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Bakgrund: Övervikt hos barn och ungdomar är ett växande problem.  På längre sikt leder 

övervikt till följdsjukdomar. Skolsköterskor har en unik möjlighet att fånga upp de barn 

som är på väg att utveckla övervikt eller fetma i tidig ålder. Hälsosamtalet och 

hälsobesöket är skolsköterskans främsta hälsofrämjande arbete. Syftet med hälsosamtalet 

är att enskilt tillsammans med skolsköterskan diskutera sin hälsa och eventuella ohälsa.   

Syfte: Att beskriva skolsköterskors upplevelser av det hälsofrämjande mötet med förälder 

till barn med övervikt. 

Metod: En studie har genomförts med kvalitativ metod där skolsköterskor intervjuats med 

öppna frågor. Innehållet i intervjuerna har analyserats med kvaltitativ innehållsanalys.  

Resultat: Skolsköterskorna påtalar vikten av att det både är föräldrars ansvar och skol-

sköterskans ansvar att främja en god hälsa hos barnet. Samarbetet mellan skolsköterskorna 

och föräldrarna är avgörande för hur det hälsofrämjande arbetet utvecklas. Skol-

sköterskorna förbereder sig väl inför mötet med förälder till barn med övervikt för att detta 

möte skall bli så bra som möjligt. 

Konklusion: Skolsköterskorna belyser samarbetet och bemötandet av föräldrar till barn 

med övervikt. Det gemensamma ansvaret som föräldrar och skolsköterskor har över barnet 

lyfts fram i det hälsofrämjande mötet. Deras erfarenheter och förhållningssätt har visats sig 

vara viktiga aspekter i mötet.  
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Background: Obesity in children and adolescents is a growing problem in most countries; 

in the long term leading to overweight sequelae. School nurses have a unique opportunity 

to localize those children who run the risk of being overweight or developing obesity at an 

early age. The health and development meeting is the school nurse's premier health 

promotion tool. The purpose of the meeting is to enable individual/student to discuss their 

own health situation and any potential problems they might have. 

Objective: To describe the school nurses' experiences of health promotional meetings with 

parents of children with overweight. 

Method: A study has been conducted using qualitative method in which school nurses 

interviewed with open questions. The content of the interviews were analyzed by 

quantitative content analysis.  

Results: The school nurses impress in the importance of both parents' responsibility, and 

the school nurse's responsibility to promote the good health of the child. Cooperation 

between school nurses and parents is crucial for the health promotion to evolve. The school 

nurses must prepare thoroughly for the health meeting with parents of children with 

overweight if there will be any kind of positive outcome. 

Conclusion: The school nurses highlight the good cooperation and hospitality of parents of 

children with overweight. The shared responsibility of parents and school nurses is raised 

in the health promotion meeting. Their experiences and approaches have been shown to be 

important aspects of the meeting.  
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INLEDNING 

Övervikt hos barn och ungdomar är ett växande problem. Enligt världshälsoorganisationen 

(WHO, 2012) är fetma hos barn en av vår tids största folkhälsoutmaningar. Vårt sätt att 

leva idag med mer stillasittande och kontinuerlig tillgång till mat har skapat en situation 

som inte människan är fysiologiskt anpassad för. Att vara överviktig som barn och under 

tonårstiden kan bidra till lidande med dålig självkänsla och utanförskap. De som utvecklat 

övervikt och fetma i tidig ålder har ofta kvar sin övervikt i vuxen ålder vilket ökar risken 

för sjukdomar som sätts i samband med övervikten.  

Som verksamma skolsköterskor har vi erfarit att samtal med föräldrar till barn med 

övervikt kan vara svåra att genomföra. Ämnet kan upplevas som laddat och vi som 

skolsköterskor behöver vara väl förberedda inför ett sådant här samtal. Med denna vetskap 

väcktes en nyfikenhet hos oss att närmare undersöka skolsköterskors upplevelser av mötet 

med förälder till barn med övervikt. 

BAKGRUND 

Hälsa som begrepp 

Världshälsoorganisationen (WHO, 2012) definition av hälsa lyder: ”Hälsa ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott frånvaro av sjukdom 

eller handikapp.” De flesta försök till definition av hälsa har sin utgångspunkt hos den 

vuxna människan. Barn och ungdomar skiljer sig från de vuxna bland annat genom den 

fysiska, sociala och psykiska utvecklingen. Omsorgsbrister hos barn och ungdomar tar sig 

därför ofta uttryck i avvikande utveckling på något sätt som till exempel övervikt 

(Socialstyrelsen, 2009).  

God hälsa i barndomen har gynnsamma effekter på personers senare liv. Att främja en god 

hälsa och arbeta med förebyggande insatser under de tidiga åren i människors liv är ett 

effektivt sätt att minska hälsoskillnader bland befolkningen (Marmot, Friel, Bell, 

Houweling & Taylor, 2008). Marmot et. al. (2008) påpekar att dessa faktorer påverkar 

individers yrkesmöjligheter och socioekonomiska förhållande på ett positivt sätt vilket i sin 

tur kan förbättra individers hälsa och välbefinnande . 

Antonovsky (2005) beskriver hälsofaktorer som hjälper oss att klara av svårigheter i livet 

och behålla vår hälsa. Dessa hälsofaktorer förklaras med begriplighet (att förstå), 

hanterbarhet (att kunna påverka) och meningsfullhet (att vilja). Dessa hälsofaktorer ger 

tillsammans en känsla av sammanhang, en samhörighet med familjen och andra 

människor, samt känslor av kontroll och begriplighet. Antonovsky beskriver detta som 

”känsla av sammanhang”, KASAM, som gör att människan klarar sig genom svåra 

prövningar. KASAM innebär ett förhållningssätt där det finns en balans mellan 

begriplighet, hanterbarhet och mening, samt minskar sannolikheten för att spänning 
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omvandlas till stress. Ett högt KASAM behöver inte alltid innebära en god hälsa, men att 

ett högt KASAM ger bättre förutsättningar och möjligheter att klara de påfrestningar i livet 

man kan komma att ställas inför (a.a). 

Begreppet hälsa är abstrakt i flera omvårdnadsteoretiska texter men beroende på tidsperiod 

och rådande samhällsuppfattningar ges begreppet olika innebörd. Florence Nightingale, 

som ofta anges som den första omvårdnadsteoretikern, skrev redan under mitten av 1800-

talet att hälsa och sjukdomar är beroende av miljön. Därefter har många 

omvårdnadsteoretiker definierat och tolkat hälsobegreppet (Svensk sjuksköterskeförening, 

2011). Den amerikanska omvårdnads teoretikern Orem bygger sin egenvårdsteori på att 

omvårdnaden skall utgöra ett komplement till patientens egenvård. Egenvård är enligt 

Orem handlingar som människan utför för att på egen hand upprätthålla liv, hälsa och 

välbefinnande. Människan har normalt en vilja och förmåga att utföra handlingar som 

främja hälsa, livet och välbefinnandet. Enligt Orem är kunskap och motivation en viktig 

del av individens förmåga till egenvård (Orem, 2011).  

Enligt Orems teori åstadkoms hälsa genom att skolsköterskan och barnet (eventuellt med 

föräldrar) upprättar ett kontrakt (överenskommelse), vilket bygger på individens egen 

aktivitet vilken i sin tur är viktig för barnets hälsa. Detta innebär att skolsköterskans 

ansvarsområde är att bedöma vilken grad av omvårdnad barnet är i behov av (Lindell & 

Olsson, 1993). Skolsköterskan skall ge barnet stöd och utveckla dennes förmåga till 

egenvård, så att barnet kan klara av det dagliga livets aktiviteter så bra som möjligt samt att 

främja hälsa och välbefinnande (Rooke, 1995).  

Dahlberg & Segesten (2010) beskriver hälsa som ett svårt fenomen och mångtydigt 

begrepp, som förstås på olika sätt inom hälso- och sjukvården. De förklarar att hälsa är 

som ett tillstånd som rör hela människan och är en upplevelse av att vara i jämvikt. Det 

handlar både om en känsla av inre balans och en känsla av jämvikt i relation till sina 

medmänniskor och till livet i övrigt. Upplevelsen av hälsa är inte något som är konstant 

eller något som är fastslaget samma hela tiden, med samma innebörder, utan växlar mellan 

individer och situationer. Hälsan är relaterad till och speglar människans aktuella och totala 

livssituation, en integrerad del i människans liv. Om en person skulle drabbas av en obotlig 

sjukdom skulle upplevelsen av hälsa påverkas betydande negativt. Men även då en person 

uppfattar sig ”frisk” kan känslan av att ha hälsa försvagas, till exempel om livet saknar 

mening. Innebörden av hälsa visar sig därmed vara djupare än som endast frånvaro av 

sjukdom (Dahlberg & Segesten, 2010). Det bärande begreppet blir därmed hälsa. 

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete 

En viktig analys av skolsköterskans hälsofrämjande arbete är att det även är viktigt att följa 

de lagar, föreskrifter och riktlinjer som finns. Skolhälsovårdens uppdrag som definieras i 

skollagen är att bevara och förbättra elevernas psykiska och kroppsliga hälsa och verka för 

sunda levnadsvanor. Genom hälsoundersökningar kan man tidigt upptäcka problem eller 

symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av insatser (Skollagen 2010:800). 

Skolhälsovårdens roll ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande (Socialstyrelsen, 

2009). 
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I Skollagen (2010:800) föreskrivs att elevhälsan skall ha tillgång till skolläkare, 

skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. 

Detta innebär att elevhälsan kan bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, 

hälsa och utveckling (Socialstyrelsen, 2009). Målet med detta är att tidigt upptäcka elever 

med behov av stöd och insatser på något sätt och sätta in åtgärder som främjar elevens 

vidare hälsa.  Hälsofrämjande arbete syftar till att stärka eller bibehålla människors fysiska, 

psykiska och sociala välbefinnande. Insatserna fokuserar på strategier som stärker 

individens möjlighet att påverka sin egen hälsa i önskad riktning.  I skollagen (2010:800) 

anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål (Socialstyrelsen 

& Skolverket, 2014). I kompetensbeskrivningen för att arbeta som specialistsjuksköterska 

inom skolhälsovården framhålls att målet är att främja hälsa och förebygga ohälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2011).  

I begreppet hälsofrämjande arbete menas alla hälsofrämjande åtgärder som leder till 

hälsoförbättring. I hälsofrämjande arbete ingår också att se till de positiva krafter som 

människan har och försöka att ta tillvara på dem och på så sätt stödja människor till ett 

hälsosamt liv. Att arbeta hälsofrämjande innebär således att arbeta med att stärka det 

friska. Det finns en del termer som förknippas med hälsofrämjande åtgärder, en av dessa 

termer som ofta används är Empowerment. Detta betyder att människan har inflytande på 

den egna livssituationen, och kan ta makten och kontrollen över sitt eget liv. En annan term 

är stödjande miljöer, där skolan kan vara en central plats för det hälsoförebyggande arbetet 

och skolsköterskan nyckelpersonen i detta arbete (Svensk sjuksköterskeförening, 2011).  

Hälsosamtalet 

Hälsosamtalet och hälsobesöket är skolsköterskans främsta hälsofrämjande arbete. 

Hälsosamtalet omfattar skolsituationen, relationer, fysisk aktivitet, och inaktivitet, mat, 

sömn, tobak, alkohol, droger, sexualitet och upplevd hälsa anpassat till de olika 

åldersgrupperna. Utgångspunkten för hälsosamtalet inom skolhälsovården ska vara elevens 

styrkor och svagheter med inriktning på att barnet ska bli medveten om sin egen hälsa. 

Syftet med hälsosamtalet är att eleven ska få möjlighet att enskilt tillsammans med 

skolsköterskan diskutera sin hälsa och eventuella ohälsa. Även viktigt i samtalet är att få 

möjlighet att diskutera sin skolsituation samt att skapa en relation med skolsköterskan. 

Med information, rådgivning och lärande kan skolsköterskan hjälpa eleven efter dennes 

egna behov och resurser (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014).  

Motiverande samtal (MI) har visat sig vara användbart i mötet med enskilda elever i 

skolhälsovården vid hälsobesök och hälsosamtal (Holm Ivarsson & Pantzar, 2007). MI är 

en samtalsmetod som utvecklades under 1980–1990-talen av psykologerna Miller och 

Rollnick i sitt arbete med alkoholberoende patienter. Metoden är evidensbaserad och har 

sina rötter i humanistisk psykologi, socialinlärningspsykologi och motivationspsykologi. 

Den är en hjälp då man framförallt vill förändra sin livsstil (Ortiz, 2010). De fyra 

grundläggande principerna för MI är: ”visa empati”, ”utveckla diskrepans”, ”undvika 

argumentation” samt ”stödja självtillit”.  Detta kan uppnås genom att få personen att känna 

att de har egen makt och kontroll över sitt liv, Empowerment. Att sträva efter att utveckla 

personens förståelse för skillnad mellan hur det är och hur det ska vara, genom att försöka 

stödja personens självkänsla. Tillföra motstånd, genom reflektion eller sammanfattning 
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följt av en öppen fråga. Att tänka på är att inte stärka motståndet med övertalningsförsök 

och motargument (Rollnik & Miller, 2009). 

Det individuella mötet med skolsköterskan beskrivs som en viktig del i det hälsofrämjande 

arbetet. Att ha tillräckligt med tid avsatt för hälsosamtalet är betydelsefullt för barnet. 

Kunskap om barns hälsosituation samt att skolsköterskan har tystnadsplikt är också viktiga 

faktorer som stärker skolsköterskans roll i skolan (Morberg, Dellve, Karlsson & 

Lagerström, 2006). Hälsosamtalet är en möjlighet för barnet att skapa en kontakt med 

skolsköterskan och försöka ta reda på om det är en person de kan lita på eller inte. Om 

barnen uppfattade skolsköterskan som pålitlig och kände att det var någon de kunde känna 

förtroende för så delgav barnen mer information om sin livssituation till skolsköterskan. 

Att barnen kände förtroende för skolsköterskan i hälsosamtalet var även viktigt för om de 

senare skulle uppsöka skolsköterskan om behov uppstod (Golsäter, 2012). Det är viktigt att 

i ett hälsosamtal vara en god lyssnare och visa empati (Larsson, Johansson Sundler & 

Ekebergh, 2012). 

Barn och övervikt 

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar övervikt som ”onormal eller överdriven 

fettsamling som kan åstadkomma risk för ohälsa” (WHO, 2012). Övervikt bland barn och 

ungdomar är idag ett växande problem.  Det kan leda till psykisk ohälsa, mobbing och 

utanförskap. Övervikt kan även leda till många somatiska besvär till exempel astma, 

diabetes, magproblem och hjärt- och kärlsjukdomar. Människors stigmatiserade bemötande 

av barn med övervikt är troligtvis det svåraste för barnet och kan leda till social och 

psykologisk stress samt nedsatt självkänsla, nedstämdhet och social isolering (Clausson & 

Morberg, 2012).    

Andelen överviktiga barn i Sverige har fördubblats och det har blivit fyra till fem gånger 

vanligare med fetma hos barn under det senaste tjugo åren, 15-20% av svenska barn och 

ungdomar är överviktiga. Andelen barn med fetma är cirka tre till fem procent. De som 

utvecklat övervikt och fetma i tidig ålder har ofta kvar övervikt eller fetma i vuxen ålder 

(Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). Barnets uppväxtmiljö har visat sig ha en påverkan på 

förekomsten av övervikt och fetma. På landsbygden tenderar barn att vara överviktiga till 

högre grad än barn i storstäder. Även moderns utbildnings- nivå kan påverka förekomsten 

av övervikt (Sjöberg, Moraeus, Yngve, Poortvliet , Al-Ansari & Lissner, 2011).  

För att definiera och bedöma övervikt och fetma används Body Mass Index (BMI). Hos 

vuxna är BMI över 25 övervikt och BMI över 30 är fetma. Man beräknar detta via 

kroppsvikten i kilogram dividerat med kvadraten av kroppslängden uttryckt i meter 

(kg/m2). Övervikt och fetma hos barn definieras även med BMI. Men på grund av att barn 

inte har vuxit färdigt kan inte samma värde användas som för vuxna. Därför har ISO-BMI 

tagits fram som bygger på data (medelvärde av vikten) från barn vid olika åldrar. 

Referensvärden där har istället anpassats till barnets ålder och kön och kallas för ISO-BMI 

(Hanséus, Lindberg & Lagercrantz, 2012).  

Regber, Mårild & Johansson Hanse (2013) beskriver sjuksköterskor som arbetade på BVC 

och att de tyckte att BMI diagrammet var ett användbart verktyg för att upprätta en dialog 
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med föräldrarna. Oavsett föräldrarnas utbildningsbakgrund var diagrammet möjligt för 

dem att enkelt förstå sina barns viktklass. En BVC sjuksköterska som arbetade i en förort 

med många invandrare, vissa var också analfabeter, beskrev användningen av BMI 

diagrammet som mycket positivt där de enkelt kunde visa en bild på viktutvecklingen.  

Diagrammet underlättade mötet med föräldrarna.  

I en svensk studie ser man ett samband mellan att ha högt BMI och leva i en stadsdel med 

låg socioekonomisk standard. Detta bygger på en studie där man har följt barn från 

födelsen fram till fyra års ålder (Thorn, Waller, Johansson & Mårild, 2010).  

Vårdnadshavare/föräldrar 

Begreppet vårdnadshavare definieras som den eller de personer som har rätt och skyldighet 

att vårda ett barn. Vårdnaden om ett barn består till dess att barnet fyller arton år eller 

dessförinnan gifter sig (Nationalencyklopedin, 2015). 

Enligt FN:s barnkonvention (UNICEF) har alla barn samma rättigheter och lika värde. 

Barnets vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och ska 

hjälpa och vägleda barnet att få det som de har rätt till. Ett barn är varje människa under 18 

år och alla barn har samma rättigheter och lika värde (Unicef, u.a.). 

Ett barn som upplever en trygg anknytning till sina föräldrar redan i spädbarnstiden 

behåller ofta denna trygghet genom livet, både i relationen till andra människor och som ett 

skydd för olika svårigheter i livet. Trygga och goda uppväxtvillkor kan vara avgörande för 

barn och ungas hälsa och för folkhälsan på lång sikt. Föräldrar har stor inverkan på barnens 

fysiska och psykiska hälsa samt sociala kompetens och påverkar hur de klarar sin skolgång 

och vilka levnadsvanor de får som vuxna. För att skapa det är barnets kontakt till sina 

föräldrar en viktig del. När samhörighet med föräldrarna upplevs ger detta tonåringen en 

känsla av trygghet och välbefinnande. Samhörighet upplevs när föräldrarna lyssnar och är 

närvarande (Larsson, Johansson Sundler & Ekebergh, 2012).  

Det är av stor betydelse att barn och föräldrar har en varm relation men att föräldrar också 

kan sätta gränser. Då ökar chanserna för barnet att uppleva en god livskvalitet i vuxen 

ålder. Genom att stödja föräldrar kan man främja barnets hälsa och utveckling och skydda 

dem mot sociala problem och ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2014).  

Övervikts problematik är ofta en del i en mer omfattande problematik hos barnet eller i 

familjen. Det måste respekteras och får inte medföra att en redan drabbad familj och ett 

drabbat barn skuldbeläggs ytterligare. Att lära känna familjen innan man går in i ett försök 

att påverka utvecklingen av övervikt är att rekommendera (Hillman, 2010). 

Skolsköterskor och föräldrars samarbete kring barn och övervikt 

Samarbetet mellan skolsköterskor och föräldrar är viktigt. En god kommunikation mellan 

skolsköterskan och förälder är en av de viktigaste bitarna i arbetet kring barn med övervikt. 

Hur föräldrarna tar emot informationen att deras barn är överviktig kan se olika ut, allt från 

skam, ilska, oro och chock (Mikhailovich & Morrison, 2007). Skolsköterskorna upplevde 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fysisk_person
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att de inte visste hur de skulle närma sig barnen och deras familjer eftersom begreppet vikt 

är ett känsligt ämne för de flesta. De påtalade en rädsla inför föräldrarnas reaktioner efter 

att skolsköterskorna informerat om barnets övervikt (Steel, Wu, Jensen, Pankey, Davis & 

Aylward, 2011). Sjuksköterskorna på BVC upplevde att föräldrarna som var överviktiga 

kände att sjuksköterskorna kritiserar deras livsstil vid diskussion om barnens vikt (Regber, 

Mårild & Johansson Hanse, 2013). Då sjuksköterskan byggt upp en bra relation med 

föräldrarna från det att barnet var nyfött var det lättare att senare prata om barnets 

eventuella övervikt. Det ansågs också lättare om föräldrarna själva uppmärksammat 

problemet. Ämnet övervikt var också lättare att lyfta om föräldrarna själva var 

normalviktiga (Edvardsson, Edvardsson, & Hörnsten, 2009).  

Föräldrar spelar en nyckelroll i arbetet att främja en god hälsa hos barnet men för att klara 

det krävs stöd och information från bland annat skolsköterskan (Mikhailovich & Morrison, 

2007). Många föräldrar till överviktiga barn visade sig vara antingen ovetande om att deras 

barn var överviktiga eller så ansåg de inte att övervikten var ett hot mot barnets hälsa 

(Howard, 2007). Det är också viktigt i skolsköterskans hälsofrämjande arbete att visa 

empati, inge förtroende samt att vara lyhörd för frågor i samtalet kring barnets vikt 

(Mikhailovich & Morrison, 2007).  

Problemformulering   

Övervikt bland barn och ungdomar är idag ett växande problem och kan leda till många 

somatiska och psykiska besvär. De som utvecklat övervikt och fetma i tidig ålder har ofta 

kvar sin övervikt eller fetma i vuxen ålder. Hälsosamtalet och hälsobesöket är 

skolsköterskors främsta hälsofrämjande arbete, där skapas en möjlighet för skolsköterskor 

att tillsammans med föräldrar hjälpa barnet till ett hälsosamt liv  

Tidigare forskning uppmärksammar att barn med övervikt är ett känsligt ämne och bör 

bemötas med försiktighet och respekt. I skolsköterskans hälsofrämjande arbete framstår ett 

gott samarbete mellan skolsköterskor och föräldrar som viktig. Studien kan bidra med ökad 

kunskap som kan underlätta skolsköterskors hälsofrämjande möte med föräldrar till barn 

med övervikt. 

SYFTE 

Att beskriva skolsköterskors upplevelser av det hälsofrämjande mötet med förälder till 

barn med övervikt. 

METOD 

För att uppnå syftet med studien har en kvalitativ metod valts. Kvalitativ metod används 

för att förstå och tolka människors upplevelser. Med metoden kan man inte i förväg avgöra 

svaret på en fråga, detta då kvalitativa metoder fångar upplevelser som är personliga för 

den intervjuade personen (Patel & Davidsson, 2003). Inom den kvalitativa traditionen har 
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man den vägledande uppfattningen att sanningen finns i betraktarens ögon. Detta synsätt 

innebär att omvärlden ses som komplex, kontextberoende, konstruerad och subjektiv. 

Därför måste en text som skall analyseras ses i sitt sammanhang. Den som intervjuar ska 

vara medveten om rådande kultur och att de som intervjuas är präglad av sin personliga 

historia och livsvillkor (Lundman & Hällgren Granheim, 2008). Den kvalitativa 

forskningen kan producera kunskap som förändrar sjuksköterskors sätt att tänka och 

förhålla sig till verkligheten och därmed också vårdandet (Wiklund, 2003).  

Urval  

Att göra ett ändamålsenligt urval innebär att forskaren väljer ut de informanter som anses 

kunna ge mest värde åt studien (Polit & Beck, 2011). När det gäller undersökningar där en 

persons egen upplevda verklighet står i fokus är utgångspunkten för urvalet att man söker 

upp personer som kan delge sina upplevelser eller erfarenheter som belyser den företeelse 

man vill studera (Dahlberg, 2014). 

Två stycken MLA (skolsköterska med medicinskt ledningsansvar) tillfrågades muntligt om 

samtycke till att genomföra studien inom deras verksamhetsområde (stadsdel). MLA 

skickade informationsbrevet via e-post som de blivit delgivna av ansvariga för studien och 

vidare till skolsköterskorna som arbetade under dem. Brevet som blivit godkänt av 

handledaren för att användas förmedlade studiens syfte, upplägg och information om 

konfidentialitet, att deltagandet skedde på en frivillig basis och att de när som helst kunde 

avbryta sin medverkan. Informationsbrevet innehöll också kontaktuppgifter till ansvariga 

(Bilaga 1).  

De skolsköterskor som var intresserade av att delta i studien hörde av sig via e-post till de 

ansvariga för studien. Av 20 + 21 stycken tillfrågade skolsköterskor var det sju stycken 

skolsköterskor som erbjöd sin medverkan i studien. Ingen påminnelse om deltagande i 

studien skickades ut. De muntliga intervjuerna gjordes allt eftersom svaren kom in. Efter 

den sjätte intervjun visade inte svaren så mycket mer varierad information så vi tackade nej 

till den sjunde skolsköterskan som erbjöd sin medverkan. Inklusionskriterierna för att delta 

i studien var att skolsköterskorna skulle varit yrkesverksamma skolsköterskor i minst ett år 

och med relevant utbildning. Deltagarna var mellan 33-55 år och erfarenheten i yrket var 

2,5-15år. Skolsköterskorna hade alla genomgått en specialistutbildning. Antingen 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och 

ungdomar eller specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktsköterska.  

Datainsamling  

Ett frågeformulär med sju frågor användes under intervjun, vilket innehöll frågor som gav 

svar på studiens syfte (bilaga 2). De första tre frågorna var av demografisk karaktär 

resterande mot syftet. Intervjuerna började med en öppen ingångsfråga ” Hur känns det för 

dig att ta upp ämnet övervikt med föräldrarna?”. Det var viktigt att intervjufrågorna var 

enkla att förstå och inte kunde bli misstolkade. Intervjun inleddes med att intervjupersonen 

fritt fick möjlighet att berätta om till exempel en situation i anslutning till ämnet. Beroende 

på svaret följdes frågorna upp med följdfrågor som till exempel: Hur kände du då? Hur 

tänkte du då (Trost, 2010). 
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För att få fram intervjupersonens upplevelser och tankar var det viktigt att frågorna inte var 

ledande och att intervjuaren själv inte besvarade frågan (Trost, 2010). Intervjuerna 

spelades in för att det gav den som intervjuar en möjlighet att fokusera på 

intervjupersonens svar och tankar istället för att fokusera på att hinna med och skriva allt 

som sägs (Kvahle & Brinkman, 2014). Intervjun kunde upplevas som obehaglig och 

stressande för intervjupersonen. Därför var det bra att intervjupersonen själv fick välja den 

plats där intervjun skulle ske (Trost, 2010). Intervjuerna som gjordes i denna studie 

utfördes alla på skolsköterskornas mottagningar efter deras önskemål. Intervjuerna tog i 

snitt (min-max) 20-30 min och det insamlade materialet transkriberades sedan till text efter 

intervjun av de ansvariga för studien.   

Dataanalys  

För att analysera datamaterialet i intervjuerna användes en kvalitativ innehållsanalys. 

Kvalitativ innehållsanalys används för att granska och tolka texter bland annat från 

transkriberade intervjuer. Analysen bygger på att finna likheter och skillnader i 

texten. Texten tolkas utifrån sitt sammanhang där det som sagts före och efter måste 

beaktas. En textrad blir därmed inte självständig utan hela texten analyseras. En induktiv 

ansats för att analysera texterna valdes. Med induktiv ansats analyseras texterna 

förutsättningslöst utifrån personers berättelser och upplevelser (Lundman & 

Hällgren Granheim, 2008).   

Analysen inleddes med att intervjuerna transkriberades till text, därefter har materialet 

gåtts igenom ett flertal gånger tills helheten kändes bekant. Varje intervju utgör en 

analysenhet. Analysenheterna lästes igenom flera gånger för att få en helhetsbild av det 

insamlade materialet. De meningsbärande enheterna användes som grund i analysen. En 

meningsbärande enhet är ord, meningar eller stycken. Om den är för liten kan resultatet bli 

ofullständigt. De meningsbärande enheterna kortas ned och sammanfattas samtidigt som 

kärnan finns kvar, detta kallas för kondensering. Den kondenserade texten abstraheras, 

viket innebär att lyfta innehållet till en högre logisk nivå, och förses med koder. Koderna är 

kortfattade beskrivningar av de meningsbärande enheterna. De koder som har liknande 

innehåll förs samman till kategorier och subkategorier. Det är viktigt att tänka på att 

kategorierna ska vara formulerade så att ingen data passar in i två eller flera 

kategorier. Kodningen görs också för att avidentifiera den som blivit intervjuad (Lundman 

& Hällgren Granheim, 2008). 
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Exempel på analysprocessen: 

 

Meningsenhet 
Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Huvudkategori 

”De är ju bara 

barn, de är ju 

inte hennes 

ansvar, de är ju 

föräldrarnas 

ansvar” 

”Dom har ju i 

varje fall blivit 

informerade och 

då ligger bollen 

lite mer hos 

dom” 

Föräldrarna har 

det yttersta 

ansvaret 

Ansvar över 

barnet 

 

 

 

 

 

 

 

Att ha en samsyn och delat 

ansvar för barnets övervikt med 

föräldrarna ”Jag känner en 

otillfredsställese 

när jag inte når 

fram till 

föräldrarna men 

samtidigt känner 

jag att jag gjort 

vad jag kunnat” 

”..jag arbetar 

efter mitt 

uppdrag brukar 

jag säga när 

föräldrarna 

ifrågasätter..” 

Känna 

otillfredsställelse 

att inte nå fram 

men har gjort det 

man kunnat 

 

Arbetat efter 

mitt uppdrag 

trots 

ifrågasättning  

 

Arbetat enligt 

mitt uppdrag och 

gjort vad jag 

kunnat 

Att göra det man 

kan 

 

 

 

 

 

 

 

Skolhälsovårdens 

ansvar för barnet 
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Etiska övervägande 

Etisk medvetenhet är en viktig del för den vetenskapliga hållningen, man ska vara etiskt 

insatt om hur undersökningen ska genomföras. Vid insamlande av empiriskt datamaterial 

ställs särskilda krav på etisk medvetenhet för att skydda individers identitet och integritet 

(Dahlberg, 2014).  Helsingforsdeklarationen är en samling etiska principer rörande 

medicinsk forskning som omfattar människor, inklusive forskning på identifierbart 

mänskligt material och data. Dessa etiska krav kan beskrivas utifrån fyra principer; 

informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet 

(Helsingforsdeklarationen). Dessa har beaktats under arbetets genomförande. 

Efter att vi fått godkännande av handledaren om att genomföra studien och 

informationsbrevet var i sin ordning skickades detta iväg till informanterna. Brevet 

förmedlade studiens syfte, upplägg och information om konfidentialitet, att deltagandet 

skedde på en frivillig basis och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. 

Information om frivillighet och konfidentialitet framkom också vid intervjutillfällena.  

Informationskravet 

Informationskravet innebar att deltagarna informerades om att deltagandet är frivilligt och 

att man när som helst kunde avbryta sin medverkan samt kontaktuppgifter till ansvarig för 

studien. Informationen har förmedlades både muntligt och skriftligt om detta (bilaga 1). 

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebar att uppgifter om personer i studien gavs största möjliga 

konfidentialitet, vilket innebar att deltagarna informerades om att personuppgifterna 

förvarades så att obehöriga inte kunde ta del av dem. Detta gjordes genom att allt material 

avidentifierades och inspelat material och transkriptioner förstördes efter att studien var 

färdig. 

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebar att deltagarna i undersökningen själva kunde bestämma om sin 

medverkan. Verksamhetschefer i de två utvalda kommunerna gav sitt samtycke till att 

skolsköterskorna fick vara med i studien. De skolsköterskor som accepterade att medverka 

i undersökningen och svarade på frågorna gav därmed sitt samtycke.  

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att deltagarna i undersökningen fick information om att data från 

intervjun endast kommer att användas för forskningsändamål och inte användas för några 

kommersiella eller icke vetenskapliga syften, vilket innebär att uppgifterna från 

intervjuerna endast kom att användas i denna undersökning (Vetenskapsrådet, u.å). 
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RESULTAT 

Analysen från intervjuerna med de sex skolsköterskorna resulterade i två huvudkategorier. 

Deltagarna var mellan 33-55 år och erfarenheten i yrket var 2,5-15år. Skolsköterskorna 

hade alla genomgått en specialistutbildning. Antingen specialistsjuksköterskeprogrammet 

med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn- och ungdomar eller 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktsköterska.  

 

 Huvudkategori 

Att ha en samsyn och delat ansvar 

för barnets övervikt med föräldrarna 

Yrkesverksamma år ger erfarenhet 

som påverkar följsamhet i mötet 

 

Att ha en samsyn och delat ansvar för barnets övervikt med föräldrarna 

Skolsköterskorna upplever att barns övervikt både är föräldrars ansvar och skolsköterskans 

ansvar. De beskriver att övervikt är ett känsligt och svårt ämne att ta upp med föräldrar 

men det ligger i skolsköterskeuppdraget att hantera och lyfta problemet. Känsligheten och 

svårigheten som skolsköterskorna beskriver har att göra med att de inte vet hur föräldern 

kommer att reagera på informationen om barnets övervikt. Skolsköterskorna berättade alla 

om negativa erfarenheter från samtal med föräldrar angående barnets vikt. De kunde ta 

stöd av att det ligger i skolsköterskans uppdrag att lyfta problematiken kring övervikten då 

föräldern ifrågasätter anledningen till samtalet. Detta kan också hjälpa skolsköterskan att 

tydliggöra för föräldern att innehållet i samtalet inte är skolsköterskans personliga åsikter 

kring hur man skall arbeta vidare med övervikten. 

Skolsköterskorna belyser att ansvaret för barns övervikt ligger i huvudsak på föräldrarna 

men skolsköterskorna har också ett ansvar att informera och samtala kring problematiken. 

Eftersom övervikt ökar risken för ohälsa både fysisk och psykisk, är det viktigt att 

informera föräldern om tillväxtavvikelser som skolsköterskan har uppmärksammat. Flera 

av de intervjuade skolsköterskorna säger att det är föräldrarna som har ansvar för vad som 
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finns hemma att äta och att minska barnets portioner. Eftersom skolsköterskorna oftast 

besitter mer kunskap angående goda kostvanor och motion är de överens om att 

skolsköterskan skall finnas som ett stöd i detta hälsofrämjande arbete. I de fall då föräldern 

inte kan förstå eller se att det finns en övervikt hos barnet skapar detta en frustration och 

otillfredsställelse bland skolsköterskorna.  

Skolsköterskorna beskriver att relationen mellan sig och barnet är viktig och ska inte 

behöva påverkas efter att övervikten tagits upp med föräldern.  Alla skolsköterskorna var 

eniga om att de inte pratar vikt med barnet utan det får föräldern göra hemma och påpekar 

att barnet ska lämna skolsköterskan med ett gott självförtroende.  

” De är ju bara barn, det är ju inte hennes ansvar, det är ju föräldrarnas ansvar. 

Så man kan ju inte lägga det på henne” (1) 

”Nä, jag blir nog lite irriterad, för problemet minskar inte, en liten irritation att 

man hjälper inte barnet genom att inte se och förneka” (6) 

 

Skolsköterskorna upplever att deras ansvar är att arbeta hälsofrämjande men påpekar att de 

hälsofrämjande insatserna är frivilliga. Skolsköterskorna beskriver en otillfredsställelse när 

de inte når fram till föräldrar. De säger också att de har tagit sitt ansvar och gjort vad de har 

kunnat, nu är de upp till föräldrarna att ta emot hjälpen, bollen ligger hos dem. En 

skolsköterska berättar att: ”det är svårt att nå alla men når hon några så får man vara nöjd”. 

Genom att skolsköterskorna följer skolhälsovårdens basprogram för barn med övervikt så 

tar de sitt ansvar. Detta genom att bland annat väga barnet varje termin, att erbjuda dietist 

kontakt vid fetma samt erbjuda en skolläkartid. Alla möten utöver basprogrammet för 

skolhälsovården sker i samråd med föräldrarna. Skolsköterskorna belyser också att det är 

deras ansvar att informera föräldrarna om barns tillväxtavvikelser.  

Skolsköterskorna tycker att det känns bra att ta upp övervikten med föräldern för att det 

ligger i skolsköterskornas ansvar. På det viset kan kanske samtalet förhindra att det blir 

värre med övervikten och på det sättet upplevs det hela med en positiv känsla.  

 

”Klart att det inte känns så tillfredsställande, men jag har nog kommit till den 

punkten då jag hållit dörrarna öppna och känner att jag gjort vad jag kunnat”(4). 

”Tror det ligger lite i medias bild att det ska vara så att man inte ska gå upp i vikt, 

att man ska vara så snygg och perfekt. Det väcker mycket negativt hos föräldrarna 

när man säger nåt, därför måste man vara försiktig” (6)  

 

Yrkesverksamma år ger erfarenhet som påverkar följsamhet i mötet 

Skolsköterskornas erfarenhet påverkar mötet med föräldrar. Ju färre antal år de varit 

verksamma skolsköterskor resulterade i att de uppträdde mer rakt på sak i sitt bemötande 
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till föräldrarna när de skulle ta upp ämnet övervikt. Skolsköterskorna berättar att de i 

början av sin karriär var mer klumpiga, inte så ödmjuka och var mer anklagande i rösten 

när de skulle ta kontakt med föräldrarna angående barnets vikt. De reagerade också 

kraftigare känslomässigt i mötet med förälder som inte ville samarbeta eller förstå 

överviktsproblematiken. 

Med mer erfarenhet i yrket har skolsköterskorna fått ett annat förhållningssätt och metoder 

som underlättar mötet med föräldern. Skolsköterskorna berättade att de använde sig av 

tillväxtkurvan med BMI- diagram för att tydliggöra för föräldern hur det såg ut för barnet 

angående dess vikt.  

Genom skolsköterskornas erfarenheter av möten med förälder har vissa egenskaper 

anammats som mer fördelaktiga för skolsköterskan att ha i mötet med föräldrar till barn 

med övervikt. Att vara försiktig, lyhörd och ödmjuk är exempel på egenskaper som 

skolsköterskorna beskriver ger lugnare föräldrar i mötet. Att inleda samtalet med föräldern 

med positiva saker kring barnet ansågs viktigt för att skapa en bra kontakt.  Exempel som 

skolsköterskorna gav var att berätta för föräldern att ryggen var rak vid dagens kontroll 

eller att barnet växer fint på längden. En skolsköterska berättar att hon har alltid ett må bra 

perspektiv i fokus när hon möter föräldrar som har barn med övervikt.   

Skolsköterskorna förbereder sig väl inför mötet med föräldrar till barn med övervikt. De 

gav olika exempel på hur de förberedde sig inför dessa möten. Att vara psykiskt stabil, 

mentalt stark och ha tillräckligt med tid var något skolsköterskorna beskriver som viktiga 

faktorer inför mötet med föräldern.  

Känsligheten och svårigheten som skolsköterskorna erfar har att göra med att de inte vet 

hur föräldern skall reagera på anledningen till samtalet. Det framkom att skolsköterskorna 

tänker till lite extra innan de möter en förälder och informerar om barnets övervikt. 

Anledningen till att skolsköterskorna förbereder sig inför mötet är att de alla har negativa 

erfarenheter i samband med att ett barns övervikt tas med föräldrar. Detta ökar förståelsen 

för skolsköterskornas prioritering av tid till förberedelse inför denna typ av samtal.  

Ett annat sätt för skolsköterskorna att förbereda sig inför ett möte med förälder till barn 

med övervikt var att samarbeta med skolläkaren och skolsköterskekollegor. 

Skolsköterskorna förde också diskussioner på deras gemensamma möten, vidare deltog de 

även i utbildningar som ger skolsköterskorna kunskap och som kan vara till hjälp i det 

hälsofrämjande arbetet. Två av skolsköterskorna efterfrågade utbilning inom 

samtalsmetoden MI, för att underlätta det hälsofrämjande mötet med föräldern. Vidare 

framkom det i studien att skolsköterskorna efterfrågade bättre samarbete med 

sjuksköterskorna på BVC. De önskade att de hade ett gemensamt förhållningssätt till 

förälder med barn som är överviktig. 

  

” Jag hade inte riktigt räknat med att jag skulle få en rejäl avhyvling. Så då blev 

jag ledsen och tyckte att det var jättejobbigt och tänkte ska det vara så här så vill 

jag inte ringa de här samtalen.” (3) 
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”Vikt är känsligt, tror det ligger lite i att de upplever sig som dåliga föräldrar när 

barnet gått upp i vikt, därför måste man vara försiktig och får väga sina ord på våg 

emellanåt”(6).  

 

Samarbetet med föräldrar påtalar skolsköterskorna som en viktig del för att bra 

hälsofrämjande arbete kring eleven ska komma till stånd. Samtliga intervjupersoner anser 

att föräldrar har en avgörande roll i barnens livssituation, levnadsvanor och 

hälsoutveckling. De är därför eniga om att samarbete med föräldrarna kan upplevas som en 

avgörande förutsättning för att främja sunda levnadsvanor hos barnen. 

Då föräldern inte är samarbetsvillig och inte visar någon förståelse för övervikten utan 

snarare förnekar detta väcker detta negativa känslor hos skolsköterskorna. Här reagerar de 

oerfarna skolsköterskorna med starkare känslor t.ex. frustration och irritation. De erfarna 

skolsköterskorna har vant sig och tycker att det inte är värt att brusa upp och det ger dem 

inga fördelar i mötet med föräldern.  

Gemensamt för skolsköterskorna som intervjuades är att de beskriver en tillfredställelse 

när samarbetet med föräldern är god. När föräldern redan är medveten om barnets övervikt 

och är motiverad till samarbete kring barnets välmående, är detta ett optimalt utgångsläge 

för skolsköterskan och dennes hälsofrämjande arbete. Skolsköterskorna påtalar betydelsen 

av att mötet med föräldern till barn med övervikt skall bli så bra som möjligt, därför är det 

viktigt att aldrig komma med pekpinnar då blir det mycket mer svårarbetat. 

Oro och en känsla av ett misslyckande hos föräldern tror skolsköterskorna kan leda till en 

sämre kontakt mellan skolsköterskan och föräldern vid mötet. 

” Om man jämför då med någon förälder som ser problematiken och förstår den 

och också känner en oro, då känns det ju mycket lättare, yes! Då har vi nåt och 

jobba med förhoppningsvis för resten av livet.”(4). 

 

” Sen har jag haft jättebra möten med ett barn som var rejält överviktig. Jag ringde 

mamman och mamman var verkligen, JA! Det här jobbar vi med tillsammans och vi 

har haft möten hon och jag. Och barnet kom till mig och berättade att jag har gått 

ner lite i vikt och det känns mycket lättare att röra på sig nu, jag har mycket mer 

ork och så där. Det är ju en sådan där solskens historia. Då känner jag mig glad, 

mest glad för honom men jag känner att jag har gjort en förändring här, jag har 

hjälpt till att ändra livet för den här personen”(3). 

Sammanfattning av resultat 

Skolsköterskorna möter regelbundet föräldrar till elever med viktproblematik. Det ligger i 

skolsköterskans hälsofrämjande arbete att hantera detta laddade ämne på ett adekvat sätt. 

Bemötandet av föräldrar och elever är viktiga delar i detta. Då ämnet är känsligt och många 

föräldrar inte vill kännas vid problemen är det viktigt att skolsköterskan har erfarenhet och 
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är väl förberedd inför dessa möten. Erfarenheten har visat sig ha en stor inverkan på hur 

dessa möten hanteras och hur utkomsten blir av dem. Bra verktyg i dessa sammanhang har 

visat sig vara tillväxtkurvan och BMI diagram, empatiskt bemötande och samarbetet 

mellan andra professioner inom skolhälsovården. Många av skolsköterskorna vittnar om att 

ju fler av dessa möten man hanterar och bygger sin erfarenhet kring desto bättre blir 

bemötande och resultat. 

Skolsköterskorna påtalar vikten av att det är ett delat ansvar mellan föräldrar och skola. 

Det är aldrig barnets fel att det finns en viktproblematik. Där vilar ett stort ansvar på 

föräldrarna att se till att barnet har en hälsosam livsstil och äter enligt normala normer och 

rör sig på ett lagom vis. Skolsköterskans ansvar ligger i att informera om avvikelser och 

följa utvecklingen av barnet.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att kunna besvara studiens syfte användes en kvalitativ ansats där intervjuer med öppna 

frågor valts. Vi intervjuade sex kvinnliga skolsköterskor. Att det blev det antalet 

informanter var på grund av att vi tillslut uppfattade materialet mättat. Med det menar vi att 

det inte blev någon större förändring i de svar vi fick. Att antalet informanter inte var så 

stort och att det bara var kvinnor som intervjuades kan ha påverkat studiens trovärdighet. 

Lundman & Hällgren Graneheim (2008) poängterar betydelsen att inkludera både män och 

kvinnor för att därigenom stärka studiens giltighet. Detta bör ses som en svaghet för 

studiens trovärdighet eftersom vi bara haft informanter av ena könet representerat. 

Fördelen med den kvalitativa innehållsanalysen är enligt Lundman & Hällgren Graneheim 

(2008) att den är anpassningsbar, det vill säga, den går att använda oavsett om materialet 

abstraheras och tolkas på en låg eller hög nivå (a.a.).  

En fördel med den genomförda datainsamlingsmetoden uppfattar vi var de öppna frågorna 

som möjliggjorde för deltagarna att utan hinder berätta om sina erfarenheter av möten med 

föräldrar till barn med övervikt. Genom att vi genomförde en provintervju fick vi också 

konstaterat att frågorna med följdfrågor svarade på studiens syfte. Provintervjun blev 

därför en av de sex intervjuerna som studien bygger på. Det kvalitativa arbetet innebär att 

undersöka och beskriva en viss företeelse med hjälp utav människors egna ord och 

uppfattningar. Genom att använda öppna frågor i intervjun så tillåts menar Trost (2010) att 

intervjupersonen fritt får berätta om sina upplevelser och erfarenheter.  

För att kunna fokusera på intervjupersonerna och deras svar så spelades intervjuerna in. En 

medvetenhet fanns om att vid en intervju är det viktigt att lyssna aktivt och inte ha 

förutfattade meningar (Kvale & Brinkman, 2009). En mer van intervjuare än vi skulle 

kunna få ut mer av intervjun genom att ställa fler följdfrågor samt att vara tyst och kunna 

vänta ut ett svar som kanske skulle komma. De intervjuer som genomförts för denna studie 

är de första forskningsintervjuerna vi någonsin gjort. Trots att vi kände att intervjutekniken 

blev bättre och utvecklades under arbetets gång och svaren blev mer tillfredsställande kan 

ändå detta ses som en begränsning för studiens trovärdighet. Vid transkribering av 

intervjuerna upptäckte vi ställen som vi kunde ställt fler följdfrågor för att om möjligt 

kunna få ut mer information av informanten. 

Enligt Trost (2010) är det en fördel om intervjun börjar med att intervjupersonen fritt får 

berätta om en situation i anslutning till ämnet. Alla intervjuer började med samma fråga 

”Hur känns det för dig att ta upp ämnet övervikt med föräldrar? Vi upplevde att 

inledningsfrågan var bra att börja med. Intervjuerna kom igång på ett bra sätt kring ämnet 

och det blev naturligt att fortsätta samtalet. Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

forskningsintervjun är ett hantverk. Att lära sig detta hantverk är en process som löper över 

lång tid och kräver mycket övning (a.a).  
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Intervjupersonerna fick bestämma tid och plats för intervjun. Enligt Trost (2010) är det en 

fördel om den som ska bli intervjuad får bestämma var intervjun ska ske för då känner sig 

personen trygg. Ett problem som uppstod vid ett par tillfällen var att intervjun blev 

avbruten. Telefonen ringde eller en elev ville träffa skolsköterskan. Detta gjorde att fokus 

tappades, trots försök att vidhålla tankarna kring det vi just då talade om. Eventuellt skulle 

detta kunnat bidra till att viss information uteblev.  

En kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman & Hällgren Granheim (2008) har använts för 

att analysera resultatet. Analyserna har skett förutsättningslöst och utifrån skolsköterskans 

upplevelse och erfarenhet vilket är en induktiv ansats (a.a.). Vid jämförelse av de 

meningsbärandeenheterna som plockades ut enskilt av båda författarna var de flesta 

likvärdiga. Lundman & Hällgren Graneheim (2008) menar att en viktig aspekt för att 

kunna skapa tillförlitliga kategorier och/eller teman är att forskaren känner till den kontext 

eller det sammanhang i vilket materialet har skapats. Detta menar vi är en av studiens 

styrkor, eftersom vi själva är skolsjuksköterskestudenter och därigenom har haft god 

kännedom kring vad informanterna har talat om. Vidare säger författarna att en studies 

resultat kan anses vara giltigt om det lyfter fram de karaktäristika som ses som 

representativa för det som var avsett att beskrivas, vilket är fallet i denna studie. En 

ytterligare aspekt som stärker trovärdigheten är enligt Lundman & Hällgren Graneheim 

(2008) att låta någon/några andra som är insatta i ämnet och har kunskap om 

metodansatsen läsa och bedöma resultatet. Detta har gjorts då vi har haft ett samarbete med 

vår handledare som ifrågasatt vår text och kommit med förslag och nya infallsvinklar. 

Polit och Beck (2011) understryker att forskare, oavsett deras val att metodansats, bör ta i 

beaktande att det kan finnas alternativa förklarningar till forskningsfynden och att t.ex. 

metodologiska begränsningar kan ha påverkat studien. 

Lundman & Hällgren Graneheim (2008) menar att vi som författare kan skapa 

förutsättningar för överförbarheten, men att det i slutändan är upp till läsaren om resultatet 

kan överföras till en annan kontext. Hur vi som forskare skapar förutsättningar för 

överförbarhet rör hur väl vi har beskrivit urval, datainsamling, analys och de förhållanden 

som omger studien. Detta innebär också god validitet (a.a.). Vi vill mena att 

överförbarheten för denna studie är god. Metoden som sådan skulle kunna användas för att 

beskriva, kartlägga eller undersöka uppfattningar gällande liknande företeelser inom andra 

områden. Studiens trovärdighet ökar också genom att använda intervjupersonernas egna 

ord via utskrivna citat (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Att materialet skulle vara färgat av vår förförståelse och kunskap kan vara sannolikt. Med 

förförståelse menar författarna att det är den egna föreställningen och/eller erfarenheten 

inom forskningsområdet. Det i sig behöver inte innebära som någonting negativt, men att 

det är viktigt att vi som forskare framhåller denna aspekt (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008). Som kvalitativ forskare är vi delaktiga i skapandeprocessen och detta 

medför att intervjustudien inte kan ses som oberoende av oss som forskare. Risken för att 

vi till exempel omedvetet har förbisett något eller förblindats av det vi förväntat oss att se 

kan inte uteslutas. 
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Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar att skolsköterskor upplever att barns övervikt både är föräldrars 

ansvar och skolsköterskans ansvar. Skolsköterskorna har tankar och reflektioner kring vem 

som har ansvar över barnet. De vet att det yttersta ansvaret för barnet har föräldern, men 

kan ändå få en känsla av maktlöshet då de inte når fram som de tänkt med sin 

hälsofrämjande information till föräldrar. I kompetensbeskrivningen för skolsköterskor 

framgår att skolsköterskor ska arbeta för att möjliggöra delaktighet för elever och föräldrar 

i syfte att främja hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2011).  

I studien framkom att när skolsköterskorna upptäcker avvikelser i tillväxten försöker dessa 

påverka föräldrarna att agera mot övervikten, alltså en hjälp som barnet har rätt till. Enligt 

FN:s barnkonvention (UNICEF) har föräldrar till ett barn under 18år eller annan 

vårdnadshavare huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och ska hjälpa barnet 

att få det som barnet har rätt till. Skolsköterskorna påtalar att deras ansvar är att arbeta 

hälsofrämjande men påpekar också att de hälsofrämjande insatserna är frivilliga. 

Skolsköterskorna beskriver en otillfredsställelse när de inte når fram till föräldrar, men de 

säger också att de har tagit sitt ansvar och gjort vad de har kunnat. De hoppas att de sått ett 

frö som senare ska ta sig och ge frukt. Vårdandet utifrån ett mellanmänskligt möte och att 

det kan medföra både ett inre ansvar med ett djupt personligt ställningstagande och ett yttre 

ansvar i form av yrkesansvar utifrån befattningsbeskrivningar, föreskrifter, lagar och regler 

som styr det dagliga arbetet. Det är det inre ansvaret som skolsköterskor kan känna för ett 

barn, att i varje situation utifrån sitt eget inre kunna avgöra hur man bör svara an mot det 

outtalade (Wiklund Gustin & Bergbom , 2012).  

Skolsköterskorna i studien belyser samsyn och delat ansvar för barnets övervikt med 

föräldrarna. Begrepp som ansvar har olika innebörd när det berör vården och vårdandet, 

beroende på om man beskriver det formella eller det professionella ansvaret. Riktlinjer, 

principer och praktiska regler styr men även ett mer övergripande ansvar finns mot 

sjukvårdsinrättningar och samhället (Wiklund Gustin & Bergbom, 2012). Det individuella 

ansvaret kan handla om hur man som skolsköterska på ett professionellt sätt ska kunna 

förvalta, utföra och verkställa sina uppgifter så att man ska slippa känna skuld för de val 

man gör i arbetet. Men det kan också handla om sig själv, ta hand om sig och sin egen 

personliga utveckling i syfte att kunna ansvara för andra. Då synliggörs kopplingen mellan 

ansvar och innebörden av vårdandet. Det blir tydligare att skolsköterskans (vårdares) 

djupare ansvar för barnet (patienten) och dennes föräldrar (anhöriga) är mer än en uppgift. 

Man beskriver det som ett ”kontrakt” i betydelsen av ett utlovat uppdrag, där 

skolsköterskan (sjuksköterskan) anses förstå vad barnet mår bäst av (Wiklund Gustin & 

Bergbom, 2012).  

Det framkom att skolsköterskorna i studien menade att föräldern kan känna en skuld till 

barns övervikt. Sjögren (Wiklund Gustin & Bergbom, 2012) skriver om ansvar att 

människan måste känna skuld för att i sanning och uppriktighet reflektera över sig själv 

och sina handlingar. Denna känsla och reflektion som möjligt kan skapas i föräldrar till 

barn med övervikt efter skolsköterskans samtal skulle kunna bli en drivande effekt för 

barnets hälsa. I de fall där föräldrarna till överviktiga barn beskrivs som i Howards studie 

(2007), där de antingen är ovetande om att deras barn var överviktiga eller så ansåg de inte 

att övervikten var ett hot mot barnets hälsa. Kan känslan av skuld i detta sammanhang 
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kunna bli rent av hälsofrämjande för barnet, då känslan av skuld omvandlas till ansvar. 

Detta skulle till exempel kunna innebära förändringar i kosthållningen för barnet. 

Skolsköterskorna i studien vittnade alla om att övervikt och barn är ett känsligt ämne och 

ska mötas med respekt och ödmjukhet. Skolsköterskorna visade sig alla ha negativa 

erfarenheter från dessa samtal. Detta påverkar skolsköterskorna på så vis att de tänker till 

lite extra och förstår vikten av att förbereda sig väl innan de tar samtalet och möter 

föräldrar till barn med övervikt. Liknande resultat framkom i en studie från USA där 

upplevde skolsköterskor att de inte visste hur de skulle bete sig då de skulle ta kontakt med 

barnen och deras familjer eftersom vikt är ett känsligt ämne för många. De var rädda att 

föräldrarna skulle känna sig utpekade och påtalade en rädsla för föräldrarnas reaktioner 

efter informationen om barnets vikt (Steel et al., 2011). Denna studies resultat visar på 

känsligheten och svårigheten som skolsköterskorna upplevde kring mötet med föräldrar.  

 

Studiens resultat visade på att yrkeserfarenhet har gett skolsköterskorna verktyg att hantera 

mötet bättre. Att ha tillräckligt med tid, vara mentalt stark och psykiskt stabil är faktorer 

som är betydelsefulla för skolsköterskorna för att det hälsofrämjande mötet med 

föräldrarna skall bli så bra som möjligt. Att vänta med återkoppling till föräldrarna efter ett 

hälsosamtal med barnet kunde de göra om inte dessa faktorer infann sig. I en studie 

uttryckte föräldrar till barn på en skola en önskan om att få information av skolsköterskan 

om deras barns hälsa gällande undersökningar och resultatet från dessa hemskickat till 

dem, något som inte alltid gjordes. Att kunna nå personalen på framförallt telefon, men 

även via mail, för att kunna ställa frågor och samtala var något som upplevdes viktigt av 

föräldrarna (Mäenpää & Åstedt-Kurki, 2008). 

Denna studie visar också att ett bra samarbete och kontakt med föräldrarna har en positiv 

inverkan på det hälsofrämjandearbetet med de överviktiga barnen. Men om föräldern inte 

är samarbetsvillig och inte visar någon förståelse för övervikten utan snarare förnekar detta 

väcker detta negativa känslor hos skolsköterskorna. Resultatet visade på att de oerfarna 

skolsköterskorna reagerade med starkare känslor till exempel frustration och irritation. De 

erfarna skolsköterskorna har vant sig och tycker inte att det är värt att brusa upp och att det 

ger dem inga fördelar i mötet med föräldern. En skolsköterska berättade i denna studie 

följande: ”Jag fick en rejäl avhyvling efter mitt första samtal med en förälder”. Detta skulle 

krasst kunna innebära att ett mindre lyckat möte som detta kunde leda till att 

skolsköterskan drar sig för att vidare möta föräldern angående barnets övervikt. Trots 

ämnets känslighet anser skolsköterskorna i denna studie att det är viktigt att ta upp 

överviktsproblematiken eftersom det ingår i deras arbetsuppgifter. De vill dock gärna 

skapa goda förutsättningar för emottagandet av känslig information om övervikt. Detta 

kunde skolsköterskorna göra genom att inleda med ett må bra perspektivet i mötets början, 

till exempel prata om något positivt som att ryggen var rak och att barnets kamratrelationer 

i skolan fungerar bra. Inte komma med några  pekpinnar då blir det en mer svårarbetad 

relation att arbeta vidare med. I en engelsk studie där man bland annat vill öva 

sjuksköterskors syn i förhållande till deras roll vid behandling av barnfetma belystes att det 

var svårt för sjuksköterskorna att diskutera barnets övervikt med föräldrarna av rädsla att 

förstöra relationen till familjen (Walker, Strong, Atchinson, Saunders och Abbots, 2007). 

Walkers et. al. resultat och resultatet i den aktuella studien tyder på att skolsköterskan ställs 

inför ett etiskt dilemma mellan viljan att hjälpa eleven och risken att relationen försämras. 

Det medför att skolsköterskan får väga de båda alternativen mot varandra för att kunna ta 
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ställning till vad konsekvenserna blir av hennes handlande, både på kort och lång sikt för 

eleven (a.a.).  

Hur föräldrarna tar emot informationen att deras barn är överviktig kan se olika ut, allt från 

skam, ilska, oro och chock. I resultatet framkom som i tidigare forskning visat att 

skolsköterskan genom erfarenhet anammar vissa egenskaper som är mer fördelaktiga för 

skolsköterskan att ha i mötet med förälder till barn med övervikt. Att vara lyhörd, ödmjuk 

och försiktig var de egenskaper som skolsköterskorna påpekade mest och var viktiga att 

tänka på. Även att inte komma med pekpinnar och förmaningar resulterade i lugnare 

föräldrar från början och mötet blev mer lätthanterligt. Föräldrar till barn med övervikt 

eller fetma har ett tydligt behov av känslomässigt stöd och empati vilket lyfts fram av 

Mikhailovich & Morrison, 2007. Det är viktigt att skolsköterskan visar empati, inger 

förtroende samt är lyhörd för frågor i dialogen kring barnets vikt (Mikhailovich & 

Morrison, 2007). Regber et. al. (2013) lyfter dessutom fram att förtroendet är en viktig 

aspekt som varsamt skapas i relationen med föräldrarna. Även Edvardsson et al. (2009) 

påpekar att sjuksköterskor upplever det gynnsamt att ta upp ämnet om barnets vikt om de 

har byggt upp ett förtroende samt har en bra kommunikation med föräldrarna. Dock finns 

det en oro hos sjuksköterskor att relationen med familjen ska sättas på prov när problemet 

med barnets vikt tas upp. 

I studiens resultat visade det sig att skolsköterskorna hade användning av tillväxtkurvan 

som även visar BMI- diagram som en hjälp för att tydligt visa på barnets övervikt. De 

menade att kurvan kunde väcka medvetenheten om övervikten och föräldrarna hade lättare 

att förstå barnets viktutveckling. En viss osäkerhet fanns i användandet av BMI- 

diagrammet då föräldrarna ibland kunde ifrågasätta pålitligheten då de påstod att barnet är 

en växande individ. Skolsköterskorna tyckte att de inte var tillräckligt insatta och saknade 

tillräcklig kunskap om hur BMI räknas ut på barn och resonemang kring detta.  Det 

hindrade dock inte skolsköterskorna från att använda sig av diagrammet frekvent. Denna 

studies resultat stärks av en annan studie som visar på likande resultat att skolsköterskorna 

saknade erfarenhet om hur BMI-kurvorna skulle användas (Moyers, Bugle & Jackson 

2005). 

Skolsköterskorna i studien efterfrågade ett närmare samarbete med sjuksköterskorna på 

BVC. De såg att ett sådant samarbete skulle vara fördelaktigt för deras arbete. Det skulle 

bland annat kunna bidra till att inte behöva börja om på nytt i ett redan fungerande 

arbetssätt gällande barnets övervikt. Detta skulle kunna spara tid för skolsköterskors ibland 

snäva kalender. Den relation till barnet och föräldrarna som sjuksköterskorna på BVC 

byggt upp skulle gynna skolsköterskornas arbete med barnet i skolan. Skolsköterskorna 

skulle efter en bra överlämning muntlig eller skriftlig beskriva om hur arbetet kring 

övervikten sett ut kunna fortsätta smidigt, i samma spår och med den stöttning som tidigare 

fungerat bra. Hur det hälsofrämjande arbetet mot övervikten sett ut redan på BVC är av 

betydelse för skolsköterskans vidare arbete med barnet och föräldrarna. Detta bekräftar 

tidigare studie där sjuksköterskan redan på BVC byggt upp en bra relation med föräldrarna. 

Har denna skapats sedan tidigare från det att barnet var nyfött så var det lättare att tala med 

föräldrarna om övervikten senare (Regberg et. al. 2013).  Detta senare tillfälle skulle kunna 

vara i skolan och föräldrarnas möte med skolsköterskan. 

Studiens resultat visade på att skolsköterskorna efterfrågade utbildning i samtalsmetoden 

MI (motiverande samtal) för att bättre kunna möta föräldern till barn med övervikt. 
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Grunden för ett MI-samtal är ett empatiskt förhållningssätt och ett reflekterande lyssnande 

(Holm, Ivarsson & Pantzar, 2007). Skolsköterskans roll blir att hjälpa barnet att hitta sin 

egen motivation istället för att applicera den hos henne eller honom. Några av 

skolsköterskorna beskrev att de var bekanta med MI som rådgivningsmetod men de 

menade att de hade behov av ytterligare kompetensutveckling. Den utbildning de blivit 

erbjuden var inte tillräcklig för att känna sig säker på metoden i praktiken och använde sig 

därför bara av vissa delar i mötet. Om skolsköterskan fick träning, utbildning och övning 

skulle de känna sig bekväma med att använda MI som metod i det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet (Hamilton, O` Connell & Cross, 2004). MI går att använda mot en 

person eller grupp. Här skulle skolsköterskan kunna använda metoden i en grupp där 

barnet är i sällskap av sina föräldrar, annan vårdnadshavare eller enskilt med bara barnet 

eller föräldern. Vid samtal med bara föräldrar skulle det motiverade samtalet rikta sig mot 

att stärka och motivera föräldern i sin roll vilket skulle kunna leda till att barnet kunde få 

de hälsofrämjande insatser mot övervikten det har rätt till. Eftersom skolsköterskorna i 

studien beskriver att mötet med föräldrar till barn med övervikt inte är helt problemfritt 

skulle det kanske kännas bra med en samtalsstruktur att följa då känslorna ibland kan 

spelas ut från både skolsköterskorna och föräldrarna.  

Ett annat bekymmer som skolsköterskan såg som ett hinder i mötet med föräldrar var när 

även föräldrarna själva var överviktiga. Detta har även nämnts i en studie där författarna 

kom fram till att övervikt hos föräldrarna ibland kunde påverka skolsköterskans arbete med 

barnen och deras övervikt (Edvardsson, Edvardsson, & Hörnsten, 2009). När barnet har en 

avvikande tillväxtkurva så erbjuder skolsköterskan extra tillväxtkontroller 1 gång per 

termin enligt gällande riktlinjer. Skolsköterskorna upplevde att en del föräldrar ville klara 

av problemet själva och valde att inte låta barnen vägas och mätas extra hos 

skolsköterskan. Det kunde enligt skolsköterskorna handla om att föräldrarna tolkade 

situationen som om de blev kritiserade för sin livsstil och föräldraroll.  

 ”Hälsofrämjande aktiviteter bör starta så tidigt som möjligt i barns liv för att förebygga 

barnfetma. Alla föräldrar uppfattar inte sitt barns viktutveckling och tillväxt från övervikt 

till fetma och förskoleåldern kan passera utan livsstilsförändring. Därför är det av stor 

betydelse att alla föräldrar får information om sitt barns viktstatus när det har vägts och 

mätts på barnavårdscentraler och i skolhälsovården” (Regberg, 2014).  Sammanfattningen 

från denna avhandling stärker denna studies resultat om det betydelsefulla hälsofrämjande 

mötet och att samarbetet med föräldrarna är viktigt.  

Förslag till vidare forskning 

Då det i resultatet framkom att skolsköterskorna upplevde att övervikt var ett känsligt ämne att 

prata om skulle det vara av stort intresse att intervjua föräldrar till överviktiga barn och ta reda 

på deras upplevelser att prata med skolsköterskan. Detta skulle kunna leda fram till bättre 

verktyg och metoder för att hantera och hjälpa barn med viktproblematik. 

Kliniska implikationer 

I denna studie framkom att övervikt är ett laddat ämne och bör bemötas med försiktighet, 

respekt och empati. Skolsköterskan träffar barnen tidigt, ofta redan i förskoleklass, och 

följer dem regelbundet genom stora delar av skolåldern. De har då en unik möjlighet att 
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arbeta hälsofrämjande. Resultatet i denna studie visar att skolsköterskornas erfarenhet och 

verktygspalett har en stor inverkan på utkomsten av mötet med föräldrarna till barn med 

övervikt.  

Konklusion 

Skolsköterskor har en unik möjlighet att i det hälsofrämjande arbetet upptäcka barn med 

övervikt. Skolsköterskan träffar barnen regelbundet under skoltiden och har därför en 

nyckelroll i strävan att kunna hjälpa barnet till ett mer hälsosamt liv. Ett bra bemötande och 

ett gott samarbete med föräldrar är viktiga verktyg för skolsköterskor för att kunna lyckas i 

det hälsofrämjande arbetet kring barnet och familjen. 
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Bilaga 1 

 

 

Förfrågan om att medverka i en undersökning   

Till berörd skolsköterska   

Vi är två sjuksköterskor som läser skolsköterskeprogrammet på Högskolan i Skövde. Vi 

ska skriva vår D- uppsats. Syftet med studien är att undersöka hur skolsköterskor upplever 

möten med förälder till barn med övervikt. 

Övervikt bland barn och ungdomar är ett växande problem. Övervikt kan även leda till 

många somatiska besvär, men det kan också medföra psykologisk stress, nedsatt 

självkänsla, nedstämdhet och social isolering. Barn med övervikt träffar skolsköterskan i 

det dagliga arbetet. 

Tidigare forskning beskriver att övervikt är ett känsligt ämne och bör bemötas med 

försiktighet och respekt. I skolsköterskans hälsoarbete framstår ett gott samarbete mellan 

skolsköterskor och förälder som viktigt. Studien kan bidra med ökad kunskap som kan 

underlätta skolsköterskors arbete med överviktiga barn.  

Intervjun kommer att göras av oss och består av öppna frågor. Intervjun beräknas ta 30 min 

och kommer att spelas in. Dina svar kommer att ligga till grund för vår D-uppsats som är 

vårt examensarbete.  Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta 

utan att ange orsak. All insamlad data kommer att raderas när arbetet är klart. Vi har 

tystnadsplikt och din identitet kommer inte att avslöjas. Allt material behandlas 

konfidentiellt och uppgifterna avidentifieras vid sammanställning.   

Vid eventuella frågor om du vill delta i studien, hör av dig till oss via telefon eller 

mejladress. Därefter bokas tid för intervjun. Om ni vill ta del av resultatet går detta också 

bra, vänligen kontakta då oss eller vår handledare. Tack på förhand! 

Pernilla Wern, tel: 0739-746222, pernilla@wern.se  

Erika Karlsson, tel: 0709-607204, flogerika@hotmail.com  

Handledare: Margaretha Larsson, tel: 0500-448479,  margaretha.larsson@his.se  

mailto:pernilla@wern.se
mailto:flogerika@hotmail.com
https://webmail.space2u.com/current/php/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/NEUB9YC8/,%20margaretha.larsson@his.se
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Bilaga 2 

 

 

Frågeformulär 

1. Hur länge har du arbetat som skolsköterska? 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Din ålder? 

4. Hur känns det för dig att ta upp ämnet övervikt med föräldrar? 

5. Hur påverkas du av föräldrarnas reaktioner? 

6. Kan du berätta om ett möte? Positivt eller negativt. 

7. Finns det rutiner/strategier som kan hjälpa dig i mötet med föräldrar till barn med 

övervikt? 

 

 


