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Bakgrund: Övervikt och fetma bland barn är en av de största folkhälsoutmaningarna på 

2000-talet och sprider sig som en epidemi i välfärdsländer. Preventivt hälsoarbete ger en 

möjlighet att identifiera tidig övervikt och kunna sätta in åtgärder som hälsosamtal och 

rådgivande samtal i tid. Skolsköterskan en viktig roll i att upptäcka övervikt och fetma hos 

barn i lågstadiet. Tidigare forskning har visat att föräldrarnas inställning och familjens 

livsstil har en stor inverkan på barnets övervikt. Syfte: Syftet med studien var att belysa 

skolsköterskors erfarenheter av föräldrars reaktioner vid samtal om barnets övervikt eller 

fetma i lågstadiet. Metod: Data analyserades genom innehållsanalys med en induktiv ansats. 

Nio intervjuer med skolsköterskor genomfördes. Resultat: Ur analysen framkom tre 

kategorier; förnekar situationen, förolämpad förälder, öppenhet för vägledning med sex 

underkategorier. Konklusion: Skolsköterskor möter ständigt olika reaktioner från föräldrar 

till barn med övervikt eller fetma. Då ämnet upplevs som svårt och känsligt att samtala om 

finns ett stort behov av professionell handledning för att i framtiden känna sig säker och 

trygg i sin profession.  
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Background: Childhood obesity is a major public health challenge in the 2000s and has 

spread like an epidemic in welfare countries. Preventive health work provides an opportunity 

to identify early overweight cases. This enables early action to be put into place such as 

health consultations and consultative conversations in time. Therefore, the school nurse has 

an important role in the detection of overweight and obesity among children in primary 

school. According to previous research, both parental attitude and lifestyle has a big impact 

on child obesity. Aim: The aim of this study was to elucidate the school nurses ' experiences 

of parents' reactions when talking about the child in primary school being overweight or 

obese. Method: Data was analyzed by qualitative content analysis with an inductive 

approach. Nine interviews with school nurses were conducted. Results: Three categories 

appeared from the analysis; denies the situation, offended parent and transparency for 

guidance, with six subcategories. Conclusion: The school nurses will constantly meet 

different reactions from parents of children who are overweight or obese. Since the subject 

is perceived as difficult and is a sensitive issue to discuss, a large amount professional 

guidance is required for (school nurses) to feel safe and secure in their profession. 
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INLEDNING 

Barnfetma är en av de största folkhälsoutmaningarna på 2000-talet (World Health 

Organisation (WHO) (2014) och sprider sig som en epidemi i välfärdsländer. Svenska barn 

väger allt mer och i dag har vart femte barn övervikt och förekomsten är vanligare i 

socioekonomiskt svaga grupper. Det förefaller inte fastställt att ett barn som är knubbigt före 

fem års ålder behöver bli överviktigt som vuxen. Däremot har två av tre barn med övervikt 

i 10 - 13-årsåldern det även som vuxen (Svenska livsmedelsverket, 2014). Det är därför 

viktigt att medvetandegöra föräldrar till barn med övervikt redan på lågstadiet. Preventivt 

hälsoarbete ger skolsköterskan en möjlighet att identifiera tidig övervikt och i tid sätta in 

åtgärder som hälsosamtal och rådgivande samtal (Söderlund, Malmsten, Bendsten & 

Nielsen, 2010). Hälsosamtal med föräldrar om barnets övervikt kan vara både svårt och 

känsligt då reaktionerna kan variera. Detta ställer krav på skolsköterskan att kunna 

kommunicera och förmedla informationen på ett korrekt och respektfullt sätt. Målet med 

denna studie är därför kunskapsutveckling gällande skolsköterskans samtal om barnets 

övervikt med föräldrar för att adekvat kunna möta deras reaktioner. 

 

BAKGRUND 

Övervikt och fetma bland barn  

Alla människor under arton år definieras som barn. Det är barnets föräldrar som är ansvariga 

och alla barn har rätt till en god hälsa och till sjukvård. Inget barn ska diskrimineras och alla 

är lika mycket värda. Det som är bäst för barnet ska alltid vara det som i första hand 

prioriteras (Unicef, 2014). Risken att utveckla barnfetma ökar i de samhällen där det finns 

stor tillgång på energi och fettrik kost, där hög fysisk aktivitet inte är nödvändig samt 

familjens socioekonomiska förutsättningar (Statens Beredning för medicinsk Utvärdering 

(SBU) (2002). Övervikt som barn är en predisponerad riskfaktor för övervikt i vuxen ålder 

(Söderlund et al., 2010). En stor del medicinska och psykologiska risker är associerade med 

barnfetma så som kardiovaskulära sjukdomar, steatos samt insulinresistens och diabetes typ 

2. Bland barn i lägre skolåldern är vart femte barn överviktigt och av dessa har fem procent 

fetma (Utvärdering- och forskningssekretariatet, 2013). Övervikt och fetma beror till största 

del på att intaget av kalorier är större än förbrukningen av dessa. Svenska barn är idag mindre 

fysiskt aktiva än tidigare, men det är ännu inte klarlagt vilken faktor som påverkar övervikten 

mest, fysisk inaktivitet eller osunda kostvanor. Morawska och West (2012) menar att 

föräldraskap och andra familjefaktorer kan förklara hur övervikten utvecklas och hur den 

fortsätter i vissa familjer. Skolan är en viktig miljö för att lägga grunden till sunda hälsovanor 

eftersom den når alla barn, oavsett social bakgrund men också för att en tredjedel av dagens 

måltider serveras där (Utvärdering-och forskningssekretariatet, 2013).  

Body Mass Index (BMI) är ett mått på relativ vikt för längd och har egentligen ingen 

fysiologisk betydelse. BMI är beroende av barnets ålder och utvecklingsnivå då det påverkas 
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av de normala förändringar som sker i barnets kroppsammansättning (Hagenäs, 2012). 

Standarden för BMI-kurvans utveckling visar barnets fysiologi. För vuxna markeras 

gränserna för övervikt och fetma med värdena 25 och 30, men för barn har det extrapolerat 

nedåt i åldrarna för definitionen övervikt och fetma (a.a.). För exempelvis en tioårig flicka 

går gränsvärdet för övervikt vid BMI 20 och för fetma vid BMI 24 (SBU, 2002). Dessa 

nivåer kallas ISO-BMI och genom detta erhålls en internationell standard oberoende av 

population (Hagenäs, 2012). BMI-måttet tar heller inte hänsyn till hur fettet är fördelat i 

kroppen eller hur den relativa andelen muskler i förhållande till fett ser ut. Detta är en 

nackdel då tidigare forskning visat att sjukdomar relaterade till fetma är högre när fettmassan 

är belägen på bålen och inne i buken (Utvärdering- och forskningssekretariatet, 2013). 

Elevhälsan 

Den 1 juli 2011 trädde skollagen (SFS 2010:800) i kraft och där sammanfördes de 

specialpedagogiska insatserna, skolhälsovården samt den särskilda elevvården ihop i en 

samlad elevhälsa. I den samlade elevhälsan ingår de psykologiska, medicinska, psykosociala 

samt specialpedagogiska insatserna, vilka ska stödja elevens utveckling mot utbildningens 

mål. Elevhälsan arbetar efter FN:s barnkonvention, vilken är vägledande i arbetet för barns 

rättigheter (a.a.). Konventionen handlar om alla barns lika rätt att få sina grundläggande 

behov och rättigheter tillgodosedda (Socialstyrelsen, 2014). Tillsammans med 

representanter för elevhälsans yrkesföreträdare har Socialstyrelsen och Skolverket 

identifierat viktiga områden för elevhälsans insatser. Dessa områden är psykisk ohälsa, 

skolfrånvaro och levnadsvanor (a.a.). 

I Skollagen (SFS 2010:800) nämns elevhälsans medverkan i arbetet kring det individuellt 

inriktade arbetet samt arbetsmiljö, värdegrund och kränkande behandling. Elevhälsan har ett 

ansvar att identifiera och undanröja hinder för varje elevs lärande och utveckling och dess 

hälsofrämjande arbete. Detta syftar till att stärka eller bibehålla människors psykiska, fysiska 

och sociala välbefinnande. Elevhälsan har även del i undervisning om livsstilsrelaterad 

ohälsa, jämställdhet, sex och samlevnad samt tobak, alkohol och andra droger 

(Socialstyrelsen, 2014). 

I skollagen (SFS 2010:800) anges att varje elev i grundskolan, grundsärskolan och 

specialskolan ska erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. 

Varje elev i sameskolan ska erbjudas minst två hälsobesök som innefattar allmänna 

hälsokontroller. Hälsobesöken ska vara jämnt fördelade under skoltiden. Eleven ska 

dessutom mellan hälsobesöken erbjudas undersökning av syn och hörsel och andra 

begränsade hälsokontroller (a.a.). Förutsättningar ges då i hälsobesöket att undanröja hinder 

för lärande, stödja elevernas utveckling mot målen samt forma det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet (Socialstyrelsen, 2014). 

För eleverna i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, 

gymnasieskola och gymnasiesärskola ska det finnas elevhälsa som ska omfatta medicinska, 

psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För de medicinska, 

psykologiska och psykosociala insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare, 

skolsköterska, psykolog och kurator (SFS 2010:800). Utöver skollagen (SFS 2010:800) styrs 

elevhälsan av ett flertal styrdokument som bland annat patientsäkerhetslagen (SFS 
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2010:659), Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763), patientdatalagen (SFS 2008:355) 

och offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). 

Skolsköterskans funktion och ansvar 

I kompetensbeskrivningen för skolsköterskor (Riksföreningen för skolsköterskor och 

Svensk sjuksköterskeförening, 2011) finns skolsköterskans uppdrag beskrivet. 

Skolsköterskans kompetens beskrivs där utifrån tre huvudområden; omvårdnadens teori och 

praktik, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap. I omvårdnadens teori och 

praktik ingår att främja elevens och förälderns delaktighet, identifiera behov, visa 

respektfullt bemötande samt utföra och planera undersökningar och behandlingar utifrån sitt 

eget kompetensområde. I forskning, utveckling och utbildning ska skolsköterskan hålla sig 

uppdaterad på forskning på nationell och internationell nivå samt ha förmåga att kunna 

implementera denna i verksamheten. I ledarskapet bör skolsköterskan kunna undervisa samt 

handleda eleven, föräldrar, studenter, kollegor samt annan personal inom skolan. I bakgrund 

till sitt uppdrag i organisationen ska skolsköterskan styra, följa upp, utveckla och 

dokumentera verksamheten. Samverkan och initiera nya kontakter i syfte att utveckla 

verksamheten är aspekter i ledarskapet som även ingår i skolsköterskans uppdrag (a.a.).  

Skolsköterskans förebyggande arbete handlar om att minska risk för ohälsa och riskfaktorer 

samt stärka skyddsfaktorer (Socialstyrelsen, 2014). I hälsobesöket ingår att bedöma elevens 

hälsotillstånd, tillväxt, utveckling samt inlärning. Skolsköterskan kan med sin kunskap och 

kompetens inom hälsa vara ett stöd i undervisningen inom dessa områden. Det är viktigt att 

skolsköterskan har ett empatiskt förhållningssätt samt en medvetenhet om sina egna 

värderingar kring övervikt, fetma och undervikt, då avvikande längd, vikt eller BMI kan bero 

på flera orsaker. Elever och föräldrar ska, oberoende på vad tillväxtutvecklingen visar, 

bemötas med stor respekt och så långt som möjligt tala om elevens förutsättningar att 

förändra sina levnadsvanor utan att fokus läggs på elevens vikt (Socialstyrelsen, 2014). I det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet med barn och ungdomar har skolsköterskan en 

viktig roll. Otillräcklig kunskap är relaterad till brister i processen att använda barn och 

föräldrars styrkor och kunskaper (Magnusson, Kjellgren & Winkvist, 2012). 

Hälsosamtal 

Hälsosamtalet är en del av skolsköterskans och elevhälsans förebyggande och 

hälsofrämjande arbete (Socialstyrelsen, 2014). Samtalet ska innehålla information, 

utbildning och lärande utifrån elevens behov och ska ge möjlighet till reflektion av 

möjligheter till hälsosamma val. Hälsosamtalet syftar även till att ge eleven möjlighet att 

berätta om svårigheter i hemmet eller i skolan, såsom kränkande behandling. Det är 

betydelsefullt att skolsköterskan har ett nära samarbete med föräldrar och elev. Inför 

hälsosamtalet kan det med fördel skickas ut hälsoformulär som besvaras av elev och förälder. 

Formuläret kan användas som ett verktyg till att strukturera och underlätta det individuella 

samtalet, genom att obekväma frågor normaliseras eftersom alla förväntas svara på dem. 

Större förutsättningar ges även att anpassa samtalet efter eleven eller förälders egna behov 

(a.a.). 

I hälsosamtalet kan skolsköterskan främja sunda matval och ökad fysisk aktivitet genom att 

samtala om hälsofrämjande livsstil vid varje ordinarie besök (Socialstyrelsen, 2014). Detta 
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kan utgöras av information om varierad kost eller vikten av att äta frukost, lunch, middag 

och kvällsmat för att få i sig hela behovet av näringsämnen och i tillräcklig mängd. Samtalet 

ska utgå ifrån elevens egna behov och uppfattning samt dennes motivation till förändring. 

Samtal med barnets föräldrar tenderar att ha större effekt då de ansvarar för inköp av den 

mat som serveras utanför skolan. Detta ställer krav på skolsköterskan och specifik kunskap 

ställs på kompetens om fysisk aktivitet och kosthållning. Samtal om goda matvanor innebär 

framför allt att ge stöd och verktyg till familjen för att främja till en livsstilsförändring 

(Socialstyrelsen, 2014). 

Skolsköterskan har en idealisk position för att kunna arbeta preventivt med barn som har 

övervikt och dess föräldrar (Jacobson & Melnyk, 2012). Ofta är skolsköterskan den första 

kontakten till föräldrar om barnets övervikt (Stewart, 2008). De hälsobefrämjande åtgärder 

som behöver genomföras är i första hand familjebaserade och fokuserar inte på barnet självt . 

Många skolsköterskor vill arbeta mer hälsofrämjande och förebyggande samt vara mer aktiv 

och delaktig i skolans hälsoutbildning (Markkula & Hellström Muhli, 2013). Flertalet 

vårdnadshavare önskar en tydlig och närvarande skolsköterska (Stenhammar, 2011) Detta 

kan skolsköterskan kombinera genom att underlätta för föräldrar att dra en gräns för barnets 

intag av mat samt fysisk aktivitet genom stödjande gruppsamtal vid föräldramöten. 

Skolsköterskan behöver lyssna aktivt på vad föräldrarna säger och inte koncentrera sig på 

hur eller vilket svar som förväntas (Stewart, 2008). Det är viktigt att det som föräldrarna 

framhåller bekräftas av skolsköterskan för att inte några missförstånd dem emellan ska 

kunna uppstå. Skolsköterskan behöver övertyga sig själv om att det som föräldrarna tänker 

och förstår om sitt barns övervikt framkommer. Detta genom att ställa öppna frågor som inte 

kan besvaras med ”ja” eller ”nej”. För att förvissa sig om att föräldrarna har förstått och 

uppfattat vad som framkommit vid samtalet ska skolsköterskan be att det som sagts 

återberättas av föräldrarna. Skolsköterskan kan bekräfta informationen samt förtydliga det 

som sagts vid samtalet genom att skicka med skriftlig information hem (a.a.). 

Stora krav ställs på sjuksköterskors kunnande eftersom patient och familj förväntar sig att 

sjuksköterskan innehar kompetens (Travelbee, 2010). I ett samtal där det diskuteras ett 

känsligt ämne är det betydelsefullt att sjuksköterskan närmar sig patienten och dess familj 

med respekt och förståelse. Sjuksköterskan bör vara medveten om sin egen förförståelse och 

detta kan uttryckas genom ett samspel som uppnås genom människa till människa. Samspelet 

mellan olika parter blir uppfyllt av den sjuksköterska som innehar och brukar en 

disciplinerad förhållning till problemet i kombination med en terapeutisk inställning till 

jaget, det vill säga, en logisk metod att närma sig problemen (a.a.). 

För att kunna genomföra hälsosamtal med föräldrar behövs bland annat kunskap inom 

hälsopedagogik, beteendepedagogik och samtalsteknik (Socialstyrelsen, 2014). En del i 

detta kan vara Motiverande samtal (MI), vilket går ut på att få till stånd en atmosfär runt 

samtalet som leder föräldern eller barnet in i nya tankebanor runt problemet (Holm Ivarsson, 

2010). Detta ger ett vidgat perspektiv samt möjlighet att finna nya vägar till problemets 

lösning. Metoden innebär att förälderns eller barnets syn på situationen är i fokus, inte 

skolsköterskans. Samtalstekniken är målinriktad och skolsköterskan har förändring som 

slutmål. Allt måste dock ske med största respekt och i barnet eller dess förälders takt. Fokus 

ska ligga på att utforska motivation till förändring (Holm Ivarsson, 2010). 

Att använda MI i samtalet med föräldrarna kan hjälpa föräldern till förändring genom 

motivation, exempelvis med livsstilsförändringar eller kontakt med överviktsteamet (Holm 
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Ivarsson, 2010). Förhållningssättet är avgörande för fortsatt kontakt och skolsköterskan bör 

tydligt visa respekt och förståelse för att föräldern är den som är expert på barnet. Enligt 

Stewart (2008) är det av betydelse att skolsköterskor får möjlighet att träna sig i att samtala 

om övervikt och dess konsekvenser. Detta för att lära sig viktiga färdigheter för samtalet och 

erhålla ett självförtroende för att kunna möta föräldrarna på bästa vis.  

Familjefokuserad omvårdnad  

Ett barn bör inte bara ses som en enskild individ utan som en del av en familjekonstellation. 

Omvårdnad av ett barn omfattar även omvårdnad av barnets familj. Det är därför viktigt att 

skolsköterskan förvärvar sig kunskap om hur hela familjen kan påverkas om ett barn har 

övervikt eller fetma. Därför behöver föräldrar vara delaktiga i omvårdnaden. Författarna till 

denna studie har därför valt att utgå från detta begrepp. 

En familjs upplevelse av ohälsa och sjukdom påverkas som helhet av flera separata delar 

(Wright, Watson & Bell, 2002). Varje familjemedlems egen unika upplevelse av en situation 

påverkar var och en gällande känslor, beteenden och personliga föreställningar. Det som 

succesivt kommer fram ur de personliga föreställningarna bidrar till att skapa dennes egen 

livsberättelse. När sjuksköterskan ska hjälpa en patient behövs det inte bara förståelse för 

patientens föreställningar utan även familjens och sin egen. Detta görs genom att söka förstå 

de olika livsvärldar som finns runt familjen. En familj behöver uppmuntras till reflektion 

över sina föreställningar, vilka kan utgöra ett hinder när en förändring av rådande 

föreställning behöver ske. Djupt inom varje person finns kärnföreställningar som har starkt 

inflytande över hur varje familj är uppbyggd och fungerar. Kärnföreställningarna har en stor 

betydelse för hur medlemmar i en familj hanterar ohälsa och sjukdom och dessa behöver 

sjuksköterskan lyhört försöka förstå för att kunna hjälpa en patient (Wright et al., 2002). 

Wright et al., (2002) menar att när någon i en familj har ohälsa eller blir sjuk är det 

medlemmarna där som är experter på sina egna upplevelse av detta. Det är deras 

föreställningar som styr upplevelsen mer än själva tillståndet. Sjuksköterskan kan med sin 

kunskap hjälpa familjen att hantera ohälsan eller sjukdom. En förändring kan göras om 

familjen och sjuksköterskans kunskapsområden vävs samman. Trygghet, förtroende och 

respekt och nyfikenhet inför patienten och dennes familjs eget kunnande gör att 

sjuksköterskan lättare kan ta del av patientens personliga upplevelse av ohälsa eller sjukdom. 

Föreställningar som fungerat som hinder kan undanröjas och den resursstarka familjen kan 

öppna sig för nya tankegångar runt ohälsa och sjukdom, som sjuksköterskan kan urskilja och 

bekräfta. Det finns ingen given mall som fungerar på alla familjer. Sjuksköterskan behöver 

kunna känna av situationen för att veta när det är rätt tid för att ta nästa steg från ohälsa mot 

hälsa genom att hjälpa familjen att se alternativa föreställningar och påvisa 

forskningsresultat. I behandlande samtal är det familjens och sjuksköterskans föreställningar 

och expertkunskap som behöver mötas. De samtal som genomsyras av bekräftelse och 

tillgivenhet kan ge goda förändringar där familjen och sjuksköterskan har rådande 

samförstånd med varandra (a.a.).  
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PROBLEMFORMULERING 

Dagligen publiceras rapporter och artiklar om hur övervikt och fetma ökar i världen. 

Preventivt arbete är därför betydelsefullt och bör ha en hög prioritet. Det är i samtalet som 

skolsköterskan har stora möjligheter att påverka hur barnets framtid blir gällande övervikt 

och eventuella följdsjukdomar till den. Höga krav ställs på skolsköterskans pedagogiska 

kompetens att motivera barn och föräldrar kring viktrelaterade frågor. Skolsköterskan bör 

ha god förmåga att samtala med föräldrarna och vara förberedd på att möta olika reaktioner 

i samband med detta. Det förefaller finnas ett fåtal studier om skolsköterskors erfarenheter 

av samtal med föräldrar till barn med övervikt. Studiens syfte är att synliggöra den erfarenhet 

som skolsköterskor har gällande föräldrars reaktioner i samtal om deras barns övervikt eller 

fetma. Detta kan leda till att kunskap erhålls för att i framtiden kunna bemöta dessa 

reaktioner på bästa sätt.  

SYFTE 

Syftet med denna studie var att belysa skolsköterskors erfarenheter av föräldrars reaktioner 

vid samtal om barnets övervikt eller fetma i lågstadiet. 

METOD 

I denna studie valdes en induktiv ansats där datamaterialet analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys enligt en modell beskriven av Graneheim och Lundman (2004). Induktiv 

ansats innebär en objektiv och förutsättningslös analys av textens innehåll, bestående av 

skolsköterskors erfarenheter av föräldrars reaktioner vid samtal om överviktiga barn. I en 

kvalitativ innehållsanalys analyseras berättelserna för att identifiera de skillnader och 

likheter som texten innehåller. Dessa presenteras i form av kategorier och/ eller teman på 

olika abstraktionsnivåer. Tolkning av text i en kvalitativ innehållsanalys, sker på manifest 

eller latent nivå (a.a.). I denna studie har tolkning av texten skett på latent nivå för att finna 

det underliggande budskapet. Inom kvalitativ forskningsansats råder uppfattningen att 

sanningen finns i betraktarens ögon och omvärlden ses som flerfacetterad och subjektiv. 

Detta medför att när deltagarnas erfarenheter tolkas måste en medvetenhet om livsvillkor, 

personlig historia samt rådande kultur beaktas, vilka kan inverka på innehållet (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2014).  

Urval 

Tillträde till forskningsfältet inhämtades från verksamhetschefer/förvaltningschefer inom 

elevhälsan vid 14 kommuner i Västsverige. Inklusionskriterier för deltagandet var 

yrkesverksamma skolsköterskor med specialistsjuksköterskeexamen som distriktsköterska, 

barnsjuksköterska eller skolsköterska med svensk legitimation samt arbetat minst ett år inom 

elevhälsa. Verksamhetschefer/förvaltningschefer gavs skriftlig information om studiens 

syfte och tillvägagångssätt (bilaga 1). När tillstånd erhållits från 13 verksamhetschefer 
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tillfrågades 13 skolsköterskor via telefon. Information om studiens syfte och 

tillvägagångssätt gavs muntligt och skriftligt (bilaga 2). De som tackade ja till att delta 

bokades in för intervju samt skriftligt samtycke inhämtades. Fyra skolsköterskor 

exkluderades då de önskade få tillgång till intervjufrågorna innan intervjutillfället. Totalt 

kom nio skolsköterskor att ingå i studien. Alla var kvinnor och deras ålder varierade mellan 

43-59 år. Fem av deltagarna hade specialistutbildning som distriktssköterska, två som 

barnsjuksköterska och två som skolsköterska. Deras yrkesverksamma år inom 

skolsköterskeyrket varierade från 1-28 år. Tjänstgöringsgraden varierade mellan 80-100 %. 

Skolsköterskorna arbetade i skolor med elever från förskoleklass till årskurs 6. Antalet elever 

som varje skolsköterska ansvarade för varierade mellan 100-500. 

Miljö 

Denna studie genomfördes på varierade skolor i Västsverige. Skolorna som skolsköterskorna 

var verksamma på hade både landsbygd och tätort som upptagningsområde. Två av 

skolsköterskorna hade främst elever från tätort. Resterande sju skolsköterskor arbetade med 

elever från både landsbygd och tätort. Kommunerna varierade i storlek och det lägsta 

invånarantalet var cirka 6000 personer och den högsta folkmängden cirka 51 000. Invånarna 

i upptagningsområdena hade olika kulturella bakgrunder samt socialt status. 

Datainsamling 

Den datainsamlingsmetod som valdes var kvalitativ forskningsintervju beskriven av Kvale 

och Brinkman (2014). Detta innebär att erhålla nyanserade beskrivningar av den intervjuades 

verklighet i avsikt att återge de beskrivna företeelserna. Dessa erhålls genom följsamhet och 

flexibilitet mot deltagarna under intervjun samt att ställa enkla, öppna frågor. Informanterna 

valde själv plats för intervjun vilket var ett avskilt rum på respektive arbetsplats. Detta för 

att uppnå en trygg och ostörd miljö. Innan intervjun påbörjades fördes en lättsam 

konversation där studiens syfte och tillvägagångssätt återgavs. Bakgrundsdata samlades in 

och skolsköterskan gavs tillfälle att ställa frågor kring studien samt deltagandet. Endast en 

av författarna var närvarande vid intervjutillfället för att informanten inte skulle uppleva sig 

i underläge. Därefter användes en intervjuguide som bestod av fyra öppna frågor (bilaga 3): 

Kan du berätta om reaktioner du mött hos föräldrar vid samtal om barnets övervikt eller 

fetma? Beskriv gärna med egna ord en situation eller konkret samtal. Vilken reaktion 

upplever du är den vanligaste från föräldrarna? Kan du berätta om du upplever något som 

svårt i mötet med dessa föräldrar. Följdfrågor ställdes även till skolsköterskorna såsom; kan 

du utveckla, på vilket sätt, vad kände du, hur menar du. Intervjuerna spelades in på Iphone 

eller Android med applikationen Audio Voice Recorder (AVR). Intervjuerna varade mellan 

30-45 minuter. Författarna utförde fem respektive fyra intervjuer vardera. Författaren som 

utfört intervjun transkriberade intervjuerna ordagrant där pauser och suckar skrevs ned. 

Detta noterades då det kunde påverka känslan för helheten i texten och de olika aspekterna i 

intervjun förloras. För att inte förlora någon av de varierade infallsvinklar intervjun gav, 

skedde varje transkribering samma dag som intervjutillfället. 
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Analys 

Datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys beskriven av Graneheim och 

Lundman (2004). Datamaterialet lästes igenom ett flertal gånger, både enskilt och 

gemensamt, för att få ett sammanhang samt en känsla för helheten i texten. Meningar och 

fraser med relevant information identifierades. För att inte förlora viktig information eller 

sammanhang i texten valdes till en början hela meningar ut. Ur datamaterialet identifierades 

så kallade meningsbärande enheter, och utgjordes av ord, meningar eller stycken. 

Meningsenheterna kondenserades för att göra texten mer kortfattad och lätthanterlig vilket 

gav ett mer lättbegripligt textinnehåll som fortfarande bestod av den centrala innebörden. 

Därefter abstraherades den kondenserade texten och försågs med koder vilka jämfördes med 

varandra för att urskilja likheter och skillnader. Koder med liknande innehåll 

sammanfogades sedan till underkategorier. Underkategorier med liknande innehåll 

sammanfördes och resulterade i sex underkategorier och tre kategorier. Utifrån innehållet i 

kategorierna och tolkningen av det latenta budskapet i materialet, formulerades ett 

övergripande tema.  

 

Tabell 1. Presentation av analysprocessens olika steg från meningsbärande enheter till 

kategorier och underkategorier. 

Meningsenhet Kondenserade 

meningsenheter 

Koder Underkategorier Kategorier 

..hon var så arg 

och skällde ut 

mig för att det var 

minsann så här 

att hon såg andra 

barn gå ute på 

byn och de drack 

en massa coca-

cola och åt en 

massa godis och 

det gjorde 

minsann inte 

hennes flicka, 

utan hon åt bra 

hemmalagad 

mat. 

 

Hon var arg och 

skällde ut mig. 

Det var minsann 

andra barn som 

drack coca-cola 

och åt godis på 

byn, men hennes 

flicka åt minsann 

hemlagad mat. 

Föräldern var arg 

och ansåg att 

barnet åt bra mat 

Visar ilska Förolämpad 

förälder 

Men sen var det 

ju så att de inte 

tyckte att det är 

några bekymmer 

och så här utan 

att ..nä, de tyckte 

inte att de kunde 

De tyckte inte det 

var några 

bekymmer. De 

kunde inte ändra 

något och 

upplevde inte 

Föräldrarna 

upplevde inte 

barnet som 

överviktigt 

Bristande insikt Förnekar 

problem 
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ändra på 

någonting och de 

upplevde inte att 

sitt barn var 

överviktigt eller 

hade fetma 

deras barn som 

överviktigt. 

 

Etiska överväganden 

Denna studie följer forskningsetiska principer enligt Vetenskapsrådet (2002). Innan 

datainsamlingen påbörjades gavs information till deltagarna om studiens syfte samt 

tillvägagångssätt. Information gavs även om att medverkan i studien var frivillig. Deltagarna 

informerades om sin rätt att när som helst under studiens gång kunna avbryta sin medverkan 

utan konsekvenser. Efter detta erhölls ett skriftligt samtycke av informanterna. För att 

obehöriga inte skulle kunna ta del av datamaterialet och personuppgifter hade endast 

författarna tillgång till materialet som förvarades på en lösenordskyddad dator. Intervjuerna 

spelades in via Iphone eller Android och överfördes till en lösenordskyddad dator som 

förvarades inlåst. För att obehöriga inte ska kunna identifiera enskilda deltagare 

avidentifierades materialet. Datamaterialet kommer förstöras på ett säkert sätt när studien 

blivit godkänd. Information gavs om att studien ska presenteras i form av ett examensarbete 

på avancerad nivå vid Högskolan i Skövde. Godkännande från etisk nämnd var inte 

nödvändigt då denna studie utfördes inom ramen för högskoleutbildning på avancerad nivå 

(SFS 2003:460).  
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RESULTAT 

Ur analysen framträdde tre kategorier med sex underkategorier, vilka presenteras i tabell 2. 

Kategorierna presenteras i texten nedan med citat ur datamaterialet.  

 

Tabell 2. Presentation av kategorier och underkategorier som baseras på skolsköterskors 

erfarenheter av föräldrars reaktioner vid samtal om barnets övervikt eller fetma i lågstadiet. 

 

 

Kategorier 

 

Underkategorier 

 

Tema 

   

 

Öppenhet för vägledning 

Efterfrågar kunskap  

 Visar förståelse och 

uppskattning för kontakt 

 

 

Förnekar situationen 

Bristande insikt En utmaning att bemöta och 

vägleda familjen till 

förändring 

 Någon annans problem  

 

Förolämpad förälder 

Visar ilska  

 Handlar i affekt  

 

Öppenhet för vägledning 

Öppenhet för vägledning handlar om när skolsköterska och förälder samtalar om barnets 

övervikt och hälsoproblemet påtalas. Detta innefattar att föräldern efterfrågar kunskap hur 

övervikten ska kunna åtgärdas, visar en förståelse och uppskattning för kontakten att 

problemet uppmärksammas. 

Efterfrågar kunskap 

Informanterna upplever en medvetenhet hos föräldrarna om deras barns övervikt, men 

många vet inte hur de skulle gå vidare med problemet. Föräldrarna efterfrågar vilka åtgärder 

som rekommenderas och är tacksamma för att äntligen få stöd och hjälp. Informanterna 

menar att vissa föräldrar är medvetna om problemet, men väljer att inte vidta någon åtgärd. 
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Samtalet med föräldrarna kan ibland vara den faktor som gör att de verkligen tar tag i och 

åtgärdar orsakerna till övervikten. Informanterna framhåller att föräldrarna vill ha handfasta 

råd med muntlig och skriftlig information om hur de kan gå till väga. Det är de enkla råden 

som efterfrågas, såsom att minska portionerna och att inte köpa hem godis och läsk i stora 

förpackningar.  

… så då ringde mamman upp och sa att hon tyckte det var jättebra och ville liksom 

ha hjälp och då kom vi fram till vad vi skulle göra och hur vi går vidare, hon var 

tacksam för att jag har hörde av mig att dom skulle försöka ta tag i saker och ville 

ha, ville alltså ha även skriftlig information och rena konkreta kostråd… 

Informanterna menar att de som stöd till föräldrarna kan erbjuda extra viktkontroller, 

möjlighet att få träffa skolläkaren och ta blodprover för att se så att ämnesomsättningen 

fungerar normalt. Remiss kan erbjudas till barnkliniken för fortsatt utredning om barnet har 

en kraftig övervikt eller en utvecklad fetma. Informanterna påtalar att de själva har bristande 

kunskaper och svårigheter att räcka till för familjens behov av ytterligare kunskap. De har 

stort behov av utökat samarbete med exempelvis dietist och sjukgymnast. I vissa kommuner 

har det funnits föräldragrupper, så kallade myrstegsgrupper där team av skolsköterska, dietist 

och andra professioner inbjudits som exempelvis psykolog och sjukgymnast. Resultaten av 

dessa grupper har varit positiva och föräldrarna har fått sitt kunskapsbehov tillgodosett. 

 

Visar förståelse och uppskattning för kontakt 

Informanterna påtalar en ökad förståelse och uppskattning hos föräldrarna för det 

hälsofrämjande arbetet när skolsköterskan använder sig av de visuella verktyg som finns att 

tillgå, så som tillväxtkurvor och BMI- kurvan. Dessa kurvor påvisar eventuella avvikelser 

på ett pedagogiskt sätt, genom att klargöra hur längd och vikt förhåller sig till varandra.  

Informanterna menar att många föräldrar är insatta i problemet och muntligen visar sin 

uppskattning för att skolsköterskan har uppmärksammat barnets övervikt. Föräldrarna har 

inte tänkt på eller reflekterat över barnets vikt och när skolsköterskan kontaktar dem så blir 

de positiva till kontakten och uttrycker att det blir som en väckarklocka. 

… så då ringde mamman upp och sa att hon tycket det var jättebra att jag 

uppmärksammat och tagit tag i det här bekymret och hon förstod att det handlade om 

barnets hälsa, det handlade inte om att – du tycker att mitt barn är tjockt… 

Informanter uppger att många föräldrar säger sig vara glada över att bli delaktiga i 

planeringen om hur övervikten skall kunna avstanna eller minska. Föräldrar själva kontaktar 

informanterna ett tag efter samtalet om övervikt har ägt rum och berättar ofta vad som 

ändrats i barnets hemmiljö och fritid. Det är inte helt ovanligt att föräldrar mailar eller ringer 

upp informanterna när en längre tid har passerat och berättar om hur barnet som tidigare haft 

problem med andningen i samband med lekar som kull nu har lättare att delta i fysiskt 

ansträngande lekar med sina kompisar. Många föräldrar delger i detta läge sin tidigare oro 

om att barnet inte ska kunna behålla vänner när orken inte finns till att vara med i många 

lekar. I denna situation menar informanterna att det är betydelsefullt att lyssna och finnas 

där som stöd.  
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Förnekar situationen 

Förnekar situationen handlar om svårigheter i kommunikationen mellan skolsköterska och 

föräldrar när dessa distanserar sig. Detta innefattar en bristande insikt om problemet, skyller 

orsaken på någon annan samt att föräldrar inte vill lyssna. 

Bristande insikt  

Informanterna menar att en vanlig reaktion hos föräldrar är att inte veta eller att inte vilja 

veta. Information om barnets övervikt kan mötas med förvåning av föräldrarna som inte alls 

förstår. Informanterna upplever att föräldrar ofta har bristande kunskap om problemet och 

att det därför är svårt att nå fram med hälsobefrämjande råd. Föräldrar förstår inte att om ett 

barn fikar flera gånger i veckan kan det orsaka viktuppgång. Informanterna menar att 

föräldrar ibland har en annan åsikt och inte alls vill göra några förändringar. Föräldrarna 

anser inte att det finns något problem eller att något behöver åtgärdas. 

De tyckte inte att det var några bekymmer och så här utan att... nä, de tyckte inte att 

de kunde ändra på någonting och de upplevde inte att barnet var överviktigt eller 

hade fetma… 

Informanterna upplever att föräldrarnas kunskap om vad som är bra och hälsosam kost 

påverkar måltidsordningen hemma samt valet av mat till deras barn. Många barn får inte lära 

sig goda vanor gällande kost och näringsintag hemma. I en del familjer är det naturligt att 

hoppa över frukosten ett par gånger i veckan för att sedan äta ett ”skrovmål” längre fram på 

dagen. 

Informanterna menar att föräldrarna inte ser sambandet mellan att det som handlas hem 

bidrar till att barnets kläder har blivit trånga. De framhåller en förändring i samhällets syn 

på hur ett normalviktigt barn fysiskt ser ut. Det är inte säkert att en förälder ser sitt barn som 

överviktigt, eftersom många barn idag ligger på gränsen till övervikt. Idag anses 6-åringar 

med synliga revben som magra, trots att det för 20 år sedan ansågs vara normalt. 

 

Någon annans problem 

Informanterna upplever att samtalet är arbetsamt när en förälder avvärjer sig genom att inte 

vilja ta till sig det skolsköterskan vill delge. Det är problematiskt när föräldrarna väljer att 

inte reagera eller höra av sig när de har fått meddelande om barnets övervikt vilket gör att 

informanterna inte kan veta om den givna informationen gått fram.  

De hörde inte av sig igen efter att jag hade berättat om barnets övervikt… så jag har 

ingen aning om vad de tog till sig eller om de ens lyssnade… 

Informanterna upplever att vissa föräldrar anser att de inte gör något fel, barnet äter bra kost 

och rör på sig och de menar att det måste vara andra orsaker till övervikten. Vissa föräldrar 

lägger skulden på gener, tung benstomme samt vad skola och förskola erbjuder för mat. 

Informanterna anser att vissa föräldrar menar att det är fel på kurvorna och att dom är 

inaktuella och inte anpassade efter hur samhället ser ut idag.  
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Höga krav ställs på skolsköterskans förmåga att nå fram till ett samarbete med föräldern, 

genom att på ett konstruktivt sätt förklara orsak och samband. Informanterna menar att en 

orsak till att föräldrarna inte vill ta till sig av vad skolsköterskan har att delge kan vara att 

föräldern anser att de äter hälsosamt och att det inte finns något mer att göra. Informanterna 

backar då och ger föräldrarna tid att låta informationen smälta in när de inte vill lyssna och 

har svårigheter att inse problemet. Föräldrarna erbjuds broschyrer och en tid för nytt besök 

vid senare tillfälle. Förhoppningen är då att föräldrarna är mer villiga att samarbeta kring 

barnets övervikt. Det är viktigt att utforska vilket behov just den familjen har för att kunna 

anpassa den information och stöd som kan ges, detta för att slutligen få ett fungerande 

samarbete kring barnets viktkontroll. Många föräldrar anses ha svårt att välja rätt i affärerna 

med allt dolt socker och istället för att leta på innehållsförteckningar köper de det barnen 

tycker om och skyller på tillverkaren.  

Informanterna menar att föräldrar som har olika boenden inte vill lyssna och ibland skyller 

barnets övervikt på den andra föräldern. Informanternas erfarenheter var att den ena 

föräldern menar att den veckan barnet bor hos den andra föräldern är det mycket godis, läsk 

och chips på vardagarna. Flertalet informanter uppger att det i sådana situationer är svårt att 

veta vad som är sant av det som sägs. 

Det var svårt för det var 2 olika boenden… det kanske är ännu svårare på något sätt 

för där hade jag en pappa som var väldigt med på att här måste vi dra i svångremmen 

medan han sa att hos mamma blir det lite roligt och att hon tycker att när barnen 

bara är en vecka åt gången vill hon ha det lite lyxigare så det är hos henne problemet 

ligger och inte hos mig…  

 

Förolämpad förälder 

Förolämpad förälder handlar om reaktioner som skolsköterskan möter. Många föräldrar blir 

upprörda och anser att skolsköterskan inkräktar i deras privatliv. Föräldrar känner sig 

ifrågasatta när skolsköterskan anmärker på hur de sköter sitt föräldraskap. Detta innefattar 

att de visar ilska och handlar i affekt.  

 

Visar ilska 

Informanterna upplever att föräldrar ibland reagerar med irritation och frustration. När 

föräldrars frustration över situationen påvisas genom ilska, tar de ut den på skolsköterskan 

som får fungera som en syndabock. Ilskan framkommer genom att föräldrar blir högljudda 

och skäller, eller genom att helt ignorera vad som skolsköterskan säger.  

 

Jamen… hon var irriterad och arg som vändes mot mig då och så är det, ja så kan 

det bli… det var ett svårt samtal att ta kan jag känna faktiskt för att, hon blev 

förbannad faktiskt för att jag påpekat något kritiskt mot hennes barn… 
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En skolsköterska berättar om hur föräldrar visar sin ilska över samtalet vid hälsokontrollen 

genom att dagen efter ringa till skolans rektor. Föräldrarna har åsikter om hur skolsköterskan 

sköter sitt arbete och ifrågasätter dennes kompetens. Att reagera med ilska menar 

informanterna kan bero på att en persons vikt är ett känsligt och privat ämne. Informanterna 

får en känsla av att komma med pekpinnar in i familjens innersta kärna och anmärka på hur 

och vad de äter. Ibland tar föräldrar illa upp för att skolsköterskan inte anser att de sköter sin 

uppgift som förälder. Informanterna menar att det är svårare att nå fram till föräldrar som 

blir arga. Det tar ofta mycket tid och energi för skolsköterskan att försöka lugna situationen 

och förklara varför kontakt tagits. 

 

Handlar i affekt 

Informanterna upplever att föräldrar kan bli så arga att de inte vill ha fortsatt kontakt med 

elevhälsan. Informanterna berättar att vissa föräldrar kan välja att inte fortsätta med de 

viktkontroller som skolsköterskan föreslagit eller att bryta kontakten med skolhälsovården 

på den skola barnet går. 

Jamen, irritation och vrede som han vände mot mig då. Han var arg och sa att jag 

kallat hans barn för fet, sen skrek han att jag aldrig mer får skicka med en 

tillväxtkurva eller någonsin prata med dem igen… 

Informanterna framhåller betydelsen av att arbeta tillsammans med föräldrarna och inte emot 

dem, vilket kan vara svårt när de väljer att bryta kontakten. Flera av informanterna arbetar i 

mindre kommuner och är då den enda skolsköterskan. Informanterna påtalar saknad av 

extern handledning i hur de ska bemöta och hantera dessa reaktioner från barnets föräldrar. 

Kollegial handledning i den egna gruppen är hos de flesta informanterna enda sättet att få 

möjlighet att ventilera och rådgöra med någon annan än sig själv.  

 

Resultatsammanfattning 

Informanterna upplever att föräldrars reaktioner i samband med att samtalet om barnets 

övervikt kan variera stort. Vidare menar de att de kan bemötas av en öppenhet för vägledning 

där föräldrarna visar förståelse för problemet och ett intresse för vilka åtgärder som kan 

sättas in. Informanterna upplever att många föräldrar är glada för att kontakt tagits och att 

bli inkluderade i det fortsatta arbetet kring barnets viktutveckling. En del föräldrar förnekar 

situationen genom att visa bristande insikt om barnets övervikt genom att inte förstå eller se 

sambandet mellan matvanor och fysisk aktivitet. Informanterna påtalar det som särskilt 

arbetsamt när föräldrar lägger orsak och ansvar för barnets övervikt på någon annan. 

Informanterna menar att en vanlig reaktion är att bli förolämpad som förälder. Detta kan tas 

i uttryck genom att föräldern visar ilska och ifrågasätter informantens arbetssätt och 

kompetens. Vissa föräldrar handlar i affekt och avslutar kontakt med elevhälsan och därmed 

försvåras framtida samarbete. Informanterna påpekar vikten av samarbete med andra 

professioner såsom dietister i det förbyggande och hälsofrämjande arbetet. Som verktyg i att 

få föräldrar medvetna och delaktiga och på så vis minska andelen negativa reaktioner är det 
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betydelsefullt att få extern handledning i hur ska bemöta dessa för att kunna stärka 

samarbetet med familjen i framtiden. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att belysa skolsköterskors erfarenheter av föräldrars reaktioner vid samtal 

om barnets övervikt eller fetma i lågstadiet. Kvalitativ innehållsanalys bedömdes som 

lämplig metod eftersom denna enligt Graneheim och Lundman (2004), kan användas inom 

omvårdnadsforskning för att tolka transkriberade texter från inspelade intervjuer. Det 

datamaterial som samlats in analyserades med kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats 

enligt en modell beskriven av Graneheim och Lundman (2004). 

För att belysa variationerna i datamaterialet som inhämtats via intervjuer är kvalitativ 

innehållsanalys väl lämpat. Därav är det angeläget att deltagare med varierande erfarenhet 

ingick i studien. Ett inklusionskriterie var därför minst ett års yrkeserfarenhet som 

skolsköterska. Detta bedömdes tillräckligt för att skolsköterskorna skulle ha erfarenhet av 

att samtala med föräldrar till barn med övervikt. Yrkeserfarenheten hos deltagarna varierade 

mellan ett och tjugoåtta år. Deltagarna var enbart kvinnor då de kommuner som kontaktades 

endast hade kvinnliga skolsköterskor. Resultatet kan ha påverkats av att skolsköterskorna 

hade olika utbildningar såsom barnsjuksköterska, distriktssköterska och skolsköterska. Detta 

bedömdes öka giltigheten då deltagare med olika perspektiv bidrog till ökad variation av 

erfarenheter. Totalt kontaktades 13 skolsköterskor varav nio tackade ja till att delta i studien. 

Ett okomplicerat förfarande med att få deltagare till studien förelåg då många 

verksamhetschefer ställde sig positiva till att skolsköterskan i kommunen skulle medverka. 

Studiens giltighet anses stärkt då deltagare representerade olika upptagningsområden såsom 

landsbygd, stadsmiljö och socioekonomiskstatus.  

Som datainsamlingsmetod valdes intervjuer med öppna frågor. Då deltagarna skulle berätta 

fritt om sina erfarenheter ansågs denna metod som lämplig. För att deltagarna inte skulle 

känna sig i underläge utan uppleva trygghet genomfördes intervjuerna enskilt. För att skapa 

ostördhet i en lugn och trygg miljö, valde deltagarna själva tid och plats för intervjun. Innan 

intervjun påbörjades hölls en lättsam konversation mellan intervjuaren och deltagaren. Detta 

för att lära känna varandra något samt skapa en trivsam och avslappnad atmosfär. 

Intervjufrågorna som ställdes ansågs relevanta mot studiens syfte och gav en varierad och 

detaljrik data. Detta synliggjordes i ett kategorisystem som väl återger deltagarnas 

erfarenheter. Intervjuerna utgick från en frågeguide (bilaga 3) innehållande öppna frågor. 

Därmed bedöms enskilda intervjuer inte ha påverkat tillförlitligheten negativt, utan samma 

frågor ställdes vid alla intervjuerna. Nio intervjuer genomfördes och enligt Graneheim och 

Lundman (2004) kan ytterligare deltagare tillföra en större variation. Antal deltagare 

bedömdes dock rimligt då data ansågs ha gett tillfredställande underlag för analys och i de 

sista intervjuerna återkom information som tidigare samlats in.  

Under urskiljningen av de meningsbärande enheterna läste båda författarna samtliga 

intervjuer och en diskussion skedde kontinuerligt. Detta för att öka studiens giltighet. De 

meningsbärande enheterna kondenserades och en översiktstabell innehållande dessa samt 

koder möjliggjorde att ständigt kunna återgå till ursprungstexten för att kunna urskilja 

textens underliggande mening, det latenta. Koder jämfördes med kondenserad text, detta för 

att kontrollera giltigheten på det som abstraherats. Därefter urskildes varierande mönster ur 

materialet. Båda författarna tog gemensamt fram underkategorier utifrån identifierade 

mönster. När kategorier identifierats granskade en etablerad forskare (M.S), som inte 
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tidigare varit involverad i analysarbetet, kategorisystemet och en del klargöranden gjordes. 

Kategorier skapades så att ingen meningsenhet hamnade utanför en kategori eller i mer än 

en. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det inte alltid möjligt att skapa ömsesidigt 

uteslutande kategorier när en text handlar om erfarenheter. 

Författarna har under analysprocessen varit medvetna om och beaktat sin förförståelse, vilket 

trots detta kan ha påverkat tolkningen av materialet och resultatet. Att författarna inte har 

tidigare arbetslivserfarenhet inom skolhälsovård kan anses öka tillförlitligheten genom en 

ökad känslighet för det som framträder. Detta möjliggjorde en öppenhet gentemot 

datamaterialet. En noggrann beskrivning av urval och analysarbete ger möjlighet för läsaren 

att bedöma tillförlitligheten. Belysande citat redovisas för att verifiera kategorier och 

underkategorier vilket stärker trovärdigheten. Om resultatet presenteras så att läsaren kan 

göra alternativa tolkningar medför det att trovärdigheten ökar (Graneheim & Lundman, 

2004). Med överförbarhet menas i vilken omfattning och i vilka grupper eller situationer 

resultatet kan tillämpas i. Det är enbart läsaren som kan avgöra om resultatet är överförbart 

eller inte (Lundman & Hällgren Graneheim, 2014).  

Resultatdiskussion 

Av resultaten framkommer att informanterna upplever att föräldrar till barn med övervikt 

visar en öppenhet för vägledning. Informanterna menar att föräldrar visar förståelse och vill 

ha verktyg och råd i hur de ska hantera barnets viktreglering. Föräldrarna anses ha en 

medvetenhet om barnets övervikt men vet inte vad de kan åtgärda eller vem de bör kontakta. 

Informanternas erfarenheter är att föräldrar ibland ringer upp och tackar för allt stöd, vilket 

har hjälpt dem att göra de förändringar som varit nödvändiga. I resultatet framkommer också 

att föräldrar kan reagera genom att förneka situationen och också känna sig förolämpade vid 

samtalet om barnets övervikt eller fetma. 

Av resultatet framgår det att föräldrarna är glada då de märkt en skillnad i att barnet orkar 

leka mer, är mer socialt utåtriktat och behöll sina vänner. Av resultaten framgår även att 

informanterna upplever att föräldrarna är pålästa och insatta. Föräldrar som visuellt fick 

tillväxtkurvor och BMI-kurva förklarat vid första mötet, tenderar att ha en ökad förståelse 

när de kontaktas vid eventuella avvikelser. Det gick att befästa informationen med vad 

kurvan påvisar och genom detta fick föräldrarna omgående förståelse för problemet. 

Informanternas erfarenheter är att de föräldrar som är välinformerade och insatta tenderar att 

ha en ökad förståelse för elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete. Detta styrks 

också av Holm Ivarsson (2010) som menar att utforska förälderns syn på problemet och 

eventuella lösningar kan öka motivationen och bidrar till större chans till förändring. 

I Magnusson et al., (2012) påvisas att övervikt och fetma är överrepresenterat bland 

låginkomsttagare och lågutbildade och Jakobson och Melnyk (2010) beskriver att övervikt 

och fetma är sammankopplat med barnets självförtroende och självuppfattning. Barn med 

övervikt tenderar att dra sig undan fysiska aktiviteter och kan i sin tur leda till att barnet drar 

sig undan från vänner och andra relationer. De fysiska och psykosociala konsekvenserna 

ökar när barnet har en övervikt eller fetma (a.a.). Detta ställer höga krav på skolsköterskans 

kompetens och förmåga att interagera med barnet och dess familj. För att kunna skapa en 

förståelse och förklara viktreglering krävs det en baskunskap, vilket inte alltid är en 

självklarhet för informanterna. Detta styrks även av Steele, Wu, Jensen, Pankey, Davis och 

Aylward (2011) som menar att skolsköterskor inte anser sig ha tillräcklig kompetens för att 
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rådgöra i alla viktkontrollsfrågor och att de känner sig utsatta i sitt hälsofrämjande och 

förebyggande arbete (a.a.).  

Föräldrar vars behov av stöd och hjälp inte kan tillgodoses av informanten skulle få detta 

tillgodosett via ett nära samarbete med andra professioner såsom dietist och sjukgymnast. 

På grund av komplexiteten i mötet med barnet som har övervikt och dess förälder ökar 

behovet av samarbetet mellan professioner. Magnusson et al., (2012) menar att vaga råd ger 

utrymme för stor tolkning vilket i sin tur kan leda till missuppfattningar. Föräldrar är oftast 

mycket intresserade av att hjälpa sina barn, men det är viktigt att de förstår problemet (Holm 

Ivarsson, 2010). Detta kan också ses ifrån Peplaus (1991) teori där omvårdnad ses som en 

mellanmänsklig process eftersom det innebär samverkan mellan två eller flera individer med 

ett gemensamt mål. Båda individer växer som ett resultat av interaktion dem emellan. Denna 

mellanmänskliga process kan ses som en relation mellan sjuksköterska, patient samt familj. 

Sjuksköterskan ska stödja patienten på vägen mot målet genom att hjälpa denne att förstå 

sina egenupplevda känslor, förstå sitt eget beteende samt identifiera sina svårigheter (a.a.). 

Resultatet tydliggör att informanterna upplever att en del föräldrar förnekar situationen och 

orsaken till problemet. Enligt informanterna är det svårt att nå fram med hälsofrämjande råd 

när otillräcklig kunskap föreligger hos föräldrarna. Ett flertal faktorer till barnets övervikt, 

föräldrars kunskap och reaktioner framkommer, såsom socioekonomiska och psykosociala 

förhållanden. Informanterna menar att om reaktionen uteblir eller föräldrarna inte hör av sig 

efter påtalat problem kan det vara svårt att veta om föräldern tagit till sig och förstått den 

givna informationen. Informanterna upplever att föräldrar kan lägga skulden till barnets 

övervikt på skolan och förskolans mathållning, tung benstomme och ärftlighet. I syfte att 

förenkla för konsumenten att välja rätt produkter att göra hälsosamma val har 

Livsmedelsverket (2009) vidtagit åtgärder. År 2008 genomfördes en nordisk kampanj om 

vilseledande märkning av sockerinnehåll i livsmedel. Denna kampanj utfördes med målet att 

medvetandegöra konsumenten och tydliggöra för handeln så att gällande lagstiftning för 

märkning av produkter följs. Nyckelhålsmärkning utvecklades av Livsmedelsverket år 1989 

och gäller symbolmärkning med villkor för fett, salt, kostfiber och sockerarter 

(Livsmedelsverket, 2010). Kampanjen mynnade ut i en vägledning och förtydligande i 

användandet av märkningen, i avseende för att skärpa reglerna och förenkla för konsumenten 

(a.a.).  

En del föräldrar har troligtvis inte den kunskap och förståelsen för att barnets övervikt kan 

vara relaterad till den mat som finns hemma. Föräldrar har en stor möjlighet till positivt 

inflytande på barnets matvanor genom att föregå med gott exempel vid valet av vad som 

finns på den vuxnes tallrik. Att varje dag äta middag tillsammans ger föräldrar en möjlighet 

till att se hur och vad barnet äter samt samtala om olika maträtters näringsinnehåll. 

Föräldrarnas bristande insikt av barnets övervikt kan eventuellt bero på samhällets 

förändrade syn om vad som är normal vikt idag, då det är vanligare med övervikt idag än 

tidigare. Detta styrks av Mikhailovich och Morrison (2007) som menar att familjens livsstil 

samt den tid som tillbringas med sina barn har en stark påverkan på barnets vikt. Det är 

vanligt att som förälder underskatta barnets vikt och därför betydelsefullt att vårdpersonal 

har strategier för att nå en framgångsrik kommunikation med familjen (a.a.). Vidare menar 

Mikhailovich och Morrison (2007) att en utebliven reaktion kan härröras till den information 

som skolsköterskan ger. Föräldrar kan vara känsliga för hur skolsköterskan uttrycker sig och 

det är viktigt vid kommunikation om barns vikt att identifiera föräldrars behov och utmana 

till gensvar (a.a.).  
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Enligt informanterna skyller många föräldrar på att affärerna gör det svårt för konsumenten 

att veta vad som är nyttigt och välja rätt alternativ. Då föräldrar idag fortfarande upplever 

liknande svårigheter trots nyckelhålsmärkning på flertalet varor i matvarubutiken ter det sig 

som Livsmedelsverket inte nått fram till konsumenterna som planerat. Informanterna har en 

stor utmaning i att så långt som möjligt försöka förstå och möta föräldrar på ett rakt och 

ärligt vis. De kan ana hur föräldern känner inför informationen som getts men kan aldrig helt 

förstå hur föräldern innerst inne tar emot det. 

Detta kan även ses utifrån Travelbee (2010) som beskriver människan som alltid i gång med 

att vara, utvecklas samt förändra sig, och mänskliga erfarenheter är baserade på antaganden. 

Det är inte endast på grund av arbete och miljö utan det är genom alla livserfarenheter en 

person gör, samt dennes upplevelse av dessa erfarenheter som utgör grunden för hur 

människan reagerar. Två människor kan vara med om samma upplevelse men reagera och 

uppfatta den helt olika. Varje individ har sina egna erfarenheter som ligger till grund för hur 

denne reagerar i olika situationer. En människa är en individ som har förmågan att känna in 

andra men kan aldrig riktigt förstå en annan människa. Sjuksköterskors förebyggande arbete 

är ofta mycket självständigt och när de undervisar i hälsa kan hjälpen vara både direkt och 

indirekt. De flesta sjuksköterskor förstår utan vidare att deras roll är att hjälpa individer och 

deras nära att förebygga sjukdom, främja sundhet och hälsa samt hantera sjukdomsstress. 

Det är viktigt att sjuksköterskan i ett samtal där det diskuteras ett känsligt ämne närmar sig 

patienten och dess familj med respekt och förståelse. Sjuksköterskan bör vara medveten om 

sin egen förförståelse och inställning till övervikt och detta kan tas i uttryck genom ett 

samspel som uppnås genom människa till människa förhållande. Samspelet mellan olika 

parter blir uppfyllt av den sjuksköterska som innehar och brukar en disciplinerad inställning 

till problemet i kombination med en terapeutisk inställning till jaget, det vill säga, en logisk 

metod att närma sig problemen (a.a.) 

Av resultaten framkommer att informanterna möter förolämpade föräldrar som reagerar i 

försvar mot den information som ges. Informanterna menar att det saknas extern 

professionell handledning. Flertalet informanter var själva i sin yrkesroll i kommunen och 

det var därför särskilt svårt när föräldern i affekt inte vill ha vidare kontakt. Informanterna 

visste emellanåt inte hur problemet skulle kunna lösas när barnets bästa var i fokus. Kollegial 

handledning nyttjas för att få hjälp med reflektioner och stöd i hur föräldrars reaktioner kan 

bemötas. Då informanterna till största delen arbetar i mindre kommuner föreligger ständigt 

möjligheten att stöta på föräldrar i den lokala matbutiken och kan därmed utgöra ett hinder 

för hur och om informanten informerar berörd familj. Detta styrks av Steele et al., (2011) 

som anser att föräldrars reaktioner aldrig kan förutspås, varken när samtalet pågår eller vad 

som kan hända efteråt. Rädsla för att bli personligt påhoppad som skolsköterska utgör en 

barriär i samtalet med föräldrarna (a.a.). 

Samtalet med barnet och dess föräldrar kan vara en komplex situation för skolsköterskan 

vilket styrks av Water (2011) som konstaterar att det kan finns en osäkerhet i hur 

skolsköterskan samtalar med föräldrar om barnets övervikt. Situationen blir mer komplex då 

inte endast talar om barnet utan familjens livsstil och vanor. Föräldrarna kanske inte känner 

till eller erkänner barnets övervikt och det är då viktigt att tala om detta känsliga ämne på ett 

respektfullt sätt (a.a.). Som verktyg i samtalet menar Söderlund et al., (2010) att 

skolsköterskor använt MI med överviktiga barn och deras föräldrar. Dessa skolsköterskor 

ställer sig positiva till att använda sig av MI och har fått goda resultat. Skolsköterskorna 

menar att samtalets struktur är väldigt lätt att hantera och att det har haft en positiv effekt på 
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hur samtalen fortlöper (a.a.). För att skapa ett bra samarbetsklimat mellan skolsköterska och 

förälder kan det reflektiva lyssnandet vara till stor hjälp (Holm Ivarsson, 2010). Det gäller 

att med öppna frågor, bekräftelse samt ett tillitsfullt förhållningssätt få föräldern att inse att 

det är familjen själva som kan och måste lösa sina problem. Att bli sedd och accepterad av 

någon som verkligen tar sig tid och är intresserad ger känslan av att bli stimulerad och stärkt 

(a.a.). 

En dialog och ett samspel utgör grunden för att kunna vägleda familjen mot en lösning av 

problemet. Detta bör ske utan att frånta föräldrarna känslan av att vara experter på sitt eget 

barn. Samtalet kan underlättas med rätt redskap som exempelvis motiverande samtal (MI). 

Av resultaten framgår att MI i samband med föräldrakontakt bör ha en positiv inverkan på 

hur samtalet fortsätter. Det kan även ligga till grund för en fortsatt god kontakt mellan familj 

och elevhälsan under barnets fortsatta skolgång. Familjens tilltro till skolsköterskans 

kunskap och kompetens kan härmed befästas, vilket i sin tur gynnar barnets fortsatta 

viktutveckling. Att inleda samtalet med att direkt börja diskutera ökad fysisk aktivitet och 

bättre mathållning kan ge föräldern en känsla av att bli kritiserad eller att komma med 

pekpinnar. Vikten av ett fungerande samspel stödjs av Peplau (1991) som menar att 

sjuksköterskan bör vara ett emotionellt stöd för patienten och hjälpa denne komma i rätt 

riktning mot upplösningen av ett problem. Vägledning krävs då det första intrycket av en 

situation påverkar patientens syn på lösningen och dennes personlighet (a.a.). 

Förhållningssättet är avgörande och i samtalet bör skolsköterskan tydligt visa att det är bara 

barnet och föräldern som vet vad som passar deras livsstil. Att använda MI som 

samtalsteknik kan medföra en bättre kontakt och mindre irritation hos barnets föräldrar. 

Detta kan bidra till en god grund för fortsatt dialog kring barnets hälsa och framtida 

viktutveckling.  

 

Konklusion och kliniska implikationer  

Denna studie har bidragit med kunskap om skolsköterskors erfarenheter av föräldrars 

reaktioner vid samtal om barns övervikt eller fetma i lågstadiet. Resultaten tydliggör att 

skolsköterskorna möter ett flertal olika reaktioner hos föräldrarna såsom att inte vilja lyssna 

på vad skolsköterskan har att säga eller genom att skylla ifrån sig. Ämnet övervikt och fetma 

bland barn är ständigt högaktuellt och alla informanter arbetar för att barns övervikt skall 

avstanna eller minska. Föräldrar som väljer att se på problemet med öppna ögon är 

tacksamma för det stöd och de råd som skolsköterskan kan ge och är villiga att göra 

förändringar i barnets och familjens liv för att åstadkomma en förbättring gällande barnets 

hälsa. Resultaten i denna studie kan bidra till ökad förståelse för vilka reaktioner 

skolsköterskor kan möta i samtalet med föräldrar. Det kan även bidra till att behovet av 

professionell handledning inom ämnet kommer till stånd.  

Övervikt och fetma är ett känsligt ämne vilket informanterna upplever svårt att samtala med 

föräldrarna kring. Då övervikt och fetma hos barn är ett ökat problem vore det intressant att 

undersöka vilka hjälpmedel som skolsköterskorna anser skulle underlätta samtalet med 

föräldrarna. Ytterligare forskning behövs som belyser föräldrarnas upplevelser av samtal där 

skolsköterskorna använt MI, då det inte förefaller finnas studier gjorda inom området.  
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Bilaga 1 

 

Institutionen för vård och natur 

Till vederbörande rektor/förvaltningschef 

 

Ansökan om tillstånd att inhämta data för en vetenskaplig studie inom elevhälsan. 

Undertecknade är arbetar som sjuksköterskor och som för närvarande går en 

specialistutbildning till distriktssköterska vid Högskolan i Skövde. Studien kommer att 

genomföras under våren 2015 och resultera i ett examensarbete (magisteruppsats). 

 

Bakgrund 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska elever erbjudas hälsobesök som innefattar allmänna 

hälsokontroller. I ett hälsobesök ingår det även att bedöma elevens allmänna hälsotillstånd, 

tillväxt, utveckling samt inlärning. Svenska barn väger allt mer och i dag är vart femte barn 

överviktigt. Övervikt är vanligare i socioekonomiskt svaga grupper, det förefaller inte finnas 

några tidigare studier som fastställer att ett barn som är knubbigt före fem års ålder behöver 

bli överviktigt som vuxen. Däremot blir mer än två av tre barn som är överviktiga i 10 till 

13-årsåldern även överviktiga som vuxna (Svenska Livsmedelsverket 2014). 

 

Syfte och nytta 

Syftet med denna studie är att belysa skolsköterskors upplevelser av föräldrars reaktioner 

vid samtal om barns övervikt eller fetma på lågstadiet. Nyttan med studien är att utveckla 

kunskaper som kan bidra till ökad förståelse och utgöra underlag till positiv kontakt med 

föräldrar till överviktiga barn. 

 

Tillfrågan om deltagande 

Härmed ansöks om tillstånd att inhämta data för att genomföra en empirisk studie med 

skolsköterskor verksamma inom lågstadiet. När tillstånd givits från Er tillfrågas 

skolsköterskor om deltagande i studien. Ett skriftligt informationsbrev om studien och dess 

syfte skickas via E-post till skolsköterskorna. Därefter tas kontakt med skolsköterskorna per 

telefon för förfrågan om deltagande i studien. Innan intervjun påbörjas kommer 

skolsköterskan få skriva under ett samtycke om deltagande. Intervjuerna beräknas ta cirka 

30-60 minuter och spelas in på Android eller Iphone. Datamaterialet kommer att behandlas 

konfidentiellt. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst, utan att orsak behöver 

http://www.his.se/


 

anges. Intervjuerna planeras pågå under veckorna v.6-8. Underskrivet tillstånd skickas per 

post i medsänt förfrankerat kuvert. 

Hantering av data 

Datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och efter avslutad, godkänd studie 

kommer materialet att förstöras. Studien publiceras men ingen kommer kunna utläsa vilka 

skolsköterskor som deltagit i studien. Vid intresse av studieresultatet är du välkommen att 

kontakta någon av oss, eller vår handledare. 

 

Har ni frågor är Ni välkomna att kontakta: 

Helena Esplund      Tel: XXXX                mail: a14heles@student.his.se 

Ann-Marie Jernetz Tel:  XXXX   mail: a14annje@student.his.se  

Handledare för studien är:  

Monika Sahlsten 

Universitetslektor vid Högskolan i Skövde 

Fil.dr. Leg. Sjuksköterska 

Tel: XXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tillstånd att inhämta data för en empirisk studie 

 

 

Härmed ansöks om tillstånd att inhämta data i form av intervjuer för en empirisk studie under 

veckorna 6-8. Tacksam för svar senast 15-01-28.  

 

 

Tillstånd att inhämta data för en empirisk studie tillstyrks: 

 

……………………………………………………………………………….. 

Namn 

 

……………………………………………………………………………..... 

Datum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

         

Institutionen för vård och natur 

 

Informationsbrev till skolsköterskor 

Information och förfrågan om deltagande i en empirisk studie om skolsköterskors 

upplevelser av föräldrars reaktioner vid samtal om deras barns övervikt eller fetma 

vid lågstadiet. 

Undertecknade arbetar som sjuksköterskor och som för närvarande går en 

specialistutbildning till distriktssköterska vid Högskolan i Skövde. Studien kommer att 

genomföras under våren 2015 och resultera i ett examensarbete (magisternivå). 

 

Bakgrund 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska elever erbjudas hälsobesök som innefattar allmänna 

hälsokontroller. I ett hälsobesök ingår det även att bedöma elevens allmänna hälsotillstånd, 

tillväxt, utveckling samt inlärning. Svenska barn väger allt mer och i dag är vart femte barn 

överviktigt. Övervikt är vanligare i socioekonomiskt svaga grupper, det förefaller inte finnas 

några tidigare studier som fastställer att ett barn som är knubbigt före fem års ålder behöver 

bli överviktigt som vuxen. Däremot blir mer än två av tre barn som är överviktiga i 10 till 

13-årsåldern även överviktiga som vuxna (Svenska Livsmedelsverket 2014). 

 

Syfte och nytta 

Syftet med denna studie är att belysa skolsköterskors upplevelser av föräldrars reaktioner 

vid samtal om barns övervikt eller fetma på lågstadiet. Nyttan med studien är att utveckla 

kunskaper som kan bidra till ökad förståelse och utgöra underlag till en god kontakt med 

föräldrar till överviktiga barn. 

 

Studiens genomförande samt hantering av material 

Intervjun kommer att ske på lämplig avskild plats. Intervjun spelas in på Android eller 

Iphone för att materialet efteråt ska kunna skrivas ut ordagrant och texten analyseras 
vetenskapligt. Vi kommer att träffas vid endast ett tillfälle och intervjun beräknas ta cirka 

30-60 minuter. Allt datamaterialet i form av inspelningar och utskriven text kommer att 

behandlas strikt konfidentiellt och hanteras så att inga obehöriga kan ta del av det. Ingen 

kommer kunna utläsa i det färdiga material vad just du har svarat. Under intervjun kommer 

http://www.his.se/


 

3-4 öppna frågor med följdfrågor ställas. Intervjun planeras äga rum vid valfritt tillfälle 

under veckorna 6-8. 

 

Frivillighet 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst under pågående studie välja att avbryta 

din medverkan utan att behöva ge en förklaring om varför. 

 

Har ni frågor är Ni välkomna att kontakta: 

Helena Esplund      Tel: XXXX       mail: a14heles@student.his.se 

Ann-Marie Jernetz Tel: XXXX       mail: a14annje@student.his.se  

 

Handledare för studien är:  

Monika Sahlsten 

Universitetslektor vid Högskolan i Skövde 

Fil.dr. Leg. Sjuksköterska 

Tel: XXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Skriftligt samtycke till att delta i studien 

 

 

Jag har tagit del av den skriftliga informationen om studien och samtycker till att delta. Jag 

är införstådd med att deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbryta intervjun. 

 

……………………………………………………………………………….. 

Namn 

 

……………………………………………………………………………..... 

Datum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 

Intervjuguide 

Kan du berätta om reaktioner du mött hos föräldrar vid samtal om barnets övervikt eller 

fetma. 

Beskriv gärna med egna ord en situation eller konkret samtal. 

Vilken reaktion upplever du är den vanligaste från föräldrarna? 

Kan du berätta om du upplever något som svårt i mötet med dessa föräldrar 

 

Förslag på följdfrågor 

 Kan du utveckla? 

 På vilket sätt? 

 Vad kände du? 

 Hur menar du? 

Bakgrundsdata 

1. Ålder 

...................... År 

 

2. Legitimations år 

 .....................  

 

3. Antal år inom elevhälsan 

 .....................  

 

4. Tjänstgöringsgrad %, timmar/vecka? 

 .....................  

 

5. Antal barn i lågstadiet 

 .....................  

 

6. Antal barn som klassats som överviktiga 

       .....................  


