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ABSTRACT 

 

Background: Obesity among children is a growing problem in both the individual and socie-

tal level. The increasing global trend is also seen in Sweden. In health promotion have the 

school nurse an important role related to their mission in Student health where it is possible to 

capture pupils at risk and thereby work preventively against obesity among students. Aim: 

The aim of this study was to describe the school nurse's experience of health promotion ac-

tivities to prevent obesity among secondary school students. Method: A qualitative approach 

was used with an inductive, descriptive design. Data were collected through semi-structured 

interviews. Six nurses were included. The collected data was analysed by qualitative content 

analysis. Results: The analysed material resulted in four categories. Category Individual and 

familial factors related to the development of obesity describes the cultural, social and genetic 

factors. Category Perceived challenges in prevention work depicts the school nurse's feelings 

in the process of working with overweight. The sensitivity of the subject obesity is creating 

uncertainty among school nurses. Lack of time is also perceived as a challenge. The category 

Perceived tools and support in preventive work describes the school nurses' experience about 

the importance of health interviews and the use of regulatory documents and experienced col-

leagues for support. The category Visions in prevention work presented the school nurses' 

thoughts on the optimal approach. Centrally is the desire to an interdisciplinary collaboration 

and an enhanced community commitment. Conclusion: Our results showed school nurses 

perceived difficulties surrounding the work with obesity among school students. Common 

was the sense of the complexity because of an internal conflict between the requirement relat-

ed to their profession and the fear of offending. An overall experience was the importance of 

focusing on the obesity problem, since obesity was part of a complex whole of the students' 

well-being. 
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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Övervikt bland barn är ett ökande problem på såväl individnivå som 

samhällsnivå. Den ökande globala trenden ses även i Sverige. I det hälsofrämjande arbetet har 

skolsköterskan en viktig roll relaterad till sitt uppdrag i Elevhälsan där det finns möjlighet att 

fånga upp elever i riskzon och därigenom arbeta förebyggande mot övervikt bland elever.   

Syfte: Syftet med studien var att beskriva skolsköterskans upplevelse av ett hälsofrämjande 

arbete för att förebygga övervikt bland elever på högstadiet. Metod: I studien användes en 

kvalitativ metod med en induktiv ansats och deskriptiv design. Data samlades in genom 

semistrukturerade intervjuer. Sex skolsköterskor inkluderades. Det insamlade data 

analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Det analyserade materialet 

resulterade i fyra kategorier. Kategorin Individuella och familjära faktorer relaterat till 

utveckling av övervikt beskriver kulturella, sociala och ärftliga faktorer. Kategorin Upplevda 

utmaningar i det förebyggande arbetet skildrar skolsköterskans känslor i arbetet med 

övervikt. Känsligheten kring ämnet övervikt skapar osäkerhet bland skolsköterskorna. Även 

tidsbrist upplevs som en utmaning. I kategorin Upplevda hjälpmedel och stöd i det 

förebyggande arbetet beskrivs skolsköterskornas upplevelse kring betydelsen av hälsosamtal 

samt användning av styrdokument och erfarna kollegor som stöd. I kategorin Visioner i det 

förebyggande arbetet presenteras skolsköterskornas tankar kring ett optimalt arbetssätt. 

Centralt står önskan om ett tvärprofessionellt samarbete samt en utökad samhällssatsning. 

Slutsats: Studiens resultat visade skolsköterskornas upplevda svårigheter kring arbetet med 

övervikt bland högstadieelever. Gemensamt var känslan av ämnets komplexitet då det 

uppstod en inre konflikt mellan kravet på utövandet av sin profession och rädslan för att 

kränka. En övergripande upplevelse var dock vikten av att fokusera på 

överviktsproblematiken, då övervikt ingick i en sammansatt helhet av elevers välbefinnande.  

 

Nyckelord: förebyggande, skolsköterska, ungdomar, upplevelser, övervikt 
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1 INLEDNING 

Enligt World Health Organisation (WHO) ses en dramatisk ökning av övervikt bland barn och 

ungdomar. I perioden 2000-2013 ökades antalet i världen från 32 miljoner till 42 miljoner 

med en specifik ökning i Asien och Afrika (WHO, 2014). Globalt anses övervikt och fetma 

förorsaka död i högre utsträckning än vad undervikt gör. Från att vara ett problem i 

höginkomstländer, är övervikt ett ökande problem även i låg- och medelinkomst länder 

generellt och speciellt i den urbana miljön (WHO, 2015). 

 

2 BAKGRUND 

2.1 Barn och övervikt  

Övervikt definieras som onormal eller överdriven fettansamling vilket kan påverka hälsan 

(WHO, 2015). Choudhary, Donnelly, Racadio och Strife (2007) beskrev begreppet pediatrisk 

metaboliskt syndrom, vilket sammanfattade bland annat riskfaktorerna övervikt, hypertension, 

och insulin resistens som sågs hos nästan hälften av alla barn med allvarlig fetma. Övervikt 

som utvecklades till fetma hade vidare allvarliga konsekvenser i vuxenlivet i form av flera 

olika kroniska sjukdomar. En global studie utförd på uppdrag av WHO kartlade skolbarns 

hälsobeteende och jämförde förekomst och konsekvenser av övervikt och fetma bland 11-, 13- 

och 15- åringar i mer än fyrtio länder. Undersökningen visade att Sverige hamnade på plats 25 

till 30, beroende på barnens ålder, vad gällde förekomsten av övervikt (Currie, et.al., 2012). 

O´Dea, Chiang och Peralta (2014) belyste prevalens av övervikt bland skolbarn i olika 

socioekonomiska områden i Australien. Både pojkar och flickor från svaga socioekonomiska 

områden hade ökad risk för fetma jämfört med skolbarn i områden med högre 

socioekonomiska status. Liknade fynd visades i studien av Stamatakis, Wardle och Cole 

(2010) genomförd i England. Utvecklingen av övervikt och fetma i England såg ut att ha 

stagnerat bland skolbarn från mellan- och hög socioekonomiska områden, medan trenden 

fortsatte att öka i svaga socioekonomiska områden.  

De socioekonomiska skillnaderna i prevalensen av övervikt bland svenska skolbarn följde den 

globala trenden. Sundblom, Petzold, Rasmussen, Callmer och Lissner (2008) genomförde en 

studie i Stockholm där resultatet visade en ökad förekomst av övervikt bland barn i områden 
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med svaga socioekonomiska grupperingar. Studien presenterade vidare genusperspektivet 

genom att belysa huruvida det existerade någon skillnad i övervikt bland pojkar och flickor. 

Skillnaden var däremot inte framträdande. Jämförelsen över en period på fyra år visade att 

utvecklingen av övervikt också i Stockholm såg ut att ha stagnerat eller avtagit. Vaezghasemi, 

Lindkvist, Ivarsson och Eurenius (2012) kartlade i sin studie övervikt och livsstil bland 13-15 

åriga elever i olika delar av Sverige. Resultatet visade, jämfört med den föregående studien, 

däremot en högre förekomst av övervikt bland pojkar än bland flickor. Bland 2517 deltagande 

pojkar hade 20 % en överviktig jämfört med 11 % bland de 2470 inkluderade flickorna. Bland 

flickorna rapporterades dock om en högre grad av oro för att utveckla ohälsa. 

Resultatet från Enkätundersökningen Liv och Hälsa Ung 2014 visade att de flesta elever har 

en normal kroppsvikt. Undersökningen inkluderade samtliga elever i grundskola årskurs sju 

och nio samt årskurs två på gymnasiet. Statistiken visade en två procentig ökning av antal 

överviktiga pojkar. Samtidigt sågs ingen förändring bland andelen överviktiga flickor i 

årskurs sju men resultatet visade en minskning bland flickorna i gymnasiet. En skillnad 

förekom mellan de två könen i tankar kring vikt, mat och egen kropp. I årskurs sju bekräftade 

46 % av flickorna och 18 % av pojkarna att ha sådana tankar regelbundet (Lindén-Boström, 

Löfwenhamn, & Persson, 2015). 

2.2 Ungdomars utveckling  

Ungdomstiden är perioden mellan barndom och vuxenåldern, då människan befinner sig 

mellan 13 och 20 år. Perioden kännetecknas av att individen utvecklas snabbt såväl mentalt, 

fysisk som socialt. Forskning visar betydelsen av speciellt två faktorer som kan resultera i 

övervikt bland ungdomar. Den första faktorn är att under den tidiga ungdomstiden ökar 

mängden fettceller och fettcellernas storlek. Samtidigt sker en generell tillväxt av kroppen, 

vilket kan vara en anledning till att perioden kan vara kritisk vad gäller onormal viktökning 

(Dietz, 1994). Vad gäller lokalisation av kroppsfett finns vissa skillnader mellan pojkar och 

flickor. Bland pojkar samlas fett vid buken och runt bukens organ, och bland flickor samlas 

fett däremot mer perifert som runt höfterna (Baumgartner, Siervogel, Chumlea, & Roche, 

1989). Mängd kroppsfett ökar speciellt bland flickor under perioden tills kroppslig mognad 

uppnås (Daniels, et al.,; 2005Dietz, 1994). Den andra faktorn är att de hormonella 

förändringarna under puberteten har olika konsekvenser som bland annat minskad 

insulinkänslighet (Moran, et al., 1999). 
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Puberteten inträffar vid olika åldrar bland ungdomar vilket medför skillnader i den kroppsliga 

utvecklingen. Ungdomstiden blir härmed en speciell period vilket resulterar i att ungdomar 

har funderingar kring normal utveckling och jämför den egna utvecklingen med vänners 

utveckling. Tankar om att inte utvecklas som andra kan skapa oro. Eftersom människor bildar 

sig en uppfattning av andra utifrån ett yttre utseende, kan graden av pubertetsutvecklingen 

leda till olika bemötande av ungdomar beroende på var de befinner sig i 

pubertetsutvecklingen. Bemötandets karaktär har vidare betydelse för individens självkänsla. 

Ungdomarnas kroppsuppfattning påverkas av samhällets normer och ideal. Medier som 

tidningar och tv skickar budskapet om ett kroppsligt ideal som alla ska sträva efter, något som 

påverkar ungdomarnas självbild. Samtidigt har kamraternas attityder påverkan på 

ungdomarnas kroppsuppfattning. I ungdomstiden sker även en kognitiv utveckling, vilket 

uttrycks i form av förändrat tankesätt som förmågan att se problem från olika vinklar eller 

förmågan att planera sin framtid. Tonåringar kan vara självcentrerade och tro att de är unika, 

vilket kan resultera i en känsla av brist på förståelse för deras situation. Vidare sker även en 

förändring i individens relation till andra. Kamraternas roll blir viktigare än föräldrarnas roll 

(Hwang & Nilsson, 2011). 

2.3 Hälsofrämjande arbete 

Målet med hälsofrämjande arbete är att bevara och/eller stärka människors välbefinnande. 

Arbetet ska ha ett enhetligt perspektiv och inkludera såväl det fysiska, psykiska som det 

sociala kring en individ, vilket kan uppnås genom att stärka individens tro på den egna 

förmågan och ge individen möjligheten att delta och påverka sin egen hälsa. Hälsofrämjande 

arbete kan rikta sig mot en individ, en grupp i samhället eller samhällsstrukturer och följer ett 

salutogent perspektiv (Scriven, 2013; Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). Arbetsmetoden 

Hälsosamtal är ett av redskapen som används när hälsoarbetet riktas mot individen (Hillman, 

2010). I ett hälsosamtal ligger fokusen på elevens hälsa och livsstilsfaktorer (Region Örebro 

län, 2015).  

Nilsson (2014) beskrev skillnaden mellan hälsofrämjande perspektiv och ett förebyggande 

arbete som ”Till skillnad från ett främjande perspektiv innebär ett förebyggande arbete att ha 

fokus mer på enskilda avgränsade problem. Insatserna kan i likhet med det främjande arbetet 

rikta sig till alla men ha ett smalt, specifikt problemområde i fokus.” (Nilsson, 2014, s. 13) 

Målet med det förebyggande arbetet är att minska risker för ohälsa genom att främja olika 
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skyddsfaktorer och minska riskfaktorernas inflytande (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). 

Skyddande faktorer mot övervikt är till exempel högt intag av grönsaker och frukt, fysisk 

aktivitet, vatten som måltidsdryck och en stödjande miljö såväl hemma som i skolan. I 

riskfaktorer ingår faktorer som ärftlighet, mycket stillasittande, mat som tröst eller belöning 

och svår socioekonomisk situation (Danielzik, Pust, Landsberg, & Müller, 2005). 

Insatser i det förebyggande arbetet kan delas i primär-, sekundär- och tetriärpreventiva 

insatser. Det primärpreventiva arbetet som hälsosamtal och vaccinationer fokuserar på risker 

som orsakar ohälsa och sjukdomar. Den sekundärpreventiva insatsen har som mål att 

identifiera tidiga tecken på sjukdom, genom olika screeningar och hälsokontroller. De 

tetriärpreventiva insatserna riktar sig mot individer som redan har utvecklat olika långvariga 

sjukdomstillstånd men även mot människor med medfödda funktionsnedsättningar. Genom 

tetriärpreventiva insatser förenklas vardagen och miljön anpassas för individen (Hillman, 

2010). 

2.4 Elevhälsan 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska det finnas en Elevhälsa vid varje skola. Elevhälsan ska 

främst ha ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv och stödja elevernas utveckling 

mot utbildningens mål. Enligt Hillman (2010) bör Elevhälsan inkluderas i skolans 

lärandeuppdrag i arbetet mot god hälsa. I Elevhälsan ingår medicinska, psykosociala, 

psykologiska och specialpedagogiska insatser. De medicinska insatserna som representeras av 

skolsköterskan och skolläkaren kallas Elevhälsans Medicinska Insats (EMI) vilken har en 

självständig roll som ett komplement till övriga Elevhälsan med elevens bästa i fokus 

(Hillman, 2010). 

Elevhälsans arbete styrs förutom av Skollagen (SFS 2010:800) även av Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763), Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) och 

Patientjournallagen (SFS 1985:562). Ett vägledande dokument för Elevhälsans arbete är 

Barnkonventionen. Där fastställs barnens rätt till att få sina grundläggande behov och 

rättigheter tillgodosedda och även rätten till utbildning och hälso- och sjukvård på lika villkor. 

Elevhälsans arbete ska präglas av ett barnperspektiv (Regeringskansliet, 2014; Riksföreningen 

för skolsköterskor och svensk sjuksköterskor, 2011; Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). 
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 2.4.1 Skolsköterskan 

Enligt Riksföreningen för skolsköterskor och svenska sjuksköterskor (2011) är en 

skolsköterska en legitimerad sjuksköterska med specialisering inom skolhälsovård. 

Skolsköterskan ska ha ett hälsofrämjande fokus, visa respekt och ge elever och föräldrar 

möjlighet till delaktighet i det hälsofrämjande arbetet kring eleven. Skolsköterskan ska genom 

dialog ge individanpassad information och verktyg för ett hälsosammare liv med hänsyn till 

kulturella aspekter. Socialstyrelsen och Skolverket (2014) beskriver två centrala begrepp inom 

skolsköterskans ansvarsområde. Det hälsofrämjande arbetet med eleven ska baseras på 

kunskap om barnets utveckling och behov för att uppnå välbefinnande. Förebyggande arbetet 

bygger på kunskapen kring orsaksfaktorer för upplevd ohälsa, sjukdom eller problem vilka 

kan leda till svårigheter för att uppnå utbildningens mål. 

Skolsköterskans roll i Elevhälsan innefattar att finnas tillgäng för eleverna under skoltid och 

genom sitt dagliga arbete med eleverna har skolsköterskan möjligheten att lära känna 

eleverna. Ett nära samarbete med andra yrkeskategorier i skolan är en förutsättning för 

skolsköterskans arbete (Hillman, 2010). 

 2.4.2 Hälsobesök 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje elev erbjudas tre hälsobesök med allmänna 

hälsoundersökningar under grundskoletiden samt ett motsvarande besök i årskurs ett i 

gymnasiet. Hillman (2010) beskriver Hälsobesöket som ett planerat möte mellan 

skolsköterskan och eleven med eller utan föräldrar. Innehåll anpassas efter individens behov 

och ålder. Hälsobesöket består av olika komponenter som hälsosamtal, hälsokontroller med 

riktad screening och vaccination. Vid varje hälsobesök görs generella kontroller som längd 

och vikt, som ingår i basprogrammet. Uppföljningen av längd och vikt har syftet att följa 

elevens utveckling. Insamlad data registreras på elevens egen tillväxtkurva. Tillväxtkurvan 

ger information om standard deviationer (SD) som vidare ger möjlighet att upptäcka 

avvikelser. Vid snabb viktökning och avvikelse från sin individuella viktkurva, räknas även 

elevens BMI ut (ibid). BMI står för Body Mass Index och är ett mått på vikt i förhållande till 

längd. Till skillnad från vuxna, används en BMI tabell som tar hänsyn till barnets kön och 

ålder. Den kallas iso BMI (Bilaga 1). BMI tabellen underlättar bedömningen av en eventuell 

tendens till att utveckla övervikt. Skolsköterskan bör göra en bedömning av barnens vikt och 

utveckling efter insamlad information under hälsobesöket. Hälsosamtalet i samband med 
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hälsobesöket ger möjligheten för skolsköterskan att arbeta hälsofrämjande och ta upp viktiga 

aspekter som påverkar vikt bland eleverna. Vid tendens till övervikt har föräldrarna en viktig 

roll som stöd till eventuella förändringar i elevens livstillsvanor. Skolsköterskan ska förmedla 

information och bilda sig en uppfattning av elevens och familjens motivationsnivå, vilket är 

grunden för att planera det fortsatt arbetet (Hillman, 2010, Jansson, 2012). 

2.5 Teoretisk referensram 

Som teoretisk referensram till studien, valdes Penders Health Promotion Model. Modellen 

presenterades för första gången inom omvårdnadslitteratur år 1981 och användes då som en 

guide för att synliggöra komplexa biopsykosociala processer som motiverar individen till 

beteendeändring mot en hälsofrämjande livsstil (Pender, 2011). Författarna ansåg modellen 

som en väsentlig referensram för genomförande av den planerade studien av tre anledningar. 

Först ger modellen en relevant beskrivning av begreppen omvårdnad, hälsa och sjukdom, 

samtidig som begreppen ses i samband med påverkan av miljö och personer i en individs 

omgivning. Vidare står begreppen hälsofrämjande och hälsoförebyggande centralt i modellen. 

Avslutningsvis definierar Pender, Murdaugh och Parsons (2015) sin teori som särskilt 

användbar i det hälsofrämjande arbetet riktat mot barn och ungdomar. I det följande 

presenteras modellen och de relevanta begreppen. 

Personen ses som en biopsykosocial organism som dels formades av miljön samtidig som den 

söker utveckling för inneboende och förvärvade potential. Miljö är det sociala, kulturella och 

fysiska sammanhanget där livet utspelas och som kan manipuleras av individen. Omvårdnad 

definieras som ett samarbete mellan individen, familjen och samhället för att skapa 

gynnsamma förhållanden för god hälsa. Begreppet hälsa beskrivs på individnivå, i relation till 

familj och i anknytning till samhället. En individ kan uppnå hälsa genom aktualisering av 

inneboende och förvärvad potential genom målinriktat beteende, upprätthållande av egenvård 

och skapande av tillfredställande relationer till andra. Samtidig får individen anpassa sig för 

att bibehålla integritet och harmoni i relation till omgivningen. Avslutningsvis omtalar Pender 

sjukdom som korta eller långvariga händelser som kan hindra eller främja individets sökande 

efter hälsa (Pender, 2011). 

Hälsomodellen identifierar faktorer som påverkar en individs hälsobeteende. Faktorerna kan 

identifieras av sjuksköterskan och vidare bilda bakgrunden för interventioner (Pender, et al., 
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2015). Nedan beskrivs tre faktorer av speciell betydelse för presentation och förståelse för den 

föreliggande studien.  

Genom att identifiera individens uppfattade fördelar av ett fenomen, kan sjuksköterskan 

motivera en beteendeändring. Däremot kan individens uppfattade barriärer minska 

engagemangen för ett beteende i så stor grad att initiativen upphör. Barriärer kan vara verkliga 

eller inbillade och är ofta mentala blockeringar. Samtidigt beskrivs en individs möjlighet till 

egenpåverkan att vara av betydelse för beteendeförändring. Förkunskaper och färdigheter är 

inte viktiga, utan det är individens förmåga att organisera och utöva en specifik handling och 

att ha självförtroende att lyckas som är avgörande. Genom användning av modellen i ett 

samarbete med individer kan sjuksköterskan bidra till en beteendeförändring för att uppnå en 

hälsosam livsstil (Pender, et al., 2015). 

2.6 Tidigare forskning 

I studien av Kubik, Story och Davey (2007) upplevde 76 % av totalt  221 deltagare av 

skolsköterskorna att Elevhälsan hade en viktig roll vad gäller det förebyggande arbetet mot 

övervikt bland elever. Däremot upplevde 40 % behovet av en årlig vikt- och längdkontroll. 

Vidare visade resultatet att 88 % av skolsköterskorna upplevde tidspress i sitt arbete. 

Morberg (2008) beskrev flera begränsande faktorer för möjligheten att bedriva ett 

hälsofrämjande arbete. Skolsköterskorna upplevde begränsningar på organisatorisk och 

politisk nivå i form av regler, bristande ekonomiska resurser och saknat intresse för deras 

arbete. Skolsköterskorna beskrev även upplevelsen av ett bristande intresse från lärarna och 

andra yrkeskategorier vad gällde deras arbete och kompetens. Kravet från föräldrar och elever 

om att vara tillgänglig upplevdes också som en begränsning. Samtidigt stärkte den konstanta 

tillgängligheten skolsköterskans roll i skolan. Önskan om individuellt stöd och tillgänglighet 

ökades med antal elever som hade psykosociala problem. Skolsköterskorna ansåg sitt arbete 

som värdefullt men upplevde sårbarhet i vissa situationer relaterad till avsaknad av en kollega. 

Mötet med eleverna upplevdes av de flesta som positivt (ibid). Även Morberg, Lagerström 

och Dellve (2012) beskrev hur skolsköterskans roll inkluderade samarbete med elever, 

föräldrar och skolans personal. Skolsköterskan upplevde vidare sin roll som mångfaldig och 

kände sig kompetent till att förebygga sjukdom i ett holistiskt perspektiv. I studie upplevdes 

också arbetet som ensamt vilket därför krävde en skolsköterska med hög social kompetens 

och en stark självkänsla.  
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Moyers, Bugle och Jackson (2005) beskrev skolsköterskans uppfattning om orsaker som 

resulterar i övervikt. Resultaten visade positiva attityder till förebyggande interventioner och 

skolsköterskorna var kunniga vad gällde risker för utvecklande av övervikt. Flertalet ansåg att 

behandlingen och vägledningen vid diagnostiserad övervikt borde genomföras utanför skolan.  

Resultatet visade även att i praktiken utförde endast hälften av sköterskorna vägledning till 

överviktiga elever, vilket förklaras utifrån de faktorerna som skolsköterskorna upplevde som 

begränsningar i arbetet. Först omtalades svårigheterna kring vägledning vid övervikt, vidare 

beskrevs bristande stöd från föräldrar. Till sist upplevde skolsköterskorna brist i sin egen 

kompetens vad gäller vägledning av eleverna med överviktsproblematik (ibid). 

2.7 Problemformulering 

Övervikt och fetma har många och sammansatta kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser 

både på individ- och samhällsnivå. Därför anses ett hälsofrämjande arbete riktat mot elever 

med målsättningen att förebygga övervikt som viktigt. Skolsköterskans roll i sammanhanget 

anses vara betydelsefull, då skolsköterskan genom sin mottagning och hälsobesök har 

möjligheten att observera och bedöma elevernas hälsa. Tonårstiden är en period där eleverna 

utvecklas såväl kroppsligt som kognitivt och utseendet och kroppsuppfattningen får en central 

betydelse. Ett hälsofrämjade arbete med högstadieelever anses därför vara en komplex och 

viktig uppgift. 

Litteratursökning inom ämnet visade begränsad data om skolsköterskans upplevelse av ett 

förebyggande arbete mot övervikt. Målsättningen med studien var att tillföra ny kunskap inom 

området och därigenom skapa nya förutsättningar för att bedriva ett hälsofrämjande arbete 

mot övervikt bland högstadieelever. 

 

3 SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva skolsköterskans upplevelse av ett hälsofrämjande arbete 

för att förebygga övervikt bland elever på högstadiet. 
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4 METOD 

4.1 Design 

Med bakgrund i syftet att beskriva skolsköterskans upplevelse av ett fenomen valdes en 

kvalitativ metod med en induktiv ansats och deskriptiv design vid utförande av studien. Data 

samlades in genom semistrukturerade intervjuer.  

4.2 Urval 

Genom ett strategiskt urval valdes elva skolor med högstadieelever i Mellansverige ut. 

Socioekonomiska skillnader och kulturell mångfald önskade belysas genom att välja både 

friskolor och kommunala skolor, skolor i tätort och på landsbygd samt skolor i kommundelar 

med ett mångkulturellt upptagningsområde.   

Inklusionskriterierna var specialistutbildning som distriktsköterska, barnsjuksköterska eller 

skolsköterska, med minst ett års erfarenhet inom Elevhälsan samt att arbetet inkluderade 

högstadieelever.  

Av de elva kontaktade skolorna saknade två skolor skolsköterska. Av de resterande nio 

skolorna accepterade samtliga att kontakt upprättades med respektive skolsköterska. Totalt 

sex skolsköterskor inkluderades i studien.  Se Tabell 1 för beskrivning av urvalsprocessen. 

Tabell 1: Urvalsprocessen 

Antal 

kontaktade 

skolor 

Bortfall relaterat 

till ingen 

skolsköterska i 

tjänst 

Antal 

kontaktade 

skolsköterskor 

Bortfall relaterat 

till tidsbrist 

Totalt antal 

informanter 

11 2 9 3 6 

 

4.3 Genomförande  

Rektorerna på skolorna kontaktades skriftligt (Bilaga 2) och muntligt för information om 

studien och planen för studiens genomförande samt godkännande till att kontakta respektive 

skolsköterska. Samtycke till att genomföra intervju på arbetstid bekräftades muntligt. Därefter 

kontaktades skolsköterskorna skriftligt (Bilaga 3) med information om studiens syfte, plan för 

genomförande samt konfidentialitet. Genom telefonsamtal bekräftades skolsköterskornas 
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deltagande i studien och frågor kring huruvida inklusionskriterierna uppfylldes, ställdes. 

Vidare avtalades tid och plats för genomförande av intervjun.   

4.4 Informanter 

Bland de sex intervjuade informanterna var fem kvinnor och en man med en medelålder på 55 

år. Informanterna hade specialistutbildning inom antingen Distriktsköterska eller 

Barnsjuksköterska förutom en skolsköterska som var under utbildning till Distriktssköterska. 

Samtliga deltagarna hade lång arbetslivserfarenhet som sjuksköterska och medelvärdet på 

antalet verksamma år som skolsköterska var 12,5 år. För en mer grundlig beskrivning av 

informanterna se Tabell 2. 

Tabell 2: Demografiska karakteriska över informanterna 

       Medelvärde 

Kön K K M K K K  

Ålder 45 66 59 56 58 50 55,6 

Specialist 

utbildning 

Under 

utb.  

Distrikt 

Distrikt Distrikt Distrikt Distrikt Barn   

Verksamma 

år sköterska 

23 42 35 27 34 29 31,6 

Verksamma 

år som 

skolsköterska 

2 33 3,5 9 26 2 12,5 

Årskurser 4-9 7-9 F-9 4-9 F-9 7-9  

 

4.5 Datainsamling  

Data samlades in genom användning av semistrukturerade intervjuer under september månad 

2015. Tid och lokal valdes av informanterna och samtliga valde kontor vid sin egen 

arbetsplats. Intervjun spelades in med ljudupptagare.  

En intervjuguide (Bilaga 4) bestående av semistrukturerade frågor utarbetades i förhand. 

Frågorna konstruerades för att fånga upp information som svarade på studiens syfte. 

Frågornas användarbarhet testades genom en provintervju. Intervjuguiden vidareutvecklades 

och en fråga lades till för att ge informanterna möjligheten att utveckla och tillägga 

information som berör ämnet men som inte tidigare var inkluderad. Provintervjun 
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exkluderades från studien. Frågorna ställdes i samma följd till samtliga informanter som fick 

möjligheten att utveckla svaren genom att intervjuaren ställde olika följdfrågor.   

Sex intervjuer genomfördes och varje intervju hade en varighet på 15-35 minuter. Båda 

intervjuarna deltog vid alla intervjutillfällen. Intervjuarna växlade mellan att intervjua och 

observera vid vartannat intervjutillfälle. Observatören bidrog med att ställa följdfrågor vid 

behov. Samtliga informanter signerade en samtyckeförklaring (Bilaga 5) vid intervjutillfällen. 

4.6 Databearbetning och analys 

Efter genomförande av samtliga intervjuer transkriberades den insamlade datan ordagrant av 

författaren som observerade vid det aktuella intervjutillfället. I transkriberingsprocessen 

kontrollerades överensstämmelsen mellan den inspelade intervjun och det nedskrivna 

materialet kontinuerlig genom att författarna upprepade gånger lyssnade av respektive 

intervju.  

Analysen genomfördes med en induktiv metodologisk ansats och analyserade det manifesta 

innehållet. Textens uppenbara innehåll presenterades i kategorier. Studiens insamlade data 

analyserades i fem steg genom användning av kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004).  

I första steget utförde författarna var för sig upprepade genomläsningar av varje analysenhet. 

Samtliga genomförda intervjuer bedömdes vara relevanta och hanterbara analysenheter. I steg 

två markerades meningsbärande enheter som svarade mot studiens syfte. De markerade 

meningsbärande enheterna diskuterades av författarna sinsemellan tills konsensus rådde. Den 

fortsatta analysen genomfördes av båda författarna gemensamt. I steg tre kondenserades 

meningsenheterna så att texten komprimerades till mer lätthanterliga enheter samtidig som det 

centrala innehållet behölls. För att belysa texten i ett nytt perspektiv kodades de kondenserade 

meningsenheter i steg fyra. Koderna sågs i relation till helheten. Den vidare processen innebar 

upprepade genomläsningar av de kondenserade meningsenheterna och koderna för 

synliggörande av ett sammanhang och ett mönster. I sista steget jämfördes likheter och 

olikheter för att bilda kategorier. All data som svarade på studiens syfte inkluderades i någon 

av de upprättade kategorierna. Exempel på analysprocessen redovisas i Tabell 3.  
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Tabell 3. Exempel på innehållsanalysen. 

Meningsenheter  Kondensering  Kod Kategorier 

(manifest)  

… det är väldigt 

varierande, men … ett 

förälder engagemang, 

tycker jag är det som har 

betydelse. 

… stöd ifrån föräldrarna. 

Stödjande förälder 

engagemang har 

betydelse. 

Stödjande 

förälder 

Engagemang 

Individuella och 

familjära faktorer 

relaterat till ut-

veckling av över-

vikt  

Det är väldigt mycket 

administration.   

Så klassundervisning, det 

kan jag absolut inte 

genomföra…  

Väldigt mycket 

administration så kan 

inte genomföra 

klassundervisning 

Mycket 

administrations 

tid  

Upplevda 

utmaningar i det 

förebyggande 

arbetet 

För, alltså är det 

någonting som är 

jätteladdat så är det ju 

livsstil och övervikt.  

… man försöker göra det 

så smidigt som möjligt.  

Livsstil och övervikt är 

laddat och man 

försöker göra det 

smidigt.  

Övervikt och 

livsstil kräver 

smidighet.  

 

4.7 Forskningsetiska överväganden  

Vid studiens genomförande beaktades Veteskapsrådets forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, u.d.). Informationskravet beaktades genom att informanterna i studien 

informerades om studiens syfte och datainsamlingsmetod. Vidare informerades de om 

frivillighet i deltagande och att deltagandet kunde avbrytas efter informantens egna önskemål. 

Informationen lämnades skriftligt och muntligt. Enligt krav om samtycke inhämtades rektorns 

godkännande till att kontakta skolsköterskan samt samtycke till att genomföra intervjun under 

arbetstid. Vid en skola kontaktades även ansvarig för Elevhälsan efter önskemål från rektorn. 

Informanterna gav också skriftligt samtycke till att ha tagit del av information om studien och 

att deltagande kunde avslutas efter eget önskemål och utan krav på förklaring. Vidare följde 

insamling och lagring av data, konfidentialitetskraven. Intervjuerna spelades in på en 

ljudupptagare och numrerades från ett till sex i kronologisk följd efter tidpunkt för 

intervjutillfället. Informanterna avidentifierades och data hanterades på ett sådant sätt att de 

respektive skolsköterskorna inte kunde identifieras av utomstående. Nyttjandekravet 



 

17 
 

beaktades genom att all insamlad data endast användes för forskningsändamålet i föreliggande 

studie (ibid.). 

 

5 RESULTAT 

Analysen av det insamlade materialet resulterade i fyra kategorier (Tabell 4).  

Tabell 4. Översikt över resultatens kategorier 

Kategorier  Intervjuer där 

kategorierna 

återfinns 

Individuella och familjära faktorer relaterat till utveckling av övervikt 1,2,3,4,5,6 

Upplevda utmaningar i det förebyggande arbetet  1,2,3,4,5,6 

Upplevda hjälpmedel och stöd i det förebyggande arbetet  1,2,3,4,5,6 

Visioner i det förebyggande arbetet  1,2,3,4,5,6 

För att tydliggöra resultatet användes citat vid presentation av kategorier. Citaten är 

kursiverad och numrerad efter intervjuernas tidpunkt och är oberoende av informanternas 

presentation i Tabell 2.  

5.1 Individuella och familjära faktorer relaterat till utveckling av övervikt  

Sammanställningen av resultatet från intervjuerna visade skolsköterskornas upplevelse av 

flera bakomliggande faktorer med påverkan på huruvida eleverna utvecklade övervikt eller ej. 

Skolsköterskorna upplevde att kulturella, sociala och ärftliga faktorer var av betydelse. 

Skolsköterskorna beskrev övervikt som ett redan existerande problem i familjen, vilket kunde 

upplevas som en utmaning i form av att föräldrar inte ansåg övervikt som ett problem. 

Föräldrarnas kunskapsbrist kring hälsosamma matvanor och livsstil sågs vidare som ett 

problem. Enligt skolsköterskorna hade välutbildade föräldrar bättre matvanor än personer utan 

högre utbildning. Vidare upplevdes barn som var ekonomiskt bättre ställt som petigare med 

maten. Elever med aktiva föräldrar som arbetade och hade god ekonomi deltog oftare i 

aktiviteter. Samtidigt beskrevs matvalet till elever med föräldrar som arbetade mycket: 

”Bor man i ett område, där man har, om man nu säger, generaliserar, 

villaföräldrar eller man bor i villa, där arbetar föräldrar mycket, och då kan 
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man få pengar till att gå ut och handla vad man vill, och det är inte alltid det är 

den nyttiga maten köper för att man kan det…” (3) 

Skolsköterskorna upplevde att föräldrarna hade en central roll. Föräldrarnas egen livsstil 

påverkade ungdomars livsstil vilket kunde skapa övervikt. Även om skolsköterskorna 

upplevde att de flesta föräldrarna ville sina barns bästa, ansåg de att föräldrarnas egen 

övervikt hade en betydelse vid samarbetet. Det fanns elever som var motiverade och ville göra 

förändringar men saknade stöd hemifrån, vilket upplevdes som en negativ faktor i det 

förebyggande arbetet. Vissa föräldrar förnekade problematiken vilket var en av orsakerna till 

avsaknad av stöd. Skolsköterskorna upplevde att föräldrarnas kontroll över sina barns 

viktutveckling släpptes när barnen började skolan. 

”Jag tycker att man släpper lite grann familjekontakten i och med att barnet 

börja i skolan. Skulle önska att det liksom kvarstod mera kontakt. Precis som att 

börjar barnet skolan, då träder föräldrarna tillbaka, då är barnet helt plötsligt i 

skolans värld och det där tar skolan hand om” (4). 

Vidare var det svårt att få gehör från föräldrarna för att kunna upprätthålla ett samarbete, 

vilket ansågs betydelsefullt, då föräldrarna hade ett stort ansvar. En saknad av etablerad 

kontakt mellan skolsköterskan och föräldrarna, vilket försvårade möjligheten att ta upp 

livsstilsfrågor, beskrevs. En stödjande och engagerad förälder upplevdes vara av stor 

betydelse vid skolsköterskornas förebyggande arbete mot övervikt. Betydelsen av en positiv 

inställning beskrevs för att kunna uppnå resultat och det upplevdes att arbetet var meningslöst 

om föräldrarnas motivation saknades. 

Skolsköterskorna såg även att nysvenskar hade bättre matkultur vilket inkluderade samvaro, 

men det observerades en förändring med tiden. Elever från andra kulturer åt skolmaten i en 

större utsträckning än etnisk svenska elever även om skolsköterskorna bedömde kvaliteten på 

skollunchen som bra. 

”Det ju många utav våra nysvenskar som har goda kostvanor! Där 

överviktsproblematiken inte har varit så stor tidigare, men där den börja 

komma. Och jag tänker – hjälp, har de lämnat det goda, det här samvaro vid 

måltiden och det här liksom.. och tagit efter det här att man sitter för sig själv 

och man äter och det blir inte så bra. Det blir det småätande i stället.” (4) 
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Skolsköterskorna upplevde tonårsperioden som en period där eleverna hade det jobbigt vilket 

resulterade i saknad av ork att ta tag i sin övervikt. Fokus kring kroppsfixering och samhällets 

normer kring utseendet bland eleverna uppmärksammades. Samtidigt såg skolsköterskorna 

sambandet mellan elevernas psykiska välbefinnande och deras kroppsligt utveckling under 

tonårsperioden. Ungdomarna upplevdes som olyckliga vilket kunde relateras till påverkning 

av hormoner eller eventuella personliga kriser. Skolsköterskan beskrev därför övervikt som 

ett möjligt symtom på något annat. Att arbeta mer med kamratrelationer, hemmasituation, 

välmående på skolan och att skapa bra förutsättningar för elevernas självkänsla ansågs därför 

vara viktigt. 

5.2 Upplevda utmaningar i det förebyggande arbetet. 

Skolsköterskorna upplevde tidsbrist som en utmaning i sitt arbete vilket resulterade i en 

känsla av att inte kunna utföra ett bra arbete. De upplevde stress över att behöva prioritera 

sina arbetsuppgifter. En upplevelse var tidsbrist relaterat till tidskrävande administration, 

vilket resulterade i nedprioritering av klassundervisning. 

”… det är väldigt mycket administration... Så den här tjänsten skulle vara två 

personer, om man ska känna att man hinner med eleven på sidan av.” (1) 

Möten med Elevhälsoteamet nämndes också som tidskrävande men upplevdes viktiga.  

Skolsköterskorna uttryckte även en svårighet kring det faktum att de inte hade någon 

påverkan på elevernas matvanor när eleverna var i hemmet. Vidare saknades en kontroll över 

mat som eleverna själva tog med sig. 

En annan utmaning var upplevelsen av övervikt och livsstilsfrågor som känsliga ämnen, vilket 

resulterade i svårigheter i att prata om frågorna med såväl elever som deras föräldrar. 

Skolsköterskorna upplevde att de kunde kränka någon vilket försvårade deras arbete. De 

upplevde även svårigheter med att hitta bra vägar för kommunikation och kände ett krav av att 

uttrycka sig på ett smidigt sätt. 

” … det är svårt, känsligt ämne, folk kan ofta bli kränkta, både föräldrar och 

elever när man påpekar en sån här sak, så man måste verkligen försöka vara 

smidigt, och läsa in personen…” (2) 

De upplevde arbetet som en svår balansgång eftersom det fanns en skam relaterad till övervikt 
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bland både föräldrar och ungdomar men att det ändå fanns ett behov av att belysa ämnet. 

Vidare strävade skolsköterskorna efter att stärka elevernas självförtroende och få dem att må 

bra. Bland skolsköterskorna upplevdes ändå att det fanns en motivation och en önskan om 

förändring bland eleverna som befann sig i riskzon till att utveckla övervikt. Samtidig 

upplevdes att eleverna hade svårt att ta upp ämnet själva därför existerade en känsla av att 

behöva välja ord med omsorg. De gångerna då de bemöttes med motstånd kunde 

skolsköterskan så småningom få fram något positivt ändå. Någon upplevde saknad av mod 

bland sina kollegor vad gällde samtal med elever om deras kroppar och välmående. 

Skolsköterskorna upplevde glädje när eleven lyckades och uppnådde resultat. Samtidigt 

preciserades oro kring elevernas uppfattning om skolsköterskan. 

”… Jag tycker det är så jättesvårt… Man vill ju inte vara nån sorts 

skolsköterska som… som de bara kommer ihåg som nån som hållt på och 

tjatar…” (5) 

Genomgående var ändå upplevelsen av att ha en viktig roll med möjligheter till att påverka. 

Arbetet beskrevs således som komplext och det existerade en önskan om att uppnå en 

kommunikation med elever och föräldrar fri från känslan av anklagelse.  

5.3 Upplevda hjälpmedel och stöd i det förebyggande arbetet 

Skolsköterskor upplevde hälsosamtal och hälsoundersökningen som en bra utgångspunkt för 

att bedriva ett hälsofrämjande arbete. Bland eleverna existerade en önskan om att få hjälp med 

överviktsproblematiken, men eleverna vågade inte alltid söka själva. Däremot öppnade de sig 

när ämnet omtalades vid hälsobesöken. Vidare bidrog hälsobesöken till kontinuerlig kontakt 

samt en möjlighet för skolsköterskan att få träffa alla elever under samma förutsättningar. 

Elevernas individuella tillväxtkurva, som användes under hälsobesöket, upplevdes som ett 

hjälpmedel då den tydligt visade en eventuell viktökning. Även användning av motiverande 

samtal i mötet med eleven beskrevs som ett hjälpmedel. 

 ”… det här att använda motiverande samtal, att få dem själva att säga… Man 

 får dem själva att vara aktiva, det passar särskilt bra när de är i tonåren… det 

 skall komma från dem… Att det är de själva som bestämmer…” (4) 

Samarbetet med kollegor i kök och caféet upplevdes som ett hjälpmedel då skolsköterskan 

fick möjligheten att påverka sortimentet som erbjöds eleverna.  Skolsköteskans möjlighet att 
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delta i skollunchen upplevdes även som ett hjälpmedel då skollunchen representerade en 

infallsport för att samtala kring mat och levnadsvanor. 

Upplevelsen kring styrdokumenten som stöd var varierande. Några använde dokumenten som 

stöd och ett uppslagsverk, andra kände sig tillräckligt erfarna så behovet av styrdokumenten 

som stöd uteblev.   

”De är ju bra, de är ju vägledande. Så, det tycker jag är positiv som vi har. Så, 

det är ju stöd i arbetet, naturligtvis… det blir ju det att det är en kvalitet i det 

också, att det är lika för alla…” (3)  

Någon kände behovet av stöd men tyckte inte styrdokumenten räckte till, då själva ämnet var 

svårt att arbeta med. Gemensamt var behovet av ett praktiskt stöd som konkreta råd i mötet 

mellan elever och föräldrar. Det generella stödet från elevhälsoteamet upplevdes som positivt, 

men det efterfrågades mer fokus kring överviktsproblematik. Stöd från erfarna 

skolsköterskekollegor och övriga kollegor på skolan upplevdes uteslutande som positivt och 

nödvändigt för att bedriva ett hälsofrämjande arbete.   

5.4 Visioner i det förebyggande arbetet. 

Skolsköterskorna hade många tankar kring hur ett optimalt arbete för att förebygga övervikt 

skulle kunna genomföras. Samarbetet med elevens familj samt kolleger i Elevhälsoteamet och 

övriga kolleger på skolan sågs som en förutsättning för att lyckas.  

”Att jobba kanske mer i team i skolan, att man hade idrottsläraren, 

hemkunskapsläraren, kurator… stärker dem i sitt självförtroende. Där man 

kunna hjälpa och stötta de här eleverna och där man också hade 

föräldrasamverkan…” (4)  

Vidare ansågs även ökad fokus på övervikt i elevhälsoteamet som en förutsättning. 

Skolsköterskorna uttryckte en önskan om ett utökat tvärprofessionellt samarbete för att fånga 

helhetsbilden av elevernas välmående. Familjens roll upplevdes också som central, vilket 

ledde till en önskan om en utökad satsning på familjen i det förebyggande arbetet. Vidare 

ansågs hälsan i ett helhetsperspektiv med både mentalt och kroppsligt fokus, vara av betydelse 

i visionen av det förbyggande arbetet. Önskan om mer fysisk aktivitet, genom bland annat 

vardagsmotion och mer idrott i skolan för att reducera stillasittande, beskrevs. De påpekade 
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hur eleverna i dag hade en stillasittande vardag med datorer och inomhusaktiviteter båda 

hemma och under skoltiden. Skolsköterskans roll i att hjälpa eleven med att koppla sitt 

psykiska mående med en eventuell övervikt beskrevs som en faktor av betydelse för att lyckas 

i visionen om ett optimalt arbetssätt. Utöver skolsköterskans - och familjens roll beskrevs 

också samhällets ansvar och möjlighet till att påverka i sammanhanget genom att bevilja 

resurser för till exempel inkludering av hälsosamtal kring matvanor och livsstil så tidigt som 

på mödravårdscentralen (MVC) och på barnavårdscentralen (BVC). Skolsköterskorna hade 

kunskap om att övervikt blev uppmärksammad på BVC, men önskan var ett tydligare fokus 

för en smidigare övergång till samtal kring livsstilsfrågor som övervikt även i skolan.  

”… optimala för mig hade ju varit, att det här börjar på BVC… att den hela 

tiden… fortlöpande… att jag får fortsätta prata kost, livsstil, aktivitet och 

samtidigt stötta. Att det blir naturligt båda för barnen och föräldrarna…” (6) 

Bland skolsköterskorna uppmärksammades också att även lärare kunde ta tag i frågor kring 

övervikt tidigt under skoltiden så inte hela ansvaret låg på skolsköterskan. 

 

6 SYNTES 

Skolsköterskorna i föreliggande studie upplevde påverkan av elevers och föräldrars 

livssituation som en faktor i en eventuell utveckling av övervikt. Föräldrarna ansågs ha en 

central roll relaterad till deras inflytande på etablering av elevernas matvanor och livsstil. 

Samtidigt var en stödjande och engagerad förälder en nödvändig samarbetspartner i 

skolsköterskans förebyggande arbete. Skolsköterskorna utmanades i sitt förebyggande arbete 

kring kännsligheten av ämnet övervikt och livsstil, vilket resulterade i en egen osäkerhet. För 

att undvika att någon känner sig förolämpad existerade ett behov av att väga sina ord i 

kommunikationen med elever och föräldrar. Skolsköterskan brottades även av tidsbrist, där 

klassundervisningen nedprioriterades. Förebyggande arbetet mot övervikt ansågs ändå som 

viktigt då övervikt kunde vara en del av en helhet vilket påverkade elevernas välbefinnande. 

För att kunna utföra ett hälsofrämjande arbete på ett optimalt sätt, önskade skolsköterskorna 

mer satsning från samhället samt ett tydligare samarbete mellan olika aktörer. De såg ett 

kontinuerligt arbete gällande hälsosam livsstil redan från tidig ålder som nödvändig för att 

kunna förebygga övervikt. 
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7 DISKUSSION 

7.1 Metoddiskussion 

En kvalitativ metod väljs till fördel för en kvantitativ metod då studiens syfte är att beskriva 

skolsköterskornas upplevelser framför att presentera statiska data för beskrivning av 

fenomenet. Kvalitativ metod anses vara lämplig för att ge en djupare förståelse av fenomenet 

upplevelse (Polit & Beck, 2012). Vidare väljs en induktiv ansats för att möjliggöra en 

förutsättningslös analys av den insamlad datan för att därefter dra slutsatser. Genom 

användning av en deskriptiv design belyses fenomenet upplevelsens likheter och olikheter 

(Polit & Beck, 2012). 

I kvalitativ forskning används begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet för att 

styrka en studies trovärdighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

Skolor med olika socioekonomiska upptagningsområden inkluderades genom ett strategiskt 

urval för att säkra mångfall och variation i den insamlade datan. Användning av ett sådant 

urval möjliggör studiens överförbarhet till andra grupper eller situationer vilket stärker 

studiens överförbarhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Överförbarheten stärks 

ytterligare genom en tydlig beskrivning av studiens deltagare, urvalsprocessen, datainsamling 

och analys. Slutligen är det ändå läsaren som bedömer studiens överförbarhet (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

Informanternas olika demografiska karakteristika leder till att olika aspekter av fenomenet 

belyses, vilket styrker studiens giltighet (Patton, 1987). Inkludering av fem till sex 

skolsköterskor anses vara tillräckligt då även ett mindre antal intervjuobjekt, enligt Polit och 

Beck (2012), kan generera tillräcklig datamängd. Är informanternas data av god kvalitet, kan 

mindre datamängd vara tillräcklig för att uppnå högre grad av giltighet. Då den insamlade 

datan i den genoförda studien svarade på studiens syfte, bedöms datan vara av god kvalitet. 

Vidare uppfyller de inkluderade informanterna inklusionskriterierna med undantag av en 

skolsköterska utan aktuell specialistutbildning. Deltagaren inkluderades då vederbörandes 

bakgrund och erfarenhet inom ämnet övervikt värderas som värdefull för studiens resultat. 

Inklusionskriteriet högstadieelever väljs med bakgrund i författarnas intresse kring 

komplexiteten i högstadieelevers utveckling.  
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Intervju som datainsamlingsmetod väljs i den genomförda studien till fördel för användning 

av frågeformulär eller fokusgrupper. Jämfört med användning av frågeformulär, ger 

intervjustudier, enligt Polit och Beck (2012), ett djupare innehåll i data, en högre respons från 

informanterna samt möjligheten att observera informanterna. Genom användning av intervju 

får intervjuarna även möjlighet att få en fördjupad förklaring på frågorna. Användning av 

fokusgrupper kan genera mer utförliga berättelser då deltagarna kan stimulera varandra. 

Samtidig kan diskussion i grupp påverka deltagarna negativ då de kan känna press av 

varandras närvaro. Användning av semistrukturerad intervju i den genomförda studien ger 

intervjuaren en strukturerad roll, medan informantens roll är ostrukturerad. Semistrukturerad 

intervju används för att säkerställa beskrivningen av informanternas upplevelser genom att det 

i förväg förbereds en intervjuguide med frågor som ställs till varje deltagare. För att 

kontrollera frågornas användbarhet samt att trygga intervjuarna i intervjusituationen används 

en provintervju. Efter provintervjun inkluderades en avslutningsfråga, vilket enligt Polit och 

Beck (2012) anses minska risken för bortfall av väsentlig information. Eftersom flertalet av 

skolsköterskorna utnyttjade frågan för att tillägga ny information samt för att förtydliga 

tidigare svar, väcktes en fundering huruvida en andra provintervju kunde stärka kvaliteten på 

intervjuguidens frågor och således ge ett rikare material.  

I den föreliggande studien väljer informanterna plats för intervju vilket enligt Polit och Beck 

(2012) kan främja känslan av trygghet hos informanterna. Valet att intervjua på arbetsplats 

medförde däremot störning i form av telefonsamtal och att det knackade på dörren vilket 

möjligtvis påverkade informanternas fokus och koncentrationen. Studiens författare har ingen 

tidigare erfarenhet av en intervjusituation vilket kan försvaga studiens tillförlitlighet då 

intervjuaren ibland hade svårt att upprätthålla fokus på informanternas berättelser. Båda 

författarnas närvaro vid alla intervjutillfällen anses vara en styrka då den passiva författaren 

har möjlighet att observera och lyssna med ett större fokus. Författarna upplevde vidare 

trygghet genom varandras närvaro. För att undvika att det uppstår ett maktförhållande 

relaterat till antal intervjuare och informanter, satte sig den observerande författaren åt sidan. 

En fundering kring påverkning av studiens tillförlitlighet, relaterat till att författarna 

genomförde varannan intervju, väcktes. 

Intervjuerna registrerades med hjälp av ett inspelningsinstrument, vilket enligt Polit och Beck 

(2012)  minskar bortfall av väsentlig information och därmed styrker studiens tillförlitlighet. 
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Bakgrundstörningar på inspelningsinstrumentet försvårade två av transkriberingarna, vilket 

ökade riskerna för bortfall av viktig information eller missuppfattning av informanternas 

berättelser. Problemet eliminerades efter byte av inspelningsapparat.  

Innehållsanalys väljs som analysmetod, vilket enligt Patton (1987) anses vara en lämplig 

metod för att analysera text från till exempel intervjuer. Analysen utförs genom att skapa 

koder och mönster. Polit och Beck (2012) beskriver hur variationen i informanternas 

upplevelser synliggörs av innehållsanalys.   

Studiens syfte var synligt under hela analysprocessen, vilket enligt Graneheim och Lundman 

(2004) styrker föreliggande studies tillförlitlighet. Ett synligt syfte är vidare en förutsättning 

för att välja meningsbärande enheter och kategorier av relevans för studiens syfte.  

Citat från de genomförda intervjuerna användes vid sammanställningen av studiens resultat 

för att säkerställa presentationen av det manifesta innehållet och således utesluta möjligheten 

för presentation av författarnas egna tolkningar (Graneheim & Lundman, 2004). Användning 

av citat styrker även studiens giltighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). I 

genomförda studie ges en förtydligad presentation av analysprocessen genom användning av 

tabeller vilket stärker studiens tillförlitlighet (Graneheim & Lundman, 2004). Tabell 3 

presenterar delar av innehållsanalys och Tabell 4 innehåller en presentation av studiens 

kategorier. 

Vid genomförande av intervjustudier existerar risken för att intervjuernas förförståelse av 

ämnet påverkar resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Författarna har ingen 

arbetslivserfarenhet inom skolhälsovård förutom fyra veckors verksamhetsförlagd utbildning 

inom distriktssköterskeutbildningen. Båda har däremot kunskap om den ökande prevalensen 

och de negativa konsekvenser av övervikt bland ungdomar, vilket kan resultera i en tolkning 

av data i analysprocessen. Båda författarnas deltagande i analysprocessen minskar risken för 

att den enskildes tolkning framkommer. För att styrka studiens giltighet diskuterades 

uppsatsen kontinuerlig och genomgående med handledare med erfarenhet inom kvalitativ 

forskning (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  
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7.2 Resultatdiskussion 

Den genomförda studien belyser skolsköterskans upplevelser av det förebyggande arbetet mot 

övervikt bland elever på högstadiet. Enligt kompetensbeskrivning för skolsköterskor är 

skolsköterskan skyldig att föra en dialog med elever och vårdnadshavare samt ge verktyg som 

kan främja hälsosamma val och vidare förebygga ohälsa (Riksföreningen för skolsköterskor 

och svensk sjuksköterskor, 2011). Forskning presenterad i den genomförda studiens 

bakgrund, samt resultat i föreliggande studie, visar däremot hur skolsköterskan upplever 

svårigheterna i det förebyggande arbete mot övervikt. I resultatdiskussion belyses konflikten 

närmare.  

Skolsköterskorna i genomförd studie upplever flera familjära samt individuella förutsättningar 

som måste tas hänsyn till vid förebyggande arbete mot övervikt.  De nämnda faktorerna är de 

kulturella, de sociala och de ärftliga. Skolsköterskorna beskriver vidare att nysvenskar har en 

matkultur där samvaro är en del av matsituationen. Samtidigt uppmärksammas en förändring i 

matkulturen genom åren de bor i Sverige. Inga andra aspekter tas upp av skolsköterskorna i 

genomförd studie gällande kulturella aspekter. Funderingar kring andra aspekter som kan ingå 

i kulturell bakgrund med påverkan på individens livsstil och matkultur, väcks. Exempel kan 

vara traditioner runt matsituation, språkskillnader samt normer gällande utseende. I studien av 

Steel et al. (2011) beskriver skolsköterskorna de kulturella aspekterna genom att reflektera 

kring språksvårigheterna och bristen på kunskap gällande andra kulturers matvanor, 

uppfattning om vad som anses vara normal kroppsstorlek och kroppsform och även prevalens 

och överviktsproblematik hos andra folkgrupper. 

Skolsköterskorna i den aktuella studien upplever att familjens ekonomiska situation har en 

påverkan på ungdomarnas matkultur och aktiviteter. Ungdomar med föräldrar med hög 

arbetsbelastning och en stabil ekonomi deltar ofta i aktiviteter och är mer petiga med maten. 

Samtidig får dessa ungdomar pengar till att handla och väljer att köpa mindre nyttig mat. 

Schmidt Morgen et al. (2010) kom däremot fram till, vid undersökning av sambandet mellan 

ungdomars övervikt och föräldrarnas socioekonomiska situation, att både pojkar och flickor 

från familjer med lägre socioekonomiska position hade större risk att utveckla övervikt. 

Samtidigt hade ungdomarna som intog flera måltider med sina föräldrar mindre risk att 

utveckla övervikt enligt studien av Larsson, Neumark-Szteiner, Hannan och Story (2007). 

Således ses alltså ett samband med resultatet i föreliggande studie. 
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Skolsköterskor upplever tonårsperioden som en period präglad av svårigheter och oro. Enligt 

skolsköterskorna har elever många tankar kring utseendet och det existerar en överordnad 

kroppsfixering vilket kan resultera i olyckliga ungdomar. Skolsköterskorna misstänker därför 

att elevernas övervikt är en symtom på andra omständigheter kring ungdomarna. Samma 

slutsats drog även Latner och Stunkard (2003) och belyste vidare att psykosociala 

konsekvenser kan orsaka svårigheter med att ta tag i överviktsproblematiken. I två andra 

studier ansågs tröstätande och överätande som en bemästringsstrategi bland ungdomar med 

psykisk stress orsakat av till exempel mobbning, dålig självbild eller föräldrarnas separation 

(Cohen, 2002; Puhl & Heuer, 2009). Fynden från de presenterade tre studierna skapar 

reflektioner kring krav som ställs på dagens skolelever. Ungdomarna ska prestera båda i 

skolan, bland kompisar, i olika fritidsaktiviteter i tillägg till att det förväntas att de ska hjälpa 

till i hemmet. En stressreaktion kan vara förväntad. Penders Health Promotion Model (2015) 

beskrev ungdomars stressreaktion som ett resultat av kroppslig utveckling och 

familjerelaterade problem. Symtomen på stress kunde uttryckas i form av försämrad 

skolprestation och förändringar gällande matvanor. Stressrelaterat ätande hade ett samband 

med viktökning. Pender et al. (2015) ansåg vidare att bland annat en upplevelse av självkänsla 

och negativa känslor kunde vara en orsak till tröstätande. Författarna bedömer således 

skolsköterskans roll att vara avgörande i att upptäcka psykisk ohälsa hos eleverna. 

Hälsobesöket anses vara en viktig plattform för identifiering av elever som visar tecken på 

psykisk ohälsa, då skolsköterskan genom hälsosamtalet får en bild av elevernas situation.  

Skolsköterskorna i föreliggande studie upplever att föräldrarna har en central roll vad gäller 

förutsättningen för att kunna förebygga ungdomars övervikt. Föräldrarnas egen livsstil anses 

vara viktig då den kan påverka utvecklingen av övervikt bland ungdomarna. Även Campbell, 

Crawford, Salmon, Garett och Baur (2007) visade samband mellan föräldrarnas och 

ungdomarnas matvanor. Också Pender (2015) beskriver förbindelse mellan individens- och 

familjens hälsa. Sammanhanget relateras till hur kunskap delas och beteende lärs ut och 

praktiseras inom familjen. Således underlättar eller hämmar familjens normer och moral en 

individs beteende. En familjs upplevelse av god hälsa påverkades av sociala, kulturella och 

religiösa faktorer. 

I föreliggande studie beskrivs skolsköterskans upplevelse av elevernas föräldrastöd som 

betydelsefullt samt vikten av att få gehör för vägledning kring livsstilsändring.  Även 
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ungdomar som själva är motiverade kan ha svårt att få till en beteendeförändring om stödet 

hemifrån uteblir. Samtidigt anses förälderns övervikt vara en riskfaktor för att inte se barnets 

övervikt som ett problem, viket speglades av upplevelsen bland skolsköterskorna i studien av 

Stalter, Kaylor, Steinke och Baker (2011). Resultat från samma studie visade att föräldrar med 

övervikt ansåg att skolsköterskan inte ska rekommendera olika livsstilsförändringar. Med 

bakgrund i föreliggande studiens resultat och nämnd forskning väcks en fundering: Kan ett 

etiskt dilemma uppstå kring hur skolsköterskan kan hjälpa elever från en bakgrund där synen 

på övervikt och hälsa inte överensstämmer med skolsköterskans egen syn? Skolsköterskan 

splittras av önskan om att hjälpa och oron kring att vara respektlös och inte kränka.    

 

En utmaning i skolsköterskornas förebyggande arbete upplevs vara att tiden inte räcker till. 

Skolsköterskorna upplever bland annat administrativa ärenden som tidkrävande. Tidsbristen 

gör att skolsköterskorna upplever att de måste prioritera bort klassundervisningen. 

Skolsköterskorna i studien av Steel et al. (2011) upplevde också tidsbristen som ett hinder i 

utförandet av arbetet och även de nämnde en begränsad möjlighet till att undervisa om 

hälsosam livsstil och matvanor i klasserna. Tidsbristen begränsade skolsköterskorna även i att 

uppdatera sig gällande ny forskning kring barns övervikt. En undran väcks således kring 

huruvida brist på tid även kan relateras till hög arbetsbelastning eller saknad av tillräckliga 

resurser.  

En annan utmaning i det förebyggande arbetet är känslorna kopplat till arbetet med övervikt. 

Skolsköterskorna i föreliggande studie upplever övervikt och livsstilsfrågor som känsliga. 

Skolsköterskorna i föreliggande studie anser att arbetet är en balansgång mellan behovet av att 

lyfta överviktsproblematiken och att inte kränka någon. Vidare anser de att övervikt kan vara 

kopplat till skam bland ungdomar och deras föräldrar. Skolsköterskorna i föreliggande studie 

strävar efter att kunna stärka ungdomarnas självförtroende samtidigt som de upplever behovet 

av att välja ord med omsorg i kommunikationen med såväl elever som föräldrar. I studien av 

Quelly (2013) avstod skolsköterskor från att rådgöra med föräldrar på grund av kännsligheten 

i ämnet. Trots att skolsköterskorna beskriver sin osäkerhet relaterad till ämnets känslighet 

kräver deras profession, enligt Riksföreningen för skolsköterskor och svenska sjuksköterskor 

(2011), att agera om de möter elever med hälsorisk som påverkar deras möjlighet att uppnå 

utbildningsmålen. Konflikten som uppstår kan resultera i ett etiskt dilemma för 
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skolsköterskan i utövande av sitt arbete, där skolsköterskan behöver hitta en balansgång 

mellan att göra gott och inte skada. 

Skolsköterskorna i föreliggande studie uppger ett behov av stöd i sitt i arbete mot övervikt 

bland elever. De känner tillit från sina kollegor och en möjlighet att påverka. Behov av stöd 

bekräftades i studien av Müllersdorf, Zuccato, Nimborg och Eriksson (2010). Studien beskrev 

hur svenska skolsköterskor uttryckte betydelsen av stöd från erfarna kollegor för att känna 

trygghet och få självförtroende för att genomföra vägledning av elever och föräldrar kring 

överviktsproblematik. Den genomförda studiens resultat kring skolsköterskornas upplevelser 

av styrdokumenten varierar. Flera av skolsköterskorna använder styrdokumenten som ett stöd 

och ett uppslagsverk, men många har en önskan om ytterligare konkreta råd och riktlinjer som 

kan användas i dialog med föräldrar och elever. Metodbok för Elevhälsans medicinska insats 

(2015) uppdaterades i 2015. Kapitlet om övervikt och fetma inom elevhälsans medicinska del 

ger en beskrivning av Elevhälsans generella insatser, samt insatser på grupp- och individnivå. 

Vidare presenteras förslag på konkreta arbetsmetoder för att arbeta förebyggande mot 

övervikt. Kapitlet Hälsofrämjande arbete innehåller konkreta hälsoplaner som inkluderar 

bland annat kost, aktivitet och vila. Det stöd skolsköterskorna efterfrågade i den föreliggande 

studien kan se ut att redan finnas i vägledningar och styrdokument. Kan tidsbrist vara en orsak 

till att skolsköterskorna inte har möjlighet att leta fram och använda material som redan finns 

tillgängligt? Eller existerar ett behov av ytterligare konkreta verktyg och om så är fallet, 

uppstår funderingar kring utsträckningen av skolsköterskornas användning av 

individanpassade stöd och verktyg.   

Skolsköterskor upplever att hälsobesök och mottagning är hjälpmedel som bidrar till täta 

möten och nära uppföljning och de uppnår då kontinuitet i kontakten med eleverna. Enligt 

Metodbok för elevhälsans insatser (2015) är det genom hälsobesöken viktigt att bygga en god 

relation med eleverna för att besöket ska ha en hälsofrämjande funktion med fokus på olika 

livsstilsfaktorer. Utöver hälsobesöken och mottagningar anser skolsköterskorna att möten med 

eleverna i skollunchen är en plattform för samtal kring kost. Skolsköterskornas beskrivning av 

hjälpmedel och stöd skapar en optimism kring möjligheterna som finns i det hälsofrämjande 

arbetet. En sådan känsla måste vidareförmedlas och upprätthållas för att ett positivt fokus ska 

kunna etableras och inte överskuggas av utmaningar och svårigheter.   
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Resultatet i föreliggande studie belyser betydelsen av skolsköterskornas samarbete med andra 

aktörer. Skolsköterskorna uttrycker vikten av ett sådant samarbete och berättar om sina tankar 

kring hur det kan förbättras för att uppnå hälsofrämjande beteendeförändringar. Samarbetet 

med elevhälsoteamet upplevs generellt som gott, men med lite fokus på övervikt. Kontakt 

med övriga kolleger som kurator, idrottslärare, hemkunskapslärare och kolleger i köket ses 

som desto viktigare. Vidare upplevs att skolmaten vara av god kvalitet och utbudet i caféet är 

oftast nyttigt. Trots att det finns ett nyttigt skolmatsutbud är det svårare att kontrollera 

matintaget bland högstadieelever då eleverna ofta har med annan mat själva. Matkulturen på 

skolor i Sverige skiljer sig från skolor i exempelvis USA. Skolsköterskorna i studien av 

Moyers et al. (2005), som gjordes i USA berättade hur matstationer med snabbmat borde 

exkluderas från skolmiljön som en förbyggande insats mot utveckling av övervikt. I 

föreliggande studie saknar skolsköterskorna möjligheten att jobba i team med sina kollegor 

samt att mer ansvar i det förebyggande arbetet kan läggas på övrig skolpersonal. Det finns en 

önskan om utökad fysisk aktivitet för att förhindra den ökande förekomsten av stillasittande 

och data- och mobilanvändning. Enligt Vägledning för Elevhälsan (2014) ställs det krav på 

samarbete i elevhälsoteam samt samarbetet mellan Elevhälsan och skolans övriga personal. 

Genom ett tvärprofessionellt samarbete kan skolpersonal upptäcka elever i behov av extra 

stöd i ett tidigt skede. Vägledningen beskriver vidare betydelsen av fysisk aktivitet och 

presenterar konkreta förslag på hur fysisk aktivitet kan integreras i skolvardagen. 

Vägledningen preciserar hur eleverna lättare kan följa individuella kost- och motionsråd om 

skolan tillrättalägger genomförande av råden under skoltid. Dobbins, Husson, DeCorby och 

LaRocca (2013) visade dock att även om sådana insatser i skolan hade en viss effekt på 

graden av fysisk aktivitet, hade insatserna sämre möjlighet att förbygga utvecklingen av 

fetma. Skolsköterskorna i föreliggande studie beskriver också samarbetet med elevens 

föräldrar som en avgörande faktor i visionen om ett optimal fungerande förebyggande arbete. 

En minskad föräldrakontakt när eleverna börjar skolan upplevs som en svårighet i arbetet. 

Erikson (2009) beskrev skolans samverkan med elevens vårdnadshavare för att uppnå ett 

föräldraengagemang och ett förtroende för att eleven vidare skulle uppnå framgång i skolan. 

Myndigheten för skolutveckling (2008) beskrev vikten av ett samarbete mellan 

elevhälsovården och vårdnadshavare för att skapa en tillitsfull relation och preciserade rektors 

roll som initiativtagare. Den föreliggande studiens resultat pekar också mot ett samhällsansvar 

för att förebygga övervikt. Penders Health Promotion Model (2015) definierar hälsa i ett 
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samhällsperspektiv och dess påverkan på individens hälsa och riskbeteende. Modellen 

beskriver hur ett hälsosamt fokus i samhället som omger en individ får positiv påverkan på 

individens beteende. Skolsköterskorna i förliggande studie yttrar önskan om integrering av 

samhället för att förebygga övervikt stöds således av Pender. Den essentiella frågan blir då 

hur implementering av en sådan integrering kan genomföras och vad som krävs för att den 

kan bli lyckad. Pender (2015) ger en beskrivning av viktiga faktorer för att lyckas med ett 

samhällsfokuserat hälsofrämjande projekt.  

Avslutningsvis upplever skolsköterskorna i föreliggande studie vikten av tidiga insatser för att 

förebygga övervikt. De är dock medvetna om att det ligger ett fokus på överviktproblematik 

på BVC. I Barnhälsovårdsprogrammet (Sveriges landsting och regioner, u.d.) är barns tillväxt 

ett av fokusområdena. Handboken ger en beskrivning av varför man mäter, hur BVC 

sköterskan gör en bedömning samt att den beskriver aktuella trender i barns tillväxt. Om 

riktlinjerna i handboken följs, uppstår frågan om det existerar ett ytterligare behov av åtgärder 

innan skolålder, eller tillkommer överviktsproblematiken efter att barnen har lämnat 

barnhälsovården och börjat skolan? Funderingar uppstår kring betydelsen av ett nära 

samarbete mellan BVC och Elevhälsan inför förskoleklass. 

 

8 SLUTSATS 

Skolsköterskan beskriver vikten av att samarbeta med såväl elever, föräldrar samt skolans 

övriga personal för att kunna förebygga övervikt bland högstadieelever. Ett sådant samarbete 

ansågs däremot vara krävande då samtliga skolsköterskor upplevde svårigheter i samtal kring 

övervikt och livsstil. Svårigheterna var relaterade till skolsköterskans egen osäkerhet kring 

ämnet samt skolsköterskans önskan om att skapa ett gott bemötande till eleverna och 

föräldrarna utan att kränka eller upplevas som respektlös. En övergripande upplevelse var 

dock vikten av att fokusera på överviktsproblematiken, då övervikt ingår i en sammansatt 

helhet när det gäller elevers välbefinnande. För att bemöta och omhänderta elever och 

föräldrar fann skolsköterskan då främst stöd i andra skolsköterskor samt i övriga kollegor i 

skolan. Skolsköterskorna beskrev en vision om att påbörja det hälsofrämjande arbetet bland 

eleverna i tidig ålder och upprätthålla ett kontinuerligt fokus under hela skolperioden. Vidare 

beskrevs visionen om en ökad samhällssatsning i ett hälsofrämjande syfte.  
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9 KLINISK IMPLIKATION OCH FORTSATT FORSKNING 

Resultatet i presenterad studie belyser bland annat skolsköterskans upplevelse av vikten av ett 

tvärprofessionellt samarbete för att förebygga övervikt. För att kunna genomföra ett lyckat 

arbete och förebygga övervikt önskas en satsning från tidiga åldrar som fortsätter vidare under 

hela skoltiden. Vid genomförande av ett sådant tvärprofessionellt samarbete är det viktigt att 

alla aktörer arbetar för ett gemensamt hälsofrämjande mål. Förhoppningsvis leder ett sådant 

samarbete till reduktion av antal överviktiga ungdomar vilket i sin tur främjar individens 

förutsättningar mot en hälsosam framtid. Vidare kan minskning av antalet överviktiga 

ungdomar ge positiva samhällsekonomiska konsekvenser. 

För att uppfylla målet i skolsköterskans kompetensbeskrivning om god och säker 

skolhälsovård, ställs krav på evidensbaserat arbetsmaterial och beprövad erfarenhet. Då 

sökning efter tidigare forskning inom det presenterade syftet gav begränsat fynd kan det 

bekräfta behovet av mer forskning för att stärka skolsköterskan i utövande av sin profession. 

Forskning kring inverkan av ett tvärprofessionellt samarbete gällande överviktsproblematiken 

bland elever, anses vara intressant även i ett samhällsekonomiskt perspektiv. Kan ett 

tvärprofessionellt samarbete reducera de långsiktiga konsekvenserna av övervikt bland elever 

och genom en sådan reduktion även minska den negativa samhällsekonomiska påverkan?  
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