steg kondenserades meningsenheterna, vilket innebär att texten kortas ner samtidigt som

den centrala kärnan i texten bevaras (Lundman och Hällgren Graneheim, 2008). 

Meningsenheterna försågs med en siffra, utifrån intervjunummer, för att underlätta återgång 

till enheternas ursprung i texten under analysprocessen. De kondenserade meningsenheterna 

abstraherades, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär ett försök att lyfta dem 

till en högre abstraktionsnivå, och försågs sedan med koder. Koderna beskriver textens 

innehåll, och skapas med hänsyn till meningsenhetens sammanhang (Lundman och Hällgren 

Graneheim, 2008). Koderna jämfördes och diskuterades och sorterades därefter utifrån 

likheter och skillnader in i underkategorier, som sedan sammanfördes till kategorier. 

Materialet resulterade så småningom i fyra kategorier och tolv underkategorier. Exempel på 

analysprocessen visas i tabell 1.
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Tabell 1. Exempel på analysprocess

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet

Kod Underkategori Kategori

"...alla dom där 
småsakerna..och 
peppa dom att det är 
också att röra på sig. 
Att man måste inte 
gå till hockeyhallen 
för att röra på sig, 
utan man kan göra så
mycket annat.."

 

peppar elever att 
göra småsaker, man 
måste inte gå till 
hockeyhallen för att 
röra på sig

uppmuntrar till 
vardagsmotion

rådgivning och stöd att informera och ge 
stöd

"..Vill du  att jag ska 
prata med dina 
föräldrar?" "äähh.." 
Då får man ju...de 
vill ju inte det. Och 
då måste man 
respektera elevens 
önskan. Så är det 
ju..."

man måste 
respektera om elever
inte vill att man 
kontaktar deras 
föräldrar

respektera elevens 
vilja

respekt och 
lyhördhet

att vara en god 
samtalspartner

"...och idrottslärarna 
skulle nog vilja ha 
ännu mer samarbete,
men det hinns inte 
alltid med..."

mer samarbete med 
idrottslärarna hinns 
inte med

tidsbrist hinder för 
samarbetet med 
lärarna

samarbete inom 
skolan

att samarbeta med 
andra

"...men det kan vara 
lite svårt beroende 
på åldern på barnen, 
för det är ju inte dom
som bär hem maten 
eller ställer fram 
maten där hemma.."

det är inte barnen 
som handlar och 
ställer fram maten

föräldrarna handlar 
hem maten

föräldrarna ett hinder att möta familjer

Etiska överväganden

En viktig etisk aspekt att ta hänsyn till vid samtliga forskningsstudier är kravet på informerat 

samtycke, det vill säga att undersökningspersonerna fått information om studiens syfte och 

upplägg samt eventuella risker som deltagandet kan innebära. Personerna ska också delta 

frivilligt i projektet, och ha rätt att dra sig ur när som helst utan att det ger upphov till några 

negativa konsekvenser (Kvale, 1997). I föreliggande studie informerades deltagarna om detta 

via den skriftliga inbjudan. En annan viktig princip är konfidentialitetskravet, det vill säga att 

privata data som kan identifiera undersökningspersonerna inte kommer att redovisas (Kvale, 

1997). Vid intervjuer bör hänsyn tas till att känsliga ämnen kan behandlas och att det därför är

av stor vikt att värna konfidentialiteten för informanten i fråga, samt andra personer eller 
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institutioner som nämns (Kvale och Brinkmann, 2009). Författarna har i föreliggande studie 

tagit bort alla namn eller andra uppgifter som kan härleda identiteten till informanterna ifråga 

innan data redovisas. Henriksson och Månsson (2006) menar att en viktig regel vid forskning 

är att den inte får skada någon enskild person eller grupp. Rätten till anonymitet handlar om 

tillit till att författaren skyddar identiteten i alla tänkbara situationer, något som författarna till 

denna studie tagit hänsyn till. Inspelat material har i efterhand raderats.

RESULTAT

Utifrån studiens syfte, som var att undersöka skolsköterskors erfarenheter av hälsofrämjande 

arbete med överviktiga barn framkom fyra huvudkategorier; skolsköterskans roll är att 

informera och ge stöd, att vara en god samtalspartner, att samarbeta med andra och att möta 

familjer. Kategorier och underkategorier presenteras i tabell 2.

Tabell 2. Kategorier och underkategorier

Kategorier Underkategorier

Att informera och ge stöd Kartläggning

Rådgivning och stöd

Elevens delaktighet

Verktyg och strategier

Att vara en god samtalspartner Visa respekt och lyhördhet

Ha rak kommunikation

Behandla ett känsligt ämne

Att samarbeta med andra Samarbete inom skolan

Samarbete med andra yrkeskategorier

Arbeta efter riktlinjer

Att möta familjer Föräldrar som ett hinder

Föräldrar som en tillgång

Intervjuerna gjordes i två kommuner, kommun (A) och kommun (B). Det framkommer 

skillnader i tillvägagångssätt gällande arbetet kring överviktiga barn i skolan.  

Att informera och ge stöd

I studien framkommer att skolsköterskans arbete mot övervikt till stora delar består av att 

informera och stötta både elever, föräldrar, lärare och övrig personalen på skolan, liksom att 

förmedla kunskap om exempelvis goda matvanor, och betydelsen av att röra på sig. För att 

denna kunskap ska omsättas till handling är det betydelsefullt att eleven är delaktig, och att 
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stötta och uppmuntra de steg till förändring eleven tar. Skolsköterskorna använder sig av mer 

eller mindre medvetna verktyg och strategier för att kunna nå dessa mål.

Kartläggning

Skolsköterskorna i studien anser att övervikt är ett komplext problem. De nämner många 

faktorer som de anser bidrar till uppkomsten av övervikt. Om det visar sig att ett barn är 

överviktigt kontaktar skolsköterskan föräldrarna, och erbjuder ett samtal om kost och 

matvanor. Vid detta samtal försöker skolsköterskan kartlägga barnets vardag, och skapa sig en

samlad bild av barnets matintag och hur mycket han eller hon rör på sig. Ofta får barnet själv 

prata först, men föräldrarna kan komma med viktiga kompletterande upplysningar. Samtliga 

skolsköterskor återkommer till uppfattningen att övervikten ofta är ett familjeproblem.

"...Ofta är det ju så också att föräldrarna ser likadana ut. Familjebilden ser så ut och det...det

är ju nåt som man inte gör rätt."

Som exempel på faktorer som bidrar till uppkomsten av övervikt nämner skolsköterskorna 

bland annat ett allt för stort intag av godis, chips, snacks och söta drycker, en allt för 

stillasittande livsstil med mycket tid framför TV eller dator, och att synen på vad som är en 

normalportion förändrats. Föräldrar har svårt att sätta gränser för sina barn, och trots att de vet

hur de egentligen ska äta för att inte bli överviktiga klarar de inte av att följa råden. Andra 

faktorer som nämns är att det råder brist på aktiviteter för barn, och att det kräver tid och 

pengar att låta barnen gå i exempelvis fotbollsskola;

”Många av barnen som finns på mitt skolområde kommer från familjer som inte har det så 

bra ekonomiskt ställt, så dom har inte möjlighet att låta barnen gå på fotbollsskola eller 

andra aktiviteter som kostar. Då får det vara. " (2)

Skolsköterskorna upplever att det är vanligare med övervikt bland barn som bor i 

ytterområden och spekulerar i om avstånden till olika fritidsaktiviteter kan vara en bidragande

orsak till detta. Skolsköterskorna tar också upp att uppfattningen i samhället om vad som är 

ett normalviktigt barn har förändrats. Detta gäller i hög grad även skolsköterskorna själva;

”..sen tror jag att man tappar lite perspektivet...Man kan ju träffa barn som är magra till 

exempel, som 6-åringar när man väger dem, och man tänker "Gud va mager hon är!" och sen
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för man in det på kurvan, och då ser man ju att den är normal. Vi vuxna har nog tappat lite 

perspektivet på vad som är normalt. En normal unge är ganska mager i vissa åldrar..." (1)

Vissa av skolsköterskorna beskriver också hur de inte alltid utgår från viktkurvan i sin 

bedömning om huruvida ett barn är överviktigt, utan istället litar till sin egen kliniska blick;

”..kurvan visar övervikt, men barnet framför dig ser normalväxt ut. Då vill man ju inte visa 

kurvan, utan säger bara "Du växer bra..” ”  (7)

Rådgivning och stöd

Utifrån informationen som framkommer i samtalet med eleven och föräldrarna erbjuder 

skolsköterskan extra råd och stöd till överviktiga barn och deras föräldrar. Flera av 

skolsköterskorna kan utöver samtal också erbjuda gruppträffar för överviktiga barn i 

landstingets regi. De råd skolsköterskorna ger till överviktiga barn är att ha en god 

måltidsordning, och inte hoppa över måltider, att försöka röra på sig varje dag, att minska ner 

på godis, snacks och läsk och att äta mycket frukt och grönt. Skolsköterskorna försöker också 

fokusera på det positiva; på det eleven gör rätt, och peppa honom eller henne att fortsätta;

”..så det är liksom mer fokus på…allt dom redan gör, och så får man som peppa dom därifrån

att ”En liten stund till!” ”Cykla ett varv till!” " (1)

Några av skolsköterskorna lägger mer fokus på fysisk aktivitet än på vad barnen äter och inte 

äter, och uppmuntrar till vardagsmotion. De föreslår elever att om möjligt gå till skolan istället

för att få skjuts, och att inte sitta stilla långa stunder framför datorn. Till föräldrarna erbjuder 

skolsköterskorna stöd i att lära sig sätta gränser och hjälp att hitta fritidsaktiviteter som kan 

passa utifrån elevens behov. Skolsköterskorna ger inte bara information till överviktiga elever,

utan försöker prata med alla elever om betydelsen av att äta rätt och röra på sig.

Elevens delaktighet

Skolsköterskorna betonar att det är av stor betydelse att få eleven själv delaktig i åtgärderna 

för att minska övervikten. Hur mycket råd och information skolsköterskan än ger, ger det 

inget resultat om eleven själv inte blir medveten om sitt problem, och kommer till en punkt 
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där han eller hon är beredd att göra något åt det. Först när eleven själv kommer till insikt, når 

en gräns eller en vändpunkt, är han eller hon motiverad att följa råden och göra en förändring;

”Ja, det kan ju vara just det där..jaa...att de inte vill äga sitt problem. De vill inte inse, eller 

de tycker att...det kan också vara att man tycker det är jobbigt. Om inte dom äger 

problematiken så hjälper det inte hur mycket råd jag ger..." (3)

Skolsköterskorna uttrycker det som att de "sår frön" till förändring, men först när eleven själv 

är mogen kommer dessa frön att resultera i ett förändrat beteende;

”..och då tänker jag att vi har sått frön, hela vägen...och ...den här eleven kom till en gräns 

där han kände själv att ”Ja, nu vill jag ta tag i det här och göra alla de där sakerna vi har 

pratat om” ” (4)

Det är viktigt att ta vara på elevens egna förslag på vilka förändringar han eller hon kan göra 

när det gäller exempelvis matvanor och fysisk aktivitet. Skolsköterskorna upplever att barnen 

är mer benägna att genomföra förändringarna, om de själva kommit med förslagen.

Använda verktyg och strategier

Alla skolsköterskorna i studien använder sig av verktyg och strategier för att underlätta sitt 

arbete.  Flera skolsköterskor nämner Motiverande samtalsteknik, MI, i intervjuerna. De flesta 

skolsköterskor hade fått en kortare utbildning i MI. I en av kommunerna hade 

skolsköterskorna också fått ett skriftligt utbildningsmaterial i form av en bok de själva fick 

läsa. Några av skolsköterskorna försöker införliva MI i arbetet med överviktiga elever, och de 

tycker alla att metoden är användbar. Det framkommer dock också att många tycker att 

tekniken är svår, och att de tycker sig behöva mer träning för att kunna använda sig av den;

”.. det är ju en teknik då...som är väldigt bra. Som man behöver bli påmind om..behöver 

jobba med. Man lär sig det inte på en gång. ”Man har ju det här gamla sättet att jobba, men 

motiverande samtal är en helt annan teknik, som är super...” ” (8)

Ett verktyg samtliga skolsköterskor använder sig av är tillväxtkurvan. Kurvan ses som ett bra 

hjälpmedel eftersom den gör övervikten tydlig för föräldrar, och är en bra utgångspunkt för 

samtal;
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”..jag tycker att tillväxtkurvan är jättebra att använda sig av och det blir tydligt också för 

familjen för då kan man ju peka på den och prata med föräldern ut ifrån den.."  (2)

Matpyramiden och tallriksmodellen är andra verktyg skolsköterskorna använder sig av, och 

att visa bilder av en mattallrik för att ge barnen en uppfattning om hur stor en normalportion 

är. Skolsköterskorna kan också använda strategier som att gå och äta samtidigt med eleverna, 

och peppa dem att exempelvis ta mycket grönsaker på tallriken. Flera uppger också att de 

samtalar med barnen om att "växa i sin vikt" istället för att gå ned i vikt, eller banta;

”..vi pratar aldrig om bantning. Vi pratar alltid om att "växa i sin vikt". Att man kan stå kvar 

på den vikt man är..och så småningom så blir man längre och det rätar ut sig.."  (4)

Några av skolsköterskorna tycker att de saknar strategier för att arbeta med övervikt, och att 

de inte har de rätta verktygen.

Att vara en god samtalspartner

Utifrån intervjuerna framkommer att en del av skolsköterskans arbete är att vara en god 

samtalspartner. Samtalet är av stor betydelse för att nå fram till och kunna hjälpa en elev med 

övervikt. Skolsköterskorna i studien belyser några aspekter som är av vikt för att skapa en god

kommunikation med elever och deras familjer; att visa respekt och vara lyhörd, att vara rak i 

kommunikationen, och att ha fingertoppskänsla när ämnet övervikt behandlas, eftersom det av

många upplevs svårt och skamfyllt. Flera av skolsköterskorna beskriver denna del av arbetet 

som en svår balansgång.

Visa respekt och lyhördhet

Att visa respekt och lyhördhet innebär bland annat att acceptera när en elev, eller en förälder, 

inte vill ha skolsköterskans hjälp. Flera skolsköterskor beskriver hur de kan känna oro, 

frustration och maktlöshet när de på flera olika sätt försöker hjälpa en elev eller en familj, 

men hjälpen inte tas emot, och de ser eleven öka allt mer i vikt.  Skolsköterskor kan erbjuda 

hjälp, men det är frivilligt för familjen om de vill ta emot hjälpen; 

”..men ibland kan man stöta på föräldrar som inte vill att vi ska göra nånting, och då kan vi 

inte göra nånting heller. Då kan vi inte ta de här extra viktkontrollerna utan det är ett 

erbjudande ifrån oss...ja så att vi tvingar inte..” (4)
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Om en elev på högstadiet inte vill att skolsköterskan ska kontakta dennes föräldrar angående 

övervikten, gör hon inte det, utan respekterar elevens önskan. Respekt och lyhördhet innebär 

även att lyssna på familjens önskemål om hur skolsköterskan utformar arbetet för att hjälpa en

överviktig elev; exempelvis hur täta kontroller och hur lång uppföljning hon har. Att vara 

lyhörd innebär också att försöka höra det eleven kanske inte säger högt. Skolsköterskorna 

beskriver hur elever kan komma till dem under andra förevändningar, trots att det egentligen 

är övervikten de vill prata om;

”..de kommer för att de har ont i en fot eller ett knä fast det är egentligen det här de vill prata

om..men får vara lite lurig och klurig i hur man ställer frågorna till dem..."  (8)

Ha rak kommunikation

Flera av skolsköterskorna beskriver att rak och tydlig kommunikation är av betydelse, och att 

detta ofta uppskattas av föräldrarna. Samtidigt är många rädda för att såra, och är därför 

försiktiga med vilka ord de väljer när det kommer till frågan om övervikt. En skolsköterska 

tycker själv att hon har svårt att använda ordet "fet" om ett kraftigt överviktigt barn, men 

tycker samtidigt att man ska kalla saker vid deras rätta namn;

 

”..jag har själv svårt att kalla barnen feta, men de är feta om de har ett BMI över 27...och att 

man nämner saker vid deras rätta namn..."  (5)

Skolsköterskorna anser att rädslan att såra inte får bli så stor att de undviker att ta upp 

övervikten med föräldrarna. För barnens skull är det viktigt att vara tydlig med de hälsorisker 

som finns med övervikt. Skolsköterskornas erfarenheter är att barnen far illa när ingen vågar 

prata om deras övervikt;

”Det jobbigaste är att ingen pratar om det..att man mår dåligt av det men ingen tar upp det" 

(8)

Behandla ett känsligt ämne

Samtliga skolsköterskor är överens om att övervikt är ett känsligt ämne att ta upp. Att 

föräldrarna till de överviktiga eleverna ofta själva är överviktiga gör frågan ännu känsligare. 

Att vara överviktig förknippas med känslor av skuld och skam, och skolsköterskorna är rädda 
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att såra eleven eller föräldrarna. Föräldrarna tycker ofta att de misslyckats om deras barn blivit

överviktiga;

”..utan att skuld- eller skambelägga. Det är mycket skam i att vara överviktig. Och det är 

allra helst från föräldrarna. Dom tycker ju många gånger att dom har misslyckats när barnen

blir tjocka..." (5)

Ibland har föräldrar upplevt sig bli kränkta av skolhälsovården eller av barnklinikens läkare, 

och är därför extra känsliga. I intervjuerna framkommer att det ibland inte finns någon rapport

om övervikt i journalen när barnen flyttas över från BVC till skolhälsovården, trots att ett barn

är överviktigt. Detta anser skolsköterskorna kan bero på att övervikten är ett så känsligt ämne 

att BVC-sköterskorna gärna undviker att ta upp det, av rädsla för att såra föräldrarna. Det är 

inte bara rädslan att skuldbelägga eller såra föräldrar som gör övervikt till ett känsligt ämne. 

Skolsköterskorna är också rädda att barnen ska ta illa vid sig, eller känna att de inte duger som

de är. Flera skolsköterskor nämner också rädslan för att elever som börjar tänka på mat och 

vikt ska gå för långt, och utveckla en osund viktfixering, eller i värsta fall en ätstörning;

”Det är lite svårt balansgång för man vill inte att det ska fara åt andra hållet, att dom börjar 

banta eller att det blir så..” (1)

Även föräldrar hyser ofta denna oro, och är därför ibland ovilliga till att skolsköterskan tar 

upp och pratar om övervikten med eleven. Skolsköterskorna är rädda för att överviktiga elever

ska känna sig utpekade om de får specialbehandling; som exempelvis extra idrottslektioner.  

Flera skolsköterskor poängterar också att de aldrig säger till ett barn att han eller hon är tjock, 

utan bara att det vore bra om han eller hon inte ökade mer i vikt.

Att samarbeta med andra

Ut ifrån de intervjuer som gjordes framkommer det att skolsköterskorna ofta har ett gott 

samarbete inom skolan. Riktlinjer kring handläggning och samarbete med andra vårdgivare 

skiljer sig åt en del beroende på i vilken kommun intervjuerna utfördes. Något som 

framkommit i alla intervjuer är att dessa barn behöver prioriteras för att problemen inte ska 

förvärras och kvarstå i vuxen ålder, vilket kan medföra olika hälsorisker.
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Samarbete inom skolan

Det framkommer i intervjuerna att skolsköterskorna ofta har ett gott samarbete med andra 

yrkeskategorier inom skolan. Skolsköterskorna har ett nära samarbete med skolläkarna när det

gäller barn med övervikt och fetma. Om skolsköterskan bedömer att det är aktuellt, kontaktas 

skolläkaren som då gör en allmän undersökning och remitterar vidare till barnklinikens läkare 

och dietist;  

”Är barnen feta ringer jag hem och ordnar tid hos skolläkaren som gör en allmän 

undersökning och skriver remiss till dietist eller läkare på barnkliniken”(6)

Skolsköterskor upplever också att de har ett gott samarbete med skolans idrottslärare. 

Idrottslärarna kan ofta hjälpa till och stötta de överviktiga barnen med extra övningar eller 

separata duschar och omklädningsrum. Önskemål framkommer även om mer tid till 

samarbete med skolans idrottslärare. Några av skolsköterskorna upplever att de har ett gott 

samarbete med ämneslärarna. Ibland kommer lärarna till skolsköterskan om de har synpunkter

kring någon elevs hälsotillstånd;

”..vi pratar rätt mycket med lärarna för dom ser ju att ”den här har gått upp i vikt” och då 

pratar vi kring maten och stöttar”(5)

Överviktiga barn med dålig självkänsla och självförtroende får, om de själva och föräldrarna 

vill, kontakt med en skolkurator. Samarbete med hemkunskapslärarna förekommer också ofta.

Skolsköterskorna uppger att personalen i matbespisningen kan vara behjälpliga med att rätt 

mängd och proportioner mat läggs på tallriken.

”..hemkunskapslärarna är väldigt bra, dom pratar mycket om det här med kosten och 

motion..dom jobbar aktivt för att barnen ska få en god hälsa...” (5)

Skolsköterskor uttrycker en önskan om mer fritidsaktiviteter i skolans regi. Skolpersonalen 

arbetar tillsammans för att främja elevernas hälsa genom att anordna friluftsdagar, 

skogspromenader, springlopp och dagliga aktiviteter;

”..om man får önska något så skulle jag önska att det fanns mer fritidsintressen via skolan..att

barnen  på eftermiddagen kunde stanna kvar på skolan, att det fanns fotbollsklubb eller 
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gymnastik eller annat…som skolan ansvarade för eller om föreningarna kunde komma hit och

hålla olika aktiviteter, så de slapp fara hem och komma tillbaka. Bara en sån sak skulle 

underlätta” (2)

Samarbete med andra yrkeskategorier

I kommun (A) samarbetar mödravården, BVC, skolan och barnkliniken i ett projekt för att 

upplysa om vikten av goda matvanor. I denna kommun finns även ett samarbete med 

barnkliniken. Där träffas familjer i ”Viktiga gruppen” för att få råd, stöd och verktyg till att 

arbeta vidare med problemen. Skolsköterskorna i kommun (A) har även möjlighet att erbjuda 

vattengympa i grupp för överviktiga barn och deras föräldrar, ett samarbete de har med 

kommunen. Skolsköterskorna i kommun (B) upplever att samarbetet med andra 

yrkeskategorier inom landstinget är undermåligt. Gemensamt är att skolsköterskor i båda 

kommunerna upplever att de ofta har ett fungerande samarbete med BVC. 

”..får man föräldrarna att nappa på erbjudandet om ”Viktiga gruppen”..så vet man att det 

blir lyckosamt för de har ett jättebra upplägg” (1)

I en av kommunerna framkommer det att brister finns i samarbetet med framförallt 

barnkliniken. Skolsköterskor upplever att remisser som skickas till barnkliniken ofta skickas 

tillbaka till skolhälsovården. De upplever även att föräldrar inte tycker att barnen får 

tillräcklig hjälp, och erfar att det i vissa fall har skurit sig mellan föräldrar och barnkliniken. 

Skolsköterskorna anser att det inte finns någon plan för barnen med övervikt och fetma;

”...barnkliniken är ett hinder, som kanske inte har de rätta verktygen.. Det händer ingenting. 

De får träffa en dietist en gång som säger åt dom vad dom ska äta, åsså sen blir det inge 

mer.." (1)

Det framkommer också att några av skolsköterskorna anser att de har svårt att hinna med att 

arbeta så mycket som de skulle önska med hälsofrämjande arbete, eftersom det ofta finns 

andra arbetsuppgifter av mer akut art som de måste prioritera.

Arbeta efter riktlinjer

Gällande rutiner kring arbetet med övervikt inom skolan, har de båda kommunerna liknande 

tillvägagångssätt. När skolsköterskan upptäcker en kraftig ökning på viktkurvan, kontaktas 
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föräldrarna. En enkel regel som skolsköterskorna följer är att om det skiljer mer än två 

kanalbredder mellan längd och vikt, kontaktas skolläkaren. Då skall alltid vidare utredning 

ske. I den ena kommunen (A) har skolhälsovården utarbetade riktlinjer tillsammans med 

barnkliniken. På så sätt vet de alltid vad som gäller när skolsköterskan signalerar och 

remitterar. I den andra kommunen (B) finns inget utarbetat samarbete med barnkliniken 

gällande gemensamma riktlinjer och handläggning av barn med övervikt och fetma. En grupp 

är utsedd för att påbörja arbetet med att utforma gemensamma riktlinjer för skolsköterskorna. 

Detta ska medföra att alla skolsköterskor har samma tillvägagångssätt vid handläggning av 

barn med övervikt och fetma. Bland skolsköterskorna i kommun (B) finns önskemål om att 

landstinget ska anordna grupper för överviktiga barn, där ett professionellt team finns 

tillgängligt, och där det finns olika aktiviteter anpassade för överviktiga barn;

”..när det gäller övervikt känns det som att vi inte har så mycket att komma med, man har 

inte så mycket att erbjuda” (7)

 Att möta familjer

I intervjuerna framkommer det att föräldrarna både kan vara ett hinder och en tillgång i 

arbetet kring övervikt. För att få bukt med problemet med övervikt krävs ett nära samarbete 

med familjerna. Skolsköterskorna möter många olika reaktioner när de försöker behandla det 

känsliga ämnet övervikt.

Föräldrar upplevs som ett hinder

Skolsköterskorna upplever att föräldrarna ofta kan vara ett hinder i arbetet med överviktiga 

barn. Vissa föräldrar slår ifrån sig ansvaret, och tycker att barnets övervikt är skolans ansvar. 

Ibland upplever skolsköterskorna att föräldrarna tycker att de överdriver när de försöker 

beröra ämnet. Många föräldrar säger att de vet hur man skall äta rätt, men att de ändå är 

överviktiga.

”..ibland så tycker föräldrarna att det inte är så farligt.. ”Vaddå..det här växer ju bort” ” (2)

Skolsköterskor berättar att föräldrarna ibland ger barnen pengar för att köpa snabbmat istället 

för att äta lunch i skolans matsal. De upplever att de inte har föräldrarna med sig i arbetet mot 

övervikt, vilket ses som ett hinder. Skolsköterskorna anser att föräldrarna måste ta ansvar och 

samarbeta för att komma åt problemet med övervikt hos barnen. Ett annat hinder som 
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skolsköterskor upplever är att föräldrarna köper hem godis, snacks och söta drycker som de 

har svårt att neka barnen. Under intervjuerna framkommer det även att mat för vissa barn kan 

vara en ersättning för umgänge. Några av skolsköterskorna beskriver att flickor i 

invandrarfamiljer sitter mycket hemma. Skolsköterskorna upplever att det kan vara svårare att

samtala med föräldrar som inte kan det svenska språket fullt ut, eller som har en annan 

matkultur än den svenska. Några erfar också att barn från vissa kulturer får äta och dricka mer

sötsaker än svenska barn, och upplever att det är svårt att förklara för och motivera dessa 

familjer; 

”...Även om vi har tillgång till tolk så blir det inte riktigt på samma sätt. Dom ser på 

övervikten olika jämfört med svenska föräldrar”

Föräldrar upplevs som en tillgång

Många skolsköterskor upplever att föräldrarna är till stor hjälp i arbetet kring 

överviktsproblematiken. Det händer att skolsköterskor blir uppringda av föräldrar innan 

tillväxtkontrollerna skall utföras eftersom att de själva uppmärksammat att barnet har ökat i 

vikt. Många föräldrar blir glada och är positivt inställda när skolsköterskan ringer och 

erbjuder hjälp. Skolsköterskorna poängterar vikten av att ha en av bra relation till familjen för 

att kunna hjälpa och stötta; 

”Det är viktigt att försöka få en bra relation så att det inte blir konflikt för då kommer man 

ingenstans och det blir inte bra för någon” (2)

DISKUSSION

Metoddiskussion

Syftet med föreliggande studie var att beskriva skolsköterskors erfarenheter av 

hälsofrämjande arbete med överviktiga barn. Data samlades in genom kvalitativa 

forskningsintervjuer. Denna metod ansågs vara lämplig, eftersom syftet med den kvalitativa 

forskningsintervjun är att förstå ämnen ur den intervjuades eget perspektiv (Kvale, 1997). 

Studien är gjord ut ifrån en induktiv ansats, vilket innebär att texterna analyserades 

förutsättningslöst utan någon förutbestämd modell eller teori. Önskan var att få en bild av det 

aktuella ämnet genom erfarenheter och upplevelse hos de personer som intervjuades (Kvale 

och Brinkmann, 2009).  
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I föreliggande studie inbjöds samtliga skolsköterskor i de två aktuella kommunerna att delta, 

vilket gav ett brett urval. Skolsköterskorna som valde att delta i studien hade en relativt stor 

åldersspridning (36-60 år). Antalet yrkesverksamma år som skolsköterska varierade mellan 2 

och 15 år, och deltagarna hade relativt olika utbildningsbakgrund. Skolsköterskorna som 

intervjuades representerade dessutom två olika kommuner, vilket styrker studiens giltighet, då

det ökar möjligheten att fenomenet belyses utifrån olika erfarenheter (Lundman och Hällgren 

Graneheim, 2008). I studien ges också en noggrann beskrivning av urval och analysarbete, 

och i texten presenteras citat från intervjuerna, vilket ger läsaren möjlighet att bedöma 

giltigheten i tolkningarna och därmed ökar studiens trovärdighet (Lundman och Hällgren 

Graneheim, 2008). Samtliga deltagare i studien var kvinnor, vilket kan ses en svaghet, men 

urvalet kan samtidigt ses som representativt då samtliga skolsköterskor anställda i de båda 

aktuella kommunerna är kvinnor. Samtliga informanter hade också svensk bakgrund, vilket 

kan ses som en svaghet då det gäller att belysa området utifrån olika erfarenheter. Likaså 

reflekterade författarna över huruvida de skolsköterskor som tackade ja till att delta i studien 

var mer intresserade eller engagerade i ämnet övervikt än de skolsköterskor som valde att inte 

delta, och huruvida detta kan ha påverkat resultatet.

Tillförlitligheten i en studie bygger på att forskaren noggrant verifierar sina 

ställningstaganden under hela forskningsprocessen (Lundman och Hällgren Graneheim, 

2008). I föreliggande studie har författarna läst samtliga intervjuer och genomfört delar av 

analysen tillsammans, vilket ökar tillförlitligheten hos resultaten. Författarna har också 

reflekterat över, och diskuterat olika tolkningsmöjligheter, och gått tillbaka till texten i sin 

helhet för att verifiera att koder, underkategorier och kategorier motsvarar de data som 

samlats in (Lundman och Hällgren Graneheim, 2008). Då intervjuerna kan leda till nya 

kunskaper och insikter hos den som intervjuar kan det hända att forskaren ställer frågor 

annorlunda vid de senare intervjuerna än han eller hon gjorde vid den första, eller kommer 

med nya följdfrågor för att ytterligare belysa ett ämne som han eller hon ser som intressant 

(Graneheim & Lundman, 2004). Det kan inte uteslutas att detta kan ha påverkat resultatet i 

föreliggande studie. Författarna utgick från en semistrukturerad intervjuguide, vilket innebär 

att en intervjuguide används som stöd för att täcka in alla frågeområden, och hålla sig till 

syftet, men att det finns utrymme för att göra förändringar i frågornas form och ordningsföljd 

(Kvale, 1997). En intervju utgörs enligt Starrin och Renck (1996) av ett samspel mellan 

intervjuaren och personen som intervjuas. Detta kan påverka intervjuns innehåll genom att 
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intervjupersonen hjälper till att bygga upp ett sammanhängande och förståeligt resonemang. 

Det är, enligt Kvale (1997), viktigt att intervjuaren reflekterar över sin egen förförståelse, och 

är kritisk mot sina egna antaganden och hypoteser under intervjun, vilket författarna till 

studien försökt göra genom diskussion sinsemellan.

Överförbarhet hos en studie handlar om i vilken utsträckning resultatet kan överföras till 

andra grupper eller situationer. Det är alltid upp till läsaren att avgöra huruvida resultatet är 

överförbart till en annan kontext (Lundman och Hällgren Graneheim, 2008). För att öka 

möjligheterna för läsaren att bedöma överförbarheten hos föreliggande studie har författarna 

försökt ge en noggrann beskrivning av urval, deltagare, analysmetod och kontext för studien 

(Lundman och Hällgren Graneheim, 2008). 

Resultatdiskussion

I resultatet framkommer det att skolsköterskor anser att övervikt och fetma hos barn är ett 

viktigt ämne att prioritera. De menar att risken för kvarstående problem i vuxen ålder ökar om

barnet inte får hjälp att tidigt bli av med övervikten, vilket bekräftas i en studie av Verrotti et 

al. (2014). Författarna till ovanstående studie poängterar betydelsen av tidig upptäckt och 

behandling av övervikt och fetma hos barn, för att kunna förhindra ökad sjuklighet och 

dödlighet och undvika kraftigt ökande sjukvårdskostnader i framtiden. 

Alla skolsköterskorna i studien anser att övervikt är ett känsligt ämne att diskutera. De 

upplever att det är svårt att ta upp ämnet, av rädsla för att såra eleven eller föräldrarna. Att 

föräldrarna själva ibland är överviktiga gör frågan ännu känsligare. Skolsköterskorna anser 

också att frågans känsliga natur gör att sköterskorna på BVC ibland undviker att ta upp 

problemet med övervikt med föräldrarna när barnen är yngre. Detta kan vara anledningen till 

att det i vissa fall saknas uppgifter om övervikt i BVC-journalen, som skolsköterskan ska ta 

del av vid överflyttning av barnet till skolhälsovården.  Dessa resultat får stöd av tidigare 

gjorda studier. Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten (2009) visar i sin studie av svenska 

BVC-sköterskor, att sköterskorna tycker att frågan om övervikt är svår att ta upp med 

föräldrar, särskilt när föräldrarna själva är överviktiga. Även Isma et al. (2012), som 

undersökt svenska BVC-sköterskors uppfattningar om övervikt bland barn, beskriver i sin 

studie att övervikt är ett känsligt ämne att ta upp. BVC-sköterskorna upplever att det finns risk

att föräldrarna känner sig kränkta, eller blir arga och defensiva när ämnet förs på tal, och de 
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försöker därför använda sig av neutrala ord, och prata om goda matvanor i allmänhet snarare 

än att hänvisa till barnens vikt. Några av skolsköterskorna i föreliggande studie tar upp det 

förändrade perspektivet på vad som anses vara ett normalviktigt barn. De upplever att det 

svenska samhället, liksom de själva, vant sig vid den ökade förekomsten av övervikt bland 

barn. De överviktiga barnen står inte längre ut i mängden, vilket gör det svårare för 

skolsköterskorna att definiera vilka barn som faktiskt lider av övervikt. Skolsköterskorna 

upplever att de ibland undgår att se att ett barn som överviktigt trots att det faktiskt är det 

utifrån de fastställda gränsvärdena, eller att de uppfattar ett normalviktigt barn som magert. 

Detta resultat bekräftas av Isma et al. (2012). Det framkommer i intervjuerna i föreliggande 

studie att dessa förändrade perspektiv i hög grad även gäller föräldrar, som kan vara oroliga 

över att de upplever sina barn som allt för smala, då barnet utifrån tillväxtkurva och ISO-BMI 

i själva verket ligger i det övre spannet för normalvikt. 

När det gäller verktyg och strategier för att arbeta med övervikt nämner flera av 

skolsköterskorna i föreliggande studie att de har fått utbildning i Motiverande samtal, MI, och

att de har förhoppningar om att allt mer kunna använda sig av tekniken i arbetet mot övervikt 

bland barn. Flera av skolsköterskorna anser att tekniken är svår att använda, och upplever sig 

ännu inte ha tillräcklig kunskap eller övning för att helt behärska den. I en svensk studie av 

Lindhe Söderlund et al. (2009) undersöks skolsköterskors och distriktssköterskors upplevelser

av att använda sig av MI i rådgivning till överviktiga barn och deras föräldrar. Upplevda 

hinder för att använda sig av metoden är bland annat ambivalens hos sköterskorna själva om 

huruvida övervikten verkligen är ett allvarligt problem för barnet. Några av dem menar att 

övervikt hos barn ofta växer bort av sig själv, eller att det bara är nyttigt med "lite extra hull". 

Ett annat hinder är föräldrar som inte vill inse att deras barn är överviktigt, eller inte tar 

problemet på allvar. Sköterskorna anser att det ger betydligt större resultat att använda sig av 

MI med barnen i de fall föräldrarna är motiverade. Detta är en erfarenhet som 

skolsköterskorna i föreliggande studie delar. Exempel på goda förutsättningar för att använda 

MI, som framkommer i studien av Lindhe Söderlund et al., är bland annat sköterskor som 

själva är positiva till metoden och tror den vara användbar, samt föräldrar och barn som är 

medvetna om problemet med övervikt och har goda kunskaper om kost och matvanor. 

Sköterskorna betonar också, liksom skolsköterskorna i föreliggande studie, att det är 

betydelsefullt att få barnet själv att medverka, och tillvarata hans eller hennes egna idéer på 

livsstilsförändringar, för att nå resultat. Travelbee´s omvårdnadsteori utgår från patienten som 

en unik individ, och fäster stor betydelse vid individens egen upplevelse av sin situation. 
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Travelbee betonar att sjuksköterskan ska visa respekt och engagemang gentemot patienten, 

och att det är sjuksköterskans uppgift att medverka till att förändra den sjukes situation 

(Kirkevold, 2000). Dessa värderingar genomsyrar skolsköterskornas inställning till de elever 

och familjer de möter, vilket framkommer i intervjuerna.

Ett resultat i föreliggande studie är att skolsköterskorna själva ser det som betydelsefullt att 

vara en god samtalspartner.  I detta ingår bland annat att visa respekt och lyhördhet, för både 

elever och deras familjer. Det innebär, enligt skolsköterskorna att lyssna på elevernas 

berättelser, att erbjuda råd och stöd anpassade till den enskildes behov, och att respektera om 

en elev inte vill ha hennes hjälp. Dessa uppfattningar stämmer väl överens med resultat som 

framkommer i en studie av Golsäter et al. (2010) där elevers perspektiv på hälsosamtal med 

skolsköterskor undersöks. Eleverna i studien såg det som betydelsefullt att skolsköterskan 

anpassade samtalet efter elevens önskemål och behov, och tog hänsyn till elevens 

livssituation. Att bygga upp en förtroendefull relation med eleven, och att skapa en öppen och 

respektfull atmosfär var förutsättningar för att det hälsofrämjande arbetet skulle bli 

framgångsrikt, enligt författarna. 

Enligt Travelbee spelar samtalet en avgörande roll för omvårdnaden, och i teorin betonas 

betydelsen av att skapa en mellanmänsklig relation till patienten (Kirkevold, 2000). Effektiv 

kommunikation, som ingår i det Travelbee kallar "ett terapeutiskt användande av sig själv" är 

något som samtliga skolsköterskor i föreliggande studie berört på ett eller annat sätt. Flera av 

dem nämner betydelsen av att lära känna eleverna och skapa en förtroendefull relation innan 

de behandlar övervikten, som av många ses som ett privat och känsligt ämne. Travelbee 

beskriver också omvårdnadsprocessens olika steg; att utforska om en person har ett 

omvårdnadsbehov, att bekräfta bedömning genom samtal med personen själv, att bedöma om 

detta behov kan tillgodose av sjuksköterskan själv, och att i annat fall hänvisa till en annan 

vårdgivare och att planera omvårdnadsåtgärder (Kirkevold, 2000). Detta tillvägagångssätt 

anser vi stämmer väl överens med hur skolsköterskorna i föreliggande studie planerar och 

genomför i sitt hälsofrämjande arbete med överviktiga elever. Skolsköterskorna kartlägger 

elevers livssituation, kost och aktivitetsnivå i hälsosamtalen, för att kunna utforska om han 

eller hon har ett omvårdnadsbehov. Om det i samtalet, eller vid längd- och viktkontrollerna 

framkommer att en elev är överviktig, och alltså har ett omvårdnadsbehov, bekräftar 

skolsköterskan denna bedömning genom samtal med eleven själv och dennes föräldrar. Om 

skolsköterskan bedömer att det finns behov som hon inte själv kan tillgodose kontaktar hon 
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skolläkare, och i samråd med läkaren kan även andra vårdgivare kontaktas. Skolsköterskan 

planerar sedan och följer upp sina omvårdnadsåtgärder, i nära samarbete med eleven och 

föräldrarna.

I resultaten från föreliggande studie framkommer att skolsköterskorna, när de diskuterar 

övervikt med elever kan känna oro för att eleven ska bli sårad, få en försämrad självkänsla 

eller utveckla ett stört ätbeteende. Skolsköterskorna upplever att föräldrarna hyser samma oro,

och därför i vissa fall är ovilliga till att ta upp barnets övervikt. Dessa resultat överensstämmer

med resultat från en norsk studie av Toftemo, Glavin och Lagerlöv (2013) som undersöker 

föräldrars reaktioner på att deras barn identifieras som överviktiga. Föräldrarna i studien ser 

sina barn som sårbara, och hyser en oro att samtalet kring barnens vikt ska kunna skapa en 

negativ självbild eller bidra till att barnet utvecklar en ätstörning. Vissa föräldrar vill därför 

inte diskutera övervikten när barnet är närvarande. I studien framkommer också att föräldrar 

ser tillväxtkurvan som ett objektivt och värdefullt redskap för att tydliggöra övervikten 

(Toftemo, Glavin och Lagerlöv, 2013). Dessa resultat överensstämmer med resultaten i 

föreliggande studie, där skolsköterskornas erfarenhet är att tillväxtkurvan uppfattas som tydlig

av många föräldrar, och kan utgöra en bra grund för samtal.

Resultatet i föreliggande studie visar också att skolsköterskorna ofta har ett gott samarbete 

med andra yrkeskategorier inom skolan. Detta poängterar Socialstyrelsen (2004) som en 

viktig del i elevvårdsarbetet. Samarbetet är betydelsefullt för att barnen ska få en bra 

arbetsmiljö i skolan. Det framkommer i föreliggande studie att skolsköterskorna kan uppleva 

svårigheter att samtala med föräldrar som inte kan det svenska språket, och att kulturella 

skillnader ibland kan utgöra ett hinder i arbetet kring barnens övervikt. Detta kan bero på att 

familjen har annorlunda mattraditioner jämfört med de svenska. Några av skolsköterskorna 

upplever att barn från andra kulturer ofta får äta mer sötsaker jämfört med svenska barn och 

upplever det svårt att ge råd till barnens föräldrar, på grund av denna skillnad i attityder. Detta

visar en studie av Steele et al. (2011), som beskriver att språkförbistringar och andra kulturella

skillnader kan vara ett hinder. Skolsköterskorna i studien upplever bland annat att de saknar 

kunskaper om livsmedel och kostvanor som är vanliga i andra matkulturer än den de själva 

tillhör, och att kulturella skillnader i synen på vad som anses vara normal kroppsform kunde 

vara ett hinder (Steele et al. 2011). Även Magnusson, Kjellgren och Winkvist (2012) visar i 

sin studie att svenska skolsköterskor upplever det svårare att ge kostråd till familjer med andra

mattraditioner än de traditionellt svenska.
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I resultatet framkommer det att skolsköterskorna kan uppleva föräldrarna som både ett hinder 

och en tillgång i arbetet med överviktiga barn.  De upplever att många föräldrar har en positiv 

inställning och är villiga att samarbeta för att få bukt med problemet. Detta bekräftas i en 

studie av Moore, Harris och Bradlyn (2011), som undersökt hur föräldrarnas medverkan och 

motivation till förändring påverkar resultatet av arbetet mot övervikt. Studien visar att 

föräldrar som tar problemet med barnets övervikt på allvar, och arbetar aktivt med frågan, når 

bättre resultat än de föräldrar som inte ser allvaret i situationen. Eftersom det är föräldrarna 

som handlar hem och lagar familjens mat behöver de vara villiga att samarbeta och ta 

problemet på allvar. Det är även föräldrarna som påverkar många av barnens fritidsaktiviteter 

(Moore, Harris och Bradlyn, 2011).  

Skolsköterskorna i föreliggande studie nämner också att de försöker inge hopp till elever och 

föräldrar. För att eleverna ska känna motivation att genomföra alla de åtgärder som krävs för 

att komma tillrätta med övervikten är det av stor betydelse att de har ett hopp om att en 

förändring är möjlig. Enligt Travelbee har hoppet en central betydelse i omvårdnad, och det 

ingår i sjuksköterskans uppgift att understödja individens hopp, för att därigenom hjälpa 

honom eller henne att uthärda sjukdom och lidande (Kristoffersen, 1998) 

Skolsköterskorna i föreliggande studie upplever att föräldrar ibland frånsäger sig ansvaret för 

att deras barn är överviktigt. Vissa föräldrar anser att ansvaret för övervikten ligger hos 

skolan. I en studie av Patino-Fernandez et al. (2011) beskrivs motstridigheter mellan föräldrar 

och skolpersonal gällande vem som bär ansvaret för att utbilda elever i näringslära och fysisk 

aktivitet. Många av föräldrarna i studien menar att det ligger på skolans ansvar att lära barnen 

vad som är hälsosam kost, och se till att de medverkar i fysiska aktiviteter, medan 

skolpersonalen istället tycker att huvudansvaret för detta ligger hos föräldrarna. Slutsatsen 

utifrån studien är att ett samarbete mellan föräldrar och skolpersonal främjar en hälsosam 

skol- och hemmiljö (Patino-Fernandez et al. 2011). Skolsköterskorna i föreliggande studie 

upplever också att de ibland tvingas prioritera andra mer akuta områden framför det 

hälsofrämjande arbetet mot övervikt. För att kunna genomföra de satsningar på 

hälsofrämjande arbete som både föräldrar och skolpersonal efterfrågar krävs det att skolan ges

tillräckliga resurser i fråga om tid och ekonomiska medel.
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Klinisk implikation och slutsats

Skolsköterskan spelar en central roll i det hälsofrämjande arbetet mot övervikt och fetma 

bland barn. För att undvika de stora hälsoproblem, det psykiska lidande och de enorma 

vårdkostnader den ökande förekomsten av övervikt för med sig, bör detta arbete ges hög 

prioritet. Föreliggande studie visar att skolsköterskor ser stora möjligheter att påverka och 

stödja elever med övervikt och fetma, och deras familjer, och motivera dem till en 

hälsosammare livsstil. För att lyckas med detta behöver skolsköterskan vara en god 

samtalspartner, och skapa förtroendefulla relationer till eleverna och deras familjer. 

Skolsköterskan behöver ha fingertoppskänsla och visa lyhördhet i samtalet om övervikt, 

eftersom detta av många upplevs som ett känsligt ämne. Föräldrarna kan uppfattas både som 

ett hinder och en hjälp i skolsköterskans arbete. Tydliga riktlinjer underlättar skolsköterskans 

arbete, och förenklar kontakt med föräldrar och samarbete med andra vårdgivare. Idag råder 

stora skillnader mellan olika kommuner i hur det hälsofrämjande arbetet utformas. 

Föreliggande studie kan bidra med ny kunskap om hur skolsköterskor ser på sin egen roll i 

överviktsarbetet, och hur de uppfattar sin arbetssituation. Förhoppningen är att informationen 

kan vara en hjälp i utformningen av nationella riktlinjer för skolhälsovårdens förebyggande 

arbete mot övervikt och fetma bland barn.

Förslag på framtida forskning

Det finns behov av ytterligare forskning om vilka strategier och metoder som har störst effekt 

när det gäller att stödja barn och ungdomar till en hälsofrämjande livsstil. Underlaget för att 

bedöma effekten av skolbaserade interventionsprogram för att öka barns fysiska aktivitet eller

uppmuntra till hälsosammare matvanor är begränsat, och få studier beskriver 

långtidseffekterna av sådana åtgärder. Det vore också värdefullt att ytterligare undersöka 

skolsköterskors upplevelser av att använda olika verktyg, som exempelvis motiverande 

samtalsteknik, eller familjefokuserad omvårdnad, i arbetet mot övervikt. Detta kan vara 

ytterligare en grund för utformningen av de nationella riktlinjerna.
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delta vid intervjun; 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.  Att delta i intervjun är helt frivilligt och du kan själv när som 

helst välja att avbryta din medverkan utan att uppge anledning. 

Intervjun kommer att skrivas ner ordagrant i text och därefter analyseras. Bandet raderas när 

studien är genomförd. Den färdiga studien kommer att presenteras som en magisteruppsats 

vid Umeå Universitet, Institutionen för omvårdnad. Om du vill medverka i studien kontaktar 

vi dig för att bestämma tid och plats för intervjun. För mer information är du välkommen att 

kontakta någon av nedanstående personer. 

Anna Överhem Harriet Westin

Leg. Sjuksköterska Leg. Sjuksköterska 

Studerande distriktsköterskeutb Studerande distriktssktöterskeutb

Institutionen för omvårdnad Institutionen för omvårdnad

Umeå Universitet Umeå Universitet 

anna840622@hotmail.com annharrietwestin@gmail.com

070-204 58 65 073-570 04 56

Charlotte Ångström Brännström

Universitetslektor

Handledare 

Institutionen för omvårdnad

Umeå Universitet 

charlotte.angstrom@umu.se
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Svarstalong om deltagande i intervjustudie 

Jag ger mitt informerade samtycke till att delta i forskningsstudien om skolsköterskans 

hälsofrämjande arbete med överviktiga barn. 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 Bilaga 4

Bakgrundsinformation: 

Ålder:

Utbildning:

Antal yrkesverksamma år:

Verksam i åk:

Kommun:

Frågor:

1. Hur går du till väga när du ser att ett barn börjar bli överviktigt?

2. Vilka verktyg/strategier använder du dig av för att underlätta arbetet mot övervikt?

3. Hur upplever du mötet med överviktiga barn och deras föräldrar?

4. Vilka hinder/svårigheter upplever du i arbetet mot övervikt bland barn?

5. Hur kan du som skolsköterska stötta barn med övervikt?

- Kan du ge ett exempel på en situation där det gått bra?

- Kan du ge ett exempel på en situation där det gått mindre bra?

6. Ser du att ditt arbete kring detta med övervikt ger något resultat?

7. Hur upplever du samarbetet med andra yrkesverksamma inom skolan?

- Samarbetet med andra skolsköterskor?

- Samarbetet med andra yrkeskategorier?

8. Får vi kontakta dig igen om något är oklart eller svårt att förstå efter att vi har skrivit ut intervjun?
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