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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Övervikt hos skolbarn är ett växande problem i världen som bara ökar och är en av de 
största utmaningar det moderna samhället står inför. Det är på samhällets uppdrag som 
skolsköterskan ska göra insatser som främjar elevens hälsa.  
Syfte:	Att beskriva skolsköterskans erfarenhet av övervikt hos skolbarn  
Metod:	Under oktober/november år 2016 genomfördes 14 semistrukturerade telefonintervjuer med 
skolsköterskor i två län, ett i mellersta och ett i södra Sverige.  Intervjun inleddes med en guide, som 
deltagarna kunde prata fritt utifrån. Dataanalysen gjordes enligt Elo & Kyngäs beskrivning av induktiv 
innehållsanalys.   
Resultat: Skolsköterskan beskriver att övervikt hos skolbarn är en stor utmaning. Det är svårt att 
motivera föräldrar: motstånd till livsstilsförändring; familjer har olika förutsättningar. Det är svårt att 
räcka till: pressad av hög arbetsbelastning; brist på tvärprofessionell samverkan.   
Slutsats: Övervikt hos skolbarn kräver mer tvärprofessionell samverkan. Skolsköterskan vill arbeta 
mer med övervikt än vad de gör i dag. Det som står skrivet i kompetensbeskrivningen är inte förenligt 
med deras arbetssituation.  
 
 
Nyckelord: Övervikt, Fetma, Skolbarn, MI (Motiverande samtal) 
 
 
 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Summary 
 
Background: Overweight in schoolchildren is an emerging worldwide problem and is one of the 
greatest challenges the modern society’s facing. The mission from society is given to school nurses to 
make arrangements enhancing health in pupils.   
Purpose: To describe the school nurse’s experience of overweight in schoolchildren. 
Method: During October/November 2016 14 interviews on telephone where held with school nurses 
from two counties, middle and south part of Sweden. The interview was started with a guide, which the 
participant could talk freely from. The analysis of data was accomplished accordingly Elo & Kyngäs 
description of inductive content analysis. 
Findings:  The school nurse’s description of overweight in schoolchildren is a great challenge. It is 
difficult to motivate parents: reluctance on lifestyle changes; families have various preconditions. It is 
difficult to feel sufficient: they are burdened with an increasing workload; the interdisciplinary 
collaboration is insufficient. 
Conclusion: Overweight in schoolchildren demands more interdisciplinary collaboration. The school 
nurse want’s to work with overweight more than she’s doing today. The description of the school 
nurse’s competence plan doesn’t seem realistic in relation to the school nurse’s workload.  
 
Keywords: Overweight, Obesity, Schoolchildren, MI (Motivational Interviewing) 
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Inledning 
 
Övervikt hos barn är ett växande problem i världen som bara ökar och är en av de största utmaningar 
det moderna samhället står inför, visar flera studier (Edvardsson, Edvardsson & Hörnsten, 2009; 
Garmy, Clausson, Nyberg & Jakobsson, 2014; Lindhe Söderlund, Nordqvist, Angbratt & Nilsen, 2008; 
Melin & Arvidsson Lenner, 2009; Magnusson, Kjellgren & Winkvist, 2012).  Fetmaepidemins 
utbredning världen över kommer att få stora konsekvenser. Med den anledningen är det ett 
brådskande folkhälsopolitiskt mål att förebygga den (Världshälsoorganisationen [WHO], 2007). 
Prevalensen hos svenska barn i åldrarna 4-12 år ligger på 17-23% vilket kommer att öka om inga 
åtgärder vidtas (Melin & Arvidsson Lenner, 2009). Det finns ett stort behov av att modeller som är 
inriktade på att åtgärda vikt hos tonåringar, tas fram som är testade av expertis och som sedan kan 
implementeras i skolan. Skolsköterskan har en unik position att vidta åtgärder som riktar sig mot 
övervikt. Hon har dessutom kontakt med föräldrarna (Pbert et al. 2013). Det är därför motiverat att 
studera skolsköterskans erfarenhet av övervikt hos skolbarn. 
 

Bakgrund 
 

Levnadsvanor 
 
Enligt WHO (2011) kan sunda levnadsvanor förebygga 80 procent av hjärt-och kärlsjukdomar och 30 
procent av all cancer. Även diabetes-typ2 kan förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor. 
Socialstyrelsens (2011) nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder är rådgivande samtal 
grunden för sjukdomsförebyggande åtgärder. Ett hälsofrämjande förhållningssätt hos hälso- och 
sjukvårdspersonalen är något som betonas. Viktigt är att ha utgångspunkten att ge kunskap, verktyg 
och stöd i hälsoutvecklingen. Genom stödjande dialog där individen ger sin syn på levnadsvanan och 
hittar motivation till förändring. Det ingår i hälso-och sjukvårdens uppdrag att förebygga sjukdom, 
men det har ingen självklar ställning. Enligt WHO (2016b) är det vanligt att övervikt förknippas med 
beteendet, alltså ohälsosamma matvanor och brist på fysisk aktivitet. Men problemet är större än så, 
det omfattar: ekonomisk och social utveckling, politik som rör jordbruk, transporter, stadsplanering, 
miljö, livsmedelshantering, distribution, marknadsföring samt utbildning. Problemet ligger på 
samhällsnivå. 

 

Övervikt 
 
Enligt WHO (2016b) definieras övervikt som: onormal eller överdriven fettackumulation som kan 
påverka hälsan. Body Mass Index (BMI) används för att klassificera övervikt det räknas ut genom att 
personens vikt divideras med längden upphöjt i kvadrat (kg/m2). BMI över 25 klassificeras som 
övervikt och 30 och över som fetma. Ett högt BMI är en av de största orsakerna till förlorade friska 
levnadsår (Folkhälsomyndigheten, 2016b). Fetmaepidemin som ökar bland barn är förmodligen mer 
alarmerande än den bland vuxna. Över 60 % av barnen som är överviktiga före puberteten, förblir 
överviktiga i tidigt vuxenliv (WHO, 2007). BMI i barndomen ökar kraftigt med åldern, det behövs 
gränsvärden som avgränsar barnfetma baserade på spridningsmått (Cole, Bellizzi, Flegal & Dietz, 
2000). En standardefinition, ISO-BMI, för barns övervikt och fetma grundades av den anledningen. 
Barn och unga som lider av övervikt och fetma löper större risk att drabbas av depression och låg 
självkänsla (Pbert et al. 2013). Erfarenheten visar dessutom att dessa barn drabbas av social 
stigmatisering, fördomar och diskriminering (Lindhe Söderlund et al. 2008).  
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Matvanor 
	
Enligt WHO (2016a) står många låg och medel inkomstländer globalt sett inför dubbel 
sjukdomsbörda; samtidigt som infektionssjukdomar härjar och i dess spår följer undernäring, så finns 
stora problem med övervikt. Det är särskilt barnen i de urbana områdena som är utsatta för en kost 
som är mycket energität. Den innehåller höga halter av fett, socker och salt. Brist på fysisk aktivitet är 
också en riskmarkör och finns där. Enligt WHO (2016b) är den grundläggande orsaken till att övervikt 
utvecklas i barndomen att det råder en obalans mellan intaget och förbränningen av kalorierna. 
Föräldrar uppger att det som hindrar barnen att äta hälsosamt hemma är att den ohälsosamma maten 
är mycket lättillgänglig (Regber, 2014). Stress och tidsbrist att få till matlagning utgör också ett hinder. 
Faktorer som underlättar ett intag av hälsosam mat är att föräldrarna är goda förebilder och visar att 
förstahandsvalet av dryck till maten är vatten, att ohälsosamma produkter bör vara svårtillgängliga, att 
goda frukostvanor ser till att etableras. Rutiner och regelbundna måltider uppger föräldrarna är viktigt 
för att underlätta intag av hälsosam mat. Det framkommer att om det på ett tidigt stadie görs 
hälsofrämjande insatser i skolan går det att förebygga barnfetma. Föräldrar är inte alltid medvetna om 
sitt barns viktökning och gör därför inget åt det. Det är därför angeläget att barnets vikt vid 
hälsobesöket hos skolsköterskan meddelas vidare till föräldrarna. Som samhället ser ut idag med sin 
mångfald med olika nationaliteter, kan informationen till föräldrarna behöva anpassas för att alla ska 
få ta del av den.  

 

MI (Motiverande samtal) 
 
MI är en samtalsmetod som grundats av William R. Miller och Stephen Rollnick. MI inleds till en 
början med praktisk erfarenhet av arbetet inom behandling av alkoholism. Under tidigt arbete med MI 
finns kopplingar till socialpsykologi (Miller & Rollnick, 2012). MI är en utvärderad samtalsmetod 
(Miller & Rollnick, 2014). Diskrepans utgör en förutsättning till förändring. Diskrepans innebär att det 
finns en skillnad mellan hur vi har det och hur vi egentligen skulle vilja ha det. MI en samtalsmetod 
som tar till vara individens inre motivation (Folkhälsomyndigheten, 2016a). Metoder som används vid 
beteendeförändringar är mer eller mindre effektiva. Behandlingen ska för det första innehålla 
komponenter som antingen är teoretiskt eller empiriskt bevisade att de fungerar på ett effektivt sätt. 
För det andra bör användarna av metoden ha fått en adekvat utbildning för att utöva metoden (Miller 
& Rollnick, 2014). MI har inte använts särskilt länge som metod inom det förebyggande arbetet med 
övervikt hos barn (Bonde, Bentsen & Hindhede, 2014). Det framkommer att MI upplevs som svårt, 
eftersom föräldrarna ofta saknar motivation att göra förändringar. Ett annat hinder som framkommer 
är att skolsköterskan uttrycker skepticism gällande huruvida övervikt är en hälsofara eller inte (Lindhe 
Söderlund et al. 2008). Barn som behandlas med MI visar signifikanta förbättringar i antropometriska 
mått, som kroppsmåttet BMI, samt beteenden som leder till viktnedgång (Wong & Cheng, 2013). Barn 
från nio månaders ålder fram tills de är fyra år ses däremot ingen signifikant skillnad i barnens BMI 
och förekomst av övervikt i den grupp som behandlats med MI (Döring et al. 2016). Sjuksköterskan 
beskriver att MI är krävande, men också berikande och användbar (Brobeck, Bergh, Odencrants & 
Hildingh, 2011). Det framkommer att 15 % av distriktssköterskorna i primärvården använder MI men 
har ingen utbildning i det (Östlund, Wadensten, Häggström & Kristofferzon, 2014).  

 

Hälsofrämjande omvårdnad 
 
WHO:s (1946) definition av hälsa lyder enligt följande: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom eller funktionshinder”. Enligt 
WHO (1986) är det när begreppet hälsofrämjande (health promotion) träder in som hälsa allt mindre 
betraktas som ett tillstånd och mer som resurs/tillgång i det vardagliga livet. WHO:s definition av 
hälsofrämjande lyder enligt följande: ”Hälsofrämjande är processen som möjliggör för människor att 
öka kontroll över och att förbättra deras hälsa”. Hälsofrämjande omvårdnad är inriktat på processer 
som leder till hälsa och förbättring av individens egenupplevda hälsa. Hälsofrämjande omvårdnad 
förutsätter att individen är delaktig i den. Hälsofrämjande omvårdnad innebär att hälsa är något mer 
än frånvaro av sjukdom (Riksföreningen för Skolsköterskor och Svensk Sjuksköterskeförening [SSF], 
2009). 
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Skolsköterskans hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete  
 
Enligt International Council of Nurses (ICN, 2012) är sjuksköterskans ansvarsområden att främja 
hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. I kompetensbeskrivningen för 
legitimerad sjuksköterska med specialisering inom skolhälsovård finns Socialstyrelsens 
råd/föreskrifter, lagar som gäller för professionen (Riksföreningen för Skolssk & SSF, 2009). 
Elevhälsans uppdrag är att: ”främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen”. Det som står 
i centrum är sambandet mellan lärande och hälsa. Har eleven en god hälsa leder det till ett ökat 
välbefinnande som i sin tur leder till ökade förutsättningar för lärande (Skolverket, 2016). Uppfattning 
hos den svenska skolsköterskan är att skolbarnens psykiska ohälsa ökar, framförallt hos flickor som 
ofta gör besök. Faktorer som splittrade familjekonstellationer och en stressig skolmiljö spelar in i det 
ökade antalet elever med psykisk ohälsa. En ändrad livsstil hos barn och ungdomar, med för lite fysisk 
aktivitet, oregelbundna måltidsvanor och stress orsakar ökande problem med övervikt. 
Skolsituationen beskrivs som alltmer stressig och med höga krav. Arbetsmiljön i skolan beskrivs som 
stökig och mobbing förekommer ofta. Möjligheterna till fysisk aktivitet har minskat och lett till att en 
större grupp inte rör på sig alls och lett till ökad fetma (Clausson, 2008). Övervikt bland tonåringar 
har ökat dramatiskt den senaste tiden. Tonåringar har inte studerats så mycket jämfört med vuxna när 
det gäller övervikt. En intervention där skolsköterskan ger rådgivning till skolbarn möjliggör 
beteendeförändringar som leder till viktminskning och ett lägre BMI (Pbert et al. 2013). 
Skolsköterskans arbete med att förbättra flerspråkiga barns mat- och motionsvanor, visar att de inte 
har tillräckligt med kunskap om nutrition. Skolsköterskan ger inte adekvata förklaringar under 
rådgivningen kring kost och fysik aktivitet. Förslaget är att skolsköterskan får bättre kunskap om 
nutrition, för att kunna bli bättre på personcentrerad rådgivning (Magnusson et al. 2012). Förekomst 
av övervikt har ökat med en sådan hastighet att hälso- och sjukvårdspersonal inte hunnit i kapp med 
fortbildning för att kunna hantera och lösa problemet (Lindhe Söderlund et al. 2008). Det är möjligt 
att förebygga övervikt hos skolbarn genom ökad medvetenhet om hälsosam kost och hälsofrämjande 
levnadsvanor (Melin & Arvidsson Lenner, 2009). Studier visar att skolsköterskan behöver kunskap om 
hur de ta sig an problemet med övervikt hos skolbarn och det behövs mer tvärprofessionell samverkan 
(Magnusson et al. 2012; Melin & Arvidsson Lenner, 2009). Skolsköterskan stöter på hinder som 
avsaknad av stöd från rektorer/skolledning, oengagerade föräldrar samt avsaknad av motivation hos 
skolbarnet. Flera rapporter och konferenser som hålls kommer fram till samma sak, det behövs göras 
något för att förebygga att barn blir överviktiga. Det behövs mer forskning om skolbarn och deras 
övervikt (Melin & Arvidsson Lenner, 2009). Det behövs även mer forskning på hur kommunikationen 
med föräldrar kan ske på ett bättre sätt (Edvardsson et al. 2009). 

Syfte 
 
Att beskriva skolsköterskans erfarenhet av övervikt hos skolbarn  
 

Material och metod 
 

Design 
 
Föreliggande studie är empirisk och består av intervjuer. Det är en beskrivande kvalitativ design, utan 
disciplinära eller metodologiska idéer. Val av design utvecklades under projektets gång och speglade 
en önskan att fånga skolsköterskors beskrivningar utifrån sina erfarenheter av övervikt hos skolbarn. 
Målsättningen med studien var att upptäcka mening och avtäcka en mångsidig kunskap ur 
verkligheten. Beslut om bästa sättet att samla in data fattades under studiens gång. Semistrukturerade 
intervjuer användes för att få ett heltäckande svar på ett antal breda frågor (Polit & Beck, 2014). Till 
studien har en induktiv innehållsanalys använts till att beskriva fenomenet, enligt Elo & Kyngäs (2007) 
beskrivning.  
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Urval  
 
Urvalet till studien bestod av skolsköterskor med olika specialistutbildningar (Bilaga III). De flesta 
arbetade på skolor med förskoleklass upp till årskurs 6. De andra arbetade på skolor med förskoleklass 
till årskurs 9 eller högstadieskolor där det även fanns särskola hos några av dem.  Samtliga skolor var 
kommunala och låg mestadels centralt i städerna. Lägre socioekonomiska förhållanden bland 
skolbarnen i invandrartäta områden, beskrevs av tre skolsköterskor. De andra uppskattade det 
socioekonomiska från medel till hög. Först kontaktades verksamhetscheferna i två län i mellan och 
södra Sverige via mejl, med information om studien och en förfrågan att få utföra intervjuerna (Bilaga 
I). Vid positivt svar skickades därefter ett informationsbrev om deltagande i studien tillsammans med 
en samtyckesblankett som verksamhetschefen i sin tur vidarebefordrade till skolsköterskorna (Bilaga 
II). Efter en vecka kontaktades skolsköterskorna via telefon efter den lista över anställda som fanns 
tillgänglig på kommunernas hemsidor. Av 30 skolsköterskor som kontaktades var det 14 som gav sitt 
muntliga samtycke och ville ställa upp för en intervju och delta i studien. Därefter planerades ett 
datum och tid för när telefonintervjun skulle äga rum. Deltagaren fick information vid själva intervjun 
om hur lång tid intervjun skulle ta, ca 30 min. Information om att intervjun skulle spelas in med hjälp 
av mobiltelefonen gavs först i informationsbrevet, men sedan även vid själva intervjun.  
	

Datainsamling 
 
Datainsamlingen bestod av 14 telefonintervjuer. Intervjuerna genomfördes under oktober/november 
år 2016. Intervjuguiden mejlades till deltagarna, så att de skulle kunna ha den framför sig under 
intervjun. Skolsköterskorna blev uppringda under deras arbetstid på avtalad tid. Innan intervjun 
startade fick deltagarna besvara bakgrundsvariabler (Bilaga III). Samtalen spelades in genom att ena 
mobiltelefonen som användes för att ringa upp skolsköterskorna sattes på högtalartelefon och spelades 
in med hjälp av en annan mobiltelefon. Telefonintervjuerna varade mellan 30-45 min. För 
datainsamling användes en semistrukturerad intervjuguide (Bilaga IV). De sex frågorna som ingick i 
intervjuguiden handlade om: skolsköterskornas erfarenheter av förebyggande arbete med övervikt, om 
de använder någon speciell metod, hur de skulle vilja arbeta förebyggande, hur samverkan såg ut, hur 
samtalen med föräldrar fungerade och om de hade stöd från skolledningen.  

 

Dataanalys 
 
Kvalitativ innehållsanalys har använts i studien. Innehållsanalys är vanligt förekommande inom 
omvårdnadsforskning. Innehållsanalysen i studien var induktiv då det saknades kunskap om 
fenomenet innan studien började. Induktiv innehållsanalys är en process med: förberedelse, 
organisering och rapportering (Elo & Kyngäs, 2007). Dataanalysen inleddes med att transkribera 
intervjuerna ordagrant. Analysen fortsatte sen med förberedelse som innebar att hitta en enhet som 
var representativt för all data i studien. Huvudkategorin som sammanfattade innehållet i det som 
berättats i intervjun med skolsköterskan om erfarenheten av övervikt hos skolbarn var representativt 
för all data: ”En stor utmaning”. Organisering följde därpå, den bestod av öppen kodning; skapandet 
av kategorier och abstraktion av data. Öppen kodning gjordes för att få fram kategorier. 
Tillvägagångssättet vid öppen kodning var att anteckningar och rubriker som beskrev innehållet skrevs 
intill i marginalen i den transkriberade texten medan inläsningen pågick. För att få en tydligare 
översikt av innehållet gjordes färgmarkeringar i det transkriberade materialet. Nästa steg var rubriker 
som fördes över till ett nytt tomt blad där kategorier bildades fritt. Innehållet i kategorierna beskrevs 
genom underkategorier. Syftet med skapandet av kategorier var beskrivning av fenomenet och öka 
kunskap/förståelse. Genom tolkning kunde beslut om kategoriernas innehåll tas fram. Sista steget i 
organiseringen var abstraktionsprocessen (Figur 1), som gjordes för att få en övergripande bild av 
innehållet. Rapporteringen resulterade i två kategorier med två vardera tillhörande underkategorier: 
Svårt att motivera föräldrar: motstånd till livsstilsförändring, familjer har olika förutsättningar. 
Andra kategorin som skapades var: Svårt att räcka till: pressade av hög arbetsbelastning, brist på 
tvärprofessionell samverkan. 
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Etiska överväganden 
 
Etisk egengranskning (Bilaga V) har genomförts enligt Hälsohögskolans anvisningar. Enligt 
Vetenskapsrådet (1990) ska följande krav uppfyllas: informationskravet, samtyckeskravet och 
konfidentialitetskravet. Informationskravet är uppfyllt när de som ingår i forskningen får information 
om forskningsuppgiftens syfte. I denna studie har informationskravet uppfyllts genom att 
informanterna fått både muntlig och skriftlig information om studien. Tre grundläggande etiska 
principer utvecklades för att ge vägledning i forskningen och försäkra att deltagarnas rättigheter och 
intressen skyddas (Belmontrapporten, 1978).  De tre etiska principerna utgör ett ramverk i studien: 
göra-gott, respekt för personer och rättviseprincipen. Respekt för personer innehåller två etiska 
överväganden: respekt för autonomi samt regeln om informerat samtycke. Respekt för autonomi 
innebär att deltagarna ska informeras om att deras medverkan är frivillig och de har rätt att bestämma 
själva om de vill avbryta (Vetenskapsrådet, 1990). Samtyckeskravet är uppfyllt genom att tillstånd 
inhämtats från verksamhetscheferna att få genomföra studien samt att samtycke inhämtats från 
deltagarna. Det innebär att deltagarna i en undersökning har rätt till att själva bestämma om de vill 
vara med eller inte. Konfidentialitetskravet är uppfyllt genom att det inte går att identifiera vem som 
deltagit i studien. Kravet finns för att inte undanröja personuppgifter i en undersökning och därmed 
skydda deltagarna. Det har koppling till sekretessen så att inte obehöriga får tillgång till materialet. 
Detta är särskilt viktigt om något material är etiskt känsligt. När ljudinspelningarna transkriberats 
färdigt raderades de.	 Allt material är avidentifierat. Göra-gott-principen innebär att värna om 
deltagarnas välbefinnande och att se till att de inte kommer till skada (Belmontrapporten 1978). 
Rättviseprincipen innebär att alla deltagare ska behandlas lika.  
 

Resultat 
 
Skolsköterskans erfarenhet av övervikt hos skolbarn resulterade i följande kategorier: (Figur I). 
 
 

 
 
 
Figur 1. Översikt av analysprocessen  
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En stor utmaning 
                                                                                                                            
Skolsköterskan beskriver att övervikt hos skolbarn är en stor utmaning. Det är svårt att motivera 
föräldrar, vilket beror på att det finns ett motstånd till livsstilsförändring och familjer har olika 
förutsättningar. Det är svårt att räcka till, vilket beror på att skolsköterskan är pressad av hög 
arbetsbelastning samt att det är brist på tvärprofessionell samverkan.   
 

Svårt att motivera föräldrar 
 
Det är föräldrarna som skolsköterskan vänder sig till när barnet har övervikt. Skolsköterskan anser att 
det krävs engagerade och motiverade föräldrar för att komma åt problemet med barnets övervikt. 
Skolsköterskans erfarenhet är att det är svårt att motivera föräldrar där det i familjer finns övervikt, 
det beror på att det finns ett motstånd till livsstilsförändring samt att familjer har olika 
förutsättningar. 

Motstånd till livsstilsförändring 
	
Skolsköterskan anser att det svårt att motivera föräldrar eftersom det finns ett motstånd till 
livsstilsförändring hos föräldrarna till barn med övervikt. Skolsköterskan använde sig sällan av MI 
vid samtal om övervikt. Ibland användes MI i hälsosamtalet, men inte i en renodlad form. Utbildning i 
MI som skolsköterskan fått var en två- eller tredagars kurs.  

”Nej men det här är svårt, för det finns ju så mycket övervikt och fetma, men det är svårt att 
komma åt, för det här är ett mönster som familjen ofta har (Deltagare 5). 

Det är matvanor som finns med redan från barndomen och som kan vara svåra att ändra på. 
Föräldrarnas matvanor övertas av barnen. Skolsköterskans erfarenhet är att det kan vara svårt att 
åstadkomma en livsstilsförändring hos barnet om inte föräldrarna är beredda att göra detsamma. 
Flera av de barn som har övervikt har haft det ända sedan de var små. Föräldrar är inte alltid 
engagerade och det har flera orsaker. Det kan vara att de själva har övervikt och inte ser det som ett 
problem. En del föräldrar är rädda att behöva ändra på sin egen livsstil. Föräldrar kan bli arga och 
upprörda och ta det som en förolämpning då de blir kontaktade angående barnets övervikt. Föräldrar 
är mer stressade i dag och hinner inte laga ordentlig mat och den ohälsosamma är mer lättillgänglig i 
dag. Föräldrarna tar emot samtalen från skolsköterskan på olika sätt. Kontakten med föräldrarna 
beskrivs som en balansgång. En del föräldrar välkomnar samtalet och blir glada när de blir uppringda. 
Övervikt är ett känsligt ämne, anser skolsköterskan. Erfarenheten är att övervikt är skuld- och 
skambelagt hos många. Föräldrar är rädda för att deras barn ska få dåligt självförtroende. Många 
föräldrar har svårt att prata om övervikt. Ett bra bemötande är viktigt i det här sammanhanget, enligt 
skolsköterskan.   De flesta av deltagarna anser att samtalen om övervikt med föräldrarna är svåra, men 
inte alla: 

”Det är ofta inga problem att prata med föräldrarna, de blir ju glada när man hör av sig” 
(Deltagare 7).  

 
Familjer har olika förutsättningar 
 
Skolsköterskans erfarenhet är att familjer har olika förutsättningar och att de sämre 
socioekonomiskt ställda har större problem med övervikt. ”Det är de lågutbildade, de familjer med 
lägre utbildningar, arbetslösa, som har de problemen” (Deltagare 9). Många nyanlända flyktingar har 
en annan matkultur och syn på mat, även där de en ökad risk. När frågan om övervikt tas upp med 
nyanlända familjer ses det inte alltid som ett problem även om det egentligen är det. I de medel/högre 
socioekonomiska grupperna finns en större medvetenhet när det gäller kost och motion, vilket är 
mindre i de lägre socioekonomiska grupperna. Skolsköterskan önskar att få med sig fler föräldrar, 
lyckas övertyga dem att förändring är nödvändig, om inte annat så för barnens skull. Erfarenheten är 
att föräldrar inte alltid upplever att barnets övervikt är ett problem. Det är föräldrarna som handlar 
och lagar maten. Föräldrarna styr barnens matvanor, större delen av maten intas hemma.  

”Eftersom jag jobbar med yngre barn, så är det svårt med föräldrarna som styr, förstår du, 
det är ju föräldrarna som styr matintaget (Deltagare 8).  

Hälsobesöken är frivilliga, det är inget tvång att gå dit, enligt skolsköterskan. Om föräldern inte vill att 
barnets övervikt ska tas upp, kan skolsköterskan inte göra något. Det är föräldrarna som bestämmer 
och att övertyga dem är en stor utmaning. 
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Svårt att räcka till  

  
Skolsköterskan anser att det är svårt att räcka till. Det beror på att de är pressade av hög 
arbetsbelastning samt att det är brist på tvärprofessionell samverkan.  
 
Pressad av hög arbetsbelastning 
 
Det finns engagemang hos skolsköterskan att arbeta med övervikt hos skolbarn, men många hinner 
inte mer än det som görs i hälsosamtalen. Skolsköterskan visar osäkerhet rörande hälsofrämjande och 
förebyggande som begrepp, de har svårt att hålla isär dem. De önskar att de kunde arbeta mer med 
övervikt hos skolbarn. Skolsköterskan anser att övervikt hos skolbarn kräver mer samverkan. 
Skolsköterskan är pressad av hög arbetsbelastning, vilket innebär att det är begränsat med tid 
till arbete med övervikt hos skolbarn.  

”Det finns överhuvudtaget inte tid i skolsköterskans agenda” (Deltagare 4).  
Det är för mycket administration och elevantalet är ofta stort, enligt skolsköterskan. Det är för mycket 
administration som den tid i anspråk, som istället skulle kunna gå till arbete med övervikt hos 
skolbarn. Skolans läroplan är hårt belastad, enligt skolsköterskan. Den psykosociala hälsan tar större 
plats i arbetet än någonsin, vilket innebär att det finns mindre tid över till att arbeta med övervikt. Det 
är oftast när det redan är för sent, det vill säga när en övervikt redan är konstaterad som 
skolsköterskan är tvungen att sätta in åtgärder. Att arbeta hälsofrämjande med frågor som övervikt 
saknas det till, enligt skolsköterskan. Skolsköterskan skulle vilja hinna gå ut i klasserna mer och prata 
om övervikt. I den ena kommunen används hälsoverktyget ”Hälsokurvan”. I den andra kommunen 
saknas hälsoverktyg.  
 
Brist på tvärprofessionell samverkan 
 
Det är svårt och ensamt att arbeta med övervikt hos skolbarn. Skolsköterskan menar att det inte går att 
göra allt på egen hand, utan det krävs mer tvärprofessionell samverkan. Det är brist på 
tvärprofessionell samverkan, enligt skolsköterskan. Det skulle behövas mer tvärprofessionell 
samverkan. Lärarna har väldigt mycket att göra och samverkan med dem fungerar därför inte så bra. 
Idrottsläraren är den de har mest samverkan med.  

”Man har inte mycket hjälp annars av andra professioner. Om man har tur har man en 
engagerad gympalärare” (Deltagare 4).  

Skolsköterskan träffar sina kollegor inom elevhälsan en gång i månaden. Erfarenheten är att 
barnmottagningen släpper barnen för tidigt och att föräldrarna inte får något bra stöd därifrån. 
Ärendet kommer då tillbaka till skolsköterskan. Föräldrar har ofta frågor om kost och vad de ska 
handla Dietist är svårt att få tag i, menar skolsköterskan. Skolsköterskan skulle vilja arbeta annorlunda 
med övervikt, aktiviteter med rörelse borde utökas i schemat. Det skulle också finnas grupper, 
samverkansgrupper, där det till exempel satsades extra med gymnastik.  

Diskussion 
	

Metoddiskussion 
	
För att bedöma en kvalitativ studies tillförlitlighet är det fyra kriterier som bedömningen utgår ifrån: 
trovärdighet, tillförlitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. Deskriptiva kvalitativa studier 
tenderar att bli eklektiska i sin design, vilket innebär ett försök att förena idéer från olika håll. Dessa 
studier är vanligare än de som grundar sig på traditionell disciplin inom omvårdnadsforskningen 
(Polit & Beck, 2014). Studien har en beskrivande kvalitativ design, men försök till att förena olika idéer 
har inte gjorts. Önskan uppfylldes med att fånga skolsköterskors beskrivningar utifrån sina 
erfarenheter av övervikt hos skolbarn. Målsättningen med studien var att upptäcka mening i och 
avtäcka en mångsidig kunskap ur verkligheten och det uppnåddes. Valet av design är en styrka i 
metoden. Urvalsförfarandet med att få tag på skolsköterskor som var villiga att ställa upp i studien var 
svårt, många av de som tillfrågades hade redan ställt upp i andra studenters examensarbeten. De var 
mer villiga att ställa upp då det endast handlade om en telefonintervju. Det beror förmodligen på att 
de tänkte att en telefonintervju inte behövde ta lika lång tid som en vanlig intervju. Urvalet gjordes i 
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två län för att få ihop tillräckligt med deltagare. Intresset att ställa upp i studien var begränsat, de 
flesta hade inte tid. För egen del passade det bra med telefonintervjuer då deltagarna arbetade långt 
bort. Att datainsamlingen gjordes med telefonintervjuer, kan ha påverkat studiens tillförlitlighet.  
Detta är en svaghet med metoden. Det var svårt att få utvecklande svar på alla frågor i intervjuguiden, 
även om följdfrågor ställdes till deltagaren. Telefonintervjuer med 14 deltagare hölls och efteråt fanns 
mättnad i data. Det behövdes inte fler intervjuer. När telefonintervjuer används som datainsamling är 
intervjuaren okänd för deltagarna och det finns en risk att de är mindre samarbetsvilliga då (Polit & 
Beck, 2014). Storleken på urvalet avgörs vanligtvis av hur stora de informativa behoven är. Mättnad 
finns då insamlad data kommit fram till ett bokslut när ny data ger överflödig information. Syftet med 
studien besvarades och det är en styrka med metoden.  
Genom att beskriva analysprocessen på ett utförligt sätt stärker det trovärdigheten. Det är en tolkning 
av data som görs och det finns alltid en risk för feltolkning. Bekräftelsebarhet är kopplat till 
objektivitet och frågan ställs här om data överensstämmer med den information som deltagarna gett i 
studien, att det inte bara är något forskaren har föreställt sig (Polit & Beck, 2014). Analysen har 
diskuterats med handledare, vilket stärker tillförlitligheten. Analysprocess och resultat beskrivs 
tillräckligt så att läsaren kan följa tillvägagångssättet till för att kunna bedöma styrkor och svagheter 
(Elo & Kyngäs, 2007). Citaten i resultatredovisningen ökar trovärdigheten. Kategorierna täckte data 
och resultatredovisning gjordes. Det är en styrka i studiens trovärdighet. Resultatet skulle troligtvis bli 
detsamma om studien skulle gjordes om på nytt med samma eller liknande deltagare/omständigheter, 
vilket gör det tillförlitligt. Men om det skulle kunna föras över till en annan kontext är det inte troligt 
att resultatet skulle bli detsamma. I studien är det är specifikt skolsköterskans, ingen annan grupps, 
erfarenhet som studeras. Resultatet är alltså inte överförbart till andra grupper. Gruppen som studeras 
här är skolsköterskorna. Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet i en kvalitativ 
studie är överförbart till andra grupper (Polit & Beck, 2014). Överförbarheten i den här studien är 
liten. Begreppet hälsofrämjande omvårdnad valdes i samråd med handledare. Som utbildad 
hälsovetare var det ett naturligt val av omvårdnadsbegrepp. Begreppet valdes för att kunna jämföra 
prevention (förebyggande) med hälsofrämjande omvårdnad och öka förståelsen av hur begreppen 
skiljer sig.  Studien behandlar inte ett ämne som är etiskt sårbart. Deltagarna har blivit erbjudna att ta 
del av studiens resultat när det är färdigt. 
 
 

Resultatdiskussion 
	
Resultatet visade att skolsköterskan inte hann arbeta så mycket som krävdes med övervikt hos 
skolbarn. Det visade att skolsköterskan i stort sett endast hann med det i hälsosamtalen. I skolan 
används hälsosamtal som metod att främja barn och ungdomars hälsa, vilket beskrivs som en 
utmanande uppgift (Golsäter, 2012). Vid hälsosamtalen används olika verktyg som frågeformulär och 
hälsoprofiler. Ett exempel på hälsoverktyg är ”Hälsokurvan”, den har utvecklats av primärvårdens 
forsknings- och utvecklingsenhet Jönköpings läns landsting. Skolsköterskan beskriver att hälsoverktyg 
i hälsosamtal har en understödjande funktion, de skapar en struktur och de ger även en ökad förståelse 
för individens egen uppfattning av sin situation. Det framkommer att de vuxna som deltar i 
hälsosamtal, visar livsstilsförbättringar samt minskar biologiska riskmarkörer, såsom BMI, midje- och 
stussmått och nivåer av blodfetter (Lingfors, Lindström, Persson, Bengtsson & Lissner, 2003). 
Hälsofrämjande insats på individ- och samhällsnivå som ”Hälsokurvan” visar sig vara effektiv då det 
handlar om att förbättra livsstil och minska biologiska riskmarkörer. Det är på samhällets uppdrag 
som skolsköterskan ska göra insatser som främjar elevens hälsa, det förutsätter att det finns en 
tvärprofessionell samverkan (Riksföreningen för Skolssk & SSF, 2009). Resultatet bekräftar att det är 
brist på tvärprofessionell samverkan (Magnusson et al. 2012; Melin & Arvidsson Lenner, 2009). 
Sjuksköterskan har en kärnfunktion i det hälsofrämjande arbetet. Det är vanligt att begreppet 
hälsofrämjande blandas ihop med prevention (förebyggande). Att främja hälsa och förebygga sjukdom 
skiljer sig åt väsentligt (SSF, 2008). Prevention handlar om och vad som förebygger utbrottet av själva 
sjukdomen vad det är som orsakar sjukdom. Skolsköterskans folkhälsoarbete ska vara ett stöd i 
elevernas utveckling mot utbildningens mål och främja hälsosamma levnadsvanor (Riksföreningen för 
Skolssk och SSF, 2009). Enligt kompetensbeskrivningen ska skolsköterskan visa ett respektfullt och 
empatiskt bemötande mot elev och vårdnadshavare. Genom dialog med elev/vårdnadshavare ska 
skolsköterskan främja medvetna val kring hälsa. MI föreslås som lämplig metod för detta. 
Skolsköterskan upplever att det finns tre olika dilemman med MI som metod att förebygga fetma i 
barndomen (Bonde et al. 2014). Det första är när barnet är kraftigt överviktigt och föräldrarna inte 
uppfattar det som ett problem. Det andra är när barnet och föräldrarna har olika grad av motivation. 
Det tredje och sista dilemmat är när MI som är en individanpassad metod används till att förebygga 
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fetma som i sig är ett komplext socialt problem. MI är kanske inte en lämplig metod för skolsköterskan 
att använda vid övervikt hos skolbarn. Resultatet visade att övervikt som ämne ansågs 
skuld/skambelagt och känsligt att tala om. Stigmatisering av personer med fetma kan vara ett hinder i 
behandlingen/vården (Texeira & Budd, 2010; Lindhe Söderlund et al. 2008). Personer med fetma 
lägger ofta skulden på sig själva. Rådgivande samtal kring viktnedgång som har som strategi att 
minska stigmatisering är mycket bättre att använda. Negativa attityder till personer med fetma hos 
hälso-och sjukvårdspersonal är ett hinder. Genom självreflektion kan dessa attityder avhjälpas. Fetma 
ses som ett komplext tillstånd som orsakas av flera faktorer. Synen på personer med fetma som 
hedonister medför känslor av skam och skuld (Teixeira & Budd, 2010). I Norge har tonåringar med 
fetma som deltagit i fokusgrupp studerats. Deras upplevelser är att motivationen att sätta i gång med 
livsstilsförändring kommer av att de är missnöjda med sina kroppars utseende. Flera deltagare, 
särskilt flickor, ville delta för att träffa andra i samma situation. De ville också lära sig att leva 
hälsosammare. Flera deltagare beskriver att deltagandet i fokusgrupp uppmuntrar dem att gå ner i vikt 
och de känner sig fysiskt mer kapabla. De beskriver att de upplever att de har mer energi, sover bättre, 
förbättrar sina skolresultat samt får en ökad social förmåga. De provar nya recept och upptäcker att 
hälsosam mat är god. Flera av deltagarna har varit utsatta för mobbing och det kopplar de själva till sin 
övervikt. De känner ofta skuld gentemot sig själva och mot sin familj när de ätit något ohälsosamt 
(Engström, Abildsnes & Mildestvedt, 2016). Hälsomedvetenheten kan ökas hos föräldrar och barn som 
saknar motivation. Begreppet hälsofrämjande är definieras av WHO (1986). Tre grundläggande 
strategier identifieras för hälsofrämjande. Enligt WHO (2016b) är övervikt hos skolbarn samhällets 
ansvar. Det behövs mer forskning om MI:s nytta när det gäller övervikt hos skolbarn. 

Slutsatser 
 
Övervikt hos skolbarn kräver mer tvärprofessionell samverkan. Skolsköterskan vill arbeta mer med 
övervikt än vad de gör i dag. Det som står skrivet i kompetensbeskrivningen är inte förenlig med deras 
arbetssituation.  
 
Kliniska implikationer 

• Att skolsköterskan får hälsoverktyg att arbeta med övervikt hos skolbarn i alla kommuner 
• Att den tvärprofessionella samverkan ökar. Lärare, kuratorer och övrig personal samarbetar 

kring barns övervikt tillsammans med skolsköterskan. 
• Att det som skolsköterskan är ålagd att göra enligt kompetensbeskrivning blir möjligt att 

genomföra. Rektorer/Skolledning ger sitt fulla stöd. 
•  Att samhället tar sitt fulla ansvar när det gäller övervikt hos skolbarn 
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Bilagor 
                                                            
 
 

 
 
 
 
Bilaga I                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
”Skolsköterskans erfarenhet av övervikt hos skolbarn ” 
Till Verksamhetschef 
 
Bakgrund 
Sjukdomspanoramat har förändrats, för hundra år sedan stod kampen mot infektionssjukdomarna. I 
dag står kampen mot de kroniska sjukdomar som är följden av ohälsosam livsstil. Det är våra 
levnadsvanor som är vår tids stora utmaning. Övervikt är ett komplext problem, ett risktillstånd för 
sjukdom. Tidigare studier visar att förekomst av övervikt har ökat med en sådan hastighet att hälso- 
och sjukvårdspersonal inte hunnit i kapp med fortbildning för att kunna hantera och lösa problemet. 
Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen. Sambandet 
mellan lärande och hälsa står i fokus. God hälsa leder till ökat välbefinnande och därigenom ökade 
förutsättningar för lärande. Med resultatet av min studie hoppas jag på en bättre hälsa hos barn och 
unga. 
 
Syfte  
Att beskriva skolsköterskans erfarenhet av övervikt hos skolbarn 
 
Tillfrågan om deltagande  
 
Önskemålet är att få komma i kontakt med Er enhet och genomföra intervjuer med skolsköterskor. Det 
kan bli aktuellt med telefonintervjuer. Varje intervju beräknas ta ca 20-30 min.  
 
 
Hantering av data  

Intervjun kommer att skrivas ut och användas till en examinationsuppgift i magisterkursen vid 
Hälsohögskolan i Jönköping. Resultatet kan komma att publiceras i vetenskaplig tidskrift. Då 
resultatet från studien publiceras kommer enskilda individer inte att kunna identifieras. 

 
 
Kontakt  
 
Jag kontaktar Er via telefon inom ett par dagar för att inhämta Ert tillstånd att genomföra intervjuer 
vid Er enhet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	
	

 
 
 
 
 
 

 
 
Verksamhetschef  Elevhälsan 
XXXXXXX       Kommun 
      
         
 
 
 
INTYG 
 
Härmed intygas att skolsköterskor i min verksamhet får medverka i studien  
”Skolsköterskans erfarenhet av övervikt hos skolbarn”  
 
 
Huvudansvarig för studien är Leg. Sjuksköterska Sandra Pelz,  
 
 
 
      Datum 
 
Verksamhetschef  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
 
 
                                                     
 
 



	

	
	

 
 
  
 
 

 
Bilaga II 
 
Information om forskningsstudie 
 
”Skolsköterskans erfarenhet av övervikt hos skolbarn” 
Till dig som arbetar som skolsköterska  
 
Bakgrund och syfte 
 
Sjukdomspanoramat har förändrats, för hundra år sedan stod kampen mot infektionssjukdomarna. I 
dag står kampen mot de kroniska sjukdomar som är följden av ohälsosam livsstil. Det är våra 
levnadsvanor som är vår tids stora utmaning. Övervikt är ett komplext problem, ett risktillstånd för 
sjukdom. Tidigare studier visar att förekomst av övervikt har ökat med en sådan hastighet att hälso- 
och sjukvårdspersonal inte hunnit i kapp med fortbildning för att kunna hantera och lösa problemet. 
Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen. Sambandet 
mellan lärande och hälsa står i fokus. God hälsa leder till ökat välbefinnande och därigenom ökade 
förutsättningar för lärande. Med resultatet av min studie hoppas jag på en bättre hälsa hos barn och 
unga. Syftet är att beskriva skolsköterskors erfarenheter av arbetet med att förebygga övervikt hos 
skolbarn. 

Tillfrågan om deltagande 

Du tillfrågas eftersom du arbetar som skolsköterska. Önskemålet är att få intervjua dig om dina 
erfarenheter av arbetet med att förebygga övervikt. Intervjun kommer att spelas in med hjälp av 
mobiltelefon. Dina svar och resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 
Deltagandet i studien är frivilligt och du kan avstå från deltagande, eller när som helst avbryta din 
medverkan i studien utan att ange orsak. 

Hantering av data 

Intervjun kommer att skrivas ut och användas till en examinationsuppgift i magisterkursen vid 
Hälsohögskolan i Jönköping. Resultatet kan komma att publiceras i vetenskaplig tidskrift. Då 
resultatet från studien publiceras kommer enskilda individer inte att kunna identifieras. 

 
Kontakt 
Kan du tänka dig att delta i studien? Jag kontaktar dig efter att du fått brevet för mer information och 
planering för intervju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               



	

	
	

 Bilaga III 
 
 

Tabell I. Översikt av deltagare i studien 

Ålder                                                                                                            Antal 

35-45                                                                                                                          3 
46-56                                                                                                                         6 
57-67                                                                                                                          5 

Kön 

Kvinna                                                                                                                    14 

Utbildningsnivå 

Sjuksköterska med specialist inom barn och ungdom                                 
9 
Distriktssköterska                                                                                                5 

Erfarenhet som skolsköterska 

0-5 år                                                                                                                        4 
6-10 år                                                                                                                      4 
11-15 år                                                                                                                     3 
16-20 år                                                                                                                    1 
> 20 år                                                                                                                      2  
	

 

	

 

	

	

                                   

                                  

 
	
	
	
	



	

	
	

                                                     Bilaga IV 

	

	
	
Intervjuguide	

	

1. Beskriv din erfarenhet som skolsköterska av arbetet med att förebygga övervikt hos skolbarn? Alt. 
Hur arbetar du med att förebygga övervikt hos skolbarn? 

2. Beskriv om du använder någon metod i arbetet med att förebygga övervikt hos skolbarn, t ex MI? 

Alt. Använder du någon särskild metod/ modell i ditt arbete med att förebygga övervikt hos skolbarn. 
Har du i så fall fått gå kurs/utbildning för att lära dig metoden? 

3. Hur skulle du vilja arbeta med att förebygga övervikt hos skolbarn? 

4. Hur ser det tvärprofessionella samarbetet ut avseende förebyggande arbete mot övervikt hos 
skolbarn? Finns det något handlingsprogram för att arbeta med detta? 
 
5. Hur fungerar samtalen med föräldrarna/hur följs de upp? 
6. Vad är din erfarenhet av stöd/engagemang från skolledningen i arbetet med att förebygga övervikt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	

                                                                                                             
	



	

	
	

	
	
 

 

 
 
 
 


