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Bakgrund: Barnövervikt och fetma är problematiskt på både individ- och folkhälsonivå 

vilket  skolsköterskor i ett tidigt skede ska arbeta förebyggande mot. Att ha en god relation 

och kommunikation med föräldrar är avgörande för det arbetet. Både skolsköterskor och 

föräldrar upplever att det kan råda en komplexitet i att samtala om detta ämne.  

Syfte: Syftet med studien är att belysa hur skolsköterskor kan främja föräldrasamtal om 

övervikt och fetma.  

Metod: För att uppnå syftet användes en kvalitativ metod med inspiration av Kritisk incident 

teknik (CIT). Datamaterialet är uppbyggt av sju telefonintervjuer och en personlig intervju 

med skolsköterskor.  

Resultat: Analysen av materialet mynnade i tre huvudområden som är betydande för 

främjandet av skolsköterskors samtal med föräldrar; Relationsfrämjande förhållningssätt, 

Samtalsfrämjande strategier och Skolsköterskors egenskaper och förmågor.  

Slutsats: Resultatet visade att relationsskapandet mellan skolsköterska och förälder är en 

stor samtalsfrämjande faktor för det ofta känsliga föräldrasamtalet. Skolsköterskor använder 

sig av olika strategier för att främja kommunikationen i samtalen. I resultatet framträder 

samtalsfrämjande faktorer som kan användas av skolsköterskor för att förbättra 

kommunikationen med föräldrar. I förlängningen kan barn med övervikt och fetma få den 

hjälp de behöver. 
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Background: Children overweight and obesity are problematic on an individual and public 

health level which the school nurse is supposed to prevently work against at an early stage. 

Having a good relation and communication with parents is crucial for that work. Both school 

nurses and parents experience a complexity in having a dialogue about this subject.  

Aim: The aim of the study is to illuminate how school nurses can promote parental 

discussions about overweight and obesity.  

Method: To achieve the purpose a qualitative method with inspiration of the Critical 

incident technique (CIT) was used. The data is based on seven telephone interviews and one 

personal interview with school nurses.  

Results: Analyze of the material resulted in three main areas which are of great importance 

in promoting school nurses dialogue with parents; Relationship promoting approach, 

Dialogue promoting strategies and The school nurses personal characteristics and abilities. 

Conclusion: The result showed that creating a relationship between school nurse and parent  

is an important dialogue promoting factor for the often difficult parental dialogue. School 

nurses use different strategies in order to promote communication in these discussions. The 

result clarifies factors that promote dialogue which are usable for school nurses in order to 

create a better parent communication. By extension, overweight and obese children can get 

the help they need.  
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INLEDNING 

Världshälsoorganisationen beskriver barnfetma som ett globalt problem och en av 

århundradets mest allvarliga utmaningar för folkhälsan (WHO, 2015). Det är ett 

hälsoproblem som till sin natur är svårt att lösa. Förekomsten har ökat på ett alarmerande 

sätt och andelen barn med övervikt och fetma är hög. Att drabbas av fetma under 

barndomsåren, innebär en hög risk för kvarstående fetma i vuxen ålder till vilket flera och 

till detta relateras flera allvarliga sjukdomar (Folkhälsoinstitutet, 2009; 

Folkhälsomyndigheten, 2014). En förekomst av övervikt och fetma bland barn och 

ungdomar medför således en risk för en sämre folkhälsa i framtiden (Socialstyrelsen, 2013).  

 

Barn har inte samma möjlighet som vuxna att själva välja, eller förmåga att se 

konsekvenserna av sitt beteende. Därför är barn i behov av särskild uppmärksamhet när det 

gäller att hantera dessa problem (WHO, 2015). Skolsköterskor ska, tillsammans med de 

andra professionerna som utgör elevhälsan, i första hand arbeta hälsofrämjande och 

förebyggande, eftersom det finns ett dubbelriktat samband mellan hälsa och lärande 

(Socialstyrelsen, 2014). Skolsköterskor träffar i princip samtliga barn vid sina hälsobesök 

och har därför en unik möjlighet att intervenera problem med övervikt och fetma. Nyckeln 

till framgång i detta hälsofrämjande arbete är en god kommunikation mellan skolsköterskor 

och föräldrar. Skolsköterskor upplever ofta svårigheter i samtalen med föräldrar kring deras 

barns övervikt eller fetma och dessa svårigheter kan utgöra ett hinder i arbetet. Hur dessa 

samtal kan främjas är därför ämnet för studien. 

Bakgrund 

Barnövervikt och fetma 

Cirka tio procent av världens skolbarn uppskattas vara överviktiga och en fjärdedel av dem 

har fetma. Ökningen har bromsats upp både för yngre och äldre barn, men det är betydligt 

fler barn och unga som har övervikt och fetma i Sverige idag, jämfört med för 30-40 år sedan 

(Folkhälsoinstitutet, 2009; Folkhälsomyndigheten, 2014). År 2013 beräknades 42 miljoner 

barn i världen vara överviktiga eller feta. Fortsätter det att öka som det gjort hittills kommer 

cirka 70 miljoner vara drabbade år 2025 (WHO, 2014).  

 

Fetma är klassificerat som sjukdom där ärftlighet och omgivningsfaktorer påverkar 

utvecklingen. Det biologiska arvet spelar en stor roll (SBU, 2002), men den främsta orsaken 

till övervikt och fetma är obalansen mellan konsumerade kalorier och förbrukade. 

Världshälsoorganisationen menar att den ökande omfattningen av barnfetma orsakas av 

samhälleliga förändringar och härleds till generellt förändrade matvanor. Exempelvis har 

konsumtionen av energitäta livsmedel ökat i kombination med en trend av minskad fysisk 

aktivitet (WHO, 2015).  

 

Med ett ökande body mass index (BMI) följer ökande risk för bland annat kardiovaskulära 

sjukdomar, diabetes och vissa cancerformer. Barnfetma relateras till fetma även i vuxen 

ålder, med tillhörande sjukdomsrisker. Barn med fetma riskerar redan under barndomsåren 

att utveckla andningssvårigheter, högt blodtryck, tidiga tecken på kardiovaskulär sjukdom, 
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insulinresistens och psykisk ohälsa. De har även en ökad risk för frakturer (WHO, 2015; 

SBU, 2002; Sweat et al., 2015).  

Upplevelse av övervikt och fetma 

Övervikt och fetma är inte bara relaterat till flera fysiska hälsorisker, utan även till negativ 

psykosocial påverkan. Barn med fetma upplever oro relaterat till sin vikt och utseende och 

fetma är associerat till lägre självkänsla, främst hos flickor (Sweeting, Wright & Minnis, 

2005). Barn upplever att övervikt och fetma påverkar deras psykosociala tillvaro. Yngre 

barn, flickor och de som inte upplever någon kontroll över sitt ätande, är de som påverkas 

mest (Cornette, 2008). Med låg självkänsla följer upplevelser av ledsamhet, ensamhet och 

oro, vilket även i förlängningen kan sättas i samband till ett riskbeteende vad gäller rökning 

och alkoholkonsumtion (Sweeting et al., 2005; Strauss, 2000).  

 

För barnet är det främst den påverkan som sker socialt och psykologiskt som är besvärlig - 

att inte inkluderas av jämnåriga, att bli avvisad och retad. För barn med övervikt och fetma 

finns det en direkt risk för social utsatthet, såsom mobbning (Janssen, et al, 2004). Upplever 

barnet dessutom redan en utsatthet, i form av exempelvis socioekonomisk låg status, ökar 

risken ytterligare. Överviktiga barn med föräldrar som lever ekonomiskt utsatt, har 

signifikant låg social status. En ökad vikt och en ekonomiskt kärv situation har en 

kombinerad negativ effekt på barns självuppfattning (McCullough, Muldoon & Dempster, 

2009).  

 

Barn med övervikt beskriver en längtan efter att få vara med i gemenskapen, men de 

spenderar mycket tid i ensamhet. De har ofta en adekvat kroppsuppfattning, men upplever 

ändå en oro kring sina kroppar. De är medvetna om vad en hälsosam livsstil faktiskt innebär 

och att det skulle medföra en normal vikt. För att kunna omsätta denna kunskap i praktiken 

behöver de dock stöd från omgivningen. Om detta stöd saknas, är de ofta utlämnade till 

ohälsosamma kost- och motionsvanor. Barnen beskriver sina mat-, sov- och motionsvanor 

som ohälsosamma, vilket även står i relation till en viss offermentalitet. Känslan av att må 

bra, likställer barnen med att känna sig kapabel, glad och att vara en del av en gemenskap. 

De upplever dock ensamhet och tillbringar mycket stillasittande tid på egen hand, med lätt 

åtkomst av skräpmat. Barn med övervikt behöver vuxnas uppmärksamhet och sällskap till 

måltider och aktiviteter (Gunnarsson, Berg & Hellström, 2008). 

 

Föräldrar påverkar i hög grad sitt barns kost- och motionsvanor. Mammor till barn med 

övervikt eller fetma upplever sig ofta bli dömda och skuldbelagda av omgivningen. Även 

om ingen uttrycker detta med ord, så har de en övertygande känsla av att omgivningen har 

en negativ uppfattning om dem som mamma, relaterat till barnets vikt. Det är inte ovanligt 

att de också får höra direkta kommentarer och råd från andra, som om barnets utseende vore 

en allmän angelägenhet (Jackson, Wilkes & McDonald, 2007). Både mammor och pappor 

beskriver hur de ser att barnen upplever social uteslutning i olika grad. Det förekommer 

oönskade kommentarer eller öknamn ifrån både främmande personer och 

familjemedlemmar, i avsikt att reta eller mobba (Jackson, Mannix, Faga & McDonald, 

2005). Ett barns övervikt eller fetma har ofta en direkt påverkan på familjen, där barnet 

upplever stigmatisering och föräldrarna skuld och skam. På familjenivå uppleves 

diskriminering eller utfrysning. Mammor upplever att de måste hantera reaktioner, också 

från barnets pappa och från egna föräldrar, som går ut på att underminera deras 

ansträngningar till hälsosamma vanor för barnet. Detta gör familjelivet än mer komplicerat 

och riskerar att bygga konflikter inom familjen (Edmunds, 2008).  
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Föräldrar har ofta på något sätt förändrat sin inställning och livsstil för att försöka hjälpa sitt 

barn. Båda föräldrarna beskriver en frustration, då barnet inte är med på att försöka leva 

hälsosamt eller vill vara fysiskt aktivt. Den strategi som föräldrar uppfattar vara mest 

effektiv, är just att vara ett gott exempel för sitt barn, men att vara en god förebild uppfattas 

främst vara mammors ansvar, snarare än pappors. Det är särskilt mammor som upplever 

skuld relaterat till barnets övervikt och fetma. Mammor till barn med övervikt eller fetma, 

beskriver känslor av osäkerhet, frustration och oro kring hur de ska kunna hjälpa sitt barn. 

De är medvetna om att det är ett komplext bekymmer och ett känsligt ämne för barnet. Det 

är därför svårt att veta hur och när man som förälder ska ingripa och hur samtalet ska ske 

med barnet. Är det värt att säga något eller inte? Hur uttrycks det bäst utan att barnet 

uppfattar det som kritik? Det finns en stor oro att skada barnets självkänsla, utifrån 

medvetenheten om att barnet ofta känner sig socialt utsatt. Hemmet önskas därför vara en 

trygg plats där barnet får vara ostört (Jackson et al., 2007). 

 

Föräldrar till äldre barn, är bekymrade då barnet inte deltar i åldersmässigt adekvata 

aktiviteter eller har svårt att hitta pojk- eller flickvän. Rent praktiskt upplevs det också som 

ett bekymmer att hitta kläder som passar för barnets ålder, i rätt storlek. Föräldrar upplever 

ofta att barnet själv inte har en korrekt uppfattning om sin storlek, vilket blir uppenbart när 

kläder ska köpas. Mot framtiden ses med viss bävan. Den största oron handlar om barnets 

sociala utsatthet, i relation till övervikten eller fetman, även om det finns en medvetenhet 

kring fysiska konsekvenser (Jackson et al., 2005; 2007; Edmunds, 2008). 

Skolsköterskors arbete och verktyg 

Sjuksköterskors ansvarsområde är omvårdnad, vilket utgår från en humanistisk 

människosyn och ska vara präglad av en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt (Morberg, 

2012). I etisk kod för sjuksköterskor, anges att sjuksköterskor ansvarar för att patienter/ 

elever och föräldrar, får korrekt, tillräcklig och lämplig information på ett sätt som är 

individanpassat som grund för samtycke. Sjuksköterskor har ett delat ansvar med samhället 

att initiera främjande insatser, som ser till allmänhetens och särskilt sårbara gruppers hälsa 

och behov. Sjuksköterskors arbete ska utföras med respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, 

trovärdighet och integritet (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  

 

Centralt för skolsköterskors arbete är vidare konventionen om barns rättigheter. Barnets 

bästa är grundprincipen och flera artiklar har en direkt koppling till skola och hälsa. Barnet 

har rätt att uppnå bästa möjliga hälsa och att ha tillgång till hälso- och sjukvård, med särskild 

tonvikt på förebyggande hälsovård (UNICEF, 1991). I skollagen har delar av 

barnkonventionen skrivits in, exempelvis att barnets bästa ska vara utgångspunkten. Skolans 

värdegrund är tydlig i läroplanerna och betonar skolans ansvar att förmedla och förankra till 

exempel de mänskliga rättigheterna. All skolpersonal ska främja respekt för varje människas 

egenvärde, frihet och integritet. Solidaritet med svaga och utsatta är värden som skolan ska 

förmedla. Elevhälsan ska driva ett hälsofrämjande och förebyggande arbete kring 

levnadsvanor. Hälso- och livsstilsfrågor ska på olika sätt uppmärksammas i skolan och stöd 

ska ges till föräldrar för att uppmuntra goda levnadsvanor. Ett viktigt område för elevhälsan 

är också att främja psykisk hälsa, vilken har stor betydelse för skolprestation. Att identifiera 

barn med tecken på psykisk ohälsa och ge stöd i dessa fall är en viktig del (Socialstyrelsen 

& Skolverket, 2014).  

 

Skolsköterskor har god möjlighet att övervaka och främja elevers hälsa i skolan. De har 

dessutom en unik roll i det arbetet med familjer kring barnens övervikt och fetma, när 
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problemet väl har identifierats (Steele et al., 2011). I arbetsuppgifterna för skolsköterskor 

ingår att vid hälsobesök och hälsokontroller, tidigt fånga upp och identifiera problem eller 

symtom, som kan påverka en elevs hälsa och skolgång. Alla elever ska erbjudas minst tre 

hälsobesök under sin skoltid. Genom att ha ett hälsofrämjande förhållningssätt i sitt samtal 

med elever, kan skolsköterskor främja en god livsstil. För att uppmärksamma matvanor och 

fysisk aktivitet, kan hälsoformulär, hälsosamtal och tillväxtkontroll (inklusive BMI) 

användas (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). Hälsosamtalet är en del av skolsköterskans 

hälsofrämjande arbete och ska ge eleven möjlighet till att själv reflektera över sina 

förutsättningar och stärka sina möjligheter till en hälsosam livsstil. Elevens behov behöver 

därför vara i centrum, vilket ställer krav på skolsköterskors förmåga att balansera samtalet 

utifrån sin professionella kunskap och elevens önskningar (Golsäter, 2012).  

 

BMI anses vara den mest användbara enheten för att mäta övervikt och fetma, både för 

vuxna och barn. Metoden kan dock inte användas reservationslöst, då BMI inte helt 

kompenserar för skillnader i längd. Tolkningen bör därför göras försiktigt och individuellt 

(SBU, 2002; WHO, 2015). BMI-screening på barn i skolan är en preventiv åtgärd för 

övervikt och fetma. Det kan användas för att hjälpa föräldrar till en adekvat uppfattning om 

barnets vikt och även till att stimulera till en god livsstil (Moore & Bradlyn, 2012). Föräldrar 

till barn med övervikt och fetma har ofta inte någon adekvat uppfattning om barnets vikt. 

Ungefär hälften av föräldrar till barn med fetma och tre fjärdedelar av föräldrar till barn med 

övervikt, uppfattar barnets vikt som lagom för ålder och längd. Detta torde vara en 

förhindrande faktor i behandlingen (Hudson, McGloin & McConnon, 2012; Stewart et al., 

2008). Genom att visa BMI-kurvan och samtidigt informera om hälsoriskerna med övervikt 

och fetma, kan föräldrars engagemang optimeras (Moore et al., 2012). Skolsköterskor som 

använder BMI-kurvan upplever det som ett bra verktyg för att definiera ett barns viktstatus 

då det är enkelt och objektivt (Regber, Mårild & Johansson Hanse, 2013).  

 

Murphy och Polivka (2007) har undersökt hur föräldrar uppfattar barnfetma och skolans 

preventiva roll. Föräldrar tycker att skolan ska spela en roll i arbetet med barnfetma. De 

tycker att barn bör få undervisning i skolan kring fysisk aktivitet och matvanor, relaterat till 

sin viktutveckling. De vill inte att godisautomater och liknande förekommer i skolmiljön 

och att det bör finnas möjlighet till specialkost i form av lågkalorimat. I Murphy och 

Polivkas studie tyckte majoriteten av föräldrarna, att skolan bör rekommendera 

viktbehandling bara för de barn (eller föräldrarna till barn) som själva aktivt ber om det. 

Cirka en tredjedel tyckte att skolan bör rekommendera behandling för alla barn med fetma. 

Föräldrar vill generellt ha information om sitt barns BMI. De flesta i studien ville ha det i 

form av ett brev från skolsköterskan (a.a.). Barnen själva har ofta kunskap om hälsosam mat 

och att motion är bra, men de har ofta svårt att omsätta denna kunskap i praktiken. Den 

djupare förståelsen och kunskapen saknas, det vill säga barnen vet inte i vilken omfattning 

de behöver vara fysiskt aktiva, hur ofta och hur länge. Skolsköterskor har därför även här en 

viktig uppgift i att överbrygga glappet mellan kunskap och praktik (Snethen & Broome, 

2007).  
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Samtal med föräldrar 

Många föräldrar till barn med övervikt och fetma är, som tidigare nämnts, mycket 

bekymrade över detta (Jackson et al., 2005; 2007; Edmunds, 2008). Dock finns det också de 

föräldrar som antingen är omedvetna om att deras barn är överviktiga, eller som inte anser 

att det utgör någon hälsorisk (Howard, 2007). Hur skolsköterskor ser på barns övervikt och 

fetma, har också betydelse för hur dessa barn och föräldrar bemöts och hanteras. 

Skolsköterskors uppfattning kring barn med övervikt och fetma, är att det är svårt med 

rådgivning och att det inte är meningsfullt när föräldrarna inte är intresserade (Moyers, 

Bugle & Jackson, 2005). Det upplevs även vara svårt att ta upp ämnet när föräldrarna själva 

inte ser barnets vikt som ett problem. Då prevalensen för övervikt och fetma bland barn har 

ökat, så har det skett en viss normalisering och överviktiga barn sticker inte ut på samma 

sätt nu som förr. Även sjuksköterskor som arbetar med barn, har en tendens till att inte 

uppmärksamma överviktiga barn på samma sätt som tidigare. Faktorer som dessa utgör 

barriärer i ett viktigt preventivt arbete (Isma, Bramhagen, Ahlström, Östman & Dykes, 

2012). Andra hinder i arbetet med övervikt, upplevs av skolsköterskor vara avsaknad av 

egen kunskap/kompetens i ämnet, avsaknad av tid, personliga viktproblem, tidigare dåliga 

erfarenheter av föräldrasamtal, att barnet är omotiverat, rädsla för negativa reaktioner hos 

förälder, svårigheter att skapa relation till barnet samt etniska och kulturella skillnader 

(Steele et al., 2011). 

 

Skolsköterskor upplever det svårt och känsligt att prata med föräldrar kring deras barns 

övervikt eller ännu värre när det gäller fetma. Upplevelsen är att det finns en risk att indirekt 

kritisera föräldrarna för deras livsstil om föräldrarna själva har övervikt eller fetma (Regber 

et al., 2013; Isma et al., 2012; Edvardsson et al., 2009). Är föräldrarna däremot 

normalviktiga kan det kännas som kritik av deras föräldraförmåga (Regber et al., 2013). 

Skolsköterskor är väl medvetna om de risker som övervikt och främst fetma för med sig och 

att det behövs ett preventivt arbete kring detta, men då det upplevs som ett känsligt ämne 

händer det att föräldrar erbjuds hjälp endast när de själva ber om det (Moyers et al., 2005).  

 

En förtroendefull relation ses av skolsköterskor som en viktig faktor i samtalet kring barns 

övervikt eller fetma och de försöker därför att ha ett defensivt förhållningssätt för att inte 

provocera och därmed riskera att äventyra förtroendet (Regber et al., 2013; Isma et al., 2012; 

Edvardsson et al., 2009). Skolsköterskorna använder då ett neutralt läge i samtalet och gör 

försiktiga omskrivningar när det gäller vikten. Om föräldrar reagerar med ilska, backar de 

hellre och byter ämne (Isma et al., 2012). En del föräldrar ändrar dock sin attityd under ett 

samtal och blir mer receptiva och kan ta till sig innehållet. Dessa situationer, och vid de 

tillfällen föräldrar själva söker skolsköterskan för hjälp, upplever skolsköterskor som de 

mest lyckade. Då behöver skolsköterskan endast stötta föräldrarna i deras 

livsstilsförändring, eftersom de oftast redan har kunskapen om vad som krävs för ett gott 

resultat (Regber et al., 2013).  

 

I en studie av Edvardsson, Edvardson och Hörnsten (2009), konstateras att sjuksköterskors 

kunskap i att kommunicera med föräldrar angående deras barns övervikt, är bristfällig. 

Skolsköterskor uppfattar många gånger heller inte sig själva som tillräckligt kompetenta i 

samtalet med föräldrarna (Isma et al., 2012; Steele et al., 2011). De vanligaste reaktionerna 

hos föräldrar konstaterades vara förnekelse, försvar och ursäkter, vilket sjuksköterskorna 

upplevde vara svåra att hantera. Tillväxtkurvorna upplevdes då som ett väsentligt verktyg i 

samtalet kring barnets vikt (Edvardsson et al., 2009). 
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Vårdande kommunikation 

I Ottawadeklarationen definieras hälsofrämjande arbete som en utveckling, där människor 

ges större möjlighet att själva ta kontroll över den egna hälsan och förbättra den. Att skapa 

en miljö som tillåter kommunikation, kan sägas utgöra grunden för skolsköterskor att ge 

eleven möjlighet till denna kontroll för utveckling och förändring (Borup, 2012). För att en 

individ ska komma till insikt om hur levnadsvanorna påverkar hälsan, så krävs det att 

vårdgivaren utgår från individens egen beskrivning. Centralt för ett vårdande samtal är 

således en följsamhet till vad patienten/föräldern vill prata om och öppenhet inför 

berättelserna. I samtal kring hälsa och livsstil behövs en balans mellan individens integritet 

och egna val och diskussionen kring hur olika vanor påverkar hälsan. Att ställa frågor är ett 

bra sätt för en individ att börja reflektera (Golsäter, 2012).  

 

Samtalet mellan en lekman och en professionell, beskrivs av Linell (1990) som 

institutionella samtal. Dessa kännetecknas av en asymmetri, då sjuksköterskan är med i 

samtalet utifrån sin profession och roll som expert, och eleven eller föräldern är lekmän. I 

dessa samtal finns ett förutbestämt syfte, vilket innebär att sjuksköterskan har en agenda och 

styr samtalet utifrån denna. Asymmetrin förstärks ytterligare när eleven eller föräldern inte 

själva har bett om samtalet (a.a.).  

 

Föräldrar har olika syn på övervikt som problem och deras respons påverkas av en vid 

mängd olika faktorer, vilka vårdgivaren inte kan påverka (Mikhailovich & Morrison, 2007). 

Begreppet beliefs – föreställningar – utgör grunden i utvecklandet av modeller för 

familjefokuserad omvårdnad. Beliefs bär vi alla med oss och kan på olika sätt påverka hur 

en familj tolkar, förklarar och hanterar tex sjukdom. Genom att låta familjemedlemmarna 

berätta sin historia, kan beliefs i form av hinder eller möjligheter, friläggas och bli tydliga 

för samtliga deltagare (Wright, Watson & Bell, 2002). 

 

Eftersom familjens alla medlemmar påverkar varandras liv och hälsa, kan det vid vissa 

tillfällen inom vården krävas att familjen betraktas som en enhet. Den definition av familj 

som används inom familjefokuserad omvårdnad, fokuserar på de känslomässiga band som 

finns mellan olika personer. Definitionen innebär att en familj utgörs av en grupp av 

personer som känner sig som en familj. Familjen kan förstås som ett system, där 

förändringar i en del påverkar övriga delar. Att möta familjen som en enhet, kan bidra till 

att skapa en vård där allas kompetens och resurser tas tillvara. I familjefokuserad omvårdnad 

har ingen tolkningsföreträde över de andras upplevelser och allas kompetenser ges lika stor 

betydelse (a.a.). 

 

Ordet kommunicera – communicare – betyder på latin ’göra gemensam’. I sin definition 

innehåller begreppet kommunikation både informationsöverföring och gemenskap. I 

tolkningen av ordet gemenskap, brukar vi använda begrepp såsom relation, beröring och 

förbindelse, vilka var för sig och tillsammans har vårdande kvaliteter. Fredriksson har 

utvecklat omvårdnadsbegreppet vårdande kommunikation, vilket kommer att användas som 

bärande begrepp i denna studie. Kommunikation är en förutsättning för att förstå patientens 

upplevelse. I den vårdande situationen finns det dock en komponent av makt i 

kommunikationen mellan vårdare och patient. Av olika anledning kan en patients förmåga 

till kommunikation vara begränsad och en vårdande kommunikation innebär därför inte 

enbart förmedling av information, utan även att kommunikationen återställs till betydelsen 

av att göra gemensam (Fredriksson, 2003; 2012).  
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Vårdande kommunikation är synlig på tre olika sätt, vilka är intimt förbundna med varandra: 

Relationell kommunikation är den gemenskap som skapas i förbindelse mellan vårdare och 

patient. Genom relationell kommunikation kan vi med lyssnande, beröring och närvaro ge 

möjlighet för högre grad av hälsa och välbefinnande för patienten. Narrativ kommunikation 

innebär hur livsvärlden kommuniceras till vårdaren. Genom narrativ kommunikation kan vi 

med närvaro och lyssnande ge möjlighet för patienten att dela en berättelse med oss. Ges 

patienten möjlighet att sätta ord på sitt lidande, är det genom kommunikation (gemenskap) 

möjligt att tillsammans finna en väg ur det. Etisk kommunikation innebär ömsesidig respekt 

mellan människor där patienten kan återupprätta sin självrespekt och autonomi. På så sätt 

ges möjlighet till ett hälsosamt liv. Kommunikation är ett komplext begrepp, som kan skapa 

gemenskap men även konflikt. Om vi avstår från att kommunicera, så betyder även det 

någon form av kommunikation. I vårdandet är kommunikationen både ett medel 

(exempelvis samtalet) och ett mål (Fredriksson, 2003; 2012). 

PROBLEMFORMULERING 

Barnfetma är ett globalt problem och en allvarlig utmaning för folkhälsan. Skolsköterskor 

träffar de flesta barn och har därför en unik möjlighet att arbeta med detta problem. Att ha, 

eller att vara förälder till ett barn med övervikt och fetma, är många gånger starkt förknippat 

med känslor såsom skuld, skam, oro, frustration eller å andra sidan förnekelse. 

Kommunikationen mellan hälsovårdspersonal och föräldrar, utgör grunden till 

problemlösning vid arbete med överviktsproblematik hos barn. Då både skolsköterskor och 

föräldrar upplever barns övervikt och fetma som ett svårt ämne att samtala kring, kan det 

utgöra ett hinder i skolsköterskors hälsofrämjande och förebyggande arbete. Ett 

kunskapsbehov finns kring hur denna kommunikation kan främjas. Genererad kunskap från 

denna studie bör kunna vara till nytta för skolsköterskor, men även för annan 

hälsovårdspersonal, som i sitt arbete träffar barn med övervikt och fetma och deras föräldrar. 

SYFTE 

Att belysa hur skolsköterskors föräldrasamtal om övervikt och fetma kan främjas. 

METOD 

För att uppnå syftet användes en kvalitativ studiemetod, med intervjuer som 

datainsamlingsmetod. En kvalitativ studie avser att undersöka människors upplevda 

erfarenheter av ett fenomen i dess naturliga miljö. Deltagaren är därmed högst delaktig i 

forskningen. Syftet är att skapa kunskap om ett fenomen baserat på människors upplevelser, 

tolkningar och beteenden. Dessa data kan insamlas från intervjuer, där deltagarnas ord och 

beskrivningar sedan analyseras och tolkas (Henricson & Billhult, 2012). Metoden för 

datainsamling i denna studie, är därtill inspirerad av Kritisk incident teknik, CIT (Critical 

Incident Analysis). Begreppet/metoden CIT grundades av Flanagan på 50-talet med 

utgångspunkt att förstå individens upplevelse och subjektiva värld (Flanagan, 1954; 

Fridlund, 2012 & Kemppainen, 2000). Metoden är utvecklad inom psykologins område och 

yttersta syftet är att finna lösningar på praktiska problem (Carlsson, 2012). Som undersökare 
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är avsikten att få ta del av deltagarens erfarenhet och utifrån kritiska incidenter (händelser, 

dilemman, situationer) kunna utforska och fastslå hur deltagaren agerar för att hantera den 

aktuella situationen. Det är en fördel om författaren är välbekant med det som ska studeras. 

Målsättningen är att utröna “vad människor gör” och fokus är alltså på människans beteende. 

Rent praktiskt beskriver deltagaren en kritisk incident utförligt och informerar om vilka 

aktiviteter som utfördes. Därefter identifierar deltagaren betydelsen av incidenten och 

beskriver åtgärdernas resultat och vilka positiva eller negativa konsekvenser de fick 

(Flanagan, 1954; Fridlund, 2012 & Kemppainen, 2000). 

 

CIT-metoden är mindre känd och använd i svensk omvårdnadsforskning än internationellt 

där den är väl etablerad, särskilt i USA och Storbritannien. CIT-metoden anses lämplig vid 

undersökningar av hur svåra situationer i arbetslivet bidrar till utveckling, vilket gjorde att 

författarna ansåg denna metod passa väl för studien. Med CIT-metoden är det nödvändigt 

att ha ett tydligt syfte. Det blir annars svårt att få fram vad som är positivt och negativt för 

deltagaren. Metoden ska betraktas som en uppsättning principer, vilka ska anpassas efter 

situationen som undersöks (Carlsson, 2012). Den valda metoden till denna studie är dock 

endast inspirerad av CIT och den exakta metoden har således inte använts. 

Urval  

Ett strategiskt och icke slumpmässigt urval tillämpades för studien. Ett så varierat urval som 

möjligt eftersträvades och ett mål i urvalet var att försöka få en variation i ålder samt antal 

arbetade år som skolsköterska. Det strategiska urvalet syftar till att välja ut deltagare som 

kan beskriva fenomenet och ge mycket information. På så sätt kan innehållet på ett 

fördelaktigt sätt svara på syftet (Danielsson, 2012a).  

 

De åtta deltagande skolsköterskorna var både kända och okända för författarna, tre var 

kollegor, tre var bekanta, en var före detta kollega och en var okänd. Initialt tillfrågades 

kollegor till författarna, därefter bekanta och före detta kollegor. Efter tips från en före detta 

kollega (som inte deltog i studien) kontaktades en av hennes anställda, en för författarna 

okänd skolsköterska som samtyckte till deltagande. Potentiella deltagare kontaktades i första 

hand via mejl. Författarna hade inför studiens start erhållit samtycke från fyra deltagare var 

och kom sedan att intervjua dessa fyra deltagare. 

 

Skolsköterskorna var yrkesverksamma på grundskolor i Stockholms län (3), region Skåne 

(4) samt Västernorrlands län (1). Åldern varierade mellan 30-63 år och de hade 1-32 års 

erfarenhet av att arbeta som skolsköterskor. Enbart kvinnor blev intervjuade och åtta 

intervjuer genomfördes. Då ett visst bortfall i studien förutspåddes, krävdes ett högre antal 

personer inkluderade i studien från start. Initialt tillfrågades totalt 16 skolsköterskor om 

deltagande och av dessa kvarstod sedan totalt åtta som deltagare i studien. Som skäl att 

avböja angavs för hög arbetsbelastning och för kort yrkeserfarenhet av de tillfrågade. Om 

ett bortfall på uppskattningsvis 25-50% skulle uppstå (vilket blev fallet), så bedömdes det 

kvarvarande urvalet vara tillräckligt. Det bör inför studier finnas en medvetenhet om att ett 

antal deltagare, av olika anledningar, inte kommer att vilja delta, alternativt att avbryta sin 

medverkan in i studien (Danielsson, 2012a). 

Datainsamling 

Insamlingen av data i en kvalitativ studie kan ske med hjälp av intervjuer och därefter 

analyseras och tolkas inhämtade ord och beskrivningar (Danielsson, 2012a). Enligt Flanagan 
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(1954) och Kemppainen (2000), kan datainsamlingen, vid tillämpning av CIT-metoden, 

utföras genom personliga intervjuer, frågeformulär, telefonintervjuer, seminarier, 

gruppintervjuer och observationer. Det finns här med andra ord en stor flexibilitet.  

 

Presumtiva deltagande skolsköterskor kontaktades först via telefon i syfte att etablera en 

personlig kontakt, efter att respektive verksamhetschef eller rektor tillfrågats om samtycke. 

Syftet med studien förklarades och om deltagande accepterades, postades eller mejlades 

informationsbrevet till deltagaren. Till denna studie, som utfördes under våren 2016, 

användes telefonintervjuer för datainsamling. Då skolsköterskor i regel är tidspressade och 

har en hård arbetsbelastning, kan de ha svårt att avsätta tid för intervjutillfället. Trots risken 

för avslag på förfrågan om deltagande eller avhopp, bedömdes att telefonintervjuer lättare 

skulle kunna ge information utifrån studiens syfte, jämfört med vad en strukturerad intervju 

skickad via mejl skulle kunna göra.  

 

Kvalitativa intervjuer, inspirerade av CIT-metoden, är lämpliga att använda när 

beskrivningar söks i syfte att förstå fenomen eller situationer, men även som ett redskap vid 

identifiering av beteenden, uppföljning av och hantering av dessa (Fridlund, 2012). 

Kvalitativa ostrukturerade intervjuer genomfördes, innehållande två större öppna 

ingångsfrågor. Deltagaren gavs här möjlighet att fritt berätta om en upplevd specifik 

händelse som avlöpte på ett upplevt positivt sätt och en som upplevdes som negativ. 

Kompletterande frågeställningar i en intervjuguide användes, då det fria berättandet i vissa 

fall avtog och samtalet behövde föras vidare (se bilaga III). Målet var att förstå deltagarens 

perspektiv, baserat på dennes egna ord som subjektivt beskriver egna erfarenheter och 

beteenden (förutom i ett fall).  

 

Ljudmaterialet spelades in direkt under telefonsamtalen via smartphone, med hjälp av 

apparna “Tapecall” för Iphone och ”acr samtalsinspelning” för Android. Vid den enda 

intervjun som genomfördes personligen, användes appen “Audiorecorder” för Android. Hur 

frågorna ställs är av stor betydelse (Carlsson, 2012). Författarna till denna studie använde 

därför frågorna först i en provintervju, vilket enligt Danielsson (2012a) är nödvändigt för att 

testa frågor och upplägg, teknisk utrustning och ger därtill information om tidsåtgång. 

Telefonintervjuerna som användes för datainsamlingen tog sedan i skarpt läge mellan 14-45 

minuter att utföra. Eftersom intervjuerna bestod av två stora öppna frågor där deltagaren 

uppmanades att fritt berätta aktivt om händelser ur minnet hade författarna en mer passiv 

roll i sammanhanget. Målet var att förhålla sig neutral och att kunna anpassa sig till 

situationen. Danielsson (2012a) framhåller detta som viktigt i intervjusituationen, för att nå 

ett bra samspel. Det primära i telefonmötet blir lyssnandet, eftersom rösten i en 

telefonintervju är det enda intervjuaren har att förhålla sig till då ansiktsuttryck, minspel och 

gester inte kan observeras.  

 

Deltagande skolsköterskor ringdes upp på ett i förväg avtalat datum och klockslag och på 

ett angivet telefonnummer. Samtalet spelades in med start direkt när deltagaren svarat och 

tills dess intervjun var avslutad. Under telefonintervjuerna var författarna angelägna om att 

låta deltagarna få prata fritt i möjligaste mån utan att bli avbrutna, i syfte att få tillgång till 

så mycket berättande som möjligt med deras fria associationer. Endast när berättandet avtog, 

leddes deltagaren vidare med kortfattade kompletterande frågor. Författarna var därmed 

relativt passiva i sina roller under intervjun. Merparten av samtalen genomfördes när 

skolsköterskan befann sig på sitt arbetsrum, varför båda parter var medvetna om att möjliga 

störningar kunde ske. I ett fall genomfördes en intervju när skolsköterskan körde bil mellan 

två skolor. Den som utför den kvalitativa studien bör ha en flexibilitet och följsamhet i 
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förhållande till deltagare, miljö och möjliga förändringar som uppstår under insamlandet av 

data (Danielsson, 2012a; Polit & Beck, 2012).  

Dataanalys 

När intervjuerna var genomförda, analyserades innehållet det erhållna datamaterialet. Själva 

analysproceduren innebar att intervjumaterialet transkriberades i sin helhet och därefter 

genomlästes texten flera gånger. Intervjutexterna transkriberades direkt efter 

intervjutillfällena i sin helhet genom att datamaterialet spelades upp, avlyssnades och 

nedtecknades samtidigt. Polit och Beck (2012) rekommenderar att intervjuer spelas in och 

transkriberas fortlöpande. Det fullständigt nedskrivna datamaterialet från de åtta 

intervjuerna genomlästes av författarna, individuellt, flera gånger och ett sökande efter 

meningsbärande enheter inleddes. Text togs ut som svarade mot studiens syfte. 

Analysproceduren utgick därefter ifrån valda meningsbärande enheter, som ledde till 

subkategorier och därefter till kategorier vilka slutligen mynnade i huvudområden, se tabell 

1. Enligt CIT processas kategoriseringarna (analysnivåerna) från beteendecitat till 

subkategorier, därefter till kategorier och mynnar i huvudområden (Fridlund, 2012). 

Avsikten med analysen var att beskriva och analysera innehållet i intervjuerna.  

 

Tabell 1. Exempel innehållsanalysprocess 

 

Citat Subkategori Kategori  Huvudområde 

... känner liksom genom 

telefonen att dom går i försvar så 

då har man fått kanske vinkla in 

det på ett annat sätt och ibland 

har man fått backa … 

Ändrar 

snabbt sin 

tänkta plan 

Att vara följsam 

till samtalets 

utveckling 

 

Samtalsfrämjande 

strategier 

... du måste vara lyhörd även fast 

du vet vad som är bäst eller vad 

du tror är bäst …  

Är medveten 

om att hon 

måste vara 

försiktig 

Att lyssna in 

och vara 

ödmjuk 

Relationsfrämjande 

förhållningssätt 

... i det samtalet som inte gick 

bra där visste jag ju redan att 

föräldrarna hade en negativ 

inställning och de ville ju inte 

jobba med detta … 

Har en 

förförståelse 

Att vidta 

förberedelser 

Samtalsfrämjande 

strategier 

Om jag är positiv och tror på att 

jag ska kunna nå föräldrar och 

har en tro på att jag kan 

förändra eller hjälpa, stötta då 

går det ju alltid bättre såklart. 

Har själv- 

insikt och 

använder den 

i arbetet 

Att vara 

övertygad 

och ha en 

positiv 

inställning 

Skolsköterskans 

egenskaper och 

förmågor 

 

 

För att uppnå syftet valde författarna, till skillnad mot i CIT-metoden då analysnivån är 

grundare, att gå djupare i analysen för att försöka förstå och tolka texten. Den använda 

analysproceduren i denna studie, liknar därför den vid en kvalitativ induktiv (utgående från 

textinnehåll) innehållsanalys på manifest nivå (att ange vad som står i texten). Under 
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analysen bör författaren kontinuerligt relatera till syftet i tanken. I det sista skedet av 

analysen skapas en ny helhet (Danielsson, 2012b). I denna studies analysmetod söktes 

förutsättningslöst, utifrån syftet, bland deltagarnas beteenden och berättelser. Det är således 

utifrån deras erfarenheter och upplevelser resultatet har utkristalliserats.  

Etiska överväganden 

Under hela examensarbetet finns etiska överväganden att ta hänsyn till - vilket ämne som 

ska väljas, frågeställning, genomförande, rapportering och hur resultatet ska förmedlas. En 

etisk dimension finns i varje del och handling som utförs i ett projekt. En etisk känslighet 

krävs i arbetet för att undvika att deltagande informanter utnyttjas, skadas eller såras. Genom 

att använda etiska principer ökas säkerheten för deltagarna, deras välbefinnande och 

rättigheter. Forskningsetikens kärna är att värna människors lika värde, självbestämmande 

och integritet (Kjellström, 2012). 

 

Det svenska vetenskapsrådet har ställt upp fyra allmänna huvudkrav på forskningen: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 1990). Deltagarna i denna studie har informerats om syfte, innehåll och 

tillvägagångssätt via ett skriftligt informationsblad, alternativt muntligt med samma 

information. Deras samtycke är inhämtat. De är informerade om att deltagandet är frivilligt 

och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Det förekommer inget beroendeförhållande 

mellan författare och deltagare. Inledningsvis kontaktades potentiella deltagare och sedan 

hölls den kontakten aktiv tills studien avslutades med rapportering.  

 

Konfidentialitetskravet relaterar till deltagarnas rätt till anonymitet (a.a.). Intervjuerna 

kodades omgående vid transkriberingen och deltagarnas personuppgifter finns inte 

tillgängliga i anknytning till dessa. Resultatdata presenteras så att det inte går att härleda till 

enskild person. Nyttjandekravet handlar om att insamlade uppgifter endast får användas i 

forskningssyfte och inte lämnas ut för andra ändamål (a.a.). I denna studie kommer insamlad 

information inte att användas i annat syfte än angivet. Enligt Vetenskapsrådets 

rekommendationer (a.a.) har deltagarna i denna studie blivit erbjudna att ta del av studiens 

resultat och i de fall känsliga uppgifter framkommit, har deltagaren även fått ta del av detta 

före studiens publicering. 

 

För att en studie ska kallas etisk bör beaktas huruvida den handlar om väsentliga frågor, har 

god vetenskaplig kvalitet och om den genomförts på ett etiskt sätt (Kjellström, 2012). Trost 

(2010) betonar det etiska förhållningssättet som absolut överordnat fyndrapportering. Vid 

presentationen av denna studies resultat har därför ställning tagits till deltagarnas integritet. 

Författarna har valt ut ett antal citat för att ge en ökad förståelse för textens innebörd, men 

inte ska upplevas störa den intervjuades integritet. En del citat är inte ordagrant återgivna. 

Enligt Trost (a.a.) bör uttryck som är viktiga för analysen vara med i citat, medan andra 

utfyllnadsuttryck som kan vara specifika för en deltagare, kan tas bort och så har skett i 

denna studie. 
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RESULTAT 

Under analysen av datamaterialet utkristalliserades vad som främjar samtal mellan 

skolsköterska och förälder. Resultatet presenteras i tre huvudområden: Relationsfrämjande 

förhållningssätt, Samtalsfrämjande strategier och Skolsköterskors egenskaper och 

förmågor. Vart och ett av dessa huvudområden har egna tillhörande kategorier som följer 

under rubrikerna, se tabell II. Citat (kursiv stil) hämtade ur intervjuerna med skolsköterskor 

förtydligar och illustrerar betydelse och innebörd av det presenterade materialet.  

 

 

Tabell II. Huvudområden och kategorier utifrån syftet att belysa hur skolsköterskor kan 

främja föräldrasamtal om övervikt och fetma.  

 

Huvudområde Kategori 

Relationsfrämjande förhållningssätt Att lyssna in och vara ödmjuk 

 

Att värna relationen genom respekt 

Samtalsfrämjande strategier Att vidta förberedelser 

 

Att vara följsam till samtalets utveckling 

 

Att ge föräldrar känsla av delaktighet och 

ansvar 

 

Att uttrycka sig sakligt 

Skolsköterskors egenskaper och förmågor Att utstråla trovärdighet genom 

erfarenhet och självförtroende 

 

Att vara övertygad och ha en positiv 

inställning 

Relationsfrämjande förhållningssätt  

Skolsköterskorna upplever att det är viktigt för samtalet att en relation finns mellan barn, 

förälder och skolsköterska. Att ha en förtroendefull relation, där föräldern känner tillit till 

skolsköterskan, ger föräldern ett fortsatt “skydd” mot eventuella negativa budskap.  

 

Du inger nån slags förtroende, du skapar en relation med den personen och eleven 

också. Och då tål den på nåt sätt, saker på ett annat sätt, den tål att ringa och säga 

olika saker som man kanske inte vill höra. 

 

En god relation ger även skolsköterskorna ett skydd mot förälderns reaktion. 

Skolsköterskorna upplever att “fallet dämpas”, vilket gör det lättare att ta upp ett känsligt 

ämne. I samtalen med föräldrarna använder skolsköterskorna sig av olika strategier för att 
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bibehålla, eller försöka skapa en relation och beskrivs här i två kategorier, Att lyssna in och 

vara ödmjuk samt Att värna relationen genom respekt. 

 

Att lyssna in och vara ödmjuk 

I intervjumaterialet återkommer begreppen “att känna in” och “lyssna in”, som 

betydelsefulla för att främja eller skapa en relation. Skolsköterskorna lyssnar på förälderns 

röst och tonfall, tolkar stämningslägen, spänningar och kroppsliga uttryck. Utifrån det väljer 

de spår för det fortsatta samtalet. 

 

Man får känna in om man ringer till föräldern så hör man ju det i telefonen ungefär, 

sen så erbjuder man olika saker. 

 

Skolsköterskorna menar att det bör finnas en lyhördhet i kommunikationen. De förhåller sig 

till individen och situationen, även om de har en kunskap om vad som är bäst för barnet, 

som eventuellt strider mot förälderns inställning. Att ha och bevara relationen är centralt och 

att vara lyhörd för föräldern är viktigt för att lyckas med detta.  

 

Du måste vara lyhörd även fast du vet vad som är bäst eller vad du tror är bäst. 

 

Skolsköterskorna är medvetna om att utövad press kan resultera i att föräldern ger upp, eller 

nekar att inleda ett samarbete. Skolsköterskor bör inte agera “stöddigt” eller framstå som en 

“besserwisser”. Ett mer konstruktivt tillvägagångssätt, är att blotta sina eventuella svagheter 

för föräldern, samtidigt som erfarenheten och den goda avsikten hävdas. 

 

Vill du så kan jag tipsa, vill du så kan jag ge lite råd, jag är inte bäst på detta men jag 

kan ändå, jag har ändå varit med. 

 

Skolsköterskorna beskriver att ödmjukhet är en förutsättning för ett positivt föräldrasamtal. 

Ödmjukhet nämns i relation till att vi är olika som personer och därmed har olika 

förutsättningar i att hantera olika problem. Detta behöver skolsköterskor visa förståelse för. 

Ödmjukhet nämns också i relation till överviktens och fetmans komplexitet, att det är ett 

tillstånd som är svårbehandlat. Ödmjukhet behöver också finnas inför var i 

motivationsprocessen föräldrarna befinner sig. Oavsett agenda och kunskap, så behöver 

skolsköterskor uttrycka ödmjukhet inför de omständigheter som råder i familjens liv. 

Skolsköterskor behöver förstå att det kan finnas faktorer och situationer i familjen, som just 

då faktiskt behöver ha en högre prioritet än just övervikten/fetman. Skolsköterskorna 

nämner också behovet av ödmjukhet inför ett tidsperspektiv, innebärande att en 

motivationsprocess kan ta tid och att det överhuvudtaget är ett långsiktigt arbete.  

 

Ödmjukheten. Och jag förstår att det är svårt och att man har olika förutsättningar 

och att man försöker de små stegen. 
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Att värna relationen genom respekt 

Att ett barns övervikt eller fetma är ett känsligt ämne för föräldrar att samtala kring, är 

skolsköterskorna helt överens om. Skolsköterskors budskap om att ett barn avviker från det 

normala, kan såra föräldern och skapa känslor. Skolsköterskorna beskriver att det kan 

upplevas som en brutal och plågsam handling mot föräldern, att informera om avvikelsen 

och att det inte är lätt att göra det på ett bra sätt. Det bör genomföras på ett skonsamt sätt för 

att värna förälderns känslor.  

 

Man är inne och klampar på deras jättekänslor, det är så himla känsligt att säga till 

nån du ditt barn är överviktigt, det är verkligen att sticka nålar i hjärtat på nån, så det 

är trickigt, hur man ska fila på nålen. 

 

Skolsköterskorna beskriver det som betydelsefullt att ha ett respektfullt bemötande för att 

skapa en god relation och ett bra samtal. Flera samtalssituationer beskrivs, där respekt är en 

central del, men på lite olika sätt. Det finns exempelvis en medvetenhet om att samtalet kring 

ett barns övervikt/fetma är särskilt svårt, då föräldrarna saknar motivation till förändring. 

Genom att då helt enkelt ställa frågan till föräldern, huruvida det finns ett intresse eller inte, 

så ges föräldern utrymme att själv välja. Förälderns integritet och autonomi respekteras och 

relationen värnas på så sätt. Att “gå på för hårt” anses av skolsköterskorna utgöra ett hinder 

för ett gott samtal.  

 

Skolsköterskorna berättar hur gärna de vill undvika att lägga tyngd på föräldrars eventuella 

börda. När en förälder uttrycker skuldkänslor i någon form, eller är erkännande inför 

problemet, är en vanlig strategi bland skolsköterskorna att vara återhållsam i samtalet för att 

inte skuldbelägga och på så vis respektera och värna förälderns känslor.  

 

Jag kände att jag kunde liksom inte klampa på där. Ja, jag kände att hon var så 

erkännande mamman där, att hon var medveten om att hon var inte på rätt väg och 

nä, jag ville inte lägga mer skuld där. 

 

Skolsköterskorna nämner betydelsen av att visa respekt för de kunskaper och strategier, som 

föräldrar eventuellt redan besitter. För många familjer upplevs barnets övervikt och fetma 

som ett bekymmer, kring vilket de lägger ner mycket arbete kring. Kunskapen kring övervikt 

och fetma kan vara hög. Det inte lätt att veta hur situationen i familjen som ska kontaktas 

ser ut, om det inte finns en längre relation sedan tidigare. Skolsköterskorna beskriver det 

som respektfullt att ta reda på hur det förhåller sig genom att ställa öppna frågor till 

föräldrarna såsom “hur tänker ni själv?”, “har ni funderat någonting?” och “vad har ni 

gjort?”.  
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Samtalsfrämjande strategier 

I resultatet framträder olika strategier som skolsköterskorna använder sig av, före eller under 

samtalet, för att förebygga, främja eller hantera de känslomässiga reaktioner som kan uppstå. 

Strategierna framträder i kategorierna Att vidta förberedelser, Att anpassa sitt uttryckssätt, 

Att ge föräldrar känsla av delaktighet och ansvar samt Att uttrycka sig sakligt.   

Att vidta förberedelser 

Skolsköterskorna beskriver förberedelse som en strategi för att skapa ett bra utgångsläge för 

ett positivt samtal. Förberedelse kan ske på flera sätt. När barnet påbörjar förskoleklass görs 

ofta en överlämning från BVC om barnets utveckling och eventuella särskilda insatser som 

är gjorda. Har BVC-sköterskan redan arbetat med familjen kring barnets övervikt och fetma, 

är detta en värdefull uppgift. Skolsköterskorna kan då vara beredda på eventuellt 

föräldramotstånd eller motsatsen.  

 

Jag hade ju fått information från BVC att det var övervikt och att man kämpat mycket 

med det på BVC och man hade försökt att koppla in t o m BVC-psykologen och det 

hade varit väldigt så tvärt nej, så jag visste ju lite det att det var inte något positivt att 

prata om. 

 

Att ha viss kunskap om familjen och barnet, underlättar för skolsköterskor att förbereda sig 

och anpassa sig. Då ett barn har skilda föräldrar, kan levnadsvanor se väldigt olika ut 

beroende på vem barnet bor hos. Att ha denna information beskrivs vara väsentlig, då det 

kan finnas en risk med att samtalet att föräldrarna ställs mot varandra. Skolsköterskorna 

beskriver också att det är bra att ha kunskap om kulturella skillnader i levnadsvanor och syn 

på nyttigt och onyttigt, liksom kring neuropsykiatriska diagnoser. Här kan annars lätt hinder 

uppstå i kommunikationen.  

 

Skolsköterskorna berättar hur de även förbereder föräldrarna inför samtalet, i syfte att få en 

god ingång. De funderar oftast i förväg igenom hur förslagen bäst ska läggas fram, både 

tidsmässigt och om det ska ske per telefon, brev, mejl eller vid ett direkt möte. Få handlingar 

sker av en slump. Förslag läggs ofta fram som öppna erbjudanden och möjligheter, med en 

positiv underton, i avsikt att undvika att pressa föräldern. Har föräldrarna hunnit bilda sig 

en egen uppfattning, eller själva lagt märke till problemet, så upplevs samtalet som lättare 

att genomföra.  

 

Då brukar jag skicka med vikt och längdkurvan hem och så väntar jag nån dag och så 

ringer jag. Och i många fall så säger föräldrarna redan att när man ringer att ja jag 

förstår varför du ringer. Utifrån det kan man ofta få ett bra samtal. 

 

Att ge tid, framstår som en strategi som kan användas på olika sätt, även förberedande. Ett 

exempel är när det finns ett motstånd hos föräldern. Då beskriver skolsköterskorna att de 

avvaktar och ger föräldern tid. Kanske har ett frö ändå såtts? Att förbereda föräldrarna 

genom att skicka hem kurvorna eller information före samtalet handlar också om en 

tidsaspekt, där utrymme ges.  
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Att vara följsam till samtalets utveckling 

Att ha samtal med föräldrar kring deras barns övervikt och fetma, utlöser ibland negativa 

reaktioner och känslor menar skolsköterskorna. Det händer att föräldrar motsäger sig all 

vidare hjälp, eller enbart delvis tar emot föreslagna åtgärder. I vissa fall intar föräldrarna 

försvarsställning.  

 

Så var han väldigt arg, han var väldigt misstänksam till varför vi gör det här /.../ vi 

hade inget med det att göra tyckte han. 

 

Skolsköterskorna ger även beskrivningar av svårigheten att få till ett bra och fungerande 

samarbete med en förälder som inte är medveten om problematiken vid övervikt och fetma. 

Omedvetenheten skapar en bristande motivation att ta till sig av skolsköterskornas 

föreslagna åtgärder, trots syftet att skapa en bättre hälsa hos barnet. Att föräldrar inte själva 

ser och uppfattar sitt barn som överviktigt, gör det svårare för skolsköterskor att få till en 

dialog. Skolsköterskorna upplever att om föräldern själv har, eller har haft övervikt eller 

fetma, så är det i sig en försvårande omständighet för kommunikationen. Skolsköterskorna 

återger flera fall, där föräldern hänvisar till sin egen barndoms övervikt och bestämt påpekar 

att det inte utgjort något problem för hälsan. Skolsköterskorna får på så vis erfara en 

bristande självinsikt hos motparten och upplever det som ett hinder i det hälsofrämjande 

arbetet som bedrivs.  

 

Min upplevelse var att han kände sig väldigt kränkt, han drog också paralleller till att 

han själv i barndomen var överviktig och han såg inga problem med det, det hade gått 

bra för honom. 

 

Skolsköterskorna beskriver hur de på olika sätt försöker vara följsamma i sina samtal med 

föräldrar, i ambition att försöka hamna nära ett känslomässigt neutralläge. En strategi är att 

anpassa sina uttryck och formuleringar. I intervjuerna ges beskrivningar av hur orden noga 

väljs för att främja kommunikationen.  

 

Just att hitta rätt formuleringar och så för att inte stöta bort dem, att man kan skapa 

dialog. 

 

Ett annat sätt att använda sig av sin sin följsamhet i samtalet är att förhandla. 

Skolsköterskorna kan parera, jämka och föreslå en annan handling för att “få med sig” 

föräldern, i ett försök att vända det negativa läget till ett positivt, eller i alla fall ett som 

föräldern kan tänkas acceptera.  

 

Men vi kan göra så här att vi pratar inte nånting om det (vikten) men vi gör 

kontrollerna tycker jag’. Och ja så det gick hon med på. 

 

Skolsköterskorna beskriver att de, genom att lyssna in och vara lyhörda, uppfattar uttalat 

eller outtalat motstånd hos föräldrarna. Utifrån denna uppfattning väljer skolsköterskorna 

ibland att “tassa på tå”, alltså att uttrycka sig försiktigt, välja ett annat uttryckssätt eller till 

och med att backa i samtalet.  
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Känner liksom genom telefonen att dom går i försvar så då har man fått kanske vinkla 

in det på ett annat sätt och ibland har man fått backa. 

 

Det händer ibland, enligt skolsköterskorna, att samtalet “går fel” och leder till mycket starka 

föräldrareaktioner, med aggressivitet i ord och ton. Det är sällan möjligt att vända en sådan 

situation. Skolsköterskorna försöker då oftast endast lyssna in och neutralisera, agera lugnt 

och sakligt. Att kunna backa är något som skolsköterskorna nämner som en viktig strategi i 

de samtal där motståndet är massivt. Vid förmåga att i rätt tid backa i samtalet, så finns det 

möjlighet att återgå till ett känslomässigt neutralläge och en bibehållen relation.  

 

Men hon sa liksom med en gång att ‘vad vill du att vi ska göra, ska vi svälta vårt barn 

eller’ och det är ju väldigt svårt att vända ett sånt samtal till nåt positivt sen, utan hela 

det samtalet gick ju egentligen mest ut på att lägga på och ändå ha hittat tillbaks till 

nån neutralläge. 

 

Det finns bland skolsköterskorna en medvetenhet om att det inte är lönt att gå “i klinch” med 

en förälder. Vid massivt motstånd är det bäst att bara lägga sig och konstatera att erbjudandet 

om samtal är givet. Att välkomna föräldern att ta kontakt igen om så önskas och sedan 

journalföra förloppet noggrant, beskrivs som en slutåtgärd när föräldern reagerat negativt. 

Skolsköterskorna beskriver inte vidare sina egna känslor direkt kring detta, men funderingar 

finns efter misslyckade föräldrasamtal, kring huruvida det var rätt agerade och om det hade 

funnits ett bättre sätt att ta upp ämnet. Skolsköterskorna förmedlar en känsla av uppgivenhet 

och hopplöshet i de fall samtalen havererat. Det infinner sig då omedelbart en krass insikt 

om att loppet är kört och möjligheten till fortsatt dialog och samarbete med föräldern är 

förbi. En sådan situationen upplevs som mycket negativ.  

 

Om man gjorde rätt, hade det blivit bättre då, hade det funnits nåt sätt att ta upp det 

med denna familjen som inte hade gjort att de reagerade så. 

 

Skolsköterskorna upplever att det är svårt, men inser sin begränsning i situationen. Inget mer 

kan göras, utan allt är redan gjort. “Det är över” menar skolsköterskorna. 

Att ge föräldrar känsla av delaktighet och ansvar 

Skolsköterskorna berättar hur föräldrars medvetenhet om övervikt och fetma och dess 

orsaker är en mycket positiv samtalsfrämjande faktor. Då kan samtalet föras framåt och 

frågor ställas kring hur familjen hittills gjort hemma, för att sedan ge uppmuntrande 

feedback. Skolsköterskorna uttrycker att en del föräldrar till överviktiga barn har ett stort 

behov av kunskap om kost, men om föräldern själv har en övervikt beskriver 

skolsköterskorna det som en pedagogisk utmaning.  

 

Skolsköterskorna beskriver hur de under samtalet inbjuder föräldrar till förslag på åtgärder. 

I dessa fall är de samtidigt måna om att inte skena iväg, utan att “ha med sig” föräldern på 

tåget. Med vetskapen om att det är föräldrarna som är nyckeln till barnens bekymmer med 

övervikt/fetma, så nämner skolsköterskorna hur de försöker lägga över ansvaret på 

föräldrarna. Genom att använda olika retoriska grepp, exempelvis genom att ställa öppna 
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frågor, försöker skolsköterskorna få föräldern att känna sig delaktig och ansvarig. Utifrån 

det kan kommunikation uppstå.  

 

Så har jag visat tillväxtkurvan och då liksom frågat hur tycker liksom, ska vi, liksom 

hur ser du på det. Försöker väl att lägga det på föräldern. 

 

De skolsköterskor som arbetat förhållandevis länge i yrket, anser att det nuförtiden delvis är 

lättare att prata med föräldrar om ämnet. Upplevelsen är att det finns ett pågående samtal i 

samhället, kring övervikt/fetma, som många är delaktiga i och att föräldrar generellt är mer 

medvetna kring problematiken.  

 

Rätt så ofta nuförtiden som man får till bra samtal. För 10 år sedan tyckte jag det var 

fler föräldrar som reagerade och frågan är om inte det är alltså vinden i samhället. 

 

Det optimala för kommunikationen, upplever skolsköterskorna, är när föräldrarna når en 

medvetenhet om problemet och själva uttrycker en önskan om att få stöd.  

 

Ett optimalt samtal för mig det är när föräldrarna kan bli betänksamma och alltså inte 

att de anklagar sig själv eller anklagar oss utan att de går in och säger va bra, det här 

har jag inte funderat på tidigare. 

 

Att i mötet med föräldrar tillsammans titta på tillväxten i kurvor, gör att den eventuella 

övervikten/fetman hos barnet blir konkret och föräldern kan plötsligt “se” och inse. En 

motiverad förälder är en god grund till förändring anser skolsköterskorna.  Att främja en 

förälders motivation kan ske genom att visa tillväxtkurvan, utan att kommentera, och 

därefter avvakta en reaktion. Är barnet med på samtalet kan det hända att reaktionen eller 

svaret kommer därifrån.  

 

För jag bara visade kurvan, och hon kommenterade ingenting och så sa hon ‘är jag 

överviktig?’ så de har ju de funderingarna. 

 

När föräldern berättar om åtgärder som vidtagits hemma, kan skolsköterskan aktivt bekräfta 

handlingarna. Skolsköterskorna anser att det främjar samtalet och det fortsatta samarbetet 

och dialogen. 

 

Om dom kommer med nånting att man förstärker det då men vad bra liksom men gud 

va bra ni har ju jättebra tänk. 

Att uttrycka sig sakligt 

Skolsköterskorna upplever att ett barns övervikt och fetma, för föräldrarna, är känslomässigt 

laddat. Övervikt och fetma beskrivs som stigmatiserande och känslomässigt förknippat med 

utseende. Det finns en risk att föräldern uppfattar samtalet som en bedömning av barnet och 

familjen. Skolsköterskorna beskriver hur de önskar att perspektivet på övervikt/fetma flyttas 

till ett “hälsotänk”. Det finns en strävan bort från personifiering, mot ett känslomässigt 
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befriat, mer sakligt förhållningssätt. Att lägga samtalet på en saklig nivå gör det lättare att 

neutralisera möjliga negativa känsloreaktioner och komma bort från föräldrars eventuella 

skuldkänslor. Genom att använda sig av tillväxtkurvorna och BMI, och hänvisa till 

resultaten av dessa, tas en del av den känslomässiga laddningen bort. Utifrån exempelvis 

BMI, kan samtalet riktas in på risker med övervikt och fetma. Samtalet lägg då på en 

medicinskt saklig nivå.  

 

Jag hör av mig med tanke på att jag ser en BMI-förändring. 

 

Och förklarade att det här är nånting som vi måste uppmärksamma för att vi vet att 

det är en stor risk till ohälsa senare i livet. 

 

Att i samtalet hänvisa till de riktlinjer och handlingsplaner som skolsköterskor är skyldiga 

att arbeta efter, är också ett sätt för skolsköterskor att hålla en personlig distans och samtalet 

till en saklig nivå. På så vis ges en objektiv förklaring till varför initiativ tagits till samtal. 

Skolsköterskorna påtalar att det finns en betydande skillnad mellan deras perspektiv på 

barnets övervikt/fetma och förälderns. Det rör skolsköterskors profession och kunskapsnivå, 

nämligen att skolsköterskor har en medicinsk helhetsbild av barnets utveckling, utifrån 

exempelvis tillväxtkurvorna. De kan relatera utvecklingen till risker på ett sätt som 

föräldrarna inte kan på samma sätt. Skolsköterskors profession är något som både 

skolsköterskor och föräldrar kan känna en trygghet i.  

 

Men sen känner jag det att det här är mitt jobb, jag är här för barnets bästa och jag 

ser det ju på papper, jag ser det ju som hur det ser ut med längd och med vikt och 

sådär, alltså jag ser ju hur trenden linjen går och det gör ju inte föräldrarna på det 

sättet. 

Skolsköterskors egenskaper och förmågor 

I resultatet framgår att skolsköterskors egenskaper, känslor och förmågor på olika sätt 

påverkar samtal med föräldrar. Bland de intervjuade skolsköterskorna upplever flera, men 

inte alla, att det finns en viss oro inför samtalet med föräldrar kring barns övervikt. Andra 

känslor som kan dyka upp kan vara nervositet, hopplöshet, övertygelse eller trötthet. 

Nervositet är främst förekommande bland skolsköterskorna med lite kortare erfarenhet. 

Samtalsfrämjande faktorer framträder i två kategorier som benämns Att utstråla 

trovärdighet genom erfarenhet och självförtroende samt Att vara övertygad och ha en 

positiv inställning.  

Att utstråla trovärdighet genom erfarenhet och självförtroende 

Skolsköterskorna upplever att förmågan att veta när det ena eller det andra bör sägas, 

påverkar trovärdigheten. Skolsköterskorna för ett resonemang kring att detta till viss del är 

en förmåga som är medfödd. Till viss del upplever skolsköterskorna att det är en förmåga 

som kan förvärvas genom erfarenhet.  

 

Skolsköterskorna upplever att erfarenhet skapar en inre trygghet och självförtroende. Det 

uppfattas även signalera säkerhet och en trovärdighet utåt. De tycker, som tidigare nämnts, 
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att det är lättare nu för tiden att förmedla ett barns övervikt till föräldrar och att det tas emot 

bättre nu än för tio år sedan. Det härleds till att problemet är mer allmänt känt i samhället, 

men också till att en oerfaren skolsköterska eventuellt signalerar osäkerhet. Med åren känner 

skolsköterskorna att de helt enkelt blir bättre på att genomföra samtal. De upplever att 

föräldrar förväntar sig goda kunskaper hos en erfaren skolsköterska. 

 

Ju äldre du blir desto mer trygghet ger du utåt, för att man förväntas att man sitter 

inne, det behöver ju inte innebära att man gör det, men det förväntas att man sitter 

inne med en enorm kunskap. 

 

Skolsköterskorna upplever att eget utseende påverkar hennes trovärdighet i samtalet. Å ena 

sidan lyfts fram att skolsköterskor som själva är lite överviktiga har lättare att nå fram till 

föräldrar. De menar att egen övervikt desarmerar samtalet och ger en ökad trovärdighet för 

skolsköterskans ödmjukhet inför problemet. Skolsköterskorna beskriver att möjligheten för 

skolsköterska och föräldrar att mötas på samma nivå då underlättas .  

 

Eftersom jag är inte själv trådsmal, det tror jag är lättare för mig att förmedla detta. 

 

Å andra sidan beskriver skolsköterskorna att det också är svårt att genomföra dessa samtal 

vid egen övervikt. Trovärdigheten kan likaväl komma att ifrågasättas, samtidigt som det 

också skulle kunna utnyttjas i samtalet på ett konstruktivt sätt.  

 

Om man själv har en övervikt eller fetma skulle jag känna att det var ganska jobbigt 

att sitta och ge råd, för då skulle jag tänka såhär att en tonåring som sitter framför 

mig och lyssnar, skulle sitta och tänka på att du skulle göra det där själv. Det kan vara 

svårare samtidigt som man nu skulle använda sig av det. 

Att vara övertygad och ha en positiv inställning   

Skolsköterskorna nämner att den egna inställningen är betydelsefull för hur samtalet 

planeras och genomförs. Skolsköterskornas inställning till att samtala med föräldrar om 

barns övervikt/fetma, varierade mycket. De beskriver även sina misstankar om att 

skolsköterskor själva lägger värderingar i och kring barns övervikt och fetma. 

Skolsköterskorna konstaterar att vi alla är olika som människor och därmed har olika 

egenskaper och förmågor som kan påverka våra samtal. Att ha reflekterat över sitt uppdrag 

som skolsköterska och ha en egen uppfattning om vad som är viktigt att arbeta med, beskrivs 

av skolsköterskorna som betydelsefullt vid samtal med föräldrar. 

 

Det ingår i ens uppdrag man kan ju inte hoppa över det för att man tycker det är 

jobbigt. Eller för att dom inte lyssnar. 

 

Skolsköterskorna upplever att det bör finnas en inre övertygelse om att övervikt och fetma 

är en hälsofråga som är viktig att arbeta med. Skolsköterskorna beskriver att de känner sig 

trygga med att uttrycka en oro över ett barns utveckling, då de utifrån sin professionella 

kunskap vet att samtalet i sig inte ger barnet några andra problem. 

 



 

21 

 

Om jag lyfter detta på rätt sätt så ger det inte barnet anorexi eller bekymmer utan 

tvärtom då tar man barnet på allvar och respekterar det. 

 

Att vara i sin yrkesroll och känna ansvaret för att se till barnets bästa, stärker den egna 

övertygelsen om att samtalet behöver ske. Att ha den känslan i samtalet påtalas föra med sig 

en trygghet in i samtalet, som möjliggör en distans från det känslosamma kring övervikt och 

fetma. Det upplevs likaväl vara betydelsefullt att föräldern får den uppfattningen. Även om 

skolsköterskorna många gånger upplever dessa samtal som besvärliga, så finns det en känsla 

av professionellt ansvar och att detta ska göras för elevens bästa. De har en övertygelse om 

att barnet ses och värnas. Att gå in i ett samtal med en positiv anda och styrka, i betydelsen 

att ha en inre övertygelse och tro på möjligheten att förändra beskrivs kunna föra samtalet 

in i en positiv riktning. 

 

Om jag är positiv och tror på att jag ska kunna nå föräldrar och har en tro på att jag 

kan förändra eller hjälpa, stötta då går det ju alltid bättre såklart. 

Resultatsammanfattning  

Resultatet visar att skolsköterskor anser det vara viktigt för samtalet att en relation skapas 

mellan skolsköterska, förälder och barn. Detta ger ett skydd mot det negativa budskapet 

(övervikten eller fetman). Begreppen “känna in” och “lyssna in” uppfattas som 

betydelsefulla och relationsfrämjande. Det är även viktigt för skolsköterskor att agera 

ödmjukt och det upplevs vara en förutsättning för ett positivt föräldrasamtal. Ett respektfullt 

bemötande, i syfte att skapa en god relation och ett bra samtal, eftersträvas. Skolsköterskor 

vill undvika att skuldbelägga föräldern och visar även respekt för de kunskaper och strategier 

föräldrar besitter.  

 

Skolsköterskor använder förberedelse som en strategi vid sina samtal. Förberedelse kan se 

olika ut. Det kan vara att skaffa sig kunskap om familjen och barnet och om kulturella 

skillnader. Det även innebära direkta förberedelser inför samtalet för att få en bra ingång; 

som att i förväg fundera kring praktiskt genomförande och hur och vad som ska sägas. 

Skolsköterskor vet att samtal ibland utlöser negativa reaktioner och försöker därför vara 

följsamma i samtalen i syfte att förhålla sig neutrala och bibehålla möjligheten till relation 

med föräldern. De är medvetna om att det i vissa fall är fördelaktigare att bara “lägga sig” 

vid ett stort motstånd.  

 

Det är en starkt samtalsfrämjande faktor när föräldern har en medvetenhet om barnets 

problematik. Genom att ställa öppna frågor och tillsammans med skolsköterskan titta på 

tillväxtkurvan kan föräldrars delaktighet och medvetenhet öka. Resultatet visar att det är 

positivt att aktivt berömma och bekräfta föräldern under samtalet och att det främjar fortsatt 

samarbete och kommunikation. Att i samtalet hänvisa till riktlinjer och handlingsplaner ger 

skolsköterskan distans och håller samtalet sakligt.  

 

Betydelsefullt för samtalet är även att skolsköterskan uppfattas som trovärdig av föräldern. 

Skolsköterskorna själva upplever att erfarenhet skapar en inre trygghet och signalerar 

säkerhet utåt. De upplever att det egna utseendet påverkar trovärdigheten i samtalet och att 

en eventuell egen överviktsproblematik både kan främja och hämma samtalet. Om 

skolsköterskan har reflekterat över sitt uppdrag och anser att barns övervikt och fetma är ett 

viktigt område att arbeta med så är detta en främjande faktor vid föräldrasamtal.   
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa hur skolsköterskors föräldrasamtal om övervikt och fetma 

kan främjas. För att nå detta syfte valdes en kvalitativ metod med inspiration av CIT-

metoden. CIT-metoden används lämpligast vid specifika händelser eller dilemman. För att 

detaljerat kunna beskriva kritiska incidenser är direkt observation den metod som säkrast 

hade kunnat identifiera exakt vad som händer. Det är dock inte alltid möjligt att ordna en 

studie i direkt anknytning till händelsen och därför sker insamlingen av data oftast genom 

intervjuer (Flanagan, 1954), såsom skett i denna studie. Författarnas mål, som var att 

inhämta ett stort och innehållsrikt textunderlag från intervjuerna, uppnåddes och metodvalet 

upplevdes därför vara adekvat.  Studiens syfte upplevs ha blivit besvarat med den valda 

metoden. Triangulering; användande av flera informationskällor, är ett sätt att öka 

trovärdigheten vid en kvalitativ studie (Polit & Beck, 2012). Vid en eventuell fortsättning 

på denna studie, skulle därför observation kunna läggas till som metod. 

 

De deltagande åtta skolsköterskorna var för författarna både kända och okända. Enligt Polit 

och Beck (2012) finns det en risk att intervjuaren kommer för nära deltagaren, vad som 

kallas “going native”, vilket kan påverka trovärdigheten. Därför fanns under studiens gång 

en medvetenhet hos författarna om att hålla sig objektiva och neutrala genom att ställa öppna 

frågor och inte förmedla egna åsikter. Polit och Beck (a.a.) påtalar betydelsen av att 

intervjuaren är trovärdig för deltagaren och att det är fördelaktigt om det finns en ömsesidig 

likhet (såsom att exempelvis ha samma yrke). Fördelen med att känna deltagaren sedan 

tidigare, upplevdes i denna studie vara att intervjusamtalet flöt bättre och upplevdes mer 

avspänt, vilket kan ha främjat intervjun. Nackdelen kan vara att deltagaren upplevt en press 

att ställa upp trots egentlig tidsbrist. Detta riskerar att resultera i att deltagandet upplevts 

som en börda och potentiellt påverkat intervjuerna negativt.  

 

Snittåldern för skolsköterskorna var 55 år, de hade alltså en relativt hög medelålder. 

Deltagarna hade i medeltal arbetat som skolsköterskor i 12,5 år, men varit verksamma som 

sjuksköterskor inom andra områden innan. Enbart kvinnor deltog i studien och dessa var 

yrkesverksamma i olika delar av landet. En möjlig svaghet i studien kan ligga i svårigheten 

att uppnå en önskad variation i ålder och kön hos deltagarna. I en kvalitativ studie är det 

dock viktigt att deltagarna har erfarenhet från det studerade ämnet, för att kunna ge rikliga 

beskrivningar av problemområdet (Henricson & Billhult, 2012). Majoriteten av studiens 

deltagare har stor yrkeserfarenhet. Syftet styr vilket urval som görs och vilka 

inkluderingskriterier som är betydelsefulla (a.a.). För denna studie var det viktigt att hitta 

deltagare som utifrån sin erfarenhet kunde ge rika beskrivningar. Variation i kön och 

geografisk spridning bedömdes som mindre betydelsefullt i sammanhanget.  

 

Initialt valdes att utföra mejlintervjuer vilket kom att ändras till att utföra telefonintervjuer. 

Intervju som datainsamlingsmetod är enligt Danielsson (2012a) lämplig vid undersökning 

av fenomen och situationer. Polit och Beck (2012) betonar att det är viktigt att frågorna är 

väl genomtänkta och anpassade för deltagarna. Under en intervju har deltagaren också 

möjlighet att direkt ställa frågor. Att genomföra mejlintervjuer bedömdes därför inte kunna 

ge samma flexibilitet som en intervju. En risk är också att mottagaren inte skulle öppna 

mejlet och läsa innehållet och att det opersonliga inslaget i förfrågan skulle leda till att 

skolsköterskor avböjde deltagande. Dessutom fanns en risk att mejlintervjuer skulle inbringa 

alldeles för lite textmassa för att utföra en analys, eller inte vara tillräckligt djuplodande för 
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att svara mot syftet. En hypotetisk fördel med mejlintervjuer kan ha varit att deltagaren haft 

tid att fundera över sina svar i lugn och ro. Vid en samtalsintervju kommer svaret omedelbart 

och spontant, varför samma möjlighet till eftertanke inte riktigt finns. Polit och Beck (2012) 

påpekar dock att det finns begränsningar med deltagares skriftliga beskrivningar. Det krävs 

att deltagarna har en mycket god skrivkunnighet för att kunna förmedla samma information 

som vid en muntlig intervju. Det kräver även att deltagaren själv känner ett stort engagemang 

för sitt medverkande i studien.  

 

När kontakt togs och deltagande till studien efterfrågades, kunde stress noteras hos vissa 

skolsköterskor. Som skäl till att avböja angavs hög arbetsbelastning som främsta orsak. 

Informationen om att intervjun skulle ske över telefon och maximalt ta en halvtimme i 

anspråk, gav troligen bättre odds för deltagande. Att planera och genomföra 

telefonintervjuer, inspirerade av CIT, upplevdes som praktiskt och tidsoptimalt. Kvalitativa 

intervjuer är ofta tidskrävande (Polit & Beck, 2012). Med vald metod krävdes ingen tid för 

resor och deltagaren styrde själv tid för uppringning. Både deltagare och intervjuare kunde 

befinna sig varhelst det passade. Metoden erbjöd en flexibilitet som passar skolsköterskor 

bra. Kemppainen (2000) framhåller att CIT-metoden under datainsamlingen är praktisk och 

effektiv, då en CIT-intervju kan utföras på 15-20 minuter och ändå ge tillräckligt med 

material för att identifiera fenomenet. Studiens planeringsfas, att söka deltagare och invänta 

samtycke för deltagande, var tidskrävande.  

 

I de flesta fall hade skolsköterskorna lätt för att självständigt och utförligt berätta kring 

föräldrasamtal de haft kring barns övervikt/fetma. I vissa fall behövde kompletterande frågor 

ställas (se intervjuguide) för att få fram mer information. Det var dock svårt för flera av 

skolsköterskorna, att minnas och att utförligt kunna beskriva enskilda samtal. Svårigheten 

låg framför allt i att kunna beskriva ett positivt samtal. Det var lättare för deltagarna att 

minnas ett negativt sådant. Risken att glömma blir större i takt med den kritiska incidentens 

(händelsens) ålder, vilket ger en risk för viss inkorrekt information. Sanningen kan ändras 

och trovärdigheten rubbas. Å andra sidan har den kritiska incidenten upplevts så stark och 

fastnat i minnet, vilket gör risken för efterkonstruktion mindre (Fridlund, 2012; Flanagan, 

1954). Större delen av analysen är därför baserad på de svar som getts utifrån de öppna 

frågorna.  

 

Upplevelsen av att utföra intervjuerna var för författarna en kombinerad känsla av spänning 

och nervositet. Det uppfattades vara lättare att samtala med och intervjua skolsköterskor 

med vilka det fanns en relation, än då deltagaren var okänd, vilket bör kunna påverka 

resultatet. Att utföra intervjuer kräver enligt Ryan, Coughlan & Cronin (2009) en betydande 

skicklighet och kunskap hos intervjuaren. Frågornas utformning, frågetekniken, lyssnandet 

och interaktionen mellan intervjuad/intervjuare är avgörande för en framgångsrik intervju. 

Intervjuarens roll är stark och svaren kan formas av om och hur intervjuaren har påverkat 

den som blir intervjuad (a.a.). Författarna var i processen medvetna om denna möjliga 

påverkan och var därför ödmjuka inför rollen och situationen. Efter ett antal utförda 

intervjuer upplevdes det mindre nervöst att utföra dessa.  

 

Antalet deltagare i studien var alltså åtta skolsköterskor. För att tillämpa CIT i sin helhet, 

hade ett större underlag krävts än i denna studie. Enligt Flanagan (1954) kan det vara 

tillfredsställande att insamla 50-100 incidenter (händelser). Enligt Fridlund (2012) kan 

antalet deltagare behöva uppgå till cirka 30, som vardera återger 2-3 kritiska incidenter. Det 

kan således innebära en svaghet för resultatet att deltagarna var relativt få sett till antalet. 

CIT hade kunnat användas fullt ut, inklusive i analysen av data, men eftersom den är 
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grundare i sin analysnivå och deskriptiv, är den inte förklarande eller tolkande (a.a.). 

Analysen utfördes därför medvetet så som vid en kvalitativ, induktiv innehållsanalys. 

Författarna anser därmed att antalet deltagare är tillräckligt. Alla intervjuer lästes och 

analyserades först individuellt och jämfördes därefter gemensamt av författarna, vilket 

stärker trovärdigheten enligt Danielsson (2012b). Detta innebär att författarna under 

analysprocessen först har analyserat samma textmaterial var för sig och arbetat fram 

meningsbärande enheter, som lett fram till subkategorier, kategorier och huvudområden och 

därefter jämfört sina respektive resultat, vilket även rekommenderas av Danielsson för att 

säkra kvaliteten (a.a.). Slutligen har en sammanvägd resultatbeskrivning utformats. Under 

arbetets gång har författarnas handledare kontrollerat rimligheten i resultatbeskrivningarna, 

vilket torde stärka trovärdigheten och pålitligheten. Ambitionen var att nå djupt i analysen 

för att leda fram till ett intressant resultat. Analysen genomfördes alltså med inspiration av 

CIT, med en fördjupad analysnivå där fenomenet eftersöktes utifrån texterna. Resultatet 

antas vara signifikant för skolsköterskor.   

 

Det författarna ville åskådliggöra med studien var hur skolsköterskors samtal med föräldrar 

kring övervikt och fetma kan främjas och optimeras. Författarna upplever att intervjuerna 

gav mycket värdefull information och synliggör hur skolsköterskor arbetar med detta. 

Förhoppningen är att den information som studien gett ska kunna användas av skol- och 

sjuksköterskor i deras arbete med föräldrar till barn med övervikt och fetma.   

Resultatdiskussion 

I resultatet för denna studie framgår hur skolsköterskor använder olika förhållningssätt och 

strategier för att främja samtal med föräldrar. Resultatets teman och kategorier relaterar till 

varandra och berör många gånger liknande aspekter. Enligt studier upplevs samtal kring 

barns övervikt och fetma vara ett känsligt och svårt ämne att ta upp med föräldrar av många 

skolsköterskor (Regber et al., 2013; Isma et al., 2012; Edvardsson et al., 2009, Steele et al., 

2011). Bland studiens deltagande skolsköterskor skiljde sig dock denna upplevelse åt. Det 

var inte alla som tyckte att samtalet kändes särskilt känsligt för egen del och då fanns det 

heller inte alltid medföljande känslor av nervositet eller besvär in i samtalet. Det förekom 

dock en gemensam medvetenhet om att samtalet kunde tas emot på olika sätt, relaterat till 

en känslighet hos föräldrarna. 

 

Skolsköterskorna strävar på olika sätt efter att ha, eller att försöka skapa en relation till 

föräldrarna, i syfte att kunna nå en god kommunikation. Detta framgår likaså av tidigare 

studier (Regber et al., 2013; Isma et al., 2012; Edvardsson et al., 2009). I denna studie 

utkristalliseras ett av tre huvudtemana, som benämns ‘Relationsfrämjande förhållningssätt’, 

och här ryms två underkategorier, som var för sig kan påstås ha omvårdande kvaliteter. Ett 

exempel är kategorin ‘Att lyssna in och vara ödmjuk’, vilken framstår som en betydelsefull 

samtalsfrämjande faktor. Genom att lyssna på röst och tonfall, tolka stämningslägen, 

spänningar och kroppsliga uttryck, väljer skolsköterskorna spår för samtalets fortsättning. 

Denna kategori skulle kunna relateras till den vårdande kommunikationens ‘relationella 

kommunikation’, vilken är en av tre bärande delar i detta omvårdnadsbegrepp. Relationell 

kommunikation är den gemenskap som skapas mellan vårdare och patient och sker genom 

just lyssnande men även genom beröring och närvaro (Fredriksson, 2003; 2012). 

 

Skolsköterskorna beskriver hur lyhördhet och ett respektfullt bemötande är betydelsefullt 

för relationen. Att visa respekt för förälderns känslor och ge utrymme för dessa genom att 

inte gå på för hårt, att ge föräldern utrymme att själv välja om de vill prata eller inte, eller 
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att ta reda på hur de kanske redan har arbetat med barnets övervikt, är olika sätt att visa 

respekt för förälderns integritet och autonomi. Föräldern ges på olika sätt utrymme att 

reagera och berätta sin historia. Fredriksson (a.a.) beskriver ‘narrativ kommunikation’ som 

en del av den vårdande kommunikationen, där vårdaren ger patienten möjlighet att dela sin 

berättelse. Patienten måste alltså få möjlighet att sätta ord på sin situation. På så vis görs 

upplevelsen gemensam och det går att tillsammans hitta en väg. Det krävs att skolsköterskor 

förhåller sig till individens berättelse och är lyhörda för denna, även om det finns en egen 

agenda för samtalet. Detta kan också jämföras med den familjefokuserade omvårdnaden där 

det inte finns något tolkningsföreträde över andras upplevelse, utan allas kompetenser ges 

lika stor betydelse (Wright et al., 2002). 

 

Att uttrycka sig sakligt framstår i studien som en betydelsefull samtalsfrämjande faktor och 

innebär att skolsköterskan är tydlig med sin professionella roll. Detta ger också en distans 

från det som upplevs som personligt och känsligt, vilket ger föräldrarna större utrymme att 

behålla sin självrespekt. Den ‘etiska kommunikationen’ utgör den tredje delen av vårdande 

kommunikation. Innebörden här gäller ömsesidig respekt där patienten kan återupprätta sin 

självrespekt och autonomi (Fredriksson, 2003; 2012). 

 

Genom att vidta förberedelser inför samtalet, beskriver skolsköterskorna hur de försöker 

bädda för en god kommunikation. Vanligt förekommande är att BVC gör en överlämning 

till skolsköterskor inför barnets skolstart, om barnets utveckling och eventuella insatser. Det 

kan vara värdefullt för skolsköterskor att få information om hur samarbetet med föräldrarna 

har varit på BVC. Har samarbetet inte fungerat, kan skolsköterskan vara förberedd på detta 

inför kommande samtal. Skolsköterskorna beskriver att det finns rutiner för överlämning, 

men det framkommer inte att någon mer djupgående information brukar ges av BVC (eller 

efterfrågas av skolsköterskorna?), kring de insatser som utförts vid barns övervikt och fetma. 

Socialstyrelsen och Skolverket (2014) beskriver att elevhälsans hälsobesök kan ses som en 

förlängning av barnhälsovårdens program och att det därför är betydelsefullt för 

skolsköterskor att ta tillvara den kunskap som finns. Det är fördelaktigt om det finns 

etablerade rutiner kring överföring av information och journaler inför skolstarten.  Som 

jämförelse har det har tex konstaterats vara framgångsrikt att elevhälsans psykologtjänst 

ansvarar för både förskola och förskoleklass, då kunskap tillvaratas och samarbetet 

fördjupas (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). Samarbetet och informationsutbytet mellan 

BVC och skolsköterska skulle således kunna vara ett område med utvecklingspotential.  

 

Skolsköterskorna beskriver hur de ofta vill förbereda föräldrarna inför samtalet, genom att 

skicka hem barnets tillväxt- eller BMI-kurvor. Har föräldrarna själva lagt märke till 

problemet upplevs samtalet som lättare att genomföra. Väl motiverade föräldrar upplevs 

som en stor samtalsfrämjande faktor. Skolsköterskorna är måna om att skapa en relation till 

föräldrarna som håller för känsliga besked. Genom att ha ett sakligt förhållningssätt och 

använda tillväxtkurvor, upplever de att känslomässiga laddningar minskas. Moore et al. 

(2012) visar att föräldrars engagemang kan optimeras genom att visa BMI-kurvan och 

samtidigt informera om hälsorisker med övervikt och fetma. Enligt Stewart et al. (2008) är 

dock den största motivationshöjande faktorn, när föräldrarna uppfattar att barnets 

självkänsla och livskvalitet kan förbättras med en bättre viktutveckling. I denna studie 

nämner dock inte skolsköterskorna hur, eller om, de lyfter detta särskilt med föräldrarna. 

Enligt Edvardsson et al. (2009) är skolsköterskors kunskap i kommunikation med föräldrar 

angående deras barns övervikt bristfällig. Skolsköterskor uppfattar även ofta sig själva som 

otillräckligt kompetenta i samtal med föräldrar (Isma et al., 2012; Steele et al., 2011). Det 

finns således ett kunskapsbehov. I denna studie framgår att en samtalsfrämjande faktor är 
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att få föräldrarna att känna sig delaktiga. Skolsköterskorna gör detta genom att ställa öppna 

frågor. På samma sätt skulle detta kunna användas för att väcka föräldrarnas uppmärksamhet 

kring barnets livskvalitet. 

 

Skolsköterskorna använder olika strategier för att förhålla sig till föräldrars känslor på ett 

relationsfrämjande sätt. En del skolsköterskor uttrycker dock att de inte använder sig av 

några strategier alls i sina samtal, det vill säga att det förekommer en omedvetenhet kring 

själva användandet av strategier. Isma et al. (2012) beskriver i sin studie, strategier med ett 

defensivt förhållningssätt, där det upplevs vara framgångsrikt att byta samtalsämne eller att 

backa vid motstånd. Jackson et al. (2007) beskriver hur föräldrar till barn med övervikt och 

fetma upplever osäkerhet, frustration och oro. Mammor beskriver i högre grad än pappor 

upplevelsen av skuld och att omgivningen har en negativ bild av dem (Jackson et al., 2007). 

Det kan således finnas många känslor hos föräldrarna som skolsköterskor behöver vara 

medvetna om. Linell benämner det samtal som sker mellan en lekman och en professionell, 

som ett ‘institutionellt samtal’. Där finns det alltid en assymmetri, eftersom den 

professionella har en agenda. Att lekmannen inte har bett om samtalet förstärker assymetrin 

(Linell, 1990). Skolsköterskorna i denna studie har en medvetenhet om assymetrin eftersom 

de använder sig av olika relationsfrämjande strategier. Strategierna används ibland 

omedvetet, eller kan det vara så att skolsköterskor underskattar sin förmåga och roll? 

 

Den egna övertygelsen om att övervikt är viktigt att arbeta med är betydelsefullt för samtalet. 

Att välja att inte lyfta ett barns övervikt och fetma till föräldrarna, anser skolsköterskorna 

strider mot ansvaret de har som skolsköterska, utifrån exempelvis barnkonventionen. De 

menar att ett undvikande från att samtala med föräldrar kring ett barns övervikt och fetma, 

kan tolkas som att det inte är viktigt, eller vidare att barnet inte är viktigt. I Moyers et al. 

(2005) studie, framgår att föräldrar ibland erbjuds hjälp endast när de själva ber om det. Men 

att avstå från att kommunicera innebär även det en form av kommunikation (Fredriksson, 

2003; 2012).  

 

Skolsköterskorna beskriver att negativa reaktioner från föräldrar kan innebära att det 

passerar tid utan insatser kring barnets övervikt och fetma, men att det finns kvar en 

förhoppning om att ett frö har såtts. Det framgår i Regbers (2014) avhandling att det finns 

en risk att föräldrars negativa känslor innebär en fördröjning av kommunikationen kring 

barnets tillstånd. Skolsköterskorna i denna studie har funderingar kring hur  de 

relationsfrämjande strategierna påverkar samtalet på olika sätt. De används för att värna 

relationen och skapa en god kommunikation, men kan det vara så att det defensiva 

förhållningssättet, i någon mån, ger utrymme för negativa reaktioner? 

 

Av resultatet framgår främst hur skolsköterskorna hanterar föräldrarnas känslor. De känslor 

som skolsköterskorna själva upplever när samtal inte går bra, är främst uppgivenhet och 

känslan av misslyckande. Skolsköterskor arbetar ensamma och enligt Morberg et al. (2006) 

kan detta ge känslor av osäkerhet, sårbarhet och ensamhet. Enligt Mikhailovich et al. (2007) 

studie är kollegialt stöd en främjande faktor för föräldrasamtal.Det framgår inte i denna 

studie hur skolsköterskorna hanterar detta och skulle därför vara intressant att studera vidare.  

 

Skolsköterskorna upplever att det har blivit lättare nu än förr, att förmedla ett barns övervikt 

till föräldrar. Det finns funderingar kring om det är ett problem som nu är mer aktualiserat i 

samhället och att det därför finns en större allmän insikt och medvetenhet i problemet. 

Skolsköterskorna reflekterar även över om det kan bero på erfarenheten, att de med åren helt 

enkelt blir bättre på att genomföra samtal. Eller att känslor av osäkerhet eller trygghet inför 
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samtalet på något sätt signaleras och att utrymme på så vis ges eller inte ges för föräldrarnas 

reaktioner. En tredje faktor som skolsköterskorna lyfter, är kring föräldrarnas förväntningar 

på en äldre skolsköterska, att det känns mer acceptabelt att höra obekväma uppgifter från en 

äldre, erfaren person. Av Sumachs (2011) studie framkommer flera faktorer som elever 

uppfattar öka en skolsköterskas trovärdighet. Skolsköterskans förhållningssätt är en faktor 

och är avgörande för om eleven kan känna sig bekväm tillsammans med skolsköterskan. Att 

lyssna aktivt och att skolsköterskan i alla lägen har ett lugn, är faktorer som har med 

kommunikationen att göra. Skolsköterskor behöver också vara medvetna om kulturella 

skillnader, vara ärliga, kunna vara ställföreträdande förälder och stå med båda fötterna på 

jorden (a.a.).  Enligt Morberg (2013), uppfattas skolsköterskans profession många gånger 

som otydlig för övriga personalgrupper på skolan och skolsköterskor är också osäkra på hur 

deras arbete uppfattas av andra på skolan. Frågan skulle vidare kunna ställas kring hur 

föräldrar ser på skolsköterskors roll. Skolsköterskorna i denna studie nämner att det finns 

handlingsplaner som de ska arbeta efter. Kanske behöver dessa medvetandegöras mer för 

föräldrarna? Eller kanske snarare, att skolsköterskans roll och uppgift behöver bli tydligare? 

Vad gör att en skolsköterska upplevs som trovärdig av föräldrar? Här finns också ett område 

som kan vara intressant att utforska vidare. 

 

I samtalssituationen kring ett barns övervikt och fetma är hela familjen involverad och i den 

familjefokuserade omvårdnaden är det avgörande att se till denna helhet (Wright et al., 

2002). Att vara inlyssnande och ödmjuk inför familjemedlemmarnas uppfattningar, är också 

konstruktivt enligt den familjefokuserade omvårdnaden, vilket även framgår i denna studie. 

På så vis kan barnet tolkas vara i centrum hela tiden, även om det kanske inte alltigenom är 

tydligt. Fredriksson (2012) påpekar att kommunikationen är både ett medel och ett mål i den 

vårdande situationen. Att nå konsensus på lika villkor menar han är framgångsrikt, vilket 

skolsköterskorna i denna studie tydligt strävar efter. 

 

Konklusion  

Denna studie har belyst skolsköterskors förhållningssätt och gett kunskap om faktorer som 

främjar deras samtal med föräldrar om barns övervikt och fetma. Resultatet pekar på att 

majoriteten av skolsköterskor anser det vara ett svårt och känsligt ämne att samtala med 

föräldrar om. Skolsköterskors personliga inställning till ämnet och tidigare erfarenhet 

påverkar denna uppfattning. Föräldrar kan ha svårt att ta till sig att barnet är överviktigt, de 

kan känna sig ifrågasatta eller till och med förneka problemet helt. Skolsköterskor har en 

mycket viktig roll i att identifiera barn med övervikt och därefter samarbeta på bästa sätt 

med familjer kring detta. En avgörande samtalsfrämjande faktor för det arbetet är att en god 

förtroendefull relation skapas mellan skolsköterska och förälder. 
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Kliniska implikationer och fortsatt forskning  

Resultatet kan användas som stöd för skolsköterskor och sjuksköterskor inom 

barnhälsovården, eller i annat arbete med barn och ungdomar. Det kan bidra till att öka 

kunskapsnivån om hur föräldrasamtal kan användas konstruktivt för nå framgång i arbetet 

med övervikt och fetma hos barn. Genom att tydliggöra olika samtalsfrämjande faktorer och 

belysa skolsköterskans förhållningssätt i samtalen med föräldrar, så kan dessa förbättras och 

främjas och blir då i förlängningen till nytta även för samhället ur ett folkhälsoperspektiv.   

 

 

Utan att få föräldern “med på tåget”, tenderar arbetet med barns övervikt och fetma att 

misslyckas. Kan de hinder, som skolsköterskor ser i kommunikationen med föräldrar 

påvisas, så bör det även vara lättare att peka på vilka faktorer som främjar och skapar 

framgång. Intressant, tidigare okänt och klart tydligt för författarna är att skolsköterskor 

tenderar vara både medvetna och omedvetna om sina strategier i arbetet. Att synliggöra för 

skolsköterskorna hur de skapar och använder strategier i sin profession kan bidra till ökat 

självförtroende och till att främja kommunikationen med föräldrar. Skolsköterskor uttrycker 

ett behov av att få ventilera och diskutera detta ämne med andra kollegor och resultatet skulle 

även kunna vara till nytta som ett diskussionsverktyg vid yrkesträffar. 

 

Samarbetet mellan barn- och skolhälsovård uppfattas i viss mån som otydligt och relativt 

svagt av skolsköterskor och kan därför betraktas som ett område med utvecklingspotential. 

En jämförande forskningsstudie mellan skolsköterskors och BVC-sköterskors arbete kring 

barn med övervikt och fetma, skulle kunna belysa hur upplevelserna är av föräldrasamtal, 

användandet av tillväxtkurvor och riktlinjer, men även hur synen på samarbetet är. Det är 

ett viktigt samarbete som på detta vis skulle kunna främjas på sikt.  

 

Studien har även väckt författarnas nyfikenhet kring föräldrars upplevelser av samtal med 

skolsköterskor om barns övervikt och fetma. En studie ur föräldraperspektiv som 

komplement till skolsköterskeperspektivet kan bidra med en djupare analys av ämnet.  
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BILAGA I 

 

Till Dig verksam som skolsköterska. 
 

Information och förfrågande om deltagande i en studie som handlar om hur 

skolsköterskors samtal med föräldrar kring känsliga ämnen som övervikt/fetma kan 

främjas. 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur skolsköterskors samtal med föräldrar kring 

känsliga ämnen som övervikt/fetma kan främjas. Studien berör ett viktigt område som 

skolsköterskor behöver mer kunskap om för att kunna utvecklas i sin profession. 

 

Hälsosamtal med föräldrar kring känsliga och svåra ämnen är viktiga för barnens framtida 

hälsa. Det kan vara svårt att samtala med föräldrar om deras barns tillväxtavvikelser såsom 

övervikt och fetma. Förhoppningen är att studien ska bli värdefull i förlängningen för barn 

med övervikt/fetma, som ett förmodat direkt resultat av en främjad kommunikation i 

samtalet mellan skolsköterska och förälder. På sikt kan fler barn fångas upp och föräldrar 

bemötas bättre i syfte att ta till sig information om barnets situation. Studiens resultat bör 

därmed kunna komma till nytta inom skolhälsovården och barnhälsovården och även vara 

ett led i det hälsofrämjande folkhälsoarbete skolsköterskor bedriver. 

 

Intervjun kommer att genomföras under ett telefonsamtal då Du blir uppringd av en av oss. 

Samtalet spelas då in varefter innehållet analyseras. Beräknad tidsåtgång är (maximalt) 30 

minuter. Ditt önskemål om tid för intervjun kommer självklart att tas hänsyn till. Du kommer 

att bli ombedd att i två öppna frågor berätta om ett föräldrasamtal som gick bra (upplevdes 

positivt) och ett som inte gjorde det (upplevdes negativt) och därefter kan kortare 

kompletterande frågor komma att ställas under intervjun. 

 

Det erhållna materialet från intervjuerna kommer att behandlas på ett konfidentiellt sätt. Inga 

obehöriga får ta del av uppgifter som gör det möjligt att identifiera vem som har medverkat 

i studien. All data förvaras på ett säkert sätt så att det inte sprids till obehöriga. Data i 

resultatet redovisas på sådant sätt att de inte kan härledas till enskild person. Endast 

författarna och handledare för studien har tillgång till materialet. Efter avslutad studie 

destrueras materialet. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas på egen 

begäran utan frågor. Studien är planerad att vara färdig i juni 2016. Tillgång till hela studien 

fås då på www.diva.se. 

 

Tack för Din medverkan. 

 

Jag samtycker till deltagande: 

 

Namnteckning:...................................................Namnförtydligande:..................................... 

 

Ort/Datum:........................................................  

http://www.diva.se/


 

 

Kontaktuppgifter: 
 

Anna Magnusson 

Leg Ssk/skolsköterskestudent  

Skolsköterska  

Tfn 0732-061664 

annakmagnusson1@gmail.com  

 

Eva-Sofie Höjer 

Leg Ssk/skolsköterskestudent 

Skolsköterska 

Tfn 070-4625602 

fiahojer@gmail.com 

 

 

 

 

Handledare: 
 

Stina Thorstensson 

leg Ssk (RN), leg Bm (RM), Filosofie Doktor (PhD) 

Lektor i omvårdnad 

Programansvarig för Skolsköterskeprogrammet 

Institutionen hälsa och lärande 

Högskolan i Skövde 

Box 408 

S 541 28 Skövde 

tfn +46500448455 

stina.thorstensson@his.se 

 

 

 
  



 

 

BILAGA II 

 

Till Dig verksamhetschef/rektor. 
 

Information och samtyckesförfrågan gällande en studie som handlar om hur 

skolsköterskors samtal med föräldrar kring känsliga ämnen som övervikt/fetma kan 

främjas. 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur skolsköterskors samtal med föräldrar kring 

känsliga ämnen som övervikt/fetma kan främjas. Studien berör ett viktigt område som 

skolsköterskor behöver mer kunskap om för att kunna utvecklas i sin profession. 

Förhoppningen är att studien även ska bli värdefull i förlängningen för barn med 

övervikt/fetma, som ett förmodat direkt resultat av en främjad kommunikation i samtalet 

mellan skolsköterska och förälder. På sikt kan fler barn fångas upp och föräldrar bemötas 

bättre i syfte att ta till sig information om barnets situation. Studiens resultat bör därmed 

kunna komma till nytta inom skolhälsovården och barnhälsovården och även vara ett led i 

det hälsofrämjande folkhälsoarbete skolsköterskor bedriver. 

 

Intervjun kommer att genomföras under ett inspelat telefonsamtal med skolsköterskan och 

bör ta (maximalt) 30 minuter. Studien är planerad att vara färdig i juni 2016. Tillgång till 

hela studien fås då på www.diva.se. 

 

Vi ber nu om tillstånd att fråga skolsköterskor inom Ditt verksamhetsområde om deltagande 

i studien. 

 

 

Jag ger mitt tillstånd: 

 

Namnteckning:..................................................Namnförtydligande:...................................... 

 

Titel:................................................................ 

 

Ort/Datum……………………………………  

http://www.diva.se/


 

 

Kontaktuppgifter: 
 

Anna Magnusson  

Leg Ssk/skolsköterskestudent  

Skolsköterska  

Tfn 0732-061664 

annakmagnusson1@gmail.com  

 

Eva-Sofie Höjer 

Leg Ssk/skolsköterskestudent 

Skolsköterska 

Tfn 070-4625602 

fiahojer@gmail.com 

 

 

 

 

Handledare: 
 

Stina Thorstensson 

leg Ssk (RN), leg Bm (RM), Filosofie Doktor (PhD) 

Lektor i omvårdnad 

Programansvarig för Skolsköterskeprogrammet 

Institutionen hälsa och lärande 

Högskolan i Skövde 

Box 408 

S 541 28 Skövde 

tfn +46500448455 

stina.thorstensson@his.se 

 

 

 

  



 

 

BILAGA III 

 

INTERVJUGUIDE 
 

 Hur många år har du arbetat som skolsköterska? 

 Kön/Ålder? 

 Hur många elever ansvarar du för på din skola? Hur stor tjänstgöringsgrad har du? 

 Vilka årskurser ansvarar du för på din skola? 

 

Berätta om ett föräldrasamtal kring en elevs övervikt/fetma som upplevdes som positivt. 

 

Berätta om ett föräldrasamtal kring en elevs övervikt/fetma som upplevdes som negativt. 

 

Använder du dig av någon särskild strategi eller tillvägagångssätt när du ska samtala med 

föräldrar kring detta ämne? Beskriv. 

 

 

Kompletterande frågor 
 

 Vilka möjligheter ser du att du har i samtalet med föräldrar kring deras barns 

övervikt/fetma? 

 Vilka hinder ser du i samtalet med föräldrar kring deras barns övervikt/fetma? 

 Vilka faktorer tycker du är viktiga i dessa föräldrasamtal, för att det fortsatta arbetet 

med elevens övervikt/fetma ska fungera optimalt? 

 Föreställ dig ett optimalt föräldrasamtal - vilka faktorer i detta samtal ser du då som 

betydelsefulla eller avgörande? 

 Föreställ dig ett icke-fungerande föräldrasamtal - vilka faktorer i detta samtal ser du då 

som betydelsefulla eller avgörande? 

 Hur går dina tankar inför samtalet med föräldrar? 

 Hur upplever du att de påverkar samtalet? 


