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Introduktion: Redan under uppväxten etablerar barn och ungdomar beteendemönster som 

kan komma att påverka dem livet ut. Därför är det av största vikt att tidigt stötta och 

motivera till en hållbar hälsosam livsstil. I Skollagen (2010:800) anges det att alla elever 

från förskoleklass till gymnasiet har rätt till elevhälsa. För att stötta ungdomar till en hållbar 

livsstilsförändring gäller det att skolsköterskan arbetar evidensbaserat utifrån ett 

hälsofrämjande förhållningssätt. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att kartlägga 

metoder som skolsköterskor använder i sitt arbete med livsstilsförändring avseende 

matvanor och fysisk aktivitet hos ungdomar mellan 13-18 år, samt hur dessa metoder 

fungerar. Metod: Metoden som användes var systematisk litteraturstudie. Efter urval och 

kvalitetsgranskning kvarstod åtta artiklar, tre kvantitativa och fem kvalitativa, som 

utgjorde grunden för resultatet. Resultat: Resultatet utmynnade i tre kategorier; Metoder 

för livsstilsförändring samt hur de fungerar, Faktorer som kan främja arbetet med 

livsstilsförändringar samt Faktorer som kan motverka arbetet med livsstilsförändringar. 

Slutsats: Resultatet i denna litteraturstudie visar att skolsköterskan har möjlighet att 

utifrån olika metoder kunna påverka ungdomarna på olika nivåer, såsom individ eller 

grupp, till livsstilsförändring. Det finns också många faktorer som främjar respektive 

motverkar det hälsofrämjande arbetet vilket i sin tur även påverkar möjligheten till 

livsstilsförändring. 
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Introduction: During childhood children and youth establish behavioral patterns that may 

affect them for life. Therefore, it is essential to early support and motivate a sustainable 

healthy lifestyle. The Swedish Education Law (2010: 800) states that all students from 

preschool to high school are entitled to student health. To support youngsters to a 

sustainable lifestyle change it applies for the school nurse to work on an evidence-based 

basis and with a health promotion approach. Aim: The purpose of this study was to identify 

methods nurses use in their work with lifestyle changes in food habits and physical activity 

among young people aged 13-18 years, and how these methods work. Method: The used 

method was a systematic literature review. After selection and quality assessment remained 

eight articles, three quantitative and five qualitative, which formed the basis of the results. 

Results: The result ended up in three categories; Methods for lifestyle change and how they 

work, factors that can promote the work of lifestyle changes and the factors that can 

counteract the work of lifestyle changes. Conclusion: The results of this study shows that 

the school nurses based on different methods has the ability to impact youth in different 

levels, regarding lifestyle change for individuals or as a group. There are also many factors 

that promote or counteract health promotion, which in turn also affects the ability to 

lifestyle change. 
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Introduktion 
Matvanor och fysisk aktivitet är centrala delar i en hälsosam livsstil. Redan under 

uppväxten etablerar barn och ungdomar beteendemönster som kan komma att påverka 

dem livet ut. Av den anledningen är det av största vikt att tidigt stötta och motivera till en 

hållbar hälsosam livsstil (Riley et al. 2011). Begreppen skydds- och riskfaktorer är 

centrala i beskrivningen av vad som bestämmer utvecklingen av ohälsa hos barn. 

Riskfaktorer är vad som ökar sannolikheten att ett barn ska utveckla problem medan 

skyddsfaktorer, även kallad friskfaktorer eller hälsofrämjande faktorer, är vad som ökar 

ett barns motståndskraft mot belastningar eller dämpar effekten av riskfaktorer. 

Riskfaktorer behöver inte orsaka ett specifikt problem utan kan vara det som ökar risken 

för en negativ utveckling. Goda fysiska, kognitiva och sociala egenskaper, som 

exempelvis kreativitet och förmåga till impulskontroll, är skyddsfaktorer för ett växande 

barn. Andra skyddsfaktorer är utvecklingen av en trygg känslomässig anknytning till sina 

föräldrar och popularitet bland sina kamrater (Socialstyrelsen 2014). 

Matvanor och fysisk aktivitet 
I en rapport från Socialstyrelsen (2009) framgår det att nästan en fjärdedel av barns 

energiintag kommer från godis, läsk, glass och bakverk. Rekommendationerna för intag 

av frukt och grönt för barn och ungdomar är 400 gram per dag, vilket endast 1 av 10 

barn/ungdomar når upp till. Övervikt och fetma påverkar hälsan och livskvaliteten på ett 

ogynnsamt sätt. Risken för att drabbas av ortopediska besvär och hjärt- kärlsjukdomar 

ökar, liksom risken att dö i förtid (Socialstyrelsen 2009). Ärftlighet, matvanor, låg nivå 

av fysisk aktivitet, tillgång till snabbmat samt intag av mättade fetter är alla 

bidragande orsaker till övervikt och fetma (ALBashtawy 2015). Även den 

socioekonomiska statusen har betydelse för levnadsvanor hos barn och ungdomar. I 

familjer med dålig ekonomi äter ungdomarna mer sällan frukost, är oftare överviktiga och 

tränar mer sällan jämfört med familjer med bättre ekonomiska villkor. Stillasittande i 

stor utsträckning påverkar ämnesomsättningen på ett negativt sätt, med risk för metabola 

störningar. Redan i unga år är störningar i blodtryck, blodfetter, blodsocker och 

övervikt mer vanligt hos inaktiva. Nordiska rekommendationen för barn och ungdomar 

gällande fysisk aktivitet, är minst 60 minuters fysisk aktivitet per dag med både måttlig 

och hög intensitet. Aktiviteterna bör vara av olika slag och kan delas upp i kortare 

intervaller under dagen (Socialstyrelsen 2009). Samband har kunnat påvisas mellan 

låg fysisk aktivitetsnivå i barn- och ungdomsåren och försämrade hälsoeffekter i 

vuxen ålder (Hallal et al. 2006). Huvudorsakerna till att inte utöva fysisk aktivitet 

beskrevs av deltagarna i Humbert et al.s (2006) studie som tidsbrist, brist på 

motivation och känsla av att inte vara tillräckligt skicklig på aktiviteten som skulle 

utföras. En tydlig skillnad framkom i studien; ungdomar från socioekonomiska utsatta 

områden uppvisade en lägre fysisk aktivitetsnivå jämfört med ungdomar som hade 

bättre ekonomiska förutsättningar (Humbert et al. 2006). Mauriello et al (2006) 

påvisade i sin studie att beteenden relaterade till en hälsosam livsstil som förebygger 

övervikt och fetma, såsom exempelvis fysisk aktivitet, konsumtion av frukt och grönt 

minskar med åldern och då framförallt under tonårstiden. Sannolikheten för att fetma 

som utvecklas under barndomen kvarstår i vuxen ålder ökar från 20 % vid 4 års ålder 

till 80 % under tonårstiden (Mauriello et al. 2006). 

Livsstilsförändring och hälsofrämjande synsätt 
Livsstil kan beskrivas utifrån hur en individ väljer att leva sitt liv. Detta med hänsyn taget 

till livssituation, social tillhörighet och individens egen identitet (Statens folkhälsoinstitut 
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[FHI] 2008). Man kan se ett samband mellan ungdomars livsvillkor, hur de gör sina val 

och deras framtida möjligheter. Vad ungdomarna väljer i livet har ett nära samband med 

det sociala ursprunget (Trondman & Bunar 2001). En livsstilsförändring sker genom en 

samverkan mellan sociala, emotionella och kognitiva faktorer. De flesta socialkognitiva 

teorier antar att en individs avsikt och vilja att förändras är den bästa indikatorn för en 

faktisk förändring (Schwarzer 2008). För att ungdomarna ska kunna få hjälp vid en 

livsstilsförändring krävs kunskaper hos skolsköterskan, såsom kunskap om fysisk 

aktivitet och näringslära, kommunikation och förmåga att genomföra livsstilsförändring 

(Costain & Croker 2005). I arbetet med att förebygga och påverka ohälsosamma 

levnadsvanor krävs åtgärder på alla nivåer i samhället och en aktiv samverkan mellan 

aktörer som regering, riksdag, myndigheter och kommuner har en central roll. Bland 

annat är det viktigt med skolprogram som riktar sig till barn och ungdomar 

(Socialstyrelsen 2011). 

Identifiera, stärka och ta hänsyn till ungdomens egna resurser för att främja hälsa är 

viktiga delar i ett hälsofrämjande förhållningssätt. Ett salutogent perspektiv innebär att 

ungdomens delaktighet ökar, ungdomen får tilltro till sin egen förmåga och möjlighet ges 

att mötet med skolsköterskan blir jämlikt (Socialstyrelsen 2014). Salutogenes, hälsans 

ursprung, är ett begrepp som fokuserar på resurser som bibehåller och förbättrar 

utvecklingen mot hälsa. I den salutogena teorin nämns två kärnbegrepp; KASAM (känsla 

av sammanhang), vilket innebär kapaciteten att använda tillgängliga resurser och 

förmågan att förstå helheten i stressade situationer samt generella motståndsresurser 

vilket innebär tillgängliga resurser som möjliggör en utveckling av hälsa. De tre delarna 

som formar känslan av sammanhang är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

(Antonovski 2005). 

Ungdomstiden 
Avgränsningen för ungdomsperioden varierar, men det vanligaste är att betrakta 

ungdomstiden mellan 10 och 20 års ålder, då pubertetsutvecklingen börjar och slutar. En 

strävan efter oberoende och självständighet kännetecknar ungdomstiden. Det är normalt 

att ungdomar ifrågasätter och protesterar gentemot auktoriteter. I arbetet med ungdomar 

är det viktigt att bygga upp ett förtroende som kan leda till ett gott samarbete där man 

stegvis uppmuntrar ungdomen till att ta eget ansvar (Lindberg & Lagercrantz 2006). 

Föräldrars engagemang är av stor betydelse och barn i tidiga tonåren kan inte själva ta 

ansvar för eventuella livsstilsförändringar (Bonde et al. 2014). Då det gäller ungdomars 

autonomi beskriver Buchbinder (2009) att ungdomars delaktighet och ansvarstagande 

måste lyftas fram under samtal med ungdomen och hans/hennes vårdnadshavare. Detta 

då ansvaret för livsstil och hälsa successivt ska flyttas från vårdnadshavarna till 

ungdomen själv. Det är även viktigt att utbilda vårdnadshavarna i hur de ska kunna stötta 

sin ungdom i en eventuell livsstilsförändring och i vidmakthållandet av goda vanor 

(Buchbinder 2009). 

Skolsköterskans uppdrag 
I slutet av 2011 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att sammanställa och sprida 

kunskap om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete inom mödra- och 

barnhälsovård samt inom elevhälsan gällande goda matvanor och fysisk aktivitet. I 

uppdraget gjordes bland annat en systematisk översikt där effekterna av metoder, som 

utfördes i barnhälsovård och elevhälsa för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet, 

undersöktes. Resultatet av den systematiska översikten ingick sedan som underlag i 
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vägledningar till barnhälsovården och elevhälsan (Socialstyrelsen 2013). Elevhälsan har 

idag en hög arbetsbelastning, med ett ökat antal elever. Detta leder till att det 

förebyggande och hälsofrämjande arbetet med eleverna försvåras och inte hinns med. 

Skolsköterskorna har även problem att hinna med det som ingår i grundprogrammet, 

såsom vaccination och hälsokontroller (Inspektionen för vård och omsorg [IVO] 2016). I 

Skollagen (2010:800) anges det att alla elever från förskoleklass till gymnasiet har rätt till 

elevhälsa och elevhälsan ska i första hand arbeta förebyggande och hälsofrämjande. 

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska 

insatser (SFS 2010:800). Inom elevhälsans medicinska insats har skolsköterskan två 

huvudsakliga ansvarsområden; hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet. Genom 

sin specialistutbildning ska skolsköterskan arbeta för att förebygga förekomsten av 

sjukdom och sjukdomskomplikationer. Skolsköterskan har också förmåga att 

självständigt bedöma, planera, genomföra samt utvärdera åtgärder som främjar den 

fysiska, psykiska och sociala hälsan. Skolsköterskan ska samverka med elever, 

vårdnadshavare och övrig skolpersonal för att ge eleverna kunskap om faktorer som 

bidrar till hälsa respektive ohälsa, samt kunskap om hälsosamma levnadsvanor. 

Skolsköterskor med adekvat specialistutbildning ansvarar även för 

vaccinationsverksamhet och är behörig att ordinera läkemedel för vaccination 

(Riksföreningen för skolsköterskor och Svensk sjuksköterskeförening 2016). Ungdomars 

fysiska aktivitet och matvanor påverkas av omgivningen. Då skolsköterskan träffar i stort 

sett alla ungdomar som går i skolan så har skolsköterskan en unik roll och kan finnas med 

för att skapa förutsättningar för en miljö som bidrar till regelbunden fysisk aktivitet och 

hälsosamma matvanor. För att kunna ge bästa möjliga stöd till livsstilsförändring ska 

skolsköterskan arbeta evidensbaserat vilket innebär att skolsköterskan använder sig av sin 

professionella kunskap, systematiskt använder den bästa tillgängliga forskningen samt 

utgår från den enskilde ungdomens behov och situation (Socialstyrelsen 2014). 

Skolsköterskan ska optimera möjligheten för elever och vårdnadshavare att vara delaktiga 

i hälsofrämjande omvårdnad. I samråd med elever och vårdnadshavare ska 

skolsköterskan kunna ge verktyg till hälsosamma val i hälsofrämjande och förebyggande 

syfte, exempelvis genom motiverande samtal, samt stödja och medverka till att eleverna 

utvecklar hälsosamma levnadsvanor (Riksföreningen för skolsköterskor och Svensk 

sjuksköterskeförening 2016). En metod för motivation och beteendeförändring är MI, 

Motivational Interviewing. MI kan användas i alla situationer när en rådgivare/praktiker 

pratar om förändringar med en annan person. Tekniken kan användas i både kortare och 

längre samtal och ska inte ses som en teknik som ska användas på människor utan något 

som man gör tillsammans (Farbring & Rollnick 2015). Gourlan et al. (2013) visar i en 

studie att MI är ett effektivt komplement vid överviktsbehandling där man vill motivera 

till att öka den fysiska aktiviteten. Målet med MI är att skapa en atmosfär där patienten 

eller ungdomen själv blir ansvarig för livsstilsförändringen . 

Hälsosamtalet 
Elever som går i grundskolan ska under sin skoltid erbjudas minst tre hälsobesök som 

innefattar allmänna hälsokontroller. Dessa besök ska vara jämnt fördelade under 

skoltiden (SFS 2010:800). Hälsobesökens syfte är att identifiera oupptäckta 

funktionssvårigheter/ sjukdomar men också ha hälsoövervakande och hälsofrämjande 

funktioner. I hälsoundersökningen ingår ett hälsosamtal där eleverna ska få möjlighet att 

samtala om sin hälsa och skolsituation. Hälsosamtalet i årskurs 7-8 handlar om bland 

annat matvanor och fysisk aktivitet, kamratrelationer, alkohol, tobak och narkotika, 
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pubertet och sexualitet. Elever i denna ålder har kommit till det utvecklingsstadiet att de 

inte alltid vill prata med sin vårdnadshavare om sådana frågor. Hälsosamtalet blir då ett 

tillfälle för eleverna att ta upp problem eller svårigheter med en professionell neutral 

vuxen person (Socialstyrelsen 2014). När skolsköterskor i en studie (Asserhed & 

Högberg 2011) fick skatta påståendet ”Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande råd 

ska vara självklart i varje hälsosamtal” svarade övervägande delen att de instämde helt. 

Däremot ansåg bara drygt en tredjedel att ”Hälsofrämjande råd är ett effektivt sätt 

att hjälpa elever till livsstilsförändring”. Några enstaka skolsköterskor hade fått 

utbildning i samtalsmetodik och samtliga ansåg att deras kunskaper och färdigheter 

att arbeta med livsstilsförändringar hade ökat genom denna utbildning (Asserhed & 

Högberg 2011).  

Inför hälsosamtalet är det till stor hjälp om eleverna har fyllt i ett strukturerat 

hälsoformulär. Förutsättningarna för att identifiera hälsoproblem och ohälsosamma 

levnadsvanor ökar jämfört med ostrukturerade samtal. Formuläret gynnar samtalet att bli 

individcentrerat, hjälper eleverna att reflektera över sin egen hälsa, ger skolsköterskan 

stöd i samtalet och underlättar dialogen. En annan fördel är att hälsoformuläret är lika för 

alla elever. Obekväma frågor blir inte lika tabubelagda eftersom alla elever förväntas 

svara på dem. Dock finns inga standardiserade hälsoformulär utan skolsköterskor, 

individuellt eller i grupp, utarbetar egna formulär (Socialstyrelsen 2014). 

Ett exempel på hälsoformulär kan vara att utifrån poängsättning av vissa frågor göra en 

hälsoprofil. Profilen används för att eleverna lättare ska kunna reflektera över olika 

faktorers betydelse för och påverkan av hälsan. I intervjuer med elever i årskurs 7 beskrev 

eleverna att hälsoprofilen hjälpte dem att tydliggöra och konkretisera sin hälsosituation 

(Golsäter 2012). 

Problemformulering 
Ungdomstiden är en period då individen ska frigöra sig och skaffa sig en egen identitet. 

Detta innebär att ungdomen strävar efter oberoende och självständighet. En god livsstil 

och hälsa grundläggs i barn- och ungdomsåren och för lite fysisk aktivitet och osunda 

matvanor kan leda till ohälsa i vuxen ålder. Skolsköterskor ska kunna vara en del i att 

stödja och medverka till att ungdomarna utvecklar hälsosamma levnadsvanor samt kunna 

erbjuda ungdomar och vårdnadshavare verktyg till hälsosamma val. Ett hälsofrämjande 

förhållningssätt innebär att stärka och ta tillvara på ungdomens resurser och detta 

tillsammans med ett evidensbaserat arbetssätt är viktigt för att uppnå en hållbar 

livsstilsförändring och en god hälsa. Därför är det av vikt att kartlägga metoder som 

skolsköterskan använder i sitt arbete med livsstilsförändringar hos ungdomar. 

 

Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie var att kartlägga metoder som skolsköterskor använder 

i sitt arbete med livsstilsförändring avseende matvanor och fysisk aktivitet hos ungdomar 

mellan 13-18 år, samt hur dessa metoder fungerar. 



9  

Metod 
För att få en fördjupad kunskap och förståelse i ämnet har en systematisk litteraturstudie 

genomförts. En systematisk översikt syftar till att ge en bild av forskningsläget och för att 

inte slumpen eller godtycklighet ska påverka slutsatserna följs vissa givna principer (Polit 

& Beck 2012). Med dessa principer som stöd har följande steg används i denna 

litteraturstudie: 

- Frågeställningar preciserades 

- Inklusions- och exklusionskriterier definierades 

- Relevant litteratur söktes fram på ett systematiskt sätt 

- Studierna som uppfyllde urvalskriterierna kvalitetsgranskades 

- Ur studier som kvalitetsgranskades extraherades data och tabellering utfördes 

- Databearbetning och syntes av resultat (fritt efter Polit & Beck, 2012) 

Studien har syftat till att kartlägga metoder som används av skolsköterskor i arbetet med 

livsstilsförändring avseende matvanor och fysisk aktivitet, samt hur dessa metoder 

fungerar. I detta arbete ligger fokus på ungdomar i åldrarna 13-18 år. I resultatdelen 

kommer således benämningen ”ungdomar” eller ”tonåringar” syfta på de åldrar som 

angivits i syftet om inget annat anges. Åldern 13-18 år valdes ut med anledning av att 

ungdomar då ska bli mer autonoma och själva ansvara för sin hälsa.  

Förförståelse för yrkesverksamhet inom elevhälsans medicinska del finns hos en av 

författarna, som har specialistutbildning inom barn- och ungdom och har arbetat som 

skolsköterska under 7år. 

Frågeställningar 
- Vilka metoder används av skolsköterskor i arbetet med livsstilsförändringar inom 

området matvanor och fysisk aktivitet hos ungdomar mellan 13-18 år?   

- Hur fungerar de metoder som skolsköterskor använder i sitt arbete med 

livsstilsförändringar hos ungdomar? 

Kriterier för inklusion och exklusion av studier 
För att ringa in syftet har kriterierna utformats utifrån vilka livsstilsförändringar och 

motivationsfaktorer som finns i skolsköterskans arbete med ungdomar (tabell 1). 

Tabell 1. Inklusions- och exklusionskriterier. 

 
Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

Vetenskapliga artiklar publicerade de senaste 

10 åren 

Studier där ungdomar med medicinska 

diagnoser ingår 

Svara mot frågeställningar och syfte Studier där ungdomar placerade av 

socialtjänsten ingår 

Belysa metoder för skolsköterskor i arbetet 

med livsstilsförändring hos ungdomar i åldern 

13-18 år 

 

Studier skrivna på engelska  

Forskningsetiska överväganden gjorda  
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Val av litteratur 
Datainsamling och sökning har skett stegvis enligt det sätt som Polit och Beck (2012) 

beskriver. Detta innebär att textsökningar har genomförts utifrån valda sökord som har 

tagits fram utifrån intresseområdet. Identifierade sökord som användes är: school nurse, 

adolescent, lifestyle change, physical activity och food habits. Databaserna Cinahl 

och PubMed har använts för sökning av vetenskapliga artiklar. Inför sökning i 

databaserna har författarna tagit hjälp av bibliotekspersonal för att få vägledning i 

databassökningen, detta för att få så bra utfall som möjligt av sökningarna. Termer för 

sökorden togs fram i respektive databas, för Cinahl: Cinahl Headings samt för 

PubMed: MeSH. I Cinahl utmynnade detta i sökorden school health nursing, food 

habits, physical activity, lifestyle och lifestyle changes. I PubMed valdes motsvarande 

sökord school nursing, food habits, motor activity och life style. I PubMed togs även 

fritextordet lifestyle changes med i sökningen, med anledning av att sökningarna i de 

två databaserna skulle bli så lika som möjligt. Begränsningar som gjordes i sökningarna 

var artiklar skrivna på engelska, studier som handlade om ungdomar mellan 13-18 år, 

samt var publicerade mellan 20060101-20160430. I Cinahl gjordes även begränsningar 

att alla artiklar skulle vara peer review granskade. Inledningsvis söktes endast artiklar 

med kvalitativ ansats fram. 

Sökorden school health nursing respektive school nursing kombinerades med hjälp av 

booleska operatorn ”AND” med ett sökord i taget i de två databaserna. Därefter 

granskades varje titel och de titlar som motsvarade syftet togs vidare till genomläsning av 

abstrakt. Titlar som föll bort innefattade felaktig ålder på ungdomarna, olika typer av 

diagnoser som exempelvis diabetes eller autism. De handlade även om föräldrars roll samt 

omgivningsfaktorer som påverkade livsstilsförändring såsom exempelvis sömn. 

Bearbetningen av abstrakten utfördes enskilt av respektive författare. De artiklar som 

återstod och som ansågs motsvara syftet och frågeställningar när abstrakten var 

genomlästa, diskuterades gemensamt av författarna. Enligt Henricsson (2012) räcker det 

att en författare anser att en artikel är relevant för att den ska tas vidare, vilket har 

tillämpats i denna studie. 

 
I detta skede gjordes bedömningen att antalet framsökta artiklar var för få. En helt ny 

sökning genomfördes med samma sökord och begränsningar, men inkluderade även 

artiklar med kvantitativ ansats. Urval utifrån titel, läsning av abstrakten och därefter en 

gemensam diskussion mellan författarna, genomfördes på samma sätt som beskrivs ovan 

(tabell 2). Resultatet av den nya sökningen blev 20 artiklar. Efter genomgång av 

referenslistor i dessa artiklar kunde ytterligare två inkluderas, vilket sammanlagt gav 22 

artiklar. 

Artikelgranskning 
Alla artiklar som valdes ut lästes i sin helhet och granskades enligt Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU] (2014) mall för bedömning av relevans. Denna bedömning 

gjordes individuellt med en gemensam uppföljning och dialog mellan författarna, vilket 

ledde fram till att åtta artiklar inkluderades i föreliggande studie. För exkluderade artiklar 

se bilaga 1.  

 

Artiklar med kvalitativ ansats samt artikeln med RCT-design kvalitetsgranskades sedan 

utifrån SBU:s (2014) mallar för respektive studietyp. De resterande kvantitativa 

studierna granskades utifrån Polit och Beck (2012) kvalitetsgranskningsmall för 

kvantitativa studier. Artiklarna granskade enligt SBU (2014) graderades utifrån hög 
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kvalitet, medelhög kvalitet eller låg kvalitet, medan de artiklar granskade enligt Polit och 

Beck (2012) graderades som studier med god kvalitet eller låg kvalitet (se tabell 3). 
 

 

 

Tabell 2. Datainsamling och sökningar. 

 

Databasens namn 
Exakta söktermer/Typ av 
term 

School health nursing 

 

 

 
Artiklar lästa 

i fulltext 

 

 

 
Inkluderade 

studier 

Cinahl* 
[Cinahl Headings] 

AND lifestyle [Cinahl 
42 5 2 

  Headings]   

School health nursing 

Cinahl* 

 

 

 

Cinahl* 

 

 

 

Cinahl* 

 

 
 

PubMed** 

 

 
PubMed** 

 

 
PubMed** 

[Cinahl Headings] AND 

food habits [Cinahl 

Headings] 

School health nursing 

[Cinahl Headings] AND 

life style changes [Cinahl 

Headings] 

School health nursing 

[Cinahl Headings] AND 

physical activity [Cinahl 

Headings] 

School Nursing 

[MeSH]AND Food 

Habits [MeSH] 

School Nursing 

[MeSH]AND Life Style 

[MeSH] 

School Nursing [MeSH] 

AND Motor Activity 

[MeSH] 

20 3 0 

 

 

 

17 1 1 

 

 

 

84 2 1 

 

 
 

129 4 2 

 

 
 307 3 1 

 

 
 287 1 0 

 

 PubMed**                                   School Nursing [MeSH]                                                              

                                                      AND Life Style                     43                                          1 

      Changes [MeSH] 

 

 

  

            0    

 

Summa:                                                                                      929                                        20                                            7  

 
 
Referens sökning ur artiklar 

beställda i fulltext 2                      1
 
 

Totalt antal artiklar: 22 8 

 
*Begränsningar i Cinahl: Age groups adolescent 13-18 years, Published date: 20060101-20160430, 

English language, Peer reviewed 

**Begränsningar i PubMed: Ages birth-18 years, Published date:20060101-20160430, English language 
 

Analys 
Utifrån de åtta inkluderade artiklarnas resultat gjordes en syntes. Kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats beskriven av Elo och Kyngäs (2008) användes för 

att analysera data (figur 1). 

Antal träffar 
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Figur 1. Innehållsanalys med induktiv ansats (Elo & Kyngäs 2008). 
 

Endast det manifesta innehållet i texten valdes att analyseras. Till att börja med lästes 

artiklarna igenom ett flertal gånger individuellt av båda författarna, för att få en tydlig 

förståelse för innehållet. Elo och Kyngäs (2008) beskriver detta som preparation phase. 

Därefter genomfördes en öppen kodning, open coding, och vid genomläsning fördes 

noteringar ut i marginalen för att beskriva alla delar av innehållet som relaterade till 

studiens syfte. Noteringarna överfördes därefter till ett kodningsformulär, coding sheet, 

för att få en bra överblick. För att öka tillförlitligheten i studien genomfördes den öppna 

kodningen var för sig av författarna och därefter gjordes en första gruppering, grouping, 

i en öppen och kritisk dialog mellan författarna. Detta innebar att noteringarna från den 

öppna kodningen grupperades gemensamt av författarna för varje enskild artikel. De 

identifierade begreppen som var likartade grupperades återigen och författarna kunde ta 

fram tre kategorier, categorization. Avslutningsvis genomfördes abstraktion, 

abstraction, vilket innebär att formulering och allmän beskrivning av forskningsområdet 

genomfördes (Elo & Kyngäs 2008). Analysmetoden valdes utifrån att författarna skulle 

ha möjlighet att kunna ta fram giltiga slutsatser ur data och sammanställa dessa i syfte att 

ge kunskap och nya insikter i området. 

Forskningsetiska överväganden 
Ingen etisk ansökan har gjorts då ingen ny forskning genomfördes. Inkluderade artiklar i 

litteraturstudien har haft tillstånd från etisk kommitté eller kunnat påvisa att de har gjort 

noggranna etiska överväganden (Henricsson 2012). Detta innebär framförallt att kraven 

på integritet, information, samtycke, konfidentialitet samt kravet på deltagarens 

säkerhet varit uppfyllda (Northern Nurses federation 2003.). Litteraturstudiens 

resultat baseras enbart på primärkällor. För att inte budskapet i texterna ska ha 

förvrängts har översättning av inkluderade artiklar utföras så noggrant som möjligt (Polit 

& Beck 2012). 

Preparation 
phase 

Open 
coding 

Coding 
sheets 

Grouping 
Categoriza- 

tion 
Abstraction 
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Resultat 
929 studier identifierades efter databassökning. Av dessa uppfyllde 22 artiklar uppsatta 

inklusionskriterier och efter granskning av relevans kunde 8 studier inkluderas i den 

systematiska litteraturstudien. En detaljerad sammanställning av inkluderade studier 

återfinns i tabell 3. 

Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i tre kategorier som svarade på syftet att 

kartlägga metoder som skolsköterskor använder i sitt arbete med livsstilsförändring 

avseende matvanor och fysisk aktivitet hos ungdomar mellan 13-18 år, samt hur dessa 

metoder fungerar: Metoder för livsstilsförändringar samt hur de fungerar, Faktorer 

som kan främja arbetet med livsstilsförändringar, Faktorer som kan motverka arbetet 

med livsstilsförändringar. 

Metoder för livsstilsförändring samt hur de fungerar 
En metod som skolsköterskan använder sig av är hälsosamtalet. I Golsäter et al. (2015) 

studie belyses skolsköterskans dialog med ungdomar angående fysisk aktivitet. Här 

framkom att skolsköterskan under hälsosamtalet fungerade som en samtalsledare och 

hjälpte ungdomen att samtala om sin hälsa och livsstil. En relativt stor del av 

hälsosamtalet användes åt att samla in information runt ungdomens livsstil samt 

kartläggning av vanor. Skolsköterskan ställde både öppna och slutna frågor under 

samtalet. De öppna frågorna visade sig ge ungdomen en större möjlighet att utveckla en 

respons, vilket ledde till en djupare förståelse för ungdomens dagliga liv. Skolsköterskan 

visade på aktivt lyssnande genom att bekräfta ungdomen genom upprepning under 

samtalet. I hälsosamtalet gavs en möjlighet för att skapa en livsstilsförändring. För att 

motivera ungdomen till detta använde skolsköterskorna olika metoder såsom information, 

höja medvetenheten, öka självförtroendet samt hjälpa till att ta fram en plan för 

exempelvis ökad fysisk aktivitet (Golsäter et al. 2015). 

Ungdomen kunde uppleva hälsosamtalet tvåsidigt. Å ena sidan kunde eleven känna sig 

stolt över att de hade en god hälsa och levde ett hälsosamt liv, å andra sidan kunde de 

uppleva skuldkänslor för att de levde ett ohälsosamt liv. Önskan att bli sedd som en 

hälsosam individ kunde hålla tillbaka dem från att vara ärliga i hälsosamtalet (Golsäter et 

al. 2010). 

Att under hälsosamtalet ta upp hälsorisker och inspirera till förändring upplevdes av 

ungdomarna som önskvärt. Ungdomarna ansåg även att skolsköterskan skulle ta upp och 

diskutera hälsorisker utifrån åldersgrupp under hälsosamtalet. Genom att diskutera 

ungdomens individuella hälsostatus och kombinera detta på ett bra sätt med noggranna 

men ödmjuka rekommendationer, kunde skolsköterskan inspirera ungdomen till att 

överväga vissa livsstilsförbättringar (Golsäter et al. 2010). Att använda en hälsoenkät 

inför och under hälsosamtalet kunde underlätta både för ungdomen och skolsköterskan 

och hjälpa till att ha struktur i hälsosamtalet. En hälsoenkät kunde även hjälpa till att öka 

förståelsen för ungdomens situation för skolsköterskan, samt hålla fokus på de områden 

som var viktiga. Den ökade även möjligheterna till dialog och diskussion runt hälsa och 

livsstil. Att hälsoenkäten fylldes i och lämnades in till skolsköterskan innan hälsosamtalet 

hjälpte även skolsköterskan att vara mer förberedd inför hälsosamtalet (Golsäter et al. 

2011). 

Både hälsoenkät och hälsosamtal hjälpte ungdomen att få en insyn i sin hälsa och livsstil. 

En styrka i detta var att ungdomen kunde bli medvetna om områden av sin hälsa och 

livsstil som de tidigare inte känt till (Golsäter et al. 2010, 2011). 
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Interventionen som beskrevs av Pbert et al. (2013) bestod av sex stycken individuella 

samtal med skolsköterskan under en period av två månader. Interventionen var baserad 

på social kognitiv teori, och använde sig av 5-3-2-1-0 metoden för att arbeta med fem 

viktiga beteende förändringar; 5 eller mer portioner frukt och grönt per dag, 3 

strukturerade måltider per dag inklusive frukost, 2 timmar eller mindre skärmtid per dag, 

1 timme eller mer moderat fysisk aktivitet samt 0 stycken portioner läsk per dag. Pbert et 

al. (2013) kunde påvisa att interventionsgruppen visade en positiv påverkan på kost och 

livsstilsfaktorer. I interventionsgruppen konsumerades en betydligt mindre mängd socker 

än kontrollgruppen efter två månaders intervention. Detta vidmakthölls dock inte efter 

sex månaders uppföljning. Vad gäller kaloriintag, och kaloriintag från fett, skilde det inte 

signifikant mellan grupperna. Ungdomarna i interventionsgruppen åt frukost flera dagar 

i veckan i jämförelse med kontrollgruppen efter två månaders intervention. Detta var dock 

inte bestående efter sex månader. Ungdomarna i interventionsgruppen visade inte någon 

förändring på faktisk tid de utförde måttlig till kraftig fysisk aktivitet. 

Interventionsgruppen var fyra gånger mer benägna att endast dricka läsk en gång eller 

mindre per dag än kontrollgruppen (Pbert et al. 2013). 

Information från hälsoenkäten kunde generera kunskap om hälsoläget hos ungdomar i 

vissa klasser och grupper. Informationen som togs fram kunde användas i hälsofrämjande 

arbete på gruppnivå (Golsäter et al. 2011). Wilson (2007) kunde påvisa att ungdomarna 

uttryckte en önskan om utbildningsprogram under skoltid tillsammans med andra. Även 

Loman et al. (2008) beskrev att ungdomarna upplevde att den fysiska aktiviteten 

kunde ökas om de var fysiskt aktiv tillsammans med andra ungdomar. 

Skolsköterskor, skolpersonal, ungdomar samt föräldrar föreslog alla att utbildning inom 

kost och nutrition som exempelvis portionsstorlek, hälsosam mat, hälsofördelar med 

viktnedgång samt kunskap om viktreglering skulle ingå i utbildningen som eleverna fick 

i skolan (Gellar et al. 2012). 

Ifrån hälsoenkäten fanns möjligheter att föra information om ungdomars hälsoläge vidare 

till exempelvis rektorer, andra ansvariga på skolan samt även till hälsomyndigheter 

(Golsäter et al. 2011). 

Faktorer som kan främja arbetet med livsstilsförändringar 
Hur ungdomarna upplevde hälsosamtalet hängde mycket på hur skolsköterskan 

anpassade sig till enskilda ungdomars önskningar och behov (Golsäter et al. 2010, 

2015). Ungdomarna ansåg att de mest  meningsfulla diskussionerna uppstod  när 

skolsköterskorna uppmärksammade områden som de gärna ville diskutera. Det var 

också viktigt att skolsköterskan förstod omgivningsfaktorer som påverkade 

ungdomarna i deras vardag. De tyckte det var viktigt att bli behandlade med respekt, 

som att exempelvis kunna bestämma längden på och djupet i samtalet. Önskvärda 

egenskaper hos skolsköterskan var snällhet, att skolsköterskan lyssnade, såg till 

tonåringens individuella behov samt att de bemöttes med sympati (Golsäter et al. 

2010). Ungdomarna uttryckte att en omfattande enkät möjliggjorde för 

skolsköterskorna att förstå ungdomarnas situation och vanor. Hälsoenkäten lyfte också 

diskussionerna angående hälsa och livsstil. Dessa diskussioner ansågs vara de mest 

viktiga i hälsosamtalet, särskilt när de berörde ett känsligt ämne som exempelvis vikt 

(Golsäter et al. 2010, 2011). Ungdomarna menade vidare att det var skolsköterskans 

roll att ta upp hälsorisker till diskussion eftersom det skulle innebära att ungdomarna 

kunde reflektera över dessa frågor även om de inte varit helt ärliga i hälsosamtalet om 

sin egen situation (Golsäter et al. 2010). Något som skulle uppskattas av ungdomarna 

var att bli kallade till skolsköterskan minst en gång per år för att kunna få en närmre 
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och mer förtroendefull relation med denne; ”It´s easier to go talk to a person you’ve 

met before” (Golsäter et al. 2010, s. 31). 

Wilsons (2007) studie tog bland annat upp vad ungdomarna önskade för hjälp i ett 

preventionsprogram mot fetma. Det viktigaste för eleven i en hälsosam livsstil var 

ökad motion. Eleverna visade även på att de var intresserade att förändra strategier 

som involverade att äta mer frukt och grönsaker, dricka mer vatten och äta mindre 

skräpmat. Drygt trefjärdedelar ansåg att det var lättare att äta nyttigt och motionera när 

de fick stöd av familjen. 88 procent av eleverna i studien var intresserade av att anta 

sunda matvanor och motionsbeteenden (Wilson 2007). 

I hälsosamtalet kunde skolsköterskorna använda två huvudstrategier för att få 

ungdomarnas förtroende; dels genom att ge positiv feed-back och dels genom att 

använda sig av socialt prat. När skolsköterskan gav positiv respons på det som 

berättades så uppmuntrades ungdomarna att prata mer öppet. I det som benämndes 

socialt prat ingick att skolsköterskan efterhörde om intressen, kompisar samt familje- 

och livssituation och på så sätt visa ett genuint intresse för tonåringen. För att 

ytterligare stötta ungdomarnas delaktighet, så visade skolsköterskan hälsoprofilens 

poängbedömning för att på så sätt visualisera resultatet av de svar som personen hade 

angett i hälsoenkäten (Golsäter et al. 2015). Nauta et al. (2009) kom i sin studie fram 

till att 92 % av skolsköterskorna tyckte att skolan skulle ta bort möjligheten för 

ungdomarna att köpa skräpmat på skolan och även kunna erbjuda lågkaloriluncher. 

Faktorer som kan motverka arbetet med livsstilsförändringar 
Ungdomarna i Lomans studie (2008) ansåg att skolsköterskorna inte skulle uppträda 

negativt eller auktoritärt. Det var också viktigt att skolsköterskorna tänkte på vilka ord 

och tonfall de använde så de inte uppfattades som kontrollerande eller hotfulla. Detta 

kunde bidra till att kommunikationen förstördes. Ungdomarna menade att vissa ord 

hade negativ klang; som exempel föredrog de flesta ordet ”fysisk aktivitet” istället för 

”motion”, då motion kunde uppfattas som något tråkigt och rutinmässigt (Loman 

2008). Trots att eleverna ansåg att det var viktigt med föräldrastöd för att kunna välja 

hälsosamma vanor, så skulle inte eleverna värdera föräldramedverkan i ett eventuellt 

preventionsprogram för övervikt särskilt högt (Wilson 2007). Gellar et al.s (2012) 

studie, som var en pilotstudie inför starten av en intervention som skulle utföras av 

skolsköterskor, rapporterade att ungdomarna ansåg att föräldrarna kunde påverka valet av 

matvanor och utförandet av fysisk aktivitet både positivt och negativt. Både 

föräldrar och ungdomar uttryckte en oro för att föräldramedverkan kunde resultera i att 

ungdomarna exempelvis blev retade av familjen (Gellar et al. 2012). En ungdom 

beskrev detta i relation till ett samtal med sin mamma på affären ”… and I am like ’OK, 

get me an apple’. She’d be like, ’There’s something wrong with you” (Gellar et al. 

2012, s. 49). Nauta et al. (2009) beskriver i sin studie att majoriteten av 

skolsköterskorna ansåg att dåliga matvanor, högt kaloriintag samt en stillasittande 

livsstil var huvudorsakerna till utveckling av övervikt och fetma. Vidare beskriver 

de i sin studie att 77 % av skolsköterskorna uppfattade att skolan inte gjorde 

tillräckligt för att bromsa upp överviktsutvecklingen (Nauta et al. 2009). I Golsäter 

et al. (2011) studie framkom några risker med hälsoenkäten; diskussionerna kunde bli 

för standardiserade så viktiga individuella aspekter missades, ovana skolsköterskor 

riskerade att bli för fokuserade på själva enkäten och risken fanns att bara områden 

där det förelåg ett problem diskuterades. 
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Tabell 3. 
Inkluderade 
artiklar. 

Författare/ 

Publikationsår/ 

land 

Syfte Deltagare Metod/ 

forskningsdesign 

Huvudsakligt resultat/slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

Gellar et al. 

2012 

USA 

Ta reda på intressenters 

uppfattning om utformandet 

och genomförandet av en 

skolsköterskegenomförd 

intervention gällande 

övervikt och fetma. 

41 elever i åldrarna 13-17 

år som var överviktiga 

eller hade fetma, 17 

föräldrar, 13 

skolsköterskor samt 29 

övrig skolpersonal. 

Kvalitativ design. 

Fokusgrupper. 

Samtliga deltagare ansåg att elever borde få 

utbildning på skolan om kost och nutrition. 

Resultatet belyser att föräldrarnas stöd till 

ungdomarna som ville göra livsstilsförändringar 

kunde vara både positivt och negativt. 

Medelhög kvalitet* 

Golsäter et al. 

2010 

Sverige 

Kartlägga elevers perspektiv 

på hälsosamtal med 

skolsköterska. 

74 elever i åldrarna 10-17 

år. 

Kvalitativ design. 

Fokusgrupper. 

Hälsosamtalet påverkades i hög grad av 

skolsköterskans förmåga att se varje elev 

individuellt och förmåga att vara följsam i samtalet. 

Skolsköterskans förhållningsätt var viktigt, såsom 

att vara lyssnande, visa sympati och behandla 

eleverna med respekt. 

Medelhög kvalitet* 

Golsäter et al. 

2011 

Sverige 

Beskriva och utforska 

ungdomars och 

sjuksköterskors uppfattning 

av användandet av ett hälso- 

och livsstilsverktyg i 

hälsosamtalen inom skolan. 

29 ungdomar som var 14 

år samt 23 skolsköterskor. 

Kvalitativ design. 

Fokusgrupper. 

Hälsoenkäten var till hjälp att hålla strukturen i 

hälsosamtalet. Den hjälpte eleven att få insyn i sin 

hälsa och livsstil. Enkäten kunde användas i 

hälsofrämjande arbete på gruppnivå, där resultaten 

utifrån samtalen gav information om vilka områden 

som kunde diskuteras i klassen. Det fanns dock 

vissa risker med enkäten, exempelvis att samtalen 

inte blev individuella utan standardiserades och att 

samtalen bara fokuserades på det negativa. 

Medelhög kvalitet* 
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Författare/ 

Publikationsår/ 

land 

Syfte Deltagare Metod/ 

forskningsdesign 

Huvudsakligt resultat/slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

Golsäter et al. 

2015 

Sverige 

Undersöka skolsköterskors 

hälsosamtal med elever 

angående fysisk aktivitet. 

24 skolsköterskor som 

utförde hälsosamtal med 

24 olika elever. 

Kvalitativ design. 

Videoinspelade 

samtal. 

Skolsköterskorna arbetade med att informera, höja 

medvetenheten, öka självförtroendet och hjälpte till 

att ta fram en plan för att öka elevens fysiska 

aktivitet. Skolsköterskorna såg också till att 

visualisera resultatet utifrån samtalet, för att 

ytterligare hjälpa eleverna att ta till sig information. 

Medelhög kvalitet* 

Loman 

2008 

USA 

Beskriva tonårsflickors syn 

på fysisk aktivitet och 

utforska strategier som 

skolsköterskan kan använda 

för att främja fysisk 

aktivitet. 

28 flickor i åldrarna 12-18 

år. 

Kvalitativ design. 

Fokusgrupper, 

intervju. 

Kompisstödet var viktigt. Tonåringarna var enade 

om att den fysiska aktiviteten kunde främjas av att 

vara tillsammans med aktiva kompisar. 

Skolsköterskorna skulle vara stöttande och se varje 

person individuellt. De fick inte uppträda 

auktoritärt och tonåringarna påpekade att det var 

viktigt vad och hur skolsköterskorna sa. Vissa ord 

hade en negativ klang och det gjorde att hela 

samtalet kunde påverkas negativt. 

Medelhög kvalitet* 

Nauta et al. 

2009 

USA 

Beskriva vad skolsköterskor 

vet om övervikt hos barn 

och hur skolsköterskorna 

arbetar med detta. 

103 skolsköterskor. Kvantitativ design. 

Enkät. 

Visar att skolsköterskorna hade kunskaper om 

barnfetma, men många av dem upplevde att de 

saknade kompetens om överviktsbehandling som 

kunde hjälpa eleverna till en förbättrad hälsa och 

livsstil. 

God kvalitet** 
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*= kvalitetsgranskade enligt SBU (2014) **= kvalitetsgranskade enligt Polit & Beck (2012) 

Författare/ 

publikationsår/ 

land 

Syfte Deltagare Metod/ 

forskningsdesign 

Huvudsakligt resultat/slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

Pbert et al. 

2013 

USA 

Undersöka 

genomförbarheten och 

effektiviteten av rådgivning 

från skolsköterskor till 

ungdomar för att förbättra 

kost och aktivitet. 

82 överviktiga ungdomar i 

åldrarna 14-16 år, 7 

skolsköterskor. 

Kvantitativ design. 

RCT-studie. 

Interventionsgruppen hade mycket hjälp av 

skolsköterskan för att lära sig få bättre 

levnadsvanor. Till en början ändrade de sina vanor, 

men några månader efter avslutad rådgivning sågs 

ingen direkt skillnad längre jämfört med gruppen 

som inte fått samma rådgivning. 

Medelhög kvalitet* 

Wilson 

2007 

USA 

Undersöka ungdomars 

attityder till övervikt/fetma 

och identifiera strategier 

som ungdomarna anser 

fungera för att upprätthålla 

en hälsosam vikt och 

hälsosam livsstil. 

472 elever i åldrarna 12-14 

år. 

Kvantitativ design. 

Enkät. 

Ungdomarna önskade grupputbildning i 

hälsosammare levnadsvanor på skoltid. En stor del 

av ungdomarna ansåg att det var lättare att leva 

hälsosammare om familjen var stöttande. Det 

ungdomarna såg var viktigast i en hälsosam livsstil 

var ökad motion. 

God kvalitet** 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att kartlägga metoder som skolsköterskor använder i sitt 

arbete med livsstilsförändring, för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet hos ungdomar 

mellan 13-18 år, samt hur metoderna fungerar. Alla granskade artiklar visar medelhög kvalitet. 

I resultatet framkommer och beskrivs metoder som hälsosamtal, hälsoenkät samt skräddarsydd 

hälsoundervisning utifrån vad som kommit fram i hälsoenkäten för en hel klass. Vidare 

framkom faktorer som främjar respektive motverkar arbetet med livsstilsförändringar. De olika 

kategorierna kan antas förhålla sig till varandra utifrån att olika faktorer påverkar metoderna 

och hur de fungerar (figur 2). 
 
 

 
 

 

Figur 2. Ett troligt förhållande mellan resultatets kategorier. 

 

I resultatet framkom att diskussioner om hälsa och livsstil ansågs vara det mest viktiga för 

ungdomen i hälsosamtalet. Med hjälp av en hälsoenkät kunde ungdomen beskriva sin situation 

och sina vanor. På det viset fick skolsköterskan en bild av hur den enskilda ungdomens 

önskningar och behov såg ut. En metod som kan hjälpa till att individanpassa samtalet med 

ungdomen är MI, Motivational Interviewing. Motiverande samtal (MI) bygger på att 

identifiera ungdomens inneboende värderingar och mål, ta fram dem och att kunna 

möjliggöra en beteendeförändring. Motivation till förändring påtvingas inte utifrån, utan 

kommer inifrån ungdomen själv (Rubak et al. 2005). Studier har visat att detta är en 

effektiv modell för att få till stånd en livsstilsförändring (Rubak et al. 2005; Robbins et 

al. 2012). I riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (Socialstyrelsen 2011), beskrivs 

MI som en av de rekommenderade evidensbaserade metoderna för att förebygga sjukdom. 

Trots detta upplevde skolsköterskorna i Reuterswärd och Lagerströms studie (2010) att de 

saknade teorier och metoder i sitt hälsofrämjande arbete. De utgick istället från mer erfarna 

kollegors arbetssätt eller gjorde som de själva ansåg det bästa utifrån tidigare erfarenheter 

(Reuterswärd & Lagerström 2010). Det är anmärkningsvärt att skolsköterskorna anser sig 

sakna metoder, då riktlinjerna är tydliga. Kan detta handla om ointresse eller kanske 

tidsbrist, eller kanske var MI okänt område när 

Motverkande 
faktorer 

Främjande 
faktorer 

Metoder och hur 
de fungerar 
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Reuterswärd och Lagerström (2010) studie genomfördes. Det är angeläget att skolsköterskor 

är utbildade i MI för att kunna använda metoden för ett individanpassat och vägledande samtal 

med ungdomen. Detta för att på bästa sätt möjliggöra en eventuell livsstilsförändring. 

Att skolsköterskan har ett individuellt bemötande och samtalar med varje ungdom utifrån 

dennes behov framkom i resultatet som viktigt. Magnusson et al. (2012) visar i sin studie att en 

relation mellan kompetens och personcentrering är viktig i rådgivning. Det finns en risk att 

samtalen med skolsköterskan blir för standardiserade och att viktiga aspekter missas. Även i 

Golsäter et al.s´ studie (2012) blev det tydligt att skolsköterskorna tenderade att ta över samtalet 

genom att vara den som ställde frågor, gav information om livsstil och summerade det eleverna 

sa. Elevernas del i samtalet blev att svara på skolsköterskornas frågor och hålla med i deras 

resonemang (Golsäter et al. 2012). Att skolsköterskorna tar över samtalet kan leda till en 

obalans mellan skolsköterska - ungdom och motverka ungdomarnas möjlighet till 

livsstilsförändring. Som beskrivs i resultatet så ansåg skolsköterskorna i Nauta et al.s studie 

(2009) att huvudorsakerna till övervikt och fetma var relaterade till dålig kosthållning, samt ett 

för högt kaloriintag medan ungdomarna i Wilsons studie (2007) såg ökad motion som den 

viktigaste livsstilsförändringen. Därför är det av stor betydelse att skolsköterskan anpassar 

hälsosamtalet till varje enskild ungdom och i relation till vad han eller hon är beredda att 

förändra och inte tar över samtalet och endast informerar. 

I resultatet framkom att det var viktigt att skolsköterskan förstod omgivningsfaktorer som 

påverkade ungdomarna i deras vardag. Att se till ungdomens miljö i skolan och vad som kan 

främja livsstilsförändringar i skolmiljön tas upp i resultatet. En miljöfaktor som belyses är att 

skolan erbjuder hälsosamma skolluncher. Det är också viktigt att skolan inte säljer onyttigheter, 

som exempelvis godis och glass. De individuella råden som skolsköterskan ger ungdomen i 

hälsosamtalet är lättare att följa om skolan samtidigt serverar näringsriktiga måltider och har en 

miljö som möjliggör fysisk aktivitet (Socialstyrelsen 2014). Robbins et al. (2010) beskriver 

också i sin studie att upplevda hinder för fysisk aktivitet bland annat kunde handla om 

miljöfaktorer, som avsaknad av utrustning eller bra platser för fysisk aktivitet. 

För att åstadkomma en livsstilsförändring behöver arbetet runt ungdomen ske på flera nivåer. 

Socialstyrelsen (2014) beskriver dessa nivåer som organisation, grupp och individ. 

Reuterswärd och Lagerström (2010) fick i sin studie fram att när skolsköterskorna arbetade i 

en välstrukturerad organisation gynnades det hälsofrämjande arbetet med eleverna. Att som 

skolsköterska medverka i arbetet med att förbättra skolmaten, öka antalet tillfällen för fysisk 

aktivitet och vara en del i hälsoundervisning borde ses som en självklarhet. 

I resultatet påvisas att omgivningens stöd kan ha både en främjande eller en motverkande effekt 

på livsstilsförändring hos ungdomen. Att som förälder veta när man ska eller inte ska stötta sin 

tonåring kan vara svårt. Bindler et al. (2012) beskriver i sin studie att ungdomstiden är en 

utvecklingsperiod där ungdomen blir mer självständig, influeras mer av kompisar än tidigare 

och tar fler självständiga beslut runt sin hälsa och livsstil. Ansvaret för den egna hälsan och 

livsstilen läggs successivt över på tonåringen själv. Som skolsköterska är det inte alltid helt 

enkelt att kunna ge föräldrastöd och uppmuntra till goda matvanor och fysisk aktivitet. Det är 

svårt för skolsköterskor att ensamma driva livsstilsförändringsarbete eftersom det är så många 

faktorer som påverkar ungdomarna. Skolsköterskorna i Griniene och Liutaites studie (2009) 

belyser vikten av att de behöver förbättra samarbetet mellan skola och föräldrar. Här är det 

viktigt att kunna lyssna in och se till vilken relation ungdomen har med sin förälder. För att 

kunna uppnå en hållbar livsstilsförändring hos ungdomen måste skolsköterskan kunna 

bemöta och stötta föräldrarna på ett bra sätt. 
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Under bearbetningen av denna litteraturöversikt har ytterligare frågor dykt upp. En av frågorna 

är hur skolsköterskan prioriterar sitt arbete då IVO påtalar att elevhälsan har svårt att hinna med 

sitt uppdrag, vilket resulterar i att det hälsofrämjande och förebyggandet arbetet med eleverna 

försvåras. Reuterswärd och Lagerström (2010) uppger i sin studie att tidsbrist var en orsak till 

att skolsköterskorna inte arbetade med hälsofrämjande arbete på gruppnivå. Syftet med 

hälsobesöken traditionellt sett är att upptäcka sjukdomar, funktionsnedsättningar och andra 

eventuella hälsoproblem. Under hälsobesöket har skolsköterskan också ett hälsosamtal med 

ungdomen, vilket är en del av elevhälsans hälsofrämjande arbete (Socialstyrelsen 2014). Även 

om skolsköterskan ges möjlighet att samtala om hälsa och livsstilsförändring med ungdomen, 

ligger fortfarande en stor del av fokus i skolsköterskans arbete på kontroller och uppföljningar 

och kan möjligen utgå mer ifrån ett patogent än ett salutogent perspektiv. Vi anser att det blir 

mycket svårt att på tre hälsobesök under grundskoletiden ha möjlighet att påverka eleven till en 

hållbar livsstilsförändring. Med tanke på att forskning visat att två tredjedelar av de barn som 

lider av fetma växer upp och förblir feta i vuxen ålder och att fetma är den femte vanligaste 

dödsorsaken i världen (ALBashtawy 2015), så borde förebyggande insatser vara en större del 

av skolsköterskans uppdrag. Att inte ta vara på skolsköterskans kunskap, samt att ha utarbetade 

evidensbaserade metoder för livsstilsförändring, ses som ett hot mot en god hälsa. 

Metoddiskussion 
Studien har genom en systematisk litteraturstudie undersökt forskningsläget runt metoder som 

används av skolsköterskor i arbetet med livsstilsförändring för att främja goda matvanor och 

fysisk aktivitet, samt hur dessa metoder fungerar. Sökningar efter relevanta studier har 

genomförts i två databaser; Cinahl samt PubMed. Alla sökord i Cinahl kunde tas fram och 

matchas till Cinahl Headings. När det gällde sökningarna i PubMed omvandlades alla sökord 

till Mesh-termer, förutom sökordet Life style changes som inte kunde matchas med någon 

Mesh-term och som istället lades till som fritext ord. Detta beslutades av författarna med 

anledning av att sökningarna skulle bli så lika som möjligt i båda databaserna. 

Inledningsvis genomfördes en första sökning utifrån framtagna sökord. I denna sökning 

inkluderades endast artiklar med kvalitativ ansats. Anledningen till att enbart kvalitativa 

artiklar inkluderades var att författarna ville ha artiklar med likartade forskningsansatser för 

att granskning och analys skulle bli mer hanterbar. Då sökningarna var genomförda 

konstaterades att antalet framsökta artiklar var för få, endast 17 stycken. Sökningen 

upprepades på exakt samma sätt men inkluderade denna gång även kvantitativa artiklar. Det 

visade sig vara ett bra beslut att inkludera kvantitativa artiklar i litteraturstudien, då det inte 

fanns så mycket skrivet inom området. 

Alla artiklar som valdes ut lästes i sin helhet och granskades enligt SBUs (2014) mall för 

bedömning av relevans. Denna bedömning gjordes individuellt med en gemensam uppföljning 

och dialog mellan författarna för att öka trovärdigheten i studien. Alla åtta inkluderade 

artiklarna visade medelhög kvalitet efter granskning. Analysen av samtliga artiklar 

genomfördes i ett första skede individuellt av vardera författaren, för att sedan i dialog mellan 

författarna avslutas gemensamt. Även noggrann beskrivning av urval, sökord, datainsamling 

samt dataanalys h a r  gjorts i metodavsnittet. Detta för att öka trovärdigheten i studien 

(Shenton 2004). Framtagna kategorier har även diskuterats med handledare för att stärka 

tillförlitligheten i resultatet (Henricsson 2012). Författarna lämnar till läsaren att bedöma 

överförbarheten till individer eller andra grupper. 

Då den första sökningen inte gav tillräckligt med material och fick göras om var tiden en 

begränsande faktor. Att starta om och genomföra en helt ny sökning tog ytterligare tid och kan 

ha begränsat arbetets kvalité då tiden fick disponeras till sökarbete i större utsträckning än tänkt. 

För att öka pålitligheten (Henricsson 2012) har vi beskrivit vår förförståelse. Vi anser dock inte 

att denna förförståelse har påverkat analysen av inkluderade artiklars resultat eftersom vi under 
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hela arbetets gång har diskuterat med varandra. Tack vare täta diskussioner har risken 

minimerats för att övertolkning skett på grund av förförståelse, samt även hela tiden hållit kvar 

vid vad syftet med litteraturstudien varit. 

Resultaten är otillräckliga för att kunna dra en slutsats om metoderna som skolsköterskorna 

använde sig av fungerar och därmed ses ett behov av vidare forskning inom detta område. Detta 

med anledning av att materialet var för litet och att området är outforskat. Detta är en svaghet 

och vidare forskning på området behövs för att utforska området vidare. Att titta på vad 

som påverkar livsstilsförändringar hos ungdomar, samt att även utföra studier som över tid 

kan påvisa hållbara livsstilsförändringar hos ungdomar är önskvärd vidare forskning. För att 

öka trovärdigheten behövs även fler som forskar inom området, eftersom de forskare som 

finns gärna refererar till sina egna tidigare studier. 

Klinisk betydelse 
Området är komplext då det är många både inre och yttre faktorer som påverkar 

livsstilsförändring hos ungdomar. Några sådana exempel på faktorer kan vara allt ifrån 

skolsköterskans kunskapsläge och förmåga till ett bra bemötande, till sociala förutsättningar 

och motivationsfaktorer hos ungdomen. Resultatet i denna studie ger en bra inblick i vad 

skolsköterskor bör göra och vad de inte bör göra vid arbete med ungdomar och 

livsstilsförändringar. Resultatet påvisar att det är av betydelse för god omvårdnad och möjlighet 

till livsstilsförändring att bemöta ungdomen på ett individuellt plan och utgå ifrån ungdomen 

och vad han eller hon själv är villig att förändra. 

Slutsats 
Resultatet i denna litteraturstudie visar på att skolsköterskan har metoder och därmed 

möjligheter att utifrån metoderna kunna påverka ungdomarna på olika nivåer, såsom individ 

eller grupp, till livsstilsförändring. Vad som får en ungdom att vilja göra en livsstilsförändring 

är individuellt och påverkas av både inre och yttre faktorer. Studien har bidragit till en ökad 

förståelse för vad som påverkar samt motverkar möjligheten till livsstilsförändring hos 

ungdomar. Den har också påvisat vad skolsköterskan behöver för kunskap och egenskaper för 

att lyckas hjälpa ungdomen i arbetet med en eventuell livsstilsförändring. 
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