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Sammanfattning  

Bakgrund: Övervikt och fetma är ett folkhälsoproblem, fler människor i världen dör av 

övervikt än undervikt. Barn med övervikt och fetma har större risk att senare i livet drabbas av 

sjukdomar som till exempel hjärt- kärlsjukdomar och diabetes. Skolsköterskan möter barn i 

tidig ålder och har med sin kompetens möjlighet att hjälpa barnen och arbeta preventivt mot 

övervikt och fetma. 

Syfte: Att beskriva skolsköterskans erfarenheter av att arbeta med personcentrerad vård 

relaterat till övervikt och fetma hos barn 6–12 år inom skolhälsovården.  

Metod: En deskriptiv kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats som analyserat enligt 

Graneheim och Lundmans innehållsanalys.  

Resultat: Fem huvudkategorier framkom: föräldrarnas reaktioner, omgivande faktorer, 

redskap och verktyg, inflytande och skolans ansvar. Skolsköterskan är beroende av många 

olika faktorer för att ge personcentrerad vård till varje elev. Samtliga skolsköterskor beskriver 

att föräldrarnas inställning är det som avgör i vilken utsträckning de har möjlighet att hjälpa 

eleven.  

Slutsats: Studien visar att skolsköterskan är en viktig del i arbetet mot övervikt och fetma men 

att rätt förutsättningar behövs för att kunna ge stöd och hjälp till varje elev. 
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Abstract 

Background: Overweight and obesity are a public health problem, more people in the world 

die of overweight than underweight. Children with overweight and obesity are at greater risk 

of later in life suffering from diseases such as cardiovascular disease and diabetes. The school 

nurse meets the child early in childhood and has the ability to help the children and to work 

against overweight and obesity.   

Purpose: To describe school nurses experience of working with person-centered care related 

to overweight and obesity in children 6-12 years in school health care.   

Method: A descriptive qualitative interview study with inductive approach as analyzed 

according to Graneheim and Lundman's content analysis.   

Results: Five main categories emerged: the parents' reactions, surrounding factors, tools and 

instrument, influence and school responsibility. The nurse is dependent on many different 

factors to provide person-centered care to each student. All school nurses describe that the 

parents' attitude determines the extent to which they have the opportunity to help the student.  

Conclusion: The study shows that the school nurse was an important part of the work towards 

overweight and obesity, but that the right conditions were needed to provide support and 

assistance to each student.  
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Bakgrund 

Fetma- globalt och i Sverige   

WHO beskriver fetmautvecklingen som alarmerande och som en av årtiondets största 

utmaningar. Minst 2,6 miljoner människor dör varje år i världen enbart relaterat till övervikt 

eller fetma. Det är fler än de som dör av undervikt. År 2016 uppskattades det globalt sett att 41 

miljoner barn under 5 års ålder och 340 miljoner barn och ungdomar i åldrarna 5–19 år var 

överviktiga (World Health Organisation [WHO], 2016).  

 

I en studie omfattande 195 länder visades att förekomst av övervikt och fetma fördubblats i 70 

% av länderna under de senaste 35 åren. Även om statistiken visar att vuxna har en högre 

förekomst av fetma så ökar barnfetma i snabbare takt än vuxen fetma i många länder. Globalt 

sett så sker en ökning av högt BMI men också av de följdsjukdomar som övervikt och fetma 

för med sig (Afshin et al., 2017). 

  

Övervikt och fetma definieras med hjälp av BMI, Body Mass Index och är en uträkning på 

vikten i förhållande till längden. Hos vuxna räknas ett BMI som är högre än 25 som övervikt 

och över 30 som fetma. Till barn används ett anpassat BMI som benämns iso-BMI, det räknas 

ut på samma sätt som en vuxens BMI men hänsyn tas till barnets längd, ålder och kön. Därför 

finns inga fasta gränsvärden på BMI för barn som en enhet, istället används speciella tabeller 

där varje ålder och kön har ett gränsvärde för övervikt eller fetma (Danielsson, 2013).   

 

Andelen vuxna med övervikt och fetma ökar även i Sverige och statistik visar nu att 51 % av 

den vuxna befolkningen är överviktiga och det är fetma som ökar mest (Folkhälsomyndigheten, 

2017). I Sverige ökade andelen av övervikt och fetma hos barn och ungdomar kraftigt mellan 

1970 talet och till början av 2000 talet (Statens folkhälsoinstitut, 2010).  Under de senaste åren 

har rapporter dock visat att ökningen av andelen barn med övervikt och fetma i Sverige har 

avstannat. Läsåret 2015/16 var andelen barn med övervikt 17 % och med fetma 4 % (Nyberg, 

2016).  

  

Det svenska registret för barn med fetma, BORIS har under flera år redovisat goda 

behandlingsresultat, men från 2016 har detta vänt. Sämre resultat redovisades för barn under 
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12 år som följts under ett år. I Sverige var ca 20–25 % av barnen i 10 årsåldern överviktiga och 

3 % led av fetma. Cirka 80 % av barnen som var överviktiga i 6–7 års ålder fortsätter att vara 

det upp till sena tonåren (Barn Obesitas Register I Sverige [BORIS], 2016). 

 

Främsta faktorerna för övervikt och fetma är ett för stort intag av kalorier i kombination med 

för lite aktivitet (WHO, 2016; Pellmer et al., 2012). Enligt en studie där man samlat in 

livsstilsdata år 2008, 2010 och 2013 visade resultatet att den enskilt största risken för att barn 

ska utveckla en övervikt eller fetma var om föräldrarna var överviktiga eller hade fetma. 

Kontentan av studien var att arbetet kring barns övervikt bör riktas till hela familjen genom 

samhällsinsatser (Moraeus, 2014).  

  

Aktivitet, stillasittande, skärmtid och socioekonomiska aspekter    

För barn och ungdomar rekommenderar folkhälsomyndigheten minst 60 minuters fysisk 

aktivitet per dag med både hög och måttlig intensitet som kan fördelas under dagen 

(Folkhälsomyndigheten, 2011).  WHO rekommenderar också 60 minuter fysisk aktivitet med 

samma intensitet som folkhälsomyndigheten men tillägger också att all aktivitet över 60 

minuter ger ökade hälsofördelar (WHO, 2017).  

  

En nordisk undersökning visade att 60 % av barn i åldern 7–12 år inte uppnår rekommenderad 

aktivitetsnivå (Matthiessen et al., 2017).  En svensk studie gjord 2017 på 4-åringars fysiska 

aktivitetsnivå och stillasittande visade att de små barnen rörde sig för lite och att detta börjar 

redan i 4 års ålder för att sedan eskalera med stigande ålder. Allra minst rörde barnen på sig 

när de var hemma (Berglind & Tynelius, 2017).  

 

Många barn tillbringar mycket tid framför tv eller dator och har en alltmer stillasittande vardag 

(SBU, 2014). En studie visar att barn i norden 7–12 år använde skärmen 4 timmar eller mer 

varje dag. Samma studie beskrev också att barn i Sverige var de som statistiskt sett visade högst 

inaktivitet och störst intag av ohälsosam kost (Matthiessen et al., 2017). En annan färsk svensk 

studie gjord med elever från årskurs 5, 8 och 2:an i gymnasiet visade att flickor i snitt satt still 

9,1 timmar per dag och pojkar 8,7 timmar. Liknande resultat beskrevs från likvärdig forskning 

i andra länder (Nyberg, 2016). Enligt en studie från 2014 om överviktiga barns fysiska aktivitet 

och tv- tittande framkom att stressade föräldrar inte hade tid att följa med barnen till aktiviteter 



3 

 

efter skoltid. De lät också barnen titta på tv i större utsträckning än föräldrar som inte upplevde 

sig stressade (Waltin, Simpson, Darlington & Haines, 2014). 

  

I socioekonomiskt eftersatta grupper är övervikt och fetma mer förekommande 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Flera studier styrker detta och beskriver att yngre barn med låg 

socio ekonomisk standard har högre risk för övervikt och fetma än andra barn (Beckvid 

Henriksson, Franzén, Elinder & Nyberg, 2016). Förklaringar till detta kan vara olika variabler 

som ärftlighet och att det inte finns nyttiga livsmedel hemma (VanVliet, Gustafsson, Duchen 

& Nelson, 2015). Tillförlitliga studier har beskrivit hur barn i utsatta områden påverkas av 

föräldrars livsstil (Norman, Bohman & Nyberg, 2017). Studier visar också att barn inte gör 

som föräldrarna säger utan som föräldrarna gör (Rew, Arheart, Thompson & Johnson, 2013).  

 

Övervikt och fetma är också mer representerat på landsbygden (Socialstyrelsen, 2009). Enligt 

en studie som gjorts kring skolsköterskans kunskap om kost och aktivitet uppmärksammades 

att det fanns brister i kunskap samt i förmedling av kunskap till föräldrar. Barn och familjer 

från andra kulturer med annat språk och andra levnadsvanor kring kost, var den grupp som var 

mest utsatt i brist på adekvat information (Magnusson, Kjellgren & Winkvist, 2012).  

  

Risker med övervikt och fetma  

För den framtida hälsan är tidig utveckling av fetma allvarligt för barnet då risken är högre att 

barnet utvecklar blodfettsrubbningar, leverpåverkan och insulinresistens. Ju tidigare en fetma 

utvecklats desto mer sjunker medellivslängden (BORIS, 2016; Folkhälsomyndigheten & 

Livsmedelverket, 2017).  

  

Statistik visar även att barnfetma ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar samt ortopediska 

problem (Socialstyrelsen, 2009; WHO, 2016). För att påverka och förebygga ohälsa som 

uppstår genom fysisk inaktivitet och dålig kosthållning krävs insatser av många aktörer där 

skolan är en av flera sektorer som lyfts fram (Folkhälsomyndigheten & Livsmedelverket, 

2017). Övervikt och fetma samt dess medföljande sjukdomar kan förhindras eller minskas 

genom hälsofrämjande arbete och därför är det av högsta prioritet att jobba preventivt för att 

förebygga ohälsa som uppstår genom övervikt och fetma hos barn (WHO, 2016).    
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Skolans ansvar   

För att främja hälsosamma levnadsvanor i ett längre perspektiv krävs insatser från myndigheter 

som till exempel förskola och skola. Skolan är en betydelsefull arena med förutsättningar att 

påverka barnens kostintag samt aktivitetsnivå. Forskning visar att aktiva moment i den 

ordinarie undervisningen som förändrat lektionsinnehåll, fler timmar skolidrott och aktiva 

raster kan öka motivationen för fysisk aktivitet vilket är gynnsamt särskilt för de barn vars 

hemmatillvaro eller fritid är stillasittande (Folkhälsomyndigheten & Livsmedelsverket, 2017).  

  

Skollagen från 2011 innebär att det är lagstiftat att barnen i grundskolan ska få näringsriktig 

och hälsosam mat. I skollagen står också att elevhälsan ska vara förebyggande och 

hälsofrämjande (Folkhälsomyndigheten & Livsmedelsverket, 2017).  

 

I individuella hälsosamtal som sker mellan skolsköterskan, eleven och ibland föräldrarna tas 

matvanor och fysisk aktivitet upp. I en studie där data samlades in från 8 olika kommuner i 

landet framkom genom intervjuer tre viktiga faktorer för att kunna göra ett bra hälsoarbete: 

Organisation, stöd och kunskap. Man upplevde att det var viktigt att organisationen förstod 

skolsköterskans roll och kände till deras förutsättningar. Sjuksköterskor beskrev också att det 

var viktigt att det fanns ett nätverk med andra professioner för att det skulle bli bra hälsovård 

samt att de uttryckte behov av att få mer kunskap (Reuterswärd & Lagerström, 2010).  

  

En annan svensk studie beskriver liknande resultat, ett lyckat arbete mot övervikt och fetma 

kräver tydliga riktlinjer och en bra kommunikation mellan skolsköterskan, föräldern och skolan 

(Bergström et al., 2015).  

 

Teoretisk referensram  

Begreppet patientcentrerad vård innebär  att människan ska göras delaktig i sin egen vård och 

att vården ska formas utifrån behov och önskemål. Personcentrerad vård innebär att individen 

ska ses utifrån sin situation samt utifrån sina förmågor och behov. De förmågor och behov som 

den enskilda individen har kan därmed lyftas fram och stärkas. För att kunna bemöta  individens 

egna önskemål och autonomi behöver individen själv få beskriva sin situation i relation till sin 

sjukdom eller ohälsa. Detta bör ske genom samtal där hälso- och sjukvårdspersonal ger 

individen stöd och utrymme så att patientens berättelse blir ett bra underlag för individens 
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fortsatta vård.  Mötet med hälso- och sjukvårdspersonalens ska vara ett samarbete där 

ömsesidig respekt och patientens egna vilja står i fokus. Under samtalet ska individens behov 

och resurser synliggöras. Det är viktigt att det finns en förståelse för hela patienten och dennes 

situation. Den berättelse som patienten ger ska sedan dokumenteras och användas som grund 

för den fortsatta vården i form av en hälsoplan. Innehållet i hälsoplanen bör förutom patientens 

egen berättelses också innehålla mål, uppföljning och strategier både på kort och lång sikt 

(SBU, 2017). 

Den professionella kunskapen som hälso- och sjukvårdspersonalen har innebär att vårdgivaren 

får en maktposition som skapar en ojämn balans vilket kan hota vårdtagarens 

självbestämmande och integritet . Hälso- och sjukvårdspersonalen måste därför ha detta i 

åtanke i mötet med individen eller dess anhöriga (SBU, 2017). 

 

  

Skolsköterskans arbetsbeskrivning 

Skolsköterskans arbetsbeskrivning delas in i 6 olika kärnkompetenser.  Dessa kärnkompetenser 

är att: samverka i team, utföra evidensbaserad vård, hantera förbättringskunskap för 

kvalitetsutveckling, ge en säker vård, hantera informations- och kommunikationsteknik (IKT) 

och ge en personcentrerad vård (Riksföreningen för skolsköterskor och svensk 

sjuksköterskeförening, 2016).    

Personcentrerad vård är en omfattande del av skolsköterskans roll. Den innefattar att 

skolsköterskan ska ha en kunskap om och utifrån elevens bestämningsfaktorer kunna motivera, 

planera och identifiera varje elevs situation för att denne ska få bästa möjliga vård- och 

omvårdnad av elevhälsan. Att varje elev och/eller vårdnadshavare ska får stöd och hjälp med 

att förstå vad som krävs av individen för att själv främja hälsa och undvika sjukdom. Eleven 

och/ eller vårdnadshavaren ska också få optimalt stöd för att känna sig delaktig i kontakten med 

elevhälsan. Information ska individanpassas för att ge eleven information och undervisning på 

elevens och/eller vårdnadshavares kunskapsnivå, likaså ska skolsköterskan försäkra sig om att 

elev/ vårdnadshavare har förstått den information som förmedlats. Dessutom så ingår det i 

skolsköterskans arbete att uppmärksamma de elever som själva inte är medvetna om risker som 

kan skada dem eller att de inte själva efterfrågar information om att risker för fysisk och 

psykiska skada föreligger (Riksföreningen för skolsköterskor och svensk 

sjuksköterskeförening, 2016).    
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Kärnan i personcentrerad vård är att varje person ska ses som en unik individ där den enskilda 

individen ska sättas i centrum. Skolsköterskan ska ha ett förhållningssätt i sitt yrkesutförande 

som beaktar, främjar och respekterar elevernas egna önskemål och behov. Det är också 

skolsköterskans ansvar att eleven ska känna respekt och delaktighet i mötet med 

skolsköterskan. Vidare ligger ett ansvar att elever och/eller vårdnadshavare med olika kulturer 

och socioekonomiska förutsättningar ska få ett värdigt bemötande genom skolsköterskans 

förhållningssätt så att elevens integritet bevaras (Riksföreningen för skolsköterskor och 

sjuksköterskeförening, 2016).     

  

Skolsköterskans möte med eleven  

Skolsköterskans roll har med åren ändrats. Tidigare låg fokus på att ta hand om sjukdomar och 

hygien. Arbetet idag handlar mer om elevernas fysiska, psykiska och sociala hälsa. I rollen som 

sjuksköterska ingår även att se till ohälsa relaterat till livsstil samt att arbeta hälsofrämjande 

genom preventivt arbete. Genom hälsoenkäter, screening och hälsosamtal får skolsköterskan 

en uppfattning om elevens hälsa (Reuterswärd & Lagerström, 2010).   

  

Samtliga elever ska erbjudas regelbundna hälsobesök hos skolsköterskan. På hälsobesöket följs 

parametrar upp som till exempel vikt, längd och BMI samt hälsosamtal (Hillman, 2010). Som 

stöd vid samtalen kan skolsköterskan använda sig av olika vårdprogram. Där finns råd och tips 

att ge till eleven och även hänvisningar till vid vilket iso-BMI eleven ska remitteras vidare för 

mer avancerad vård (Vårprogram för Uppsala-Örebroregionen, 2015). De återkommande 

besöken ger skolsköterskan en god möjlighet att bygga upp en relation till varje enskild elev 

och att möta eleven utifrån varje individs behov (Hillman, 2010).    

 

Enligt en studie baserad på sex skolsköterskors synpunkter från skolhälsovården framkom att 

BMI var ett verktyg som värdesattes högt eftersom det ibland var svårt med blotta ögat att se 

en övervikt hos ett barn. Med resultatet från BMI samt svar från formulär riktade 

skolsköterskan sitt samtal utifrån varje individ där målet var att stärka barnets välmående och 
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försöka påverka barnet till en hälsosammare livsstil. För att lyckas krävdes kompetens och 

inkänningsförmåga (Thorstensson, Blomgren, Sundler & Larsson, 2017).  

  

Samverkan med föräldrar kring barns övervikt och fetma  

Samarbete med föräldrar är en förutsättning för att kunna påverka situationen runt barnet. 

Skolsköterskan upplever att motiverande samtal är nödvändigt både till barnet och till föräldern 

för att nå resultat (Thorstensson, Blomgren, Sundler & Larsson, 2017).  Motiverande samtal är 

en samtalsmetod som används i arbetet mot beteendeförändring där individens egna motivation 

står i fokus. Egna förmågor ska försöka stärkas och individens motstånd  ska försöka reduceras 

för att kunna förändra ett beteende. Samtalet fokuserar på individens egen motivation till att 

göra en förändring (SBU, 2017). 

  

Skolsköterskor beskrev ofta mötet mellan dem, barnet och föräldrar som emotionellt och att 

det krävdes en stor känslighet för att möta dem i en dialog kring övervikt och fetma. Vissa 

föräldrar reagerade med ilska eller sorg inför situationen och kunde uttrycka det som ett 

personligt misslyckande. Föräldrars inställning samt egna erfarenheter påverkade situationen 

kring barnets övervikt. En del föräldrar uttryckte en rädsla för att barnet skulle utveckla en 

ätstörning om för mycket fokus lades på barnets övervikt. För att få med föräldrarna i arbetet 

krävdes från skolsköterskan ett professionellt bemötande med känslighet och inkännande. 

Enligt erfarenhet har man sett bäst resultat när små förändringar i taget gjorts i vardagen kring 

barnet, men då krävdes engagemang från föräldrar (Thorstensson, Blomgren, Sundler & 

Larsson, 2017).  

 

Skolsköterskans bemötande och förhållningssätt var av stor betydelse i samtal med föräldrar 

och det var viktigt att aldrig skuldbelägga någon. Skolsköterskan behövde föräldrarnas hjälp 

för att kartlägga barnets situation och genom samtal väcka motivation till förändring (Holm 

Ivarsson, 2013). 

Skolsköterskans möjligheter att påverka   

En svensk undersökning gjordes 2009 där 11 skolsköterskor intervjuades utifrån deras 

upplevelser om deras egen utveckling inom professionen. Resultatet visade att det fanns många 

hinder och svårigheter för att kunna implementera eller utveckla arbetet kring hälsa i den egna 
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verksamheten. Sjuksköterskor beskrev känslan av att skolsköterskans roll var underskattad 

generellt sett av politiker och organisatoriska ledare. Man uttryckte att det var svårtillgängligt 

med kurser och avsaknaden av möjlighet till kompetenshöjning. En av sjuksköterskorna 

uppgav att det var avgörande vilken chef man hade för vilket arbete man kunde prestera. De 

upplevde ändå att de hade möjlighet att implementera mål utifrån sina egna visioner även om 

det blev en mindre skala utifrån ekonomiska ramar (Morberg, Lagerström & Dellve, 2009).    

  

En senare studie visade att skolsköterskor upplevde motstånd i det förebyggande arbetet. 

Studien visade att skolsköterskorna inte upplevde att deras kompetens gällande förebyggande 

hälsovård såsom fysisk aktivitet värderades och att det saknades stöd från rektorn. Dessutom 

så upplevde sköterskorna att de hade för lite tid för prevention, de var tvungna att lägga tiden 

på mer akuta ärenden (Reuterswärd & Hylander, 2016).    

 

I en svensk studie baserad på intervjuer påvisade att skolsköterskor upplevde kunskapsluckor 

i hur de skulle förmedla kunskap kring hur viktigt det är med fysisk aktivitet och näringsriktigt 

mat. De kände att det var svårt att nå fram till eleven och vid språkförbistring blev arbetet ännu 

svårare (Magnusson, Kjellström & Vinkvist, 2012). 

 

 

Problemformulering 

Övervikt och fetma hos barn är ett globalt problem som påverkar folkhälsan där   

skolsköterskan har en mycket viktig roll då hon träffar barn i tidigt skede i livet.  

Ett barn med övervikt eller fetma har ökad risk att bli överviktig som tonåring och vuxen. 

Övervikt och fetma leder till allvarliga sjukdomar och förkortar livslängden för individen.  

Skolsköterskans personcentrerade vård kring övervikt är av betydelse för att medvetandegöra 

problemet relaterat till varje enskilt barn och dennes föräldrar.  Enligt tidigare forskning har 

det visat sig att skolsköterskan upplever svårigheter i sitt arbete kring övervikt och fetma. Med 

föreliggande arbete önskar vi beskriva skolsköterskans erfarenheter av att arbeta med övervikt 

och fetma inom skolhälsovården. Därigenom också identifiera svårigheter och se vad 

skolsköterskan anser fungerar bra i arbetet med eleven relaterat till övervikt och fetma. Detta 

för att få en bättre handlingsberedskap i framtida arbete inom skolhälsovården. 
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Syfte  

Syftet med studien var att beskriva skolsköterskans erfarenheter av att arbeta med 

personcentrerad vård relaterad till övervikt och fetma hos barn 6–12 år inom skolhälsovården. 

  

Metod   

Design 

Studien är kvalitativ med beskrivande design enligt Polit och Beck (2012). Kvalitativ forskning 

har en holistisk ansats som innebär att helheten tas i beaktande. Synsättet innebär att kontexten 

är viktigast i varje studie, därför beskriver kvalitativ forskning hur människor upplever och 

tolkar olika fenomen. Kvalitativ forskning syftar inte till att generalisera det enskilda 

fenomenet utan att ge en förståelse (Kristensson, 2014). Förhållningssättet är induktivt med 

manifest ansats och syftar till att redogöra för de upplevda erfarenheter av det fenomen som 

författarna ämnar studera (Henricson & Billhult, 2017). Studien har genomförts med en 

induktiv innehållsanalys (Graneheim och Lundman, 2004) vilket innebär att analysen har gjorts 

utifrån innehållet i texten och inte bygger på någon förutbestämd teori.  Tolkningar av texten 

kan göras på olika djup och nivåer (Danielsson, 2017). 

Urval 

Författarna sökte en typisk bild av situationen (Polit & Beck, 2012). I studien gjordes ett 

strategiskt urval och deltagarna valdes för att de ansågs ha de erfarenheter av fenomen som 

författarna avsåg att studera (Henricson & Billhult, 2017). Författarna intervjuade sex 

skolsköterskor i tre olika kommuner som har arbetat minst ett år med elevhälsa och har en 

specialistutbildning motsvarande barn och ungdom eller distriktssköterska. Skolsköterskor 

med mindre erfarenhet än så exkluderades ur studien då författarna ansåg att det saknades 

erfarenhet för att besvara frågorna i studiens syfte.   

Datainsamlingsmetod 

Författarna har använt sig av semistrukturerade intervjuer för att samla in data. Ett färdigt 

frågeformulär har använts (se Bilaga 2) med öppna frågor samt en del följdfrågor (Alvehus, 

2013). Alla deltagare fick samma frågor men frågorna har inte alltid ställts i samma ordning 
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och samtliga deltagare har fått berätta fritt (Kristensson, 2014). Författarna genomförde 

tillsammans en provintervju (Danielson, 2017). Samtliga intervjuer pågick mellan vecka 42-47 

2017 och intervjuerna tog mellan 25–35 minuter. Två intervjuer genomfördes gemensamt och 

resterande enskilt av författarna. Intervjuerna genomfördes på deltagarnas arbetsplatser och 

spelades in med hjälp av mobiltelefoner. 

Tillvägagångssätt 

Ansvarig chef för skolsköterskorna i respektive kommun kontaktades via mail med förfrågan 

om att kontakta skolsköterskor på olika skolor, syftet med studien presenterades i mailet (se 

Bilaga 4). Skolsköterskornas chef överlät beslut att delta i studien till respektive skolsköterska. 

Rektorerna på respektive skola kontaktades också via mail med information om studien.  Ett 

mail med förfrågan om deltagande samt information om syftet för intervju skickades ut till sex 

skolsköterskor (se Bilaga 3). Två av de tillfrågade skolsköterskorna tackade nej via mail, 

kontakt togs då med två nya skolsköterskor och rektorer via mail. Författarna kontaktade sedan  

skolsköterskorna per telefon och samtliga sex skolsköterskor tackade ja till deltagande och tid 

för intervju bokades in. 

Forskningsetiska överväganden 

Samtliga grundläggande individskyddskrav har tagits hänsyn till under arbetets gång. 

Informationskravet har efterföljts genom att deltagarna till vår studie informerades om studiens 

syfte och innehåll i samband med förfrågan om deltagande. Deltagarna informerades i god tid 

med utförlig information för att kunna ta ställning om önskat deltagande i studien. 

Samtyckeskravet tillgodosågs då information gavs om att deltagandet var frivilligt samt att 

medverkande i studien närsomhelst fick avbrytas utan vidare förklaring. Denna information 

gavs i informationsbrevet samt muntligt inför varje intervjutillfälle Konfidentialitetskravet 

tillgodosågs då allt material från intervjuer förvarats på ett oåtkomligt ställe för oberörda 

personer vilket gjort det omöjligt för någon annan än författarna och handledare att komma åt 

materialet. Varje intervju tilldelades en siffra för att deltagarnas identitet skulle bevaras. Allt 

transkriberat material från intervjuer kommer att makuleras efter att examensarbetet är 

godkänt. Nyttjandekravet har efterföljts genom att uppgifter från intervjuer enbart har använts 

ändamålsenligt för forskning (Vetenskapsrådet, u.å.).  

Lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor beskriver den enskilda 

individens rättigheter vid forskning och hur dennes rättigheter ska beskyddas. Blankett för etisk 
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egengranskning från Högskolan Dalarna har använts, se bilaga 1. Författarna såg inga risker 

för att den enskilda människan skulle kunna fara illa varken psykiskt eller fysiskt genom att 

delta i studien. Bedömningen visade därmed att ingen ansökan till etikprövningen behövdes.  

Analys 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ analysmodell enligt Graneheim och Lundman, (2004). 

En kvalitativ innehållsanalys fokuserar på tolkning av texter utifrån intervjuer som 

transkriberats (Granskär & Höglund- Nielsen, 2008). Analysen gjordes i sex steg. Materialet 

från intervjuerna lästes först igenom flera gånger. I nästa steg skapades meningsbärande 

enheten ur intervjuerna. Som steg tre kodades de meningsbärande enheterna vilket gjorde att 

texterna kortades ner. Steg fyra gjordes genom att författarna läste igenom de koder som 

framkommit och likheter samt olikheter sorterades ut. Liknande koder mynnade därmed ut i 

kategorier. I steg fem lästes kategorierna, koderna och texterna. Författarna arbetade först 

enskilt för att sen tillsammans justera kategorier och utifrån det skapades subkategorier. Under 

det sista steget lästes alla kategorier och subkategorier igenom en gång till och här formades 

rubrikerna till varje huvudkategori (Kristensson, 2014). Resultatet sammanfattades i en tabell 

(se exempel Bilaga 5 ). 

 

Resultat 

 

Kategori Subkategori 

Föräldrars reaktioner Medvetenhet  

Upprördhet 

Negligerande  

Rädsla för ätstörning 

Omgivande faktorer Rutiner 

Socioekonomiska aspekter 

Tid 

Redskap och verktyg BMI och tillväxtkurvor 

Bilder 

Skolsköterskans inflytande Eleven och organisationen 

Familjen 

Skolans ansvar  
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Föräldrars reaktioner 

Medvetenhet 

Flera skolsköterskor beskrev att arbetet kring barnen med övervikt eller fetma speglades av 

föräldrarnas medvetenhet kring problemet. Skolsköterskorna beskrev att de mötte olika grader 

av medvetenhet när de kontaktade föräldrarna och att medvetna föräldrar var lättare att nå. 

 

“Det är lättare att prata om övervikt med barn därför att den moderna 

föräldern är väldigt medveten om det. Den moderna föräldern är väldigt 

medveten om sockerintaget till exempel. Socker är jätteonyttigt och sådär. 

Så det är en lätt grej tycker jag. Att nå det.” (4) 

 

 

Upprördhet 

Alla skolsköterskor instämde i att det var svårt att möta föräldrar i ämnet övervikt och fetma, 

då deras reaktioner ofta var känsloladdade. Föräldrar som gick in i en försvarande 

argumentation var också vanligt förekommande. 

  

 “Vi vet att barnet är överviktigt, så prata inte om det. Så känsligt att 

eleven kan ha blivit väldigt ledsen eller upprörd tidigare. Det kan vara så 

att föräldrar är så upprörda så att barnet blir det också.”(6) 

 

Negligerande 

Föräldrar relaterade ofta till sig själva när de var barn. Argumentet att det kommer att växa bort 

förekom och föräldrarna tyckte inte att det var något att lägga fokus på. Skolsköterskan 

uppfattade det som att en del föräldrar inte tog sitt ansvar fullt ut. 
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“jaja, men jag såg likadan ut när jag var barn och jag har då inte haft 

problem, man går in i någon försvars situation.”(2) 

  

Rädsla för ätstörning  

 Flera föräldrar uttryckte också en oro över att skolsköterskans fokus på vikten skulle orsaka 

en ätstörning hos barnet. 

           

“Ja det är just det här hemifrån, att föräldrarna inte vill att vi ska väga och 

mäta, de är rädda att de ska få anorexia om man lägger för mycket fokus 

på kosten.”(5) 

 

Omgivande faktorer 

Rutiner 

Flera skolsköterskor beskrev sina rutiner efter att ett barn med övervikt och fetma 

uppmärksammats. Rutinerna beskrevs med osäkra termer. Skolsköterskorna använde ofta 

vårdprogram som stöd i arbetet men berättade att de var dåligt uppdaterade i vad som hände på 

den fronten. Vårdprogrammen användes främst som stöd vid remisskrivning till barnkliniken 

om eleven hade ett alltför högt BMI. 

 

               

“...inofficiellt så stöder jag mig på det gamla programmet som      

barnmottagningen hade men jag vet inte om det är aktuellt så..”(4) 

 

Skolsköterskorna beskrev också att det var länge sedan de fick kompetensutbildning för att 

handskas med fetma och övervikt. Några berättade att de varit på barnmottagningen eller på 

föreläsningar om ämnet. Någon beskrev också att ett samarbete med en dietist fanns. Ingen 

beskrev att det fanns fasta tydliga rutiner i vad som skulle tas upp och hur detta skulle göras 

utan beskrev att rutiner kommer från olika håll och utförs olika. 



14 

 

 

Socioekonomiska aspekter 

Alla skolsköterskor hade uppmärksammat att en del familjer var svårare att nå än andra och 

flera beskrev att det ofta förekom fler problem än övervikt runt en del av barnen med övervikt 

men främst barnen med fetma. En skolsköterska beskrev att detta problem kunde bero på 

socioekonomi, andra beskrev det mer i termer som att det fanns familjer med problem och att 

övervikt bara var en del av problemet. Skolsköterskorna använde i stort sett inte begreppet 

socioekonomi eller reflekterade djupare över orsaker till att en del barn var svårare att nå. Barn 

med neuropsykiatriska diagnoser nämndes också och att detta kunde finnas hos fler i familjen. 

Detta nämndes i sammanhanget som hinder för skolsköterskan att nå fram med nödvändiga råd 

för livsstilsförändringar.  

 

“......dom barnen som har fetma och sådär, det är inte bara det som är 

problemet utan då har dom mycket annat." 

Tid 

Tid och tidsbrist nämndes i flera sammanhang. När det gällde hälsosamtalen upplevde   

skolsköterskorna att föräldrar inte prioriterade att följa med barnen på samtalen som är på 

dagtid. Skolsköterskorna beskriver också att tidsbrist är orsaken till att en del skolsköterskor 

väljer att inte obligatoriskt ha föräldrar med i samtalen. 

 

“nu är det mer och mer så att en del skolsköterskor får dåligt med gensvar 

det är inte många som kommer och dom har svårt att få föräldrar och barn 

att komma på tiderna.” (3) 

 

Tid nämndes också vid frågor som handlade om övrig skolpersonals dialog om övervikt. Här 

framkom att skolpersonalen i övrigt hade mycket att göra och att det var läroplanen som styrde, 

detta framkom då skolsköterskorna i viss mån önskade ökad fysisk aktivitet på skolan.  
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“alltså de lever ju i sin värld att läroplan ska följas slaviskt. Det skulle vara 

något hinder där då att öka den fysiska aktiviteten eller någonting så då. 

Men de är ju styrda till vad de ska göra.”(4) 

 

Under intervjuerna framkom också att skolsköterskorna måste prioritera sin tid och lägga tiden 

där den behövdes. Flera sköterskor beskrev att det fanns andra mer akuta områden att jobba 

med så som konflikter och arbetsro i klassrummen. Skolsköterskorna beskrev att en viktig del 

av arbetet var att kunna prioritera och lägga sin tid på det som ansågs nödvändigt. Det var flera 

skolsköterskor som beskrev att dom inte upplevde övervikt och fetma som det största problemet 

i skolan just nu.  

 

“….däremot så är det ju mycket mer tjafs och konflikter och sånt som 

känns som ett större behov.” (5) 

 

“.....  har dom ingen övervikt i den klassen och då ska man satsa på där det 

är en brist och det dom behöver hjälp med.” (3) 

Redskap och verktyg 

BMI och tillväxtkurvor 

Samtliga skolsköterskor nämnde att de använder tillväxtkurvan och BMI i sitt arbete med 

övervikt och fetma.  Kurvan och BMI skalan nämndes av de flesta skolsköterskor upprepade 

gånger under intervjuerna och ansågs viktiga, men inte primärt som hjälp för att upptäcka 

övervikt och fetma. Den främsta fördelen med kurvan och BMI såg skolsköterskorna i arbetet 

med eleven och familjen då dessa svart på vitt visade barn och deras föräldrar att barnet var 

överviktigt eller hade fetma. Många skolsköterskor beskrev att dom inte uttalat sade till barnen 

att de var överviktiga eller hade fetma utan att det var föräldrarna som behövde få den 

informationen. När kurvan visades och förklarades så sågs övervikt och fetma på kurvan utan 

att det behövdes någon ingående förklaring. Många skolsköterskor upplevde detta positivt då 

dom kände att de själva inte behövde stå för en värdering av att barnet var överviktigt eller 

hade fetma utan kurvan i sig påvisade detta. På så vis stod både föräldrar och skolsköterskan 

på samma sida om problemet, detta kunde underlätta ett fortsatt samarbete. 
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“ jag brukar visa på kurvan, visar att här ligger längden och vikten ligger 

ovanför och det är ja mmh försöker få dom att se det själv.”( 3)    

 

         “ Det tycker jag är bra. För då vet man att det är inget jag hittar på. 

Bara för att jag tycker att de är överviktiga. Det är bra att ha det och hålla 

sig till tycker jag. Då vet man att det är lika för alla. Det tycker jag är 

bra.” (5) 

 

Bilder 

Tillväxtkurvor användes främst för att få föräldrar att förstå att barnet har övervikt eller fetma. 

Många skolsköterskor använde också bilder och då främst för att barn men även vuxna skulle 

få en förståelse för hur matintaget påverkar övervikt och fetma. Skolsköterskorna beskrev 

bildmaterialet som ett pedagogiskt och bra material både för barn och vuxna. Bilderna kan till 

exempel visa hur mycket sötsaker som ett barn maximalt bör få i sig på en vecka eller illustrera 

med en konkret bild hur stor energimängd söta livsmedel innehåller i relation till nyttigare 

livsmedel.  

 

“Dels är det ju de här bilderna och visa. Det här med läsk och godis hur 

mycket det motsvarar i mackor. Det är något som är bra att visa både 

mindre och större faktiskt. Och se att aha det där är aha fyra mackor. Ja så 

många mackor äter jag ju inte.“ (5) 

 

“Det handlar om bra mat och då brukar vi visa bilder och så. Så de får se 

det pedagogiskt.”(2) 
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Skolsköterskans inflytande 

Eleven och organisationen 

Flera skolsköterskor beskrev en önskan om att kunna påverka eleverna i större utsträckning 

även utanför skoltid. Skolsköterskorna tog upp aspekten med äldre barn som går hem själva 

och ordnar med mat och sysselsättning innan föräldrarna kommer hem. De uttryckte en vilja 

att ge eleven redskap för en sundare livsstil och ett bättre mående, även ett större 

samhällsansvar efterlystes. Skolsköterskorna beskrev ett förändrat samhälle där barnen sitter 

still alltmer på fritiden. Fler skolsköterskor beskrev också erfarenheter av att barn med övervikt 

och fetma mår dåligt av sin övervikt. 

                                      

 ”Det är inte här problemet ligger. För barnen rör sig på gymnastiken. Det 

är i hemmen.“(2) 

 

“Någonstans där kan man se till att det blir bra saker. Att de inte går hem 

efter skolan och sätter sig framför tv:n och äter någon snabb pizza eller så 

utan kanske något som är lite bättre, så de mår bättre." (5) 

 

“hur man ska motivera dom att göra förändringar och hålla fast vid 

förändringar och så, det är ju där man skulle vilja ha mer redskap.” (5) 

 

“Det är inte som förr i tiden när alla var ute och cyklade och spelade boll, 

eller   rörde sig.”(2) 

 

När skolsköterskorna pratade om inflytande i skolorganisationen så kom det upp fler önskemål 

och iakttagelser från skolsköterskorna. Det som oftast beskrevs var en önskan om ökad aktivitet 

i olika former på skoltid och fritids. Sköterskorna beskrev att när eleverna blir äldre så rör de 

mindre på sig under rasterna, främst tjejerna som står i klungor och pratar. Här framkom även 

önskemål om team i skolan där skolsköterska, kurator, idrottslärare och hemkunskapslärare 

kan samverkar för att ge en ökad kunskap direkt till barnet. Här var det inte lika tydligt om det 
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var inflytande som saknades eller om det var ett faktum att skolsköterskorna valde att lägga 

tiden på mer akuta saker.  

    

 “....sen kan jag tycka att skolan skulle kunna göra mer aktiviteter som är mera 

aktiverande än passiva." (3) 

  

     "Den organisation som finns inom skolan…….. Vi kanske måste göra 

upp, vad vill vi jobba med, hur vill vi jobba med det. För arenan finns ju 

här. Men hur vill vi göra. Det kanske saknas." (4) 

 

 

Familjen 

Många skolsköterskor beskrev på olika sätt att det var viktigt att föräldrarna var med vid 

hälsobesöken för att det skulle kunna bli någon förändring. Föräldrarna tillskrivs en mycket 

viktig roll i förändringsarbetet mot övervikt och fetma. När skolsköterskan upplevde att det 

fanns ett samförstånd med familjen så var erfarenheten att goda möjligheter fanns för ett lyckat 

resultat i arbetet mot övervikt och fetma. 

 

“om man får föräldern med sig när man sitter i ett hälsobesök och dom ser 

att det där ser ja det där ser inge bra ut på kurvan så får man dom med sig 

där då behöver man inget vårdprogram för då är det rätt så enkelt.”   (3) 

 

Flera skolsköterskor beskrev också motsatsen när föräldrarna inte ville lyssna på råd eller 

information om elevens övervikt och fetma så infann sig en känsla av hopplöshet hos 

skolsköterskorna. De beskrev att när det inte gick att påverka eller nå familjen så fanns det 

inget personcentrerat att göra för eleven.  En minoritet av skolsköterskorna uttryckte också en 

rädsla för att influera barnet till en ätstörning.  
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“är dom inte intresserade så är det ingen ide att hålla på och tjata för då 

tror jag bara att dom mår ännu sämre av det, då får det dröja tills dom får 

egen insikt”(1) 

             

“ja och sedan har man alltid det i bakhuvudet att startar man en ätstörning 

eller vad gör man”(5) 

 

Skolans ansvar 

I kategorin skolans ansvar beskrev skolsköterskorna vad skolan har för möjligheter att hjälpa 

eleverna både generellt och personcentrerat till en hälsosammare livsstil. Skolsköterskorna 

beskrev matbespisningen i positiva ordalag där flera sockerfällor tagits bort. Det fanns dock en 

medvetenhet om att ekonomin styr inköpen och några skolsköterskor gav uttryck för önskemål 

om förbättringar när det gäller sallad och grönsaker. Skolsköterskorna beskrev ändå att skolan 

tagit sitt ansvar och serverade näringsriktig och bra mat ur hälsosynpunkt. Här beskrevs också 

tankar på vad som händer om skolmaten tas bort, vad det skulle göra för den elev som redan 

har en utsatt situation. Skolsköterskorna menade att skolmaten ger alla elever oavsett 

socioekonomisk ställning rätt till näringsriktig och balanserad kost under skoltid.  

 

“Från början när jag började jobba då kunde de få oboy och typ kräm och 

sådana saker. Riktiga sockergrejer. Man häpnade över det. De får de inte 

nu.”(5) 

 

“De är jättestyrda av det här med pengar, att det får köpa vissa 

grönsaker…..”(5) 

 

 

När det gäller personcentrerad hjälp som skolan kan erbjuda så handlade detta mycket om att 

eleven får hjälp med rätt portionsstorlek vid måltider. Skolsköterskorna beskrev att de 

etablerade kontakten mellan föräldrar och lärare. Läraren som var med i matsalen kunde då 
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påtala för eleven vad som var en bra portionsstorlek, detta gjordes bara om föräldrarna hade 

önskemål om att få hjälp av skolan.  Flertalet av skolorna i studien erbjöd någon sådan form av 

personcentrerad hjälp.  

 

“.... vi har kommit överens om att de också ska hjälpa till att påminna lite 

om att det räcker med en portion mat kanske och inte så många mackor 

eftersom föräldrarna kanske jobbar jättemycket med det hemma. Ja, så kan 

de ju äta jättemycket i skolan då.”(5) 

     

“....så är det ju vissa barn som behöver kontrollera sin mängd av mat. Då 

gör vi det i samråd med föräldrarna. Då är det oftast barn i de lägre 

åldrarna. De barnen kan ibland inte avgöra är jag mätt eller inte och då 

kan de lassa på hur mycket som helst.”(4) 

 

Sammanfattning av huvudresultatet 

Skolsköterskorna beskrev föräldrarnas reaktioner både i positiva och negativa termer. De som 

var positiva inbjöd till samarbete för sitt barns bästa, de som var negativa såg inte övervikt och 

fetma som ett problem och önskade inte skolsköterskans hjälp. 

Omgivande faktorer som brist på rutiner påvisades. Även socioekonomiska aspekter lyftes 

fram som en försvårande del av skolsköterskans arbete, då detta påverkade samarbetet med 

föräldrarna. En större problembild kring vissa elever med övervikt och fetma beskrevs där 

övervikt och fetma bara var en del av problemet.  En annan faktor som belystes var tidsbrist 

där skolans pressade situation inte gav utrymme för mer rörelse på skoltid och skolsköterskorna 

var tvungna att lägga sina resurser på mer akuta ärenden. Föräldrar prioriterade inte heller 

hälsosamtalen i lika stor utsträckning som tidigare, skolsköterskorna trodde att även detta 

berodde på tidsbrist. Det framkom att tillväxtkurvan och BMI skalan var de viktigaste 

redskapen i dialog om övervikt och fetma. Skolsköterskorna beskrev att dessa redskap 

underlättade i kommunikationen med föräldrar då inga egna värderingar behövde läggas fram. 

Ett annat konkret redskap som användes i dialog med både barn och föräldrar var bilder för att 

visa hur onyttiga vissa livsmedel är. Skolsköterskorna uttryckte en önskan om att på skoltid ge 

eleven en så bra insikt och information om hälsa och kost som möjligt. Detta för att eleven 
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även hemma skulle kunna ta ansvarsfulla beslut som gynnade hälsan. Skolan som organisation 

upplevdes som svår att påverka och skolsköterskorna utryckte ett behov av ökad aktivitet på 

skoltid men hade svårt att få gehör för det. Det mest positiva inflytandet beskrev skolsköterskan 

i samarbete med öppna insiktsfulla elever och föräldrar. Genomgående beskrev skolsköterskan 

att skolan tagit ansvar för matsituationen i skolan. Bra mat serverades i skolbespisningen och 

personal var behjälpliga i matsituationen och kunde stötta elever enskilt. Möjligheten att ge 

personcentrerad vård till varje elev ansågs bero på många olika faktorer där skolsköterskan var 

beroende av rätt förutsättningar för att kunna ge varje eleven det stöd och hjälp. 

 

Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar att det finns många aspekter att ta hänsyn till i skolsköterskornas arbete 

mot övervikt och fetma. Det är ett komplext arbete och studien visar att föräldrar är en mycket 

viktig del i arbetet, vilket även stöds av andra studier i ämnet (Thorstensson, Blomgren, Sundler 

& Larsson, 2017). Om inte engagemanget hos föräldrarna finns så upplever skolsköterskorna 

att det inte finns så mycket att göra för eleven. Komplexiteten ligger i att skolsköterskorna har 

en skyldighet att personcentrerat agera och hjälpa ett barn med övervikt eller fetma men barnet 

är bara en del av sin tid i skolan. Därför är föräldraansvaret en mycket viktig faktor. Flera av 

skolsköterskorna efterlyste en högre grad av föräldraansvar. Föräldrarna har en stor plats i 

resultatet på grund av att skolsköterskorna under intervjuerna återkom till det ämnet vid 

upprepade tillfällen.  Tidigare studier visar att barn med lägre socioekonomisk standard i snitt 

har högre BMI vilket också tas upp i denna studie. Föräldrar som är svårare att nå utgör en 

utmaning för skolsköterskorna.  I intervjuerna efterfrågades ett politiskt engagemang vilket 

också stöds i studien av Bergström et al., (2015) som beskriver att förändringsarbete mot en 

hälsosammare livsstil blir bättre med ett politiskt engagemang som grund. Då resultatet av den 

här studien liksom flera andra studier visar att föräldrar inte alltid klarar av att ta sitt ansvar så 

tror även författarna på ett större samhällsengagemang generellt för alla barn. Författarna har 

också diskuterat etiken när det gäller att ge personcentrerad vård i skolan som kan erbjudas i 

form av hjälp med portionsstorlek men som endast görs i samråd med föräldrar. I 

skolsköterskans arbetsuppgifter ingår att stödja och se varje elevs behov och hjälpa eleven att 

främja hälsa och undvika sjukdom. Dessutom ska skolsköterskan stödja och medverka till att 

eleven utvecklar hälsosamma levnadsvanor (Riksföreningen för skolsköterskor och svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Med detta som bakgrund anser författarna att skolsköterskans 
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kompetens och mandat borde räcka för att hjälpa den enskilda eleven under måltidssituationen 

i skolan, även om inte föräldrarna har insikt. Samtidigt som det inte får upplevas som en 

kränkning av eleven. En annan aspekt är att övervikt hos vuxna i Sverige är över 50 procent i 

flera av landets län (folkhälsomyndigheten 2017) och enligt studien av Rew et al., (2013) tar 

barnen efter föräldrarnas beteende. Detta måste också beaktas i arbetet mot övervikt och fetma. 

 

En faktor som författarna identifierade som ett hinder för skolsköterskan är avsaknad av rutiner 

i arbetet med övervikt och fetma. Skolsköterskorna är medvetna om att när BMI når en viss 

gräns så ska eleven remitteras vidare till en mer avancerad vård mot övervikt och fetma. Men 

när ansvaret fortfarande ligger på skolsköterskan bord så finns det inga klara direktiv om hur 

det fortsatta arbetet mot övervikt och fetma ska utformas. Detta talar emot studien av Bergström 

et al., (2015) som beskriver hur viktigt det är med klara direktiv mellan skolsköterskan, 

föräldrar och skolan som organisation för att nå ett bra resultat. Skolsköterskorna strävar efter 

att arbeta   personcentrerat och därmed se varje individ som unik.  Författarna tror ändå att det 

skulle stärka skolsköterskorna om det fanns ett färdigt uppdaterat material att använda när en 

elev konstaterats ha övervikt/fetma. Om ett sådant färdigt material fanns att tillgå så tror 

författarna att det blir en mer likvärdig vård mot övervikt och fetma. Författarna anser att 

skolsköterskan har den kompetensen som behövs för att välja ut de delar i det färdiga materialet 

som gör mest nytta för den specifika eleven. Det färdiga materialet syftar alltså inte till att stöpa 

alla barnen i samma form. Den etiska aspekten som författarna kan se i avsaknad av ett 

färdigarbetat material är att den hjälp som eleverna får står i proportion till det engagemang 

skolsköterskan känner inför ämnet övervikt och fetma.  

 

Flera skolsköterskor tog upp inflytande i olika former. När det gäller förändringar på 

organisationsnivå är det flera skolsköterskor som beskriver en låg nivå av att kunna påverka 

såväl rektorer som skolplanen. Fler skolsköterskor önskar på olika sätt ökad aktivitet på skoltid 

men då skolan som organisation och rektorer har ont om tid så var det inget som hade 

prioriterats. Detta stöds också i studien av Reutersvärd & Hylander (2016) som beskriver att 

det ofta saknas stöd från rektor i förebyggande arbete mot övervikt och fetma och att tiden 

läggs på ärenden av mer akut karaktär. Reuterswärd & Lagerström (2010) beskriver i sin studie 

att en viktig förutsättning för ett bra hälsoarbete kräver en bra organisation, stöd och kunskap. 

Skolsköterskorna beskriver en förståelse för att mycket annat viktigt ska in på de timmar som 

barnen är i skolan och att arbetet mot övervikt och fetma inte prioriteras. 
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Flera skolsköterskor påpekar att barnen växer upp i ett annat samhälle idag än tidigare och att 

barnen inte rör på sig som förr vilket uppfattades som svårt att påverka. Detta bekräftas i en 

studie om inaktivitet som redovisats av Nyberg (2016) och i rapporten av Matthiessen et al., 

(2017) där jämförelser har gjorts med andra nordiska länder. I rapporten framkommer att 

Sveriges barn och unga har det högsta intaget av ohälsosam kost och även är det landet med 

högst inaktivitet hos barn och ungdomar (Matthiessen et al., 2017). Författarna tror att den 

inaktivitet som många barn har idag och som är en del av orsaken till övervikt och fetma snart 

kommer att uppmärksammas och någon form av åtgärd kommer att bli aktuell. Då skolan enligt 

författarna är ett lämpligt forum för detta tror vi på en ökad aktivitet på skoltid i framtiden. 

Denna ökade aktivitet tror författarna kommer att bli av generell natur då det etiskt sett skulle 

bli en form av kränkning mot barnet med övervikt eller fetma som då skulle pekas ut och 

aktiveras mer än normalviktiga barn. Författarna tror därför att skolsköterskans 

personcentrerade synsätt är rätt väg att gå och kommer att bli ett komplement till ett större 

övergripande arbete mot övervikt och fetma. Den fysiska aktiviteten och att lära barn sundare 

matvanor var faktorer som flera skolsköterskor tog upp som en önskan om att kunna påverka 

barnen i högre utsträckning. 

  

När det gäller elever med konstaterad övervikt och fetma så upplever flera skolsköterskor att 

det är enkelt att påverka eleven på skoltid om rätt förutsättningar finns. Författarna tolkade 

detta som att den kunskap och erfarenhet som skolsköterskan besitter bör räcka för att göra en 

bra insats så länge rätt förutsättningar finns. Uttryckligen så sa också flera skolsköterskor att 

dom känner att dom hade inflytande att göra en förändring för eleven.   

Metoddiskussion  

En studies trovärdighet är ett sätt att bedöma om studien är av bra kvalitet. Trovärdigheten kan 

delas upp i olika begrepp, men syftar över lag till att metoder och tillvägagångssätt redogörs så 

att läsaren själv får en uppfattning om studiens kvalitet. I begreppet ingår också att resultatet 

är korrekt utifrån den data som samlats in och bearbetats i analysen (Graneheim & Lundman, 

2004). För att det ska bli så enkelt som möjligt för läsaren att bedöma kvaliteten   på den här 

studien har författarna försökt att ge en transparent bild av hela studiens upplägg och 

genomförande.  Studien är en empirisk kvalitativ intervjustudie som syftar till att studera 

skolsköterskors upplevda erfarenheter av att arbeta med övervikt och fetma hos barn.  Metoden 
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valdes då författarna avsåg att försöka ge en förklarande förståelse för skolsköterskornas arbete 

vilket en kvalitativ studie svarar för (Henricson & Billhult, 2017).  

Sex stycken skolsköterskor deltog i intervjuerna alla med specialistutbildning barn och ungdom 

eller distriktsköterska och med minst ett års erfarenhet.  Författarna anser att urvalet är 

representativ då inga andra exklusionskriterier användes. Alla intervjuer fullföljdes. 

  

Semistrukturerade öppna frågor användes i intervjuerna anpassade till studiens syfte. 

Före intervjuerna med deltagarna gjordes en testintervju för att öva och även få en bild av hur 

lång tid intervjun kunde ta. De två första intervjuerna gjordes gemensamt, övriga intervjuer 

delades upp och gjordes enskilt av författarna. Anledningen till det var att författarna såg en 

trygghet i att båda deltog i de första intervjuerna då de var ovana i intervjusituationer, det föll 

sig sedan naturligt att genomföra intervjuerna enskilt. Författarna upplevde en skillnad i att 

genomföra intervjuerna gemensamt mot att genomföra intervjuerna i par då författarna i par 

situationen hamnade i en maktposition. För att avdramatisera intervjusituationen förklarade 

författarna för deltagarna att det var skolsköterskans erfarenhet som efterfrågades och att det 

inte fanns några rätt eller fel i de svaren skolsköterskorna kunde tänkas ge. I de enskilda 

intervjuerna uppstod en kollegial känsla där författarna fick tänka på att hålla sig neutrala. Även 

om känslan i dom två olika intervjusituationerna var olika tror författarna inte att detta påverkat 

studiens resultat. Författarna hade två mobiltelefoner med sig var för att undvika problem med 

tekniken. Intervjuerna pågick i ca 30 minuter vilket också skolsköterskorna hade informerats 

om i informationsbrevet. Flera intervjuer avbröts under korta stunder då elever och annan 

personal kom in i rummet därför var det bra med två telefoner då risken för tekniskt haveri 

finns då inspelningarna stängdes av och på vid flera tillfällen. 

  

Intervjuerna transkriberades löpande och ordagrant av författarna, suckar, skratt och tystnader 

registrerades. Sedan lästes intervjutexterna igenom upprepade gånger. Därefter   plockades 

meningsbärande enheter ut. Som stöd för bearbetningen skapades en mall där meningsbärande 

enheter, kategorier och subkategorier lades in (Danielsson, 2017). Mycket tid lades på att skapa 

kategorier då författarna upplevde att kategorierna ofta gick in varandra, speciellt när det gällde 

föräldrarnas roll vilket var återkommande i flera olika sammanhang. 

  

Analysformen i studien är en form av konventionell induktiv innehållsanalys där kategorier 

och koder kommer från texten. Granheim och Lundmans (2004) innehållsanalys har sedan 

använts för att tolka data. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att en manifest analys är 
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enklast för en oerfaren forskare. Författarna har försökt att återge den bild som 

skolsköterskorna beskrivit så neutralt som möjligt men en viss del av tolkning finns ändå med.  

Tolkningen kan variera i djup vilket författarna anser försvårar för läsaren att bilda sig en 

uppfattning om studiens resultat är tillförlitligt, vilket författarna ser som en svaghet med 

metoden.  Författarna anser ändå att syftet med studien blivit besvarad med den analysmetod 

som använts. 

 

En annan svaghet i studien kan vara att författarna inte tidigare har genomfört någon   

intervjustudien och att den geografiska spridningen var liten.  Socioekonomi var ett begrepp 

som skolsköterskorna över lag inte använde, men elever och föräldrar som var svåra att nå 

beskrev varje skolsköterska. En svaghet som uppmärksammades sent i studien var det faktum 

att alla skolsköterskor påtalade svårigheter med vissa familjer, detta faktum framkom under 

flera av våra frågeställningar och beskrevs som ett stort hinder i arbetet mot övervikt och fetma. 

Då begreppet socioekonomi sparsamt användes så var det svårt för författarna att få begrepp 

om vad som ingår i att vissa föräldrar var svårare att nå än andra. Då studien har en manifest 

ansats så har författarna försökt återberätta vad skolsköterskorna beskrev utan att lägga in för 

mycket tolkning. I resultatet redovisas socioekonomiska aspekter som en liten subkategori som 

bildats av de uttalanden där författarna ganska tydligt uppfattat att det är socioekonomi som 

beskrivits. Om det under intervjuerna hade retts ut vad skolsköterskorna menade med svåra 

föräldrar så hade kanske den subkategorin varit mer omfattande och större.   

  

Författarna till studien har försökt att hålla sig så neutrala som möjligt men har en viss insikt i 

skolsköterskornas arbete då båda författarna har barn i skolåldern. Genom utbildning har även 

författarna haft vårdförlagd utbildning hos elevhälsan ett visst antal veckor. 

En styrka är att studien har två författare vilket minskar risken för att studien är alltför influerad 

av en persons ontologi och epistemologi (Kristensson, 2017). I studiens resultatbeskrivning har 

citat använts för att styrka och visa läsaren studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman 

2004).  

 

Beroende på om data samlats in under en längre tid kan pålitligheten påverkas då nya 

infallsvinklar upptäcks. De fem första intervjuerna i studien genomfördes under en 

tvåveckorsperiod den sista intervjun genomfördes tre veckor efter den första intervjuperioden.    

Samma intervjuguide har använts under samtliga intervjuerna för att författarna hela tiden 
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skulle ha studiens syfte i fokus, detta är också något som stärker giltigheten i studien 

(Graneheim & Lundman 2004).  

  

 Överförbarhet är ett mått på i vilken grad studiens resultat går att överföras till andra grupper 

eller situationer. En hög överförbarhet finns om resultatet är tydligt beskrivet, att trovärdigheten 

och pålitligheten är hög. Författarna har försökt att ge så tydliga och fylliga beskrivningar som 

går för att ge läsarna en möjlighet att själva värdera om studien är överförbar till andra 

sammanhang (Bryman, 2011). Kvalitativ forskning syftar ofta till att förklara en mindre grupps 

erfarenheter och få fram det unika i deras situation vilket i sig är ett hinder för överförbarhet 

enligt författarna. Eftersom detta är en mindre studie med lågt antal deltagare och att studien 

genomfördes både på större skolor och byskolor tror författarna att överförbarheten är låg.  

   

Konklusion 

Skolsköterskorna beskrev flera olika faktorer som spelade en viktig roll för att arbeta 

personcentrerat med övervikt och fetma. Den viktigaste aspekten som beskrevs var samarbetet 

med föräldrarna där olika hinder identifierades. Att influera föräldrarna och eleven så att 

skolsköterskan och familjen befanns sig på samma våglängd uttrycks som en positiv sak. De 

redskap och verktyg i form av kurvor, BMI och bilder som skolsköterskorna använde tyckte 

samtliga fungerade bra. Skolsköterskorna beskrev att skolan tog ansvar och serverade bra 

måltider trots vissa förbättringsområden som var svåra att nå på grund av ekonomi. Barns 

stillasittande togs upp som ett problem där skolsköterskorna uttryckte en önskan om att kunna 

göra någon förändring. Inflytande på organisationsnivå, faktorer som brist på rutiner, barn i 

lägre socioekonomiska skikt och tidsbrist uppfattade skolsköterskorna som en svårighet där 

deras mandat inte räckte fullt ut.  

 

Studiens kliniska betydelse 

Övervikt och fetma leder till oönskade hälsoeffekter och en ökad risk för flera sjukdomar. 

Skolsköterskan har en viktig roll i arbetet mot övervikt och fetma med barn och unga.  Genom 

att tydliggöra de faktorer som är av betydelse både bra och dåliga tror författarna att det lättare 

kan skapas en plattform för ett mer homogent likvärdigt arbete mot övervikt och fetma.  Studien 

visar att flera skolsköterskor använde vårdprogrammet från landstinget Dalarna. 
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Kommunikationen med landstinget var sporadisk och en osäkerhet beskrevs gällande 

vårdprogrammet som oftast var av äldre karaktär. Genomförd studie skulle kunna leda till en 

tätare kontakt med landstinget angående vårdprogrammets uppdatering.  

Förslag till vidare forskning 

Syftet med studien var att beskriva skolsköterskans erfarenhet av att arbeta med 

personcentrerad vård relaterad till övervikt och fetma hos barn 6–12 år inom skolhälsovården. 

Övervikt och fetma är ett ständigt pågående arbete. Tidigare forskning samt denna studie visar 

att skolsköterskorna inte själva har möjlighet att påverka barnet fullt ut. Skolsköterskornas 

arbete är en del av flera delar som ska pusslas ihop för att kunna hjälpa ett barn med övervikt 

eller fetma. Flera hinder upptäcktes som skolsköterskorna upplevde som svåra att ta sig över. 

Det största hindret som författarna uppfattade var föräldrar som beskrevs som svåra att nå. 

Eftersom skolsköterskan möter elever och familjer från många olika kulturer och 

samhällsklasser skulle det finnas ett värde i att öka förståelsen hos skolsköterskorna om barnens 

socioekonomiska situation. Föräldrar som var svåra att nå användes som ett samlingsnamn för 

alla föräldrar oberoende av bakgrund och samhällsklass. Då socioekonomi är ett omfattade 

begrepp som täcker den levnadstillvaro eleverna befinner sig i så väcktes författarnas intresse 

av att forska vidare på den socioekonomiska aspekten i mötet med föräldrarna till barn med 

övervikt och fetma. En annan intressant aspekt vore att göra vidare forskning ur föräldrarnas 

synvinkel som besvarar frågan hur de upplever kontakten från skolsköterskan och vilken hjälp 

de önskar när det gäller barns övervikt och fetma. 
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Bilaga 1 Blankett för etisk egengranskning 

Projekttitel:  Skolsköterskans erfarenhet av att arbeta med övervikt och fetma inom skolhälsovården 
Student/studenter: Camilla Karlsson & Malin Viklund 

Handledare: 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor  
 

 

     Ja  Tveksamt  Nej  
   

1  

   

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. innehåller studien t.ex. 
barn, personer med nedsatt kognitiv förmåga, personer med psykiska 
funktionshinder samt personer i beroendeställning i förhållande till den som 
utför studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och elever)?  

         

   

 X  

   
   

2  

   

Innebär undersökningen att informerat samtycke inte kommer att inhämtas 
(d.v.s. forskningspersonerna kommer inte att få full information om 
undersökningen och/eller möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?  

         

   

 X  
   

3  

   

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 
forskningspersonerna?  

         

 X  

   

4  

   

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt eller psykiskt (t.ex. 
väcka traumatiska minnen till liv)?  

      

   

   

  

X  
   

5  

   

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller avliden 
människa (t.ex. blodprov)?  

         

   

X  
   

6  

   

Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i eller är avsedda att 
ingå i en struktur (till exempel ett register)?  

   

Med känsliga personuppgifter avses, enligt Personuppgiftslagen (PuL), 
uppgifter som berör hälsa eller sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, 
religiös eller filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening  

         

   

   

 X  

   

   

7  

   

Avser du att behandla personuppgifter som avser lagöverträdelser som 
innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller 
administrativa frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå i en 
struktur (till exempel ett register)?  

         

   

   

 X  
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  Bilaga 2 Intervjuguide 

Hur länge har du arbetat med elevhälsan?  

Berätta om din erfarenhet av att arbeta med 

övervikt/fetma. 

Attityder, fokus över tid, enklare eller 

svårare med tiden 

Utgår du från något vårdprogram, föreskrift, 

regelsystem eller inget alls när du arbetar med 

övervikt/fetma? 

 

Känner du till vårdprogrammet som landstinget 

Dalarna varit med och tagit fram? 

Om ja, vilka delar av programmet 

använder du, vad fungerar bäst i 

praktiken, någon del som inte fungerar 

bra ? 

Hur går du tillväga när du tar upp ämnet 

övervikt/fetma med eleven? 

Vad fungerar bra, vad fungerar dåligt? 

Känns det som att det når fram? Får alla 

samma information? Får vissa riktad 

information? 

Hur går du tillväga när du tar upp ämnet 

övervikt/fetma med föräldrar/vårdnadshavare? 

Vad fungerar bra, vad fungerar dåligt? 

Känns det som att det når fram? Får alla 

samma information? Får vissa riktad 

information? 

Hur ser dialogen ut med skolpersonalen på 

skolan? 

Vad fungerar bra, vad fungerar dåligt? 

Samarbete? 

Hur arbetar du förebyggande kring övervikt och 

fetma? 

Hur mycket tid? 

I vilken utsträckning känner du att du med din 

kompetens har förmåga att påverka det 

preventiva arbetet mot övervikt och fetma? 

Möjlighet att påverka? 

Vad anser du är den viktigaste delen i att arbeta 

förebyggande mot övervikt och fetma gentemot 

eleven och familjen? 

 

Vad anser du är den viktigaste delen i att arbeta 

förebyggande mot övervikt och fetma gentemot 

den yttre miljön? 

 

Ser du fördelar i att arbete mot elev/familj eller 

mot yttre miljön? 

Vad ger bäst effekt? 

I den bästa av alla världar, hur skulle du 

förutsättningslöst vilja arbeta mot övervikt och 

fetma? 

Inga hinder så som t.ex resurser som tid 

eller pengar? 

 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/en/
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Bilaga 3 Informationsbrev till studiedeltagare 

Information om deltagande i studien: Skolsköterskans erfarenhet av att arbeta med övervikt 

och fetma inom skolhälsovården.   

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie    

Syftet med denna studie är att beskriva skolsköterskans erfarenhet av att arbeta med övervikt 

och fetma inom skolhälsovården.  

Studien kommer att inkludera intervjuer med minst sex skolsköterskor som jobbar med barn 

från årskurs 1-6, med specialistutbildning mot distrikt eller skolsköterska. Skolsköterskan ska 

ha arbetat minst ett år med elevhälsa.    

Vi önskar genomföra en intervju under ca 30 minuter som sker under inspelning. Du kan när 

som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Transkribering och inspelad 

intervju kommer att avidentifieras och efter avslutad studie kommer allt intervjumaterial att 

makuleras.  

 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna.  Vi som 

utför undersökningen är två studenter på distriktssköterskeprogrammet Högskolan Dalarna.   

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga  

Falun 20171006 

 

Camilla Karlsson                         Malin Viklund              Handledare: Marika Marusarz         

H16camka@du.se                            h14malvi@du.se                      mmr@du.se     
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Bilaga 4 Informationsbrev till chef  

Vi är två studenter som studerar på Högskolan Dalarna som skall genomföra vårt 

magisterarbete denna termin. 

  

Vår studie handlar om skolsköterskans erfarenhet av att jobba kring övervikt och fetma hos 

barn och ungdomar. Förhoppningen är att vår studie ska leda till ökad kunskap och att 

skolsköterskans hälsofrämjande arbete ska lyftas fram och utvecklas.  

  

Vi önskar fråga skolsköterskorna om deltagande genom att per mail skicka information om 

studien samt förfrågan om att få göra en intervju. Om önskat deltagande kommer vi boka in 

intervjuer snarast möjligt. 

Intervjuerna är frivilliga och deltagarna kan när som helst avbryta utan förklaring. Intervjuerna 

kommer att spelas in för att sedan analyseras. När arbetet är färdigställt kommer materialet att 

makuleras. Data kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna.   

   

Vänligen kontakta oss per mail och uppge om du samtycker eller inte samtycker att vi tar 

kontakt med skolsköterska/skolsköterskor på er skola.  

  

Har du några frågor kontakta oss!  

  

Falun: 17/9 2017  

                     

Malin Viklund      Camilla Karlsson               Handledare : Marika Marusarz    

h14malvi@du.se      h16camka@du.se                                            mmr@du.se  
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Bilaga 5 Exempel på innehållsanalys 

 Exempel på hur Graneheim och Lundmans innehållsanalys använts i studien  

  

Text Meningsenhet Subkategori Kategori 

Vissa stänger dörren på en 

gång och då kan man inte 

trycka på med information 

på en gång, så är det ju 

bara va. Man måste vänta 

in och lyssna in. Erbjuda 

att de får. 

Ingen ide om 

föräldrarna inte vill 

ha en dialog 

Familjen Inflytande 

Föräldrar har varit 

medvetna och då har det 

säkert fått effekt, att barnen 

har fått rätt mat och sådär. 

Men sen finns det familjer 

som på något sätt inte kan 

ta till sig den här 

informationen och då är 

det ju på familjenivå som 

är rätt så svårt att komma 

till rätta med. 

Om föräldrar är 

medvetna blir det 

effekt. Det finns 

grupper som inte 

kan ta till sig 

informationen. 

Socioekonomiska 

aspekter 

Omgivande 

faktorer 

Ja men de vill inte ändra på 

någonting och dom tycker 

inte det är något fel och 

dom tycker inte barnet är 

överviktigt. Han är bara 

stor, han har muskler och 

han har alltid sett ut såhär. 

Föräldrar håller inte 

med om att barnet är 

överviktig. 

 Föräldrars 

reaktioner 

De har det tight i sin tid, 

Det har de verkligen, det är 

mycket som ska in på deras 

tid numera. Det de jobbar 

med är viktigt, så att det. 

Jag förstår det. 

Skolpersonalen har 

mycket att göra. 

Tid Omgivande 

faktorer 

 


