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Bakgrund: Övervikt och fetma är en av de vanligaste orsakerna till ohälsa hos barn och 

unga. Inom skolsköterskans arbetsområde ingår hälsobesök och hälsosamtal med bland 

annat uppföljning av tillväxt och i uppdraget ingår att arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande. I hälsosamtalen finns möjlighet för skolsköterskan att stödja elever till ett 

mer hälsosamt liv.   

Syfte: Att studera skolsköterskors erfarenheter av hur de kan påverka elever med övervikt 

till hälsosammare kost- och motionsvanor  

 

Metod: Studien har genomförts med en kvalitativ metod där skolsköterskorna intervjuades 

med semistrukturerade frågor. Datamaterialet från intervjuerna analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats. 

 

Resultat: I återkommande hälsosamtal behöver skolsköterskan upprätta en relation som 

byggs upp av ett respektfullt bemötande där elevens självbestämmande tas tillvara. Genom 

uppmuntran och bekräftelse kan eleven motiveras till att minska övervikten om också 

familjen involveras.  

 

Konklusion: Det är viktigt att involvera hela familjen i det hälsofrämjande 

omvårdnadsarbetet. Skolsköterskornas erfarenhet var också att det är viktigt att fokusera på 

kost- och motionsvanor istället för övervikt.
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Background: Obesity is one of the most common causes of illness among children and 

adolescents. School nurses work includes health examination and health interviews 

including growth follow-up, prevention of illness and health framing. In health interviews 

the school nurse have possibility to support student to a more helthy lifestyle. 

   

Purpose: To study school nurses experiences of how they can affect overweight students 

to more healthy lifestyle.  

 

Method: The study has been conducted with a qualitative method. School nurses have 

been interviewed by semi structured questions. The data from the interviews were analyzed 

by a qualitative content analysis with an inductive approach.  

 

Results: In health interviews, the school nurse needs to establish a relationship that is built 

with a respectful approach in which recurring health interviews, the school nurse needs to 

establish a relationship that is built up by a respectful approach where autonomy is well 

preserved. Through encouragement and confirmation, the student can be motivated to 

reduce overweight if the family is involved too. 

 

Conclusion: It is important to involve the whole family in health-framing nursing. School 

nurses experiences shows that it is important to focus on living habits instead of obesity. 
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INLEDNING 

Övervikt och fetma betraktas som ett folkhälsoproblem bland både vuxna och barn, men i 

allt större utsträckning barn och unga. Övervikt leder till ökad risk för hjärt- kärlsjukdomar, 

diabetes, cancer, psykisk ohälsa och sjukdomar i rörelseapparaten. Den största orsaken till 

övervikt är ohälsosamma kost- och motionsvanor. Skolsköterskans uppdrag är inriktat på att 

främja hälsa och förebygga ohälsa. I samband med rutinmässiga hälsobesök gör 

skolsköterskan tillväxtkontroller som indikerar undervikt, normalvikt, övervikt eller fetma. 

I hälsobesöken ingår även hälsosamtal som ska vara inriktade på att stödja barnen till ett 

hälsosammare liv. Det kan vara ett känsligt ämne för skolsköterskan att påtala övervikt men 

även att samtala om behov av förändringar av kost- och motionsvanor. Det kan uppfattas av 

barn och vårdnadshavare som inskränkningar i familjens självbestämmande och autonomi. 

Vårdnadshavarna kan också uppfatta påpekanden om övervikt som kritik mot deras 

föräldraskap. Det är därför viktigt att beskriva skolsköterskors erfarenhet av att arbeta med 

elevers övervikt och fetma och hur de hanterar det. 

BAKGRUND 

Definition på övervikt 

Övervikt och fetma kan mätas på olika sätt. Begreppet Body Mass Index, förkortat BMI, 

används inom barnhälsovård och skolhälsovård i Sverige. BMI är ett mått som tar hänsyn 

till att personer är olika långa, där vikten sätts i relation till kroppslängden. BMI är 

kroppsvikten i kilo dividerat med längden i meter i kvadrat, det vill säga BMI = kg/m2. 

Barnets BMI förändras normalt under barnets tillväxt vilket framgår av de BMI-kurvor som 

finns i journaler. Eftersom barn växer och hela tiden ökar i längd används jämförelsetal som 

gör att barns BMI kan jämföras i olika åldrar. Detta kallas för iso-BMI. Iso-BMI är ett 

konstruerat mått som anger vad barnets BMI skulle motsvara hos en vuxen. (Berhan, 

Möllsten, Carlsson, Högberg, Ivarsson & Dahlquist, 2014). För kromosomavvikelser hos 

barn, exempelvis Turners och Downs syndrom, finns specifika tillväxtkurvor. WHO har 

även publicerat andra tillväxtkurvor där överarmsomkretsen är tillagd i BMI (Hagenäs, 

2011).   

Ohälsa till följd av övervikt 

I Sverige har en dramatisk ökning av övervikt och fetma skett hos barn och det är en allt 

vanligare orsak till ohälsa hos barn och unga enligt Rikshandboken (2014). I Sverige har mer 

än hälften av befolkningen övervikt eller fetma enligt Folkhälsomyndigheten (2014). 

Folkhälsomyndigheten (2014) redovisar också att andel personer med övervikt har ökat mest 

i den yngsta åldersgruppen, 16-29 år. Var fjärde tioåring har fetma eller övervikt i Sverige. 

När dessa barn kommit upp i vuxen ålder har sju av tio utvecklat fetma. Sjukhusvård för 

patienter med övervikt kostar samhället cirka tre miljarder kronor varje år i Sverige. 

Kostnader för sjukskrivningar och förtidspensioner tillkommer och är en stor kostnad för 

både individen och samhället (Hanséus, Lagercrantz & Lindberg, 2012). Övervikt bland barn 



 

och ungdomar är ett av de största växande hälsoproblemen över hela världen. I en studie som 

gjorts av Snethen och Broome (2007) framkommer att fetma hos barn är ett 

folkhälsoproblem. Övervikt leder till ökad risk för allvarliga sjukdomar så som bland annat 

hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck och diabetes och övervikt orsakar också psykisk ohälsa. 

Barn med övervikt drabbas dessutom oftare av ledvärk, astma, huvudvärk och det kan leda 

till att barnet får frånvaro i skolan (Milerad & Lindgren, 2014). Ur hälsoekonomisk 

synvinkel är det en oroande utveckling att den ökande övervikten leder till behov av ökade 

insatser från både somatisk och psykiatrisk sjukvård (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). 

Hälsosamma kost- och motionsvanor kan förebygga ohälsoproblem som har samband med 

övervikt och fetma, såsom till exempel hjärt- kärlsjukdomar, diabetes, cancer, psykisk ohälsa 

och även sjukdomar i rörelseapparaten. Bland barn har fetma ökat under de senaste två 

decennierna och det har också påvisats att det är vanligare hos barn från socioekonomiskt 

utsatta förhållanden. Trots vårt moderna samhälle och relativt jämlika samhälle råder en viss 

ojämlik fördelning av hälsan, beroende på olikartade levnadsvillkor och ojämna resurser. 

Utmaningen i folkhälsoarbetet är att nå de som är i störst behov av stöd 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). 

 

Orsaker till övervikt 

Individens kost- och motionsvanor är en av de faktorer som orsakar övervikt. Stora portioner 

mat och för stora sockermängder som finns i exempelvis läsk, saft, godis. Även 

oregelbundna måltider ökar risken (Sola, Brekke & Brekke, 2010). Obalans mellan 

energiförbrukning och energiintag har stor betydelse när det gäller utveckling av övervikt. 

Att äta mer mat än vad som med fysisk aktivitet förbrukas, leder till överskott av energi och 

därmed övervikt. Barn med stillasittande aktiviteter såsom användning av dator, TV, 

surfplattor och telefoner istället för fysisk aktivitet ger ökad risk (Gunnarsson Mériaux, Berg 

& Hellström, 2010). Garmy, Clausson, Nyberg och Jakobsson (2014) har påvisat samband 

mellan barn och ungdomars tv-vanor och övervikt. I en studie som utförts i USA där 116 

barn med övervikt, mellan 3-15 år ingick, framkom att dessa barn hade ett otillräckligt intag 

av frukt och grönsaker jämfört med rekommenderat. Barnen hade också ett stort intag av 

söta drycker och spenderade mycket tid framför TV och ägnade sig åt flera andra 

stillasittande aktiviteter (Vangeepuram, Ramos, Fei, Fox, Horowitz, Kleinman & Galvez, 

2016). Det har också påvisats att tarmflorans bakteriesammansättning har betydelse för 

ämnesomsättningen (Shoaie et al., 2015). Vår kultur och våra vanor byggs upp av en 

inlärningsprocess som har etnisk, regional, religiös, åldersmässig, utbildningsmässig och 

yrkesmässig grund. Olika värderingar som formas av vår sociokulturella bakgrund påverkar 

i hög grad människans sätt att se på sitt kostintag och motionsvanor. Val av livsmedel har 

symboliskt värde för identiteten. Kombinationer av olika livsmedel, matlagningsteknik, 

måltidssammansättning och vilka tider vi äter skiljer sig åt beroende på våra erfarenheter. 

De sociokulturella faktorerna har alltså en inverkan på valet av kostvanor och kan leda till 

svårigheter att förändra sina kostvanor (Vliet, Gustafsson, Duchen & Nelson, 2015). 

Elevhälsan  

Enligt skollagen ska elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska insatser och för dessa insatser ska det finnas skolsköterska, skolläkare, 

psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens. Det huvudsakliga 



 

uppdraget för den samlade elevhälsan är att stödja elevernas utveckling mot utbildningens 

mål genom att arbeta för hälsofrämjande skolutveckling. På individnivå är det elevhälsans 

uppdrag att undanröja hinder för elevens lärande. Det kan vara psykisk hälsa/ohälsa, 

arbetsmiljö, frånvaro och levnadsvanor (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016).  

Skolsköterskans hälsofrämjande omvårdnad 

Elevhälsans skolsköterska och skolläkare har till uppgift att arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande. Det är även viktigt att ha en bra samverkan med övriga aktörer i skolan för 

att kunna skapa så bra förutsättningar som möjligt för eleven. Förebyggande arbete är inriktat 

på att arbeta med faktorer som hindrar ohälsa medan hälsofrämjande arbete innebär att 

skolsköterskan utgår från kunskap om vilka faktorer som främjar hälsa. Det kan vara på 

individnivå, gruppnivå och det kan handla om vilka faktorer i till exempel skolmiljön som 

främjar hälsa. En av uppgifterna är att följa socialstyrelsens uppdrag som innebär att 

förebygga ohälsa, förbättra, bevara och främja elevens fysiska, psykiska och sociala hälsa 

(Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). Världshälsoorganisationens (WHO) definition av 

hälsa är ”ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte enbart 

frånvaro av sjukdom och svaghet”. Denna definition har funnits sedan året 1948 (Ewles & 

Simnett, 2013). Ordet folkhälsa inbegriper både hälsa och ohälsa. Folkhälsan visar statistiskt 

befolkningens hälsa och ohälsa, deras kost- och motionsvanor, dödlighet, hälsorisker, 

sjuklighet och skyddsfaktorer i olika befolkningsgrupper. Folkhälsan påverkas av bland 

annat ekonomi, socialt nätverk, ålder, kön och vilken etnisk grupp man tillhör (Pellmer, 

Wramner & Wramner, 2012). 

Målet för omvårdnad enligt Högskolan Skövde (2015) är att främja hälsa och välbefinnande 

och förebygga ohälsa samt lindra lidande och främja ett värdigt avslut av livet. Inom 

skolsköterskans omvårdnad är det elevens självbestämmande, integritet och värdighet som 

ska bevaras så att den egna förmågan att styra över sitt liv och sina val stärks. 

Skolsköterskans förhållning till eleven ska präglas av respekt och det är viktigt att utgå från 

elevens situation och behov. Att sätta sig in i elevens hela livsvärld är att försöka förstå hela 

det sammanhang och den miljö eleven vistas i och hur livssituationen påverkar det dagliga 

livet. Hälsa är beroende av elevens egen upplevelse av välbefinnande där inte bara frånvaro 

av sjukdom är viktigt utan känslan av meningsfullhet och att livssituationen är begripbar och 

hanterbar. Värdegrunden inom omvårdnad utgår från respekt för människors lika värde och 

rätt till ett värdigt liv. Vårdandet sker i relationer och i det samspel som uppstår i mötet 

mellan skolsköterska och elev. Det är viktigt att beakta familj och närstående som 

betydelsefulla delar i elevens hela sammanhang. 

Hälsobesök  

Hälsobesöken är den centrala delen i skolsköterskans omvårdnadsarbete på individnivå. Alla 

elever ska enligt skollagen erbjudas tre hälsobesök under grundskoletiden och ett hälsobesök 

på gymnasienivå. I hälsobesöken ingår hälsoundersökningar med till exempel syn, hörsel, 

scoliosscreening och tillväxtkontroller och i samband med hälsobesök erbjuder 

skolsköterskan hälsosamtal. Vikt och längd förs in på tillväxtkurva som följer elevens 

tillväxt från födseln. Tillväxtkurvan indikerar om undervikt, övervikt eller fetma. I samband 

med hälsobesöken finns det möjlighet att samtala kring möjliga orsaker till övervikt/fetma 

och om eleven har önskemål om stöd kring förändring av sina kost och motionsvanor 

(Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). Golsäter (2012) menar att skolsköterskan i 

hälsosamtalet ska balansera elevens önskningar och behov med den kunskap som 



 

skolsköterskan ska förmedla utifrån sin professionella kunskap. Med utgångspunkt i elevens 

situation ska skolsköterskan med försiktighet och varsamhet ge råd och uppmuntra eleven 

att göra förändringar som främjar elevens hälsa. Förutsättningar för ett fungerande 

personcentrerat hälsosamtal är att eleven känner sig förberedd, delaktig, bemöts med respekt 

och att eleven upplever att det är dennes upplevelse av situationen som står i centrum. Att 

använda hälsoverktyg för att ge samtalet struktur ökar möjligheten att samtalet öppnas upp 

till en givande diskussion. Hälsoverktyget ger möjlighet att förbereda sig för vad syftet med 

samtalet är.  

 

Magnusson, Kjellgren och Winkvist (2012) beskriver att skolsköterskan tenderar att ge 

generella kost- och motionsråd istället för att ge personcentrerade råd utifrån individens kost- 

och motionsvanor. Det krävs goda kunskaper hos skolsköterskan i både kost och motionsråd 

och olika kulturers påverkan på kostvanor och hur de råd som ges kan anpassas för olika 

kulturella skillnader i kost- och motionsvanorna. Det framkom att det är svårt för 

skolsköterskan att nå resultat, vad gäller förändring av kost- och motionsvanor hos barnen 

och ungdomarna. Svårigheten att nå resultat beror på att det stöd som erbjuds är allt för 

generellt och inte individanpassat. 

 

Samtalsmetod  

Steele, et al. (2011) beskriver olika hinder som skolsköterskor kan uppleva när det gäller att 

närma sig frågor kring övervikt och kost- och motionsvanor. Några hinder som 

skolsköterskorna upplever är att de har brist på kunskap kring goda kostvanor, brist på 

kunskap kring hur skolsköterskor närmar sig att prata om övervikt på grund av att det är en 

känslig fråga. Några uttrycker också att de inte har kunskap kring hantering av 

känslomässiga problem och beteendemässiga problem som skulle kunna dyka upp i samtal. 

En annan svårighet anses vara att eleven och familjen inte ser övervikt som ett problem, men 

även att samhället inte ser övervikt som ett hälsoproblem utan att det har normaliserats. 

Skolsköterskor bör utveckla metoder för att få eleverna att förstå hur fysisk aktivitet och 

hälsosamma kostvanor kan minska risken för övervikt och fetma (Snethen & Broome, 2007). 

Inkomstläge styr också delvis vilka möjligheter som finns för att inhandla nyttig kost. Det 

kan påvisas samband mellan brist på ekonomiska resurser och ohälsa hos barn men 

sambandet kan också relateras till föräldrarnas utbildningsnivå (Vliet et al., 2015). 

Skolsköterskan kan använda sig av MI (motiverande samtal) när de träffar vårdnadshavare 

vid hälsosamtal (Nyberg, Sundblom, Norman, Bohman, Hagberg, Schäfer & Elinder, 2015). 

Motiverande samtal är en metod som kan användas för att skapa intresse för att göra en 

förändring av sina kost- och motionsvanor när patienten ännu inte är motiverad för detta. I 

samtalen fokuseras på klientens förmåga och arbetet ska präglas av ett accepterande, 

personcentrerat förhållningssätt där patientens självbestämmande får råda. 

Kommunikationen ska vara reflektivt lyssnande och ge information i dialog och hela tiden 

ska samtalsledaren vara vaksam och kunna hantera brister i kommunikationen (Ivarsson, 

Krylborn & Lycke, 2013). I en annan studie där barn mellan 4 – 8 år och föräldrar ingick, 

framkom att enstaka motiverande samtal inte har någon större inverkan på föräldrar och 

barns kost- och motionsvanor. Förändringen bibehålls i högst två veckor tills familjen återgår 

till tidigare kost- och motionsvanor (Dawson et al., 2014). Motiverande samtal kan integreras 

i familjebaserade program för viktminskning enligt Wong och Cheng, (2012). Det är viktigt 

att samtalen är återkommande och att skolsköterskan är tränad i att arbeta med motiverande 

samtal (Robbins et al., 2012).  Enligt Fredrikssons kommunikationsteori, blir den etiska 



 

aspekten synlig vid känslig information, då det exempelvis handlar om förändringar av kost- 

och motionsvanor. Detta på grund av barnets/ungdomens autonomi, och skolsköterskans 

vilja att göra gott (Fredriksson, 2012). För att barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga 

och avslappnade kan det behövas att man börjar samtalet med att tala om något helt annat 

för att skapa förtroende (Irwing & Johnson, 2005). 

Attityd  

Människors kunskap kring vad som är hälsosamma kost- och motionsvanor påverkar ens 

attityd och därmed ens vilja att ändra beteende. Men attityder påverkas av många andra 

faktorer som sociala normer, kultur och grupptryck. När det gäller förändring av kost- och 

motionsvanor kan det vara särskilt svårt på grund av att förändringen innebär uppoffringar 

för den enskilde (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). WHO (2015) berör också 

komplexiteten i att arbeta med förändring av kostvanor eftersom våra kostvanor påverkas av 

så många faktorer, ekonomi, matpriser, kulturella traditioner och individuella övertygelser, 

geografi, miljö och socioekonomiska faktorer. 

Personcentrerad omvårdnad   

Att arbeta med förändring av elevers kost- och motionsvanor riskerar också att kränka deras 

rätt att själv bestämma över sitt liv. Elevens autonomi respekteras genom att skolsköterskan 

inte ingriper i elevens liv utan med kompetens informerar på ett bra sätt, utan tvång och ger 

eleven möjlighet att själv välja och istället stärka handlingsförmågan. Att ingripa i någons 

kost- och motionsvanor kan också skapa frustration. Att få höra att ens kost- och 

motionsvanor är dåliga och att de borde förändras för att minska övervikt kan skapa oro, 

ångest och stress som i sig också är dåligt för hälsan (Svederberg, Svensson & Kinderberg, 

2001). När skolsköterskan arbetar personcentrerat är det viktigt att förstå vad eleven har 

omkring sig, dennes livsvärld, för att bemöta eleven där den är och kunna ge stöd vid en 

livsstilsförändring. Inom personcentrerad vård är det skolsköterskan som ska sätta sig in i 

elevens situation och med hjälp av en relation till stödja eleven att se sin egen förmåga till 

förändring (Ekman & Norberg, 2013). 

Familjeperspektiv 

Personcentrerad omvårdnad innebär att skolsköterskan försöker förstå elevens perspektiv, 

vad gäller kost- och motionsvanor, hälsa, ohälsa men även att inkludera vårdnadshavare. 

Familjeperspektivet är en viktig aspekt i skolsköterskans arbete vad gäller omvårdnaden 

(Dahlberg & Segersten, 2010) (Reuterswärd & Lagerström, 2010). Enligt Mäenpää, 

Paavilainen och Åstedt-Kurki (2013) visade det sig att kommunikation skolsköterska och 

familj baseras på de indikationer för ohälsa som skolsköterskan ser i samband med 

hälsoundersökningen/samtalet. För att främja elevers hälsa behöver samarbetet mellan 

skolsköterska och familj utvecklas. Den familjecentrerade omvårdnaden sker i mötet, där det 

sker ett ömsesidigt utbyte av information och kommunikation. Skolsköterskan behöver vara 

delaktig i övervakning av elevens hälsa och utveckling i samverkan med familjen. 

Vårdnadshavare behöver dessutom få större kunskap i vilka hälsorisker som följer av 

övervikt och fetma (Vangeepuram, Ramos, Fei, Fox, Horowitz, Kleinman & Galvez, 2016) 

 

En elev med ohälsa påverkar hela familjen, liksom en familjs ohälsosamma kost- och 

motionsvanor påverkar en elev i stor utsträckning. Det innebär att familjens påverkan på 

elevens hälsa inte alltid är positivt. Familjen är ett system där medlemmarna rör sig mellan 

förändring och stagnation. I vissa lägen ger familjen trygghet och i andra situationer kan 



 

förhållandena inom familjen leda till en osäkerhet. Familjecentrerad omvårdnad innebär att 

se alla familjemedlemmar som en del i det större sammanhanget. Familjen tillsammans har 

mer kraft än summan av de som ingår i familjen och förändringar hos en familjemedlem 

påverkar övriga medlemmar. Alla människor befinner sig i ett större sammanhang, beroende 

av och påverkade av varandras liv (Wright & Leahey, 2013). 

PROBLEMFORMULERING  

Övervikt och fetma har ökat bland barn och ungdomar de senaste tjugo åren. Det 

förebyggande och hälsofrämjande arbetet är viktigt för att motverka denna utveckling. 

Skolsköterskor träffar många barn och ungdomar i skolan i samband med lagstadgade 

hälsobesök. Tillväxtkontroller med viktkontroll och längdmätning och hälsosamtal ingår i 

hälsobesöken. Det finns evidens för att övervikt har samband med kost- och motionsvanor 

och därmed också individens/familjens sociala liv, kulturella och socioekonomiska 

bakgrund. Att påpeka för barn och ungdomar att de har övervikt utifrån vad tillväxtkurvan 

indicerar kan vara känsligt. Att arbeta med förändringar av kost- och motionsvanor riskerar 

också att komma i konflikt med individens självbestämmande och autonomi. Hur 

skolsköterskan hanterar den situation som uppstår under hälsobesöket när tillväxtkurvan 

börjar visa övervikt kan vara avgörande för hur eleven/familjen hanterar den kunskapen. Det 

är därför viktigt att belysa hur skolsköterskan på bästa sätt ska kunna stödja elever med 

övervikt till hälsosammare kost- och motionsvanor. 

SYFTE 

Att studera skolsköterskors erfarenheter av hur de kan påverka elever med övervikt till 

hälsosammare kost- och motionsvanor  

 

 

  

 

 

METOD 

För att beskriva skolsköterskors erfarenheter av hur de kan stödja elever med övervikt till 

hälsosammare kost- och motionsvanor användes kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden 



 

fokuserar på att beskriva hur ett fenomen kan förstås. Det är en beskrivande metod som 

samlar vilka olika erfarenheter som skolsköterskor har inom området (Kvale & Brinkmann, 

2014). Semistrukturerade intervjuer användes för att samla in data till studien. En 

semistrukturerad intervju har delvis öppna frågor för att låta intervjun följa de svar som 

informanten ger (Henricsson, 2012). Kvalitativ innehållsanalys användes vid analys av data 

och i första hand analyserades manifest data. Vid första steget i analysen, genomläsning av 

texten bedömdes dock till viss del det latenta innehållet. Det latenta innehållet är det innehåll 

som kan utläsas mellan raderna, av tonläge och tysta pauser. Ur det latenta innehållet tittade 

forskarna på likheter, skillnader och jämförde intervjuerna. Den delen av analysen blev en 

utvärdering av urvalet (Elos & Kynga, 2008). 

Urval 

Förfrågan om deltagande skickades via e-post till 18 verksamhetschefer inom elevhälsans 

medicinska insats i Sverige, för att inhämta godkännanande att ta kontakt med skolsköterskor 

som kunde tänkas delta i studien. Förfrågan till verksamhetscheferna var slumpmässigt 

framtagna via Google maps. Dessa verksamhetschefer fick ett informationsbrev som bilaga 

då förfrågan skickades ut via e-post (Bilaga 1). Utifrån förfrågan inkom godkännande från 

sex verksamhetschefer med kontaktuppgifter till sex skolsköterskor som tillfrågades om 

medverkan i studien. Informationsbrev (Bilaga 2) med förfrågan om deltagande skickades 

ut via e-post till dessa skolsköterskor. De skolsköterskor som var intresserade att delta i 

studien meddelade sig via e-post eller via telefon. Skolsköterskorna som tackat ja till att 

medverka i studien fick själva bestämma när det passade att bli uppringd och intervjuad av 

författarna.  Lämpligt antal informanter bedömdes vara 6-8 skolsköterskor. Antalet 

begränsades till 6 informanter på grund av omfattningen av aktuellt examensarbete och att 

fokus i den kvalitativa metoden är innehållet, inte mängden data och syftet är inte att 

kvantifiera eller generalisera (Kvale & Brinkmann, 2014). Ett visst strategiskt urval 

eftersträvades för att få en bredd med olika specialistkompetenser och erfarenheter. 

Deltagande informanter hade varit yrkesverksamma som skolsköterskor minst ett år och 

arbetat med elever inom grundskolan i kommunal skola eller friskola. Att författarna valt 

bort gymnasiet och inriktat sig på grundskola, beror på att övervikt hos barn ökar.  

Författarna till föreliggande studie ville undersöka vilken erfarenhet skolsköterskorna har att 

arbeta med detta i tidig ålder. Informanterna hade en ålder mellan 37-63 år och hade varit 

yrkesverksamma som skolsköterskor mellan 2-29 år. Tre av dem hade specialistutbildning, 

relevant för skolsköterskeyrket. En hade specialistutbildning inom öppen hälso- och 

sjukvård och två hade specialistutbildning inom barn- och ungdom. De övriga tre hade 

grundutbildning eller annan specialistutbildning. Det var endast kvinnliga skolsköterskor 

som deltog i studien. 

Datainsamling 

För att ha fokus på syftet användes en intervjuguide (Bilaga 3) som stöd för den 

semistrukturerade intervjun (Henricsson, 2012). Den utarbetades med stöd av 

problemformulering och syfte. Intervjuguiden präglades också av författarnas förförståelse 

av ämnet (Graneheim & Lundman, 2004). 



 

Intervjuguiden bestod av fyra huvudfrågor: hur skolsköterskor arbetar med tillväxtkurva, 

förändring av kost- och motionsvanor vad gäller kost och motion, vilka faktorer 

skolsköterskor anser vara viktiga för att kunna åstadkomma förändring av kost- och 

motionsvanor, vilka faktorer som hindrar och vilka metoder skolsköterskor har använt när 

de anser att de lyckats med förändring av kost- och motionsvanor. Skolsköterskorna fick 

beskrivet för sig vad vi efterfrågade och att de kunde avbryta sin medverkan när som helst 

och att deras personuppgifter skulle avidentifieras. Intervjuerna genomfördes via telefon och 

samtalen spelades in via en applikation som laddades ner i telefonen. Innan intervjun startade 

fick skolsköterskorna lämna ett informerat samtycke till inspelning av intervjun. 

Intervjuerna varade från 12 minuter till 44 minuter. Intervjuerna delades upp mellan 

författarna till studien med tre skolsköterskor var. Innan samtalets slut tillfrågades 

informanterna om godkännande av ytterligare kontakt vid behov av förtydliganden, men 

inga förtydliganden kom att efterfrågas i efterhand. Intervjun kan inte betraktas som ett 

vanligt samtal mellan likställda parter, eftersom det är intervjuaren som kontrollerar och 

begränsar situationen (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Analys 

Vid analys av insamlade data användes kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Med hjälp av vald kvalitativ innehållsanalys utkristalliserades 

kategorier/teman som beskrev olika faktorer kring vad skolsköterskorna ansåg vara viktigt 

för att kunna påverka elevers kost- och motionsvanor. Den kvalitativa analysen har genom 

historien använts för att analysera textmassa eftersom den fokuserar på att vi i 

mellanmänsklig kommunikationen förmedlar en kunskap som kan återfinnas i kontexten av 

datamaterialet. En konventionell innehållsanalys med induktiv ansats används enligt Hsieh 

och Shannon (2005) när syftet med studien är att hitta beskrivningar av ett fenomen vilket 

också var syftet i föreliggande studie. Till skillnad från en analys med deduktiv ansats som 

används när en redan känd teori ska prövas i ett annat sammanhang. Vidare redogör Hsieh 

och Shannon (2005) för ytterligare en typ av innehållsanalys där forskaren söker summera 

och räkna förekomsten av en viss variabel i en text och utifrån detta göra en analys av 

kontexten i materialet. Den kvalitativa innehållsanalysen påbörjades med att 

intervjumaterialet transkriberades ordagrant från det talade ordet till det skrivna. Därefter 

har texterna lästs flera gånger, detta för att kunna få en ökad förståelse för vad som har sagts 

under intervjuerna och få en helhetsbild. I samband med detta första steg analyserades kort 

det latenta materialet utifrån den helhetsbild som visades sig. Det latenta datamaterialet 

antydde att det fanns vissa skillnader i skolsköterskornas förhållning till fenomenet. 

Resterande analys fokuserade på det manifesta datamaterialet. Analysen syftade till att 

beskriva skolsköterskors erfarenheter av hur de kan påverka barns kost- och motionsvanor 

genom att leta efter de faktorer som skolsköterskorna angav som viktiga. De meningsbärande 

meningarna och fraserna markerades och de meningsbärande enheter bedömdes vara de 

delar i textmaterialet som av författarna bedömdes ge relevanta svar på syftet med studien. 

De meningsbärande meningarna färgmarkerades i texten och kopierades över till en tabell. 

Nästa steg var att texten i de meningsbärande enheterna kortades ned utan att ändra 

innebörden, den kondenserades. Den kondenserade texten kodades sen, med det menas att 

innehållet i de meningsbärande enheterna ytterligare förkortades och förenklades. 

Kodningen gjordes utifrån att författarna kunde se fraser med likartad betydelse som 

benämndes med korta kodord. Kodorden relaterade till den kondenserade textmassan 



 

utmynnade i olika grupper av kategorier som sedan förfinades till de fyra huvudkategorierna 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

Av tabellen nedan framgår exempel på de olika stegen i analysprocessen. 

 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad text Kod Kategori  

”Att inte prata om 

att barnet har 

övervikt utan 

samtala kring goda 

kost- och 

motionsvanor.” 

Samtal kring goda 

kost- och 

motionsvanor 

Kost- och 

motionsvanor 

Fokus på kost- och 

motionsvanor inte 

övervikt 

”Att bemöta med 

respekt. Gå 

försiktigt fram. Inte 

pressa, inte komma 

med pekpinnar. 

Framföra saker på 

ett respektfullt sätt.” 

Skolsköterskans 

bemötande, respekt, 

att inte pressa. 

Relation Relation mellan 

skolsköterska, elev 

och vårdnadshavare 

 

 

 

 

 

 

”Att stödja elever 

och föräldrar i att 

kunna reflektera 

över sina kost- och 

motionsvanor.” 

 

”Det är möjligt att 

stärka föräldrarnas 

roll genom 

uppmuntran och 

bekräfta dem i att 

sätta gränser.” 

Stöd att reflektera 

över sina kost- och 

motionsvanor 

 

 

 

Bekräfta, stärka och 

uppmuntra till 

förändring. 

Uppmuntran, 

bekräftelse. 

Hjälp genom 

uppmuntran och 

bekräftelse 

”Föräldrarna 

behöver vara 

delaktiga, 

engagerade och ta 

ansvar för de 

förändringar som 

behöver göras.” 

Föräldrarna 

delaktiga, 

engagerade.   

Föräldrarna 

 

Familjeperspektiv 

 

 

Etiska överväganden 

Enligt (SFS 2003:460) behöver ingen etikprövning göras av uppsats på avancerad nivå på 

grund av att uppsatsen inte betraktas som forskning inom Högskola/Universitet.  Enligt 

Codex forskningsetiska principer (2002) informerades deltagarna om att självständigt ta 

beslut i om de vill medverka i studien. Det innebar att de närsomhelst kunde avbryta sitt 



 

deltagande att medverka i studien utan några negativa följder. Verksamhetschefer och 

deltagande skolsköterskor fick skriftlig information om syftet med studien, intervjuns 

omfattning, beräknad tidsåtgång. Den skriftliga informationen delgavs i god tid så att de 

kunde tänka över sitt beslut kring att delta i studien. Av informationen framgick också att 

det insamlade materialet enbart kommer att användas i föreliggande arbete. Innan 

skolsköterskorna tillfrågades om medverkan inhämtades samtycke från ansvariga 

verksamhetschefer. Att skolsköterskorna efter den skriftliga informationen tackade ja till att 

medverka i studien och därmed deltog bedöms som ett informerat samtycke. De deltagande 

informanternas identitet kommer inte att kunna spåras av innehållet i rapporten. I studien är 

det skolsköterskors erfarenheter av sitt arbete som studeras inte några enskilda barn och 

elever. Av insamlade data framgår inte identitet på varken informanter eller elever då 

exemplen som berörs i resultatet är generella och inte kan härledas till några individer.  

Dessutom användes insamlade data endast i föreliggande studie och förstördes när arbetet 

var färdigställt. Innehållet bedömdes inte innehålla några etiskt känsliga avsnitt som i skulle 

föranlett att informanterna fått ta del av materialet innan publicering. Men deltagarna erbjöds 

att få ta del av det färdigställda materialet. 

 

 

 

  



 

RESULTAT 

 

 

Kategorier  

 

Att ha fokus på kost- och 

motionsvanor 

 

En god relation mellan sköterska, elev 

och vårdnadshavare 

 

Att ge hjälp genom uppmuntran och 

bekräftelse 

 

Att arbeta med familjeperspektivet 

 

 

Att ha fokus på kost- och motionsvanor inte övervikt 

I samband med rutinmässiga hälsobesök gör skolsköterskor tillväxtuppföljning som kan 

indicera på att barnet har övervikt, fetma eller risk för övervikt. Skolsköterskorna uppfattar 

att det är känsligt att informera barnet och vårdnadshavarna om att barnet har övervikt. För 

att lyckas i det hälsofrämjande arbetet nämner skolsköterskorna att det är viktigt att inte 

fokusera så mycket på tillväxtkurvan utan att samtala kring vilka kost- och motionsvanor 

som främjar god hälsa. Det finns risk för att barn och vårdnadshavare upplever att 

skolsköterskan annars kritiserar barnets utseende.  

 

Att inte prata om att barnet har övervikt utan att samtala kring goda kost- och motionsvanor. 

 

Skolsköterskorna anser att det ibland inte finns intresse för att skapa en förändring av kost- 

och motionsvanor på grund av att barn och vårdnadshavare inte är medvetna om övervikten. 

Vårdnadshavare tycker inte att övervikten är ett problem. När vårdnadshavare har denna 

uppfattning av barnets övervikt så uppfattar skolsköterskorna att det blir ett känsligt ämne 

att lyfta med vårdnadshavare. När vårdnadshavare redan innan hälsosamtalet är medvetna 

om att barnet har övervikt är det enkelt att ta upp det som ett problem utifrån tillväxtkurvan. 

Genom att ge samma information till alla elever och vårdnadshavare kring goda kost- och 

motionsvanor och också vara noga med att informera i samtalen att alla får samma 



 

information, säkerställer skolsköterskan att informationen inte utgår ifrån indikationer på 

tillväxtkurvan och behöver då inte påpeka övervikt.  

 

Jag pratar ju matvanor o rörelsevanor o sömnvanor o lek och allt med alla, oavsett hur man 

ser ut, så pratar jag mycket om vanor … så jag liksom säger samma sak till allihop 

En god relation mellan skolsköterska, elev och vårdnadshavare 

Skolsköterskorna beskriver att relationen mellan skolsköterska, elev och vårdnadshavare är 

en förutsättning för att skolsköterskan ska nå resultat i samtalet. För att nå fram med råd och 

stöd behöver budskapet framföras utan att barn eller vårdnadshavare känner sig kränkta, 

genom att gå försiktigt fram och inte pressa för hårt. Genom att ge samma information till 

alla och samtidigt, så tydliggörs att alla behandlas lika. När skolsköterskan är tydlig med att 

alla får samma information behöver inte eleven och vårdnadshavare känna sig utpekad. Det 

är viktigt att bemötandet präglas av respekt och att bevara elevens och vårdnadshavarens 

självbestämmande för att bygga upp en relation. Med återkommande kontakter byggs en 

relation mellan skolsköterska, elev och vårdnadshavare upp. Det är i relationen som präglas 

av respekt och självbestämmande som det ges möjlighet att uppmuntra till förändring. Att 

knyta kontakter, göra sig synlig, erbjuda stöd är inledningen till en längre relation. 

 

Att bemöta med respekt. Gå försiktigt fram. Inte pressa, inte komma med pekpinnar. 

Framföra saker på ett respektfullt sätt. 

 

I samtalet behöver skolsköterskan lyssna in hur elev och vårdnadshavare tänker och ge råd 

utifrån deras behov. Det krävs därför att skolsköterskan är lyhörd för vad eleven har för 

problem. Det kan även vara så att eleven kanske inte behöver gå ner i vikt utan försöka stå 

kvar på den vikten som han eller hon har just nu och istället endast öka i längd. En del barn 

äter stora portioner och inte specifikt mycket socker vilket gör det viktigt med 

individanpassad information.  

 

Många barn som har övervikt äter för mycket mat och har inte problem med t ex hög 

sockerkonsumtion. Då hjälper det ju inte att jag pratar om att det är farligt med socker 

 

I samtal med elever och vårdnadshavare uppfattar skolsköterskorna att det är viktigt att få 

till en diskussion så att vårdnadshavare och elev själva lyfter fram olika sätt att förändra 

kost- och motionsvanor. Motiverande samtal används av skolsköterskorna, men de tyckte att 

metoden är svår. 

 

Skolsköterskorna uppfattar det positivt att vara ute i klass och prata om kost- och 

motionsvanor. De får bra gensvar från eleverna som tycker att det är intressant. Genom att 

träffa eleverna i grupp uppfattar skolsköterskorna att det underlättar relationsbildningen 

mellan elev och skolsköterska inför hälsosamtalet. Undervisningen i blir blev som en 

introduktion till hälsosamtalet. I det individuella hälsosamtalet kan skolsköterskorna anknyta 

den allmänna informationen om hälsosamma kost- och motionsvanor till elevens tankar 

kring hur de kan förändra sina kost- och motionsvanor. Att eleven på så sätt är förberedd på 

innehållet i hälsosamtalet uppfattar skolsköterskorna som stärkande för relationen. Det blir 

tydligt för eleverna att skolsköterskan samtalar kring kost- och motionsvanor med alla 

eftersom alla elever fått samma information i grupp innan.  



 

 

Att prata om goda, regelbundna kost- och motionsvanor som en viktig hälsofrämjande 

faktor… 

  

Skolsköterskorna deltar också på föräldramöten och har där möjlighet att informera om 

hälsosamma kost- och motionsvanor, muntligt och även skriftligt till samtliga 

vårdnadshavare. Skolsköterskorna uppfattar att det är viktigt att alla får samma information. 

Det uttrycktes som en viktig faktor för att skapa en relation byggd på förtroende och respekt. 

När skolsköterskan berättar att alla får samma information kring hälsosamma kost- och 

motionsvanor behöver inte elev eller vårdnadshavare känna sig utpekade. 

 

Ger samma information till alla elever och föräldrar, behandla dem lika. 

Att ge hjälp genom uppmuntran och bekräftelse 

Skolsköterskornas erfarenhet är att de kan hjälpa barn och vårdnadshavare till mer 

hälsosamma kost- och motionsvanor genom att ge uppmuntran och bekräftelse. Ett gott 

bemötande är viktigt, att det inte upplevs som pekpinnar, att ge uppmuntran och att bekräfta 

de goda kost- och motionsvanorna. Vårdnadshavare och barn behöver bestämma sig för att 

göra en förändring och skolsköterskan kan med sitt stöd öka chanserna till att det blir 

långsiktigt. Stödet ska vara inriktat på att uppmuntra goda vanor, ge positiv feedback och 

inspirera till att tänka ut möjliga lösningar. Ett stöd för barn/vårdnadshavare kan vara att 

hjälpa dem att genom reflektion själva hitta lösningar och förbättringsområden. 

 

Att stödja elever och föräldrar i att kunna reflektera över sina kost- och motionsvanor 

 

Skolsköterskorna nämner också att det förekommer att vårdnadshavare söker stöd hos 

skolsköterskan för att förstärka sin föräldraroll. Föräldrarna använder skolsköterskans råd 

som stöd för att förstärka sin egen roll. 

 

Det är möjligt att stärka föräldrarnas roll genom uppmuntran och bekräfta dem i att kunna 

sätta gränser 

Att arbeta med familjeperspektiv 

Skolsköterskorna betonar att vårdnadshavarna behöver vara delaktiga, engagerade och ta 

ansvar för de förändringar som behöver göras. Förändring av kost- och motionsvanor berör 

hela familjen inte bara barnet självt eftersom barn inte själva ansvarar eller styr över sina 

kost- och motionsvanor. För att kunna hjälpa ett barn är det därför viktigt att hela familjen 

gör förändringar. Skolsköterskan behöver därför ha ett familjeperspektiv.  

 

Föräldrarna behöver vara delaktiga, engagerade och ta ansvar för de förändringar som 

behöver göras. 

 

Skolsköterskorna uppger också att föräldraansvaret inte får glömmas bort när det gäller att 

förändra kost- och motionsvanor. De uttrycker sig till och med som att föräldrarnas 

inställning spelar en avgörande roll för om barnet ska kunna ändra sina kost- och 

motionsvanor. Skolsköterskorna påtalar att det aldrig går att tvinga någon till att göra en 



 

förändring. Familjeperspektivet berördes också av skolsköterskorna i de ordalag som berör 

samtal, stöd då de anger att stöd, samtal, uppmuntran och hjälp behöver ges till hela familjen. 

 

Att hela familjen förändrar sin livsstil till att bli mer hälsosam, att familjen gör saker 

tillsammans  

 

Det finns de skolsköterskor som uppfattar att de fick en bättre respons från vårdnadshavarna 

när de gett dem tips om att exempelvis låta barnet vara mer delaktiga i inköp av matvaror. 

Resultatsammanfattning 

Skolsköterskornas erfarenhet var att fokus bör läggas på kost- och motionsvanorna istället 

för barnens övervikt, för att kunna motivera dem till mer hälsofrämjande val. I bemötandet 

av eleverna behöver en bra relation skapas mellan vårdnadshavare, elev och skolsköterska. 

Har skolsköterskan kommit så här långt är det viktigt att inte komma med pekpinnar utan 

uppmuntra och ge stöd i familjens strävan mot en förändring av kost- och motionsvanor. 

Skolsköterskornas erfarenhet var också att det är viktigt att ha ett familjeperspektiv för att 

kunna påverka barns kost- och motionsvanor då barn själva inte helt självständigt råder över 

sina kost- och motionsvanor. Förutsättningen för att kunna hjälpa barnet eller familjen till 

förändrade kost- och motionsvanor är att det finns en god relation. Relationen byggs upp av 

ett respektfullt bemötande där individens självbestämmande tas tillvara. För att motivera 

elev och vårdnadshavare behöver skolsköterskan arbeta med stöd genom uppmuntran och 

bekräftelse. Dessutom framgår det att det är viktigt att fokusera på kost- och motionsvanor 

som främjar hälsa och inte på att ett barn har övervikt som kan leda till ohälsa. 

  



 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Intentionen med innehållsanalysen var från början att analysera endast det manifesta 

innehållet i intervjuerna. I första steget av analysen, genomläsning av de transkriberade 

intervjuerna, utkristalliserades dock en skillnad i skolsköterskornas inställning till 

möjligheten att påverka elevers kost- och motionsvanor. Skolsköterskor uttryckte att arbetet 

med barn med övervikt är svårt och det kunde bekräftas vid bedömning av det latenta 

innehållet i intervjuerna. Det latenta innehållet i dessa intervjuer präglades av en osäkerhet 

som visades sig med mycket trevande svar. Till skillnad från andra skolsköterskor som med 

en säkerhet i rösten kunde redovisa sina erfarenheter kring hur de på ett framgångsrikt sätt 

arbetar med stöd till elever som vill förändra sina kost- och motionsvanor.  Analysen av det 

manifesta datamaterialet mynnade sedan ut i fyra kategorier som skolsköterskorna 

uppfattade som viktiga faktorer för att kunna påverka elever med övervikt till hälsosammare 

kost- och motionsvanor. 

Kvalitativ metod användes för att en djupare förståelse för skolsköterskornas erfarenhet av 

att arbeta med övervikt hos elever. I den kvalitativa forskningsintervjun finns ett socialt spel 

mellan intervjuaren och informanten, meningen är att få en uppfattning och att nå en 

förståelse (Kvale & Brinkmann, 2014). Med delvis öppna frågor eftersträvades också att så 

lite som möjligt påverka informanternas svar och därmed förbättra trovärdigheten i 

resultatet. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) så är sex till åtta skolsköterskor ett lämpligt antal för att 

ha med i en studie. I analysen av det latenta materialet framgick att skolsköterskorna 

uttryckte olika syn på svårigheten att arbeta med elevers kost- och motionsvanor.  

Intervjuerna inleddes med ett neutralt samtal för att göra intervjuare och informanter mer 

avslappnade. Sex kvinnliga skolsköterskor intervjuades, denna intervju utfördes via telefon 

och en applikation som laddats ner för att kunna spela in samtalet.  Det är viktigt att 

författarna har ett aktivt lyssnade på den som blir intervjuad och inte lägger in egna tyckande 

och värderingar i intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014). I detta uppsatsarbete har en 

intervjuguide använts med både öppna frågor och slutna frågor, detta för att syftet ska kunna 

besvaras och för att ge stöd till intervjuaren att hålla sig till ämnet. Exempel på öppen fråga 

är att ”ge exempel” på situationer. Trots liten erfarenhet av forskningsintervjuer så försökte 

författarna skapa goda förutsättningar utifrån den kunskap som vi har fått med oss från 

litteraturen som vi läst. På grund av osäkerhet inför den tekniska lösningen för inspelning av 

intervjuerna testades applikationen innan intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2014) skriver 

att det krävs kunskap om ämnet som ska undersökas för att kunna följa upp informantens 

svar. Med det menar de att det beror på kvaliteten hos intervjuarens färdigheter och 

ämneskunskap.  

Ingen provintervju gjordes innan intervjuerna utfördes med informanterna. Det kan ses som 

en styrka att göra provintervju för att kunna förbättra nästkommande intervju. Orsaken till 



 

att det inte gjordes någon provintervju berodde på att vi inte fick in flera informanter, det 

blev även kort om tid för att hinna klar med studien innan kursen avslutas. En mer rutinerad 

intervjuare hade på ett mer professionellt sätt, med mindre ledande frågor, kunnat 

djupintervjua med ett bredare resultat som följd. Intervjutekniken utvecklades inför intervju 

två och tre. Ett exempel på det är att den mest öppna frågan som i intervjuguiden låg i slutet 

med fördel istället inledde intervjun för att öppna upp intervjun till ett samtal där 

informanterna blev mindre präglade av författarnas förförståelse. Att använda inspelning 

som intervjusätt är bra, då kan intervjuaren lyssna av arbetet många gånger och 

koncentrationen kunde ägnas åt samtalet. 

Under de månader, februari och mars, som författarna arbetat kontinuerligt i föreliggande 

studie har studien även blivit granskad tre gånger av studiekollegor och handledare. Utifrån 

dessa granskningar och feedback har arbetet gått vidare och förbättrats. Fördelen med att 

någon annan läser föreliggande studie är att de ser det skrivna med andra ögon än de som 

arbetar med studien. På så vis kan författarna få hjälp att tänka på flera sätt. I analysen 

användes kvalitativ innehållsanalys för att kunna se en utkristallisering av olika kategorier 

(Graneheim & Lundman, 2004). De meningsbärande enheterna har plockats fram enskilt av 

författarna, som hade intervjuat tre skolsköterskor var. Respektive författare transkriberade 

sina utförda intervjuer. Detta för att den som utfört intervjun lättare transkriberar tonlägen, 

suckar, skratt på ett mer rättvis sätt än den författare som inte utfört just de intervjuerna. Att 

transkribera rådata så snart som möjligt är viktigt då intervjuaren har intervjun i färskt minne 

(Jacobsen, 2007). I analysen har båda författarna läst samtliga intervjuer för att få en 

helhetsbild. För att öka trovärdigheten markerade båda författarna de meningsbärande 

fraserna/meningarna. Det visade sig att författarna i stor utsträckning hade markerat samma 

meningsbärande enheter. Viss komplettering skedde vid jämförelse mellan författarnas 

bedömning men detta säkerställde samtidigt att större delen av datamaterialets 

meningsbärande innehåll sammanställdes. Författarna i föreliggande studie arbetar som 

skolsköterskor och har därmed någon form av förförståelse. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) ökar trovärdigheten när skolsköterskornas egna ord har 

använts som framtagna citat. Det är svårt att generalisera i en kvalitativ studie eftersom det 

är ett litet antal deltagare som ingår i studien. Men i en kvalitativ studie undersöks inte 

kvantiteten utan det är ett fenomen som ska beskrivas (Kvale & Brinkmann, 2014). Trots 

antalet skolsköterskor som ingick i denna studie kan vi se att det som framkom var det som 

utkristalliserade sig i fyra huvudkategorier. I och med det finns det en generaliserbarhet att 

det är så det fungerar ute på skolorna när skolsköterskan träffar elever och vårdnadshavare. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är statistisk generalisering lämplig då 

undersökningspersonerna valts slumpvis och är ett litet antal intervjupersoner ingår. 

Resultatdiskussion 

Resultatet i föreliggande studie visar att skolsköterskornas erfarenhet var att det är känsligt 

att lyfta överviktsproblematik med vårdnadshavare och barn. Resultatet av studien visar 

också att skolsköterskorna därför föredrar att fokusera på behov av förändring av kost- och 

motionsvanor och inte på att barnet har övervikt. De rutinmässiga tillväxtkontrollerna som 

görs i samband med hälsobesöket kan indikera att barnet har övervikt eller fetma men det är 



 

känsligt att påpeka detta för vårdnadshavare och barn. Skolsköterskorna fick ibland en känsla 

av att de la sig i familjen för mycket, men samtidigt såg skolsköterskorna det som sin uppgift 

att lyfta problemet med vårdnadshavare. Dahlberg och Segersten (2010) och Reuterswärd 

och Lagerström (2010) menar att tillväxtkurvan är en viktig indikation på att barnet har 

ohälsosamma kost- och motionsvanor och att en livsstilsförändring behöver göras. Enligt 

Socialstyrelsen och Skolverket (2016) ingår tillväxtkontroller i de hälsobesök som 

elevhälsans medicinska insatser ska göra i samband med de hälsobesök som är reglerade i 

skollagen. Skolsköterskorna i föreliggande studie menar att det är viktigt att fokusera på 

kost- och motionsvanor och inte övervikt. Med stöd av det kan det antas att tillväxtkontroller 

i samband med hälsosamtalet i detta avseende faktiskt riskerar att hindra skolsköterskan i 

hennes syfte att åstadkomma förändring av kost- och motionsvanor om skolsköterskan i 

samband med tillväxtkontrollen påpekar att barnet har övervikt.  

Det kan också antas att användning av tillväxtkurvan som indikation för att ett barn har 

ohälsosamma kost- och motionsvanor riskerar att störa relationen mellan skolsköterska, elev 

och vårdnadshavare. Enligt Svedberg, Svensson och Kinderberg (2001) framkommer att det 

är lätt att vårdnadshavare och elev känner sig kränkta när skolsköterskan tar upp kost- och 

motionsvanor. Ingen vårdnadshavare vill höra att familjen har dåliga matvanor, detta kan 

skapa stress och ångest hos hela familjen.  

Det kan även vara svårt för skolsköterskan att påpeka att eleven riskerar att få sjukdomar 

som diabetes, hjärt- kärlsjukdom, psykisk ohälsa längre fram i livet på grund av dåliga kost- 

och motionsvanor (Snethen & Bromme, 2012). Det bekräftas i föreliggande studie att 

skolsköterskans bemötande ska präglas av respekt och att det är viktig att elev och 

vårdnadshavare inte känner sig kränkta när skolsköterskan förmedlar sitt budskap. För att 

uppnå det behöver skolsköterskan bygga upp en relation där samarbetet leder till att eleven 

blir stärkt i tilltron till sin egen förmåga att åstadkomma förändring av sina kost- och 

motionsvanor. 

Steele, et al. (2011) lyfter i sin studie att det är ett problem att skolsköterskor upplever att de 

har för dålig kunskap kring vad som är goda kost- och motionsvanor för att kunna arbeta 

fullt ut med livsstilsfrågor. I föreliggande studie framkom också att skolsköterskorna tyckte 

att det är svårt att arbeta med förändring av kost- och motionsvanor och att det kan vara svårt 

att hantera det känslomässiga som kan uppstå. Skolsköterskorna uttrycker att det behöver 

finnas en fungerande relation mellan skolsköterska, elev och vårdnadshavare som 

förutsättning för att ett hälsosamtal ska ge effekt på elevens hälsa. För att bygga upp en 

relation behöver skolsköterskan synas och hälsobesöken behöver vara återkommande. 

Relationen behöver enligt skolsköterskorna bygga på respekt så att elevens autonomi 

bevaras. Skolsköterskorna menade att hälsoundervisning i grupp och att ge alla samma 

information om hälsosamma kost- och motionsvanor var en viktig utgångspunkt för det 

individuella samtalet. Det förhållningssättet skulle enligt skolsköterskorna underlätta för 

dem att relatera allmän kunskap kring hälsosamma kost- och motionsvanor på individens 

kost- och motionsvanor och därmed kunna föra ett framgångsrikt samtal kring behov av 

förändring av kost- och motionsvanor med eleven.  

Magnusson, Kjellgren och Winkvist (2012) menar att skolsköterskor ger för mycket 

generella råd kring kost- och motionsvanor och att skolsköterskan behöver vara mer 



 

personcentrerad. Resultatet av denna studie ger stöd för att skolsköterskan kan relatera till 

generella råd om hälsosamma kost- och motionsvanor i det individuella samtalet. Det 

underlättar förhållandet i relationen att eleven och i förekommande fall vårdnadshavaren, 

upplever att alla får samma information och att de därmed inte känner sig utpekade. 

Hälsoundervisning i grupp gör att alla elever får samma information och kan också fungera 

som en förberedelse för eleven inför hälsosamtalet. Genom hälsoundervisningen får eleven 

information om vad kommande hälsosamtal kommer att beröra och får möjlighet att fundera 

på sitt förhållande till hälsa och de egna kost- och motionsvanorna. Skolsköterskorna 

framhåller också att relationen ska präglas av lyhördhet för individens behov. Enligt Ekman 

och Norberg (2013) innebär personcentrerad omvårdnad att skolsköterskan sätter sig in i 

individens behov utifrån ett livsvärldsperspektiv. Vårdaren ska med hjälp av en relation till 

patienten stödja denne att se sin egen förmåga till förändring.  Som tidigare nämnts kan 

författarna av föreliggande studie konstatera att användning av tillväxtkurvans indikationer 

om övervikt som underlag för samtal kring elevens kost- och motionsvanor är negativt för 

relationen mellan skolsköterska och elev.  

Golsäter (2012) menar att hälsoverktyg med fördel ska användas som underlag för 

hälsosamtalen. Med verktyg menar Golsäter (2012) en hälsoblankett som ifylls av elev och 

vårdnadshavare, innan hälsobesöket som innefattar ett hälsosamtal. Föreliggande studie 

bekräftar att hälsoverktyg med fördel ska användas som stöd i hälsosamtalet och att det 

hjälper skolsköterskan att i samverkan med elev och vårdnadshavare gå igenom elevens 

kost- och motionsvanor och öppna upp för samtal kring förändring av dessa.  

Enligt Ivarsson, Krylborn och Lycke, (2013) är motiverande samtal en metod där fokus ska 

ligga på patientens egen förmåga. Skolsköterskans bemötande ska präglas av ett reflektivt 

lyssnande och ett accepterande, personcentrerat förhållningssätt där elevens 

självbestämmande får råda. Studiens resultat bekräftar att motiverande samtal kan fungera 

som metod inom skolsköterskans arbetsområde eftersom det framkommer att 

skolsköterskorna anser att uppmuntran och bekräftelse är viktiga i samtalet med eleven och 

vårdnadshavare.  Men för att åstadkomma förändring kan författarna dra slutsatsen att 

motiverande samtal som metod kan vara svår att använda vid enstaka kontakter och fungerar 

bättre vid återkommande samtal. Genom att uppmuntra goda vanor, ge positiv feedback och 

leda eleven och vårdnadshavare till reflektion över de egna kost- och motionsvanorna anser 

skolsköterskorna att de kan nå resultat.  Skolsköterskornas erfarenhet var att det inte alltid 

finns intresse för att skapa en förändring av kost- och motionsvanor, mest beroende på att 

man inte ser övervikt som ett problem. Ivarsson, Krylborn och Lycke, (2013) anser att det 

med hjälp av motiverande samtal går att skapa intresse för att vilja förändra sina kost- och 

motionsvanor trots att personen inte är helt motiverad ännu. Därför konstateras också att 

skolsköterskan behöver ha återkommande hälsosamtal för att åstadkomma förändring av 

elevers kost- och motionsvanor. Under de tre hälsobesök som regleras i skollagen etableras 

inte den relation och det samspel som krävs i det hälsofrämjande arbetet. 

Skolsköterskornas erfarenhet visade att vårdnadshavare behöver vara delaktiga, engagerade 

och ta ansvar för de förändringar som behöver göras när det gäller kost- och motionsvanor. 

Samarbete mellan skolsköterska, vårdnadshavare och elev lyfts fram som viktig i arbetet. 

Det förekommer att vårdnadshavare inte är intresserade av att ha en samverkan med 

skolsköterskan och att vårdnadshavare misstror skolsköterskans kunskap om att arbeta 



 

förändring av kost- och motionsvanor. Andra vårdnadshavare tar själva kontakt med 

skolsköterskan för att få hjälp med att stärka sin föräldraroll, för att kunna göra en förändring. 

En stor del av barnets livsvärld och sammanhang kan ses i familjeperspektivet. Eftersom ett 

barns kost- och motionsvanor är starkt präglade av det sociala sammanhang barnet lever i 

och de familjeförhållanden som råder behöver skolsköterskan involvera hela familjen i 

relationen. Den personcentrerade omvårdnaden som berör barn behöver utökas till att vara 

familjecentrerad. Skolsköterskan är viktig som stöd för en elev som vill förändra sina kost- 

och motionsvanor särskilt i händelsen att familjens ohälsosamma kost- och motionsvanor 

hindrar eleven. Skolsköterskor behöver därför involvera vårdnadshavare och närstående i 

det hälsofrämjande arbetet och söka göra dem så delaktiga och engagerade som möjligt. 

Skolsköterskorna ansåg att det var positivt att komma ut i klass och prata om hälsosamma 

kost- och motionsvanor. Skolsköterskan informerade om vad som är viktigt att fokusera på 

när någon vill göra en förbättring av hälsan. Det kunde vara att försöka få viktökningen att 

avstanna samtidigt som längdtillväxten fortgår, så att övervikt eller fetma minskar. I en 

studie som gjorts lyfter författarna fram att det är svårt att få till en förändring om 

skolsköterskan använder generella metoder då det gäller kost och motion. Det framkom 

också att skolsköterska behöver god kunskap inom området vad gäller hälsosamma kost- 

och motionsvanor (Magnusson, Kjellgren & Winkvist, 2012). Hälsoundervisning i grupp 

kan ändå vara ett första steg för att ge eleven eller vårdnadshavare möjlighet att själva vända 

sig till skolsköterskan för att få råd och stöd utifrån utökad kunskap. Värdegrunden i 

omvårdnad (Högskolan Skövde, 2015) handlar till stor del att inge hopp och stärka 

patientens egen förmåga till förändring. I allmän hälsoundervisning och i individuella 

hälsosamtal anser författarna därför att det är viktigt att inge hopp och förmedla till eleverna 

att de faktiskt har ett eget val och möjlighet att påverka sitt eget liv och sin situation. 

Med hjälp av den kvalitativa innehållsanalysen utkristalliserades fyra huvudkategorier. 

Författarna kan dock se ett nära samband mellan kategorierna med stöd av den 

omvårdnadslitteratur som studien vilar på. Skolsköterskor behöver i sitt hälsofrämjande 

arbete ha ett familjecentrerat förhållningssätt där inte bara eleven utan dess familj involveras 

eftersom familjen är en stor del av ett barns sammanhang och livsvärld. Eleven och dess 

familj behöver bemötas med respekt för självbestämmande och autonomi och mötet ska 

präglas av uppmuntran och bekräftelse av den egna förmågan. Ett sätt att visa respekt är att 

fokusera på hälsofrämjande kost- och motionsvanor, inte övervikt, eftersom det riskerar att 

upplevas som kritik riktad till elevens person. 

Konklusion 

Föreliggande studie visar att skolsköterskorna anser sig kunna påverka elevers övervikt 

genom att arbeta med förändring av kost- och motionsvanor. Skolsköterskornas erfarenhet 

var att eftersom barn inte själva bestämmer över sina kost- och motionsvanor, utan lever i 

ett familjesammanhang där vårdnadshavare styr familjens kost- och motionsvanor är det 

viktigt att involvera hela familjen för att få till en bestående förändring.  En god relation 

mellan skolsköterska, elev och vårdnadshavare som bygger på respekt, självbestämmande 

och autonomi är en förutsättning för att i hälsosamtalet komma fram till behov av 

förändringar som eleven upplever att den själv tar beslut om. Skolsköterskornas erfarenhet 

var också att det är viktigt att fokusera på kost- och motionsvanor istället för övervikt. 



 

Genom att göra det visar skolsköterskorna respekt och tar hänsyn till elevens integritet. En 

slutsats är också att ett hälsoenkät som identifierar och kartlägger elevens kost- och 

motionsvanor kan vara en bra utgångspunkt i ett hälsosamtal. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

I Skolsköterskans uppdrag ingår att arbeta på gruppnivå med information och undervisning 

och att arbeta på individnivå med hälsobesök. I hälsobesöken ingår hälsosamtal och 

inriktningen ska vara att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Tillväxtkontroller i 

samband med hälsobesök hos skolsköterska, indicerar övervikt och fetma hos eleven. 

Hälsobesöket kan förberedas genom att informera vårdnadshavare om innehållet och att 

syftet är att ge stöd till hälsosamma val. Om skolsköterskan informerar och undervisar 

eleverna i grupp kring vad som är hälsosamma kost och motionsvanor innan hälsobesöket 

kan skolsköterskan anknyta till den allmänna informationen i hälsosamtalet genom att söka 

samtala kring elevens egna kost- och motionsvanor. I hälsobesök och hälsosamtal kan 

konstateras, utifrån föreliggande studies resultat, att skolsköterskans förhållningssätt i mötet 

med elev och dennes familj har betydelse för resultatet. Skolsköterskans förhållningssätt ska 

präglas av respekt och att bevara självbestämmande, integritet och framförallt bygga på en 

relation. En familjecentrerad omvårdnad tar hänsyn till hela familjens livsvärld för att söka 

förstå var och ens unika behov av stöd. I de hälsoenkäter som används av skolsköterskor 

inför hälsobesök ingå en del frågor kring kost- och motionsvanor. Att utveckla 

hälsoenkäterna som formulär för kartläggning av barnets kost- och motionsvanor skulle 

kunna underlätta skolsköterskans hälsofrämjande arbete.  
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      Bilaga 1 

Information om genomförande av studie angående barn och ungdomars livsstil 

Skolsköterskan har ett uppdrag att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. I detta ingår 

bland annat att försöka påverka barnens livsstil i en hälsosam riktning. De senaste årtiondena 

har övervikt ökat markant bland barn och ungdomar. Skolsköterskan arbetar med att följa 

barns tillväxt och kan se när barnen börjar utveckla övervikt, men svårigheten är att få barnen 

och deras vårdnadshavare att se det som ett problem och att lyckas med arbetet kring 

livsstilsförändringar. För att få veta mer om hur skolsköterskan kan arbeta med dessa elever 

på ett framgångsrikt sätt, behövs mer efterforskning inom området.  

Undertecknade önskar Ditt godkännande av att skolsköterskorna i din verksamhet deltar i 

denna studie. Datainsamlingen kommer att genomföras i form av telefonintervjuer med 

skolsköterskor i grundskolan, i olika kommuner. Intervjuerna kommer att spelas in, dessa 

inspelningar kommer efter att studien är klar och godkänd, att förstöras. Det är enbart vi och 

vår handledare som kommer ha tillgång till grundmaterialstexten från intervjuerna. Intervjun 

kommer att ske under ett tillfälle och vi beräknar att det kommer ta ca 45 minuter som längst. 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att deltagaren 

behöver uppge varför. Alla uppgifter skolsköterskor lämnar kommer att behandlas med strikt 

konfidentialitet. I den färdiga uppsatsen kommer inte deltagarna att kunna spåras. 

Skolsköterskorna kommer att få lämna ett samtycke till medverkan i studien.  

Syftet med studien är att studera skolsköterskans upplevelse av att arbeta med förändring av 

elevers livsstil. Resultatet ska kunna användas och komma till nytta för våra kurskamrater 

på skolsköterskeutbildningen, men även till verksamma skolsköterskor. Om du är intresserad 

kommer vi gärna att delge dig resultatet.  

Önskar du ytterligare information kontakta oss gärna! 

 

Med vänliga hälsningar  

 

 

Maria Englund    Marie-Louise Öbrell  
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E-post: stina.thorstensson@.his.se   
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Information om genomförande av studie angående barn och ungdomars livsstil 

Skolsköterskan har ett uppdrag att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. I detta ingår 

bland annat att försöka påverka barnens livsstil i en hälsosam riktning. De senaste årtiondena 

har övervikt ökat markant bland barn och ungdomar. Skolsköterskan arbetar med att följa 

barns tillväxt och kan se när barnen börjar utveckla övervikt, men svårigheten är att få barnen 

och deras vårdnadshavare att se det som ett problem och att lyckas med arbetet kring 

livsstilsförändringar. För att få veta mer om hur skolsköterskan kan arbeta med dessa elever 

på ett framgångsrikt sätt, behövs mer efterforskning inom området. Vi är två studenter från 

specialistutbildningen till skolsköterska som tänkt beskriva skolsköterskors upplevelser 

kring att arbeta med dessa frågor. 

Du tillfrågas i detta brev om att delta i vår studie. Studien kommer att genomföras via 

telefonintervjuer med skolsköterskor inom grundskolan, i olika kommuner. Din 

verksamhetschef har gett sitt godkännande till att du tillfrågas om deltagande i studien. Vi 

vill gärna intervjua dig om dina erfarenheter inom detta område. 

Intervjun kommer att spelas in vi telefon. Dessa inspelningar kommer efter att studien är 

färdig och godkänd att förstöras. Det är enbart vi och vår handledare som kommer ha tillgång 

till grundmaterialstexten från intervjuerna. Det kommer inte vara möjligt att identifiera vad 

just du har sagt i sammanställningen av resultatet. Intervjun kommer att ske under ett tillfälle 

och beräknas ta 45 minuter som längst. Någon av oss kommer att kontakta dig via telefon 

eller mejl inom några dagar för att boka in en dag och tid som passar för dig. 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att deltagaren 

behöver uppge varför.  

Syftet med studien är att studera skolsköterskans upplevelse av att arbeta med förändring av 

elevers livsstil. Resultatet ska kunna användas och komma till nytta för våra kurskamrater 

på skolsköterskeutbildningen, men även till verksamma skolsköterskor. Om du är intresserad 

kommer vi gärna att delge dig resultatet.  

Med detta brev följer ett svarsbrev för skriftligt samtycke som du sänder tillbaka, svar vi e-

post går också bra.  

Med vänliga hälsningar  

 

Maria Englund    Marie-Louise Öbrell  

E-post: a15maren@student.his.se   E-post: a14marob@student.his.se 

Tel: 070-56 29 190   Tel: 073-18 12 076 

 

Handledare för studien är 

Stina Thorstensson, lektor i omvårdnad 

Institutionen för hälsa och lärande vid Högskolan i Skövde  

E-post: stina.thorstensson@.his.se  
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

 Hur länge har du arbetat som skolsköterska? 

 Vilka årskurser? 

 Utbildning? 

 Hur gammal är du? 

 

 Vad gör du/hur gör du när du träffar en elev som har en tillväxtkurva som indicerar 

övervikt eller fetma?  

o Informerar du eleven om kurvan? visar du kurvan? 

o Informerar du vårdnadshavare? Hur? 

 

 

 Har du uppfattat att det är en svårighet att konfrontera elev och vårdnadshavare med 

övervikt? Har du erfarit att elever/vårdnadshavare är kritisk till vägning och att vi 

följer barnets tillväxt? 

 

 Hur kopplar du ihop tillväxtuppföljning med behov av förändring av kost- och 

motionsvanor? 

 

 Hur arbetar du med förändringar av kost- och motionsvanor (kost, motion)? 

 Allmän information till alla? 

 Riktade insatser till dem som du bedömt behöver det? 

 Hur identifierar du i så fall dem som har behov? 

 Hälsoundervisning på gruppnivå till alla? Eller bara till identifierade 

individer, i grupp?  

 Någon individuell hälsoundervisning? Till alla? Till identifierade 

elever? 

 Samtalsmetod? 

 

 Berätta om något fall där du tycker att du har lyckats få en elev och/eller 

vårdnadshavare att inse att de behöver ändra kost- och motionsvanor som tidigare 

inte haft den insikten... Hur har du gjort då? Hur har du gjort för att lyckas med det? 

Vilka metoder har då använts?  

 

 Vad anser du är viktiga faktorer för att du som skolsköterska ska kunna hjälpa/stödja 

eleven/vårdnadshavare till en förändring av kost- och motionsvanor?  

 Faktorer som främjar förändring 

 Faktorer som hindrar förändring 


