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Sammanfattning 

Bakgrund: Övervikt och fetma ökar både bland vuxna och barn. Det finns många 

orsaker till detta. Skolsköterskan träffar alla skolbarn och ska uppmärksamma barn 

med övervikt och fetma och utifrån det samarbeta med familjen till en hälsosammare 

livsstil. Det finns få studier som undersöker skolsköterskors erfarenhet av arbetet.  
 
Syfte: Att beskriva skolsköterskors erfarenhet av att arbeta med övervikt och fetma 

bland skolbarn i åldern 6–12 år. 

Metod: En explorativ kvalitativ intervjustudie har genomförts, totalt har 12 

intervjuer analyserats enligt Braun & Clarkes tematiska analys. 

Resultat: Skolsköterskors arbete med övervikt och fetma bland barn är en utmaning 

i det hälsopreventiva arbetet. Förutom att ämnet i sig är känsligt att prata om så 

påverkas arbetet av föräldrarnas kunskap, kultur och socioekonomi. Det ses även en 

förändring i levnadsvanor samt att synen på vikt förändrats i samhället, vilket 

påverkar arbetet. Skolsköterskor efterfrågar mer kunskap och utbildning samt önskar 

mer resurser för att klara den ökande andelen barn med övervikt och fetma. 

Konklusion: Övervikt och fetma hos barn är ett växande och komplext problem som 

i många fall är känsligt att prata om. Skolsköterskan har ett stort ansvar för 

prevention, upptäckt och till viss grad behandling. Skolsköterskans kunskap och de 

resurser som finns idag motsvarar inte problemets omfattning. 

Nyckelord: skolsköterska, erfarenheter, övervikt, fetma, barn 

  



Abstract 

Background: Overweight and obesity are increasing in both adults and children. 

There are many reasons for this. The school nurse meet all schoolchildren and should 

pay attention to children with overweight and obesity and, based on that, collaborate 

with the family to a healthier lifestyle. There are few studies that examine school 

nurses' experiences of the work. 

Purpose: To describe school nurses' experience of working with overweight and 

obesity among school children, aged 6-12 years. 

Method: An explorative qualitative interview study was conducted. A total of 12 

interviews have been analyzed according to Braun & Clarke's thematic analysis.  

Result: School nurses' work with overweight and obesity among children is 

challenging in the preventive work towards health. Besides the issue itself being 

sensitive to talk about, the work is influenced by the parents' knowledge, culture and 

socioeconomy. There is also a change in lifestyle and the perception of weight has 

changed in society, which affects the work. School nurses require more knowledge 

and education and wish for more resources to manage the increasing proportion of 

children with overweight and obesity.  

Conclusion: Overweight and obesity in children is an increasing and complex issue 

that is often sensitive. The school nurse has a great responsibility for prevention, 

detection and to some extent treatment. The school nurses’ knowledge and resources 

available today do not match the scope of the problem. 

Key words: school nurse, experiences, overweight, obesity, children  
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1. Inledning 
 
Övervikt och fetma har ökat både i Sverige och globalt och är idag ett allvarligt folkhälsoproblem. 

Ökningen innefattar båda könen och alla åldrar, även barn. Ökningen av överviktiga barn beskrivs 

som alarmerande (WHO 2019). Då vår livsstil har förändrats gällande matvanor, att det idag finns 

en ökad tillgång på lättillgängliga kalorier samt att vi rör oss mindre och äter mindre frukt och 

grönsaker kan vara bidragande orsaker till ökningen. Det ökade kaloriöverskottet blir en belastning 

på våra gener med följd att många utvecklar övervikt och fetma (Folkhälsomyndigheten a 2018; 

Folkhälsomyndigheten d 2017; WHO 2019).  

 

Forskningen visar att övervikt och fetma i barndomen ökar risken för sjuklighet senare i livet och 

kan förkorta livslängden. De personer som i barndomen har övervikt eller fetma löper större risk att 

vara fortsatt överviktiga eller feta i vuxen ålder, vilket kan ge försämrad hälsa och ökad risk för 

bland annat hjärt-kärlsjukdomar och diabetes (Kim, Lee & Lim 2017; Thorén, Werner, Lundholm, 

Bråbäck & Silverdal 2015; WHO 2019). Övervikt och fetma hos barn är även kopplat till fysiskt 

och psykiskt lidande (WHO 2019). För att förebygga framtida sjuklighet är det viktigt att tidigt 

uppmärksamma och behandla övervikt och fetma. Tidiga insatser underlättar behandlingen och det 

är bevisat att yngre barn har bättre behandlingsresultat än äldre. Av den anledningen är det 

angeläget att barnen behandlas så tidigt som möjligt (BORIS-Barn Obesitas Register I Sverige, 

2017). 

2. Bakgrund 
 

2.1 Definition av övervikt och fetma 
Övervikt och fetma bedöms för vuxna genom Body Max Index (BMI) som är vikt i kg/ (längd i 

meter)². Gränsen för övervikt hos vuxna ligger på BMI 25 och fetma vid BMI 30. För barn kan man 

inte använda samma BMI-skala som till vuxna. Där används ISO-BMI som även tar hänsyn till 

barnets kön och ålder, med tanke på att de växer och deras fett/muskelmassa förändras utifrån ålder 

och kön. Denna formel används till barn mellan 2–18 år. ISO-BMI över 25 räknas som övervikt och 

ISO-BMI 30 som fetma. Ett ISO-BMI från 35 räknas som grav fetma. ISO-BMI är det enklaste 

måttet att använda sig av för att ställa diagnos på övervikt och fetma (Cole, Bellizzi, Flegal & Dietz 

2000).  

 

2.2 Risker med övervikt och fetma 
Barn som är överviktiga har svårare att bli normalviktiga i vuxen ålder då studier har visat att 

övervikt och fetma i barndomen vanligen leder till fortsatt övervikt och fetma i vuxenlivet. Fetma 

och övervikt ökar i sin tur risken att drabbas av flertalet sjukdomar till följd av detta. Exempelvis 

ökar risken för diabetes typ 2, hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck samt höga blodfetter (Kim, Lee 

& Lim 2017; Thoren et al. 2015). Förutom att vissa cancerformer är kopplade till övervikt och 

fetma kan även kvinnor med fetma ha svårare att bli gravida. Likaså kan övervikt och fetma leda till 

belastning och förslitning av leder (Livsmedelsverket 2018). Förutom risken att utveckla sjukdomar 

på grund av övervikten kan även självkänslan påverkas negativt och till följd av detta en negativ 

påverkan på studieresultaten hos skolbarn. Av den anledningen är det av stor vikt att problemet 

uppmärksammas av skolsköterskan och att detta tidigt tas upp till diskussion med barn och föräldrar 

(Thorstensson, Blomgren, Sundler & Larsson 2018). 
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2.3 Samhällsperspektiv på övervikt och fetma. 
Enligt Folkhälsomyndighetes årsrapport 2017 var vart femte skolbarn i åldern 6–9 år i Europa 

överviktigt och siffrorna överensstämmer med statistik från Sverige. Övervikten var vanligare bland 

flickor, däremot var fetma vanligare bland pojkar (BORIS 2017; Folkhälsomyndigheten b 2018).  

 

Synen på en hälsosam vikt hos barn har förändrats de senaste åren. Den ökade proportionen av barn 

som är överviktiga har lett till en normalisering av övervikt i samhället. De barn som tidigare 

bedömdes ha en normal vikt bedöms nu mer som magra eller tunna enligt Isma, Bramhagen, 

Ahlström, Östman & Dykes (2012). Då övervikt i befolkningen generellt sett blivit vanligt har 

uppfattningen om vad som är normalvikt ändrats. Detta försvårar för barnhälsovård och 

skolhälsovård att bedöma vilka barn som är överviktiga. Detta leder i sin tur till att det även blir 

svårare att uppmärksamma och samtala med föräldrar om att deras barn är överviktigt (Isma et al. 

2012). 

Även föräldrar har svårt att se övervikten hos sina barn. Berggren et al. (2018) menar att föräldrarna 

till tvååringar inte såg sina barn som överviktiga eller feta även om de enligt ISO-BMI var det. När 

barnen kom upp i femårsåldern var det fler föräldrar som uppfattade sina barns övervikt än vid 

yngre ålder. I studien sågs att förmågan att uppfatta övervikten hos sitt barn skiljde sig utifrån 

utbildningsnivå, där de med lägre utbildningsnivå inte i lika hög grad uppfattade en faktisk övervikt 

hos barnet (Berggren et al. 2018). Det har visats sig att övervikt är vanligare i socioekonomiskt 

svagare grupper (Apovian 2016; Livsmedelsverket 2018).  

 

Livsmedelverket hänvisar till nordiska näringsrekommendationer för bra matvanor och daglig 

fysisk aktivitet (Nordiska Näringsrekommendationer 2012). Kunskap och följsamhet till dessa 

rekommendationer har visats sig saknas i högre grad bland föräldrar i områden med lägre 

socioekonomisk standard och lägre utbildningsnivå. I de områdena är människor med utländsk 

härkomst generellt vanligare. Det utgör även en svårighet att förmedla kostråd till dessa grupper då 

det kan finnas olika matkulturer och språkhinder. Det har visat sig att det saknas kunskaper hos 

svenska skolsköterskor att förmedla anpassade kostråd utifrån annan matkultur än den svenska 

(Magnusson, Kjellgren & Winkvist 2012). Det finns kulturer med en annan syn på övervikt och 

fetma, där det betraktas som fint med runda barn och visar på högre ekonomisk status (Isma et al. 

2012).  

 

I takt med den ökade övervikten och fetman generellt i befolkningen har även samhällskostnaden 

för ohälsosamma levnadsvanor ökat. Enbart fetman kostar samhället uppskattningsvis 70 miljarder 

kronor/år i Sverige. Preventivt arbete gällande övervikt och fetma är av stor vikt både för individens 

hälsa och livskvalitet, hälso- och sjukvårdskostnader. Med ökande transporter och överdriven 

matproduktion påverkas även vårt klimat negativt. Genom att förändra livsstil gällande matvanor 

och fysisk aktivitet kan även miljöpåverkan minska vilket ökar förutsättningarna för att nå 

klimatmålen (Folkhälsomyndigheten c 2017). Då många vinster kan ses i samband med en 

hälsosam livsstil gällande god kost och aktivitet är det av stor vikt att påbörja prevention redan i 

tidig ålder och därmed förebygga övervikt och fetma (BORIS 2017). 
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2.4 Skolsköterskans ansvar 
Skolsköterskan har en viktig uppgift att identifiera hälsorisker, att förebygga sjukdom men även att 

ansvara för att bidra till en likvärdig hälsa för alla elever (Svensk sjuksköterskeförening 2016). 

Skolsköterskan ska arbeta för att hjälpa eleverna nå utbildningsmålen. Regelbundna hälsosamtal 

och hälsoundersökningar ligger till grund för detta. Hälsoundersökningar och hälsosamtal är 

verktyg för att förenkla identifiering av hälsoproblem men kräver kunskap i att tolka resultaten. Det 

är viktigt att skolsköterskan även har förmåga att förmedla informationen till eleverna och 

föräldrarna så att de förstår innebörden och konsekvenser av resultaten (Socialstyrelsen 2016). 

Enligt skollagen är skolsköterskors insatser viktiga för att uppmärksamma hälsoproblem och 

förespråka goda levnadsvanor för att främja folkhälsa (SFS 2010:800). 

 
Skolsköterskan ska utifrån de sex kärnkompetenserna arbeta hälsofrämjande. Arbetet innebär att 

arbeta personcentrerat, kunna anpassa och planera rådgivning kring kost och levnadsvanor utifrån 

elevens och föräldrarnas livssituation. Det är av vikt att kunna anpassa arbetet utifrån olika aspekter 

som ålder, kön, kulturella och socioekonomiska faktorer. För skolsköterskan innebär 

interprofessionellt samarbete inte enbart samarbete med övriga professioner inom elevhälsan och 

sjukvård, utan ställer även krav på samarbete med andra yrkeskategorier inom skolväsendet (Svensk 

sjuksköterskeförening 2016). Skolsköterskans arbete regleras av både Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 2017:30) och Skollagen (SFS 2010:800). Som allt arbete inom hälso- och sjukvård ska även 

skolsköterskan arbeta evidensbaserat vilket i arbetet med överviktiga barn innebär att dels 

identifiera dessa barn samt kunna ge evidensbaserade råd kring kost och hälsa för att främja 

medvetna val hos familjen. Det behövs även evidensbaserade metoder för att kunna kommunicera 

och motivera barn och föräldrar till en livsstilsförändring. Skolsköterskan ska utifrån 

kvalitetsutveckling bidra med att kunna föra in forskningsresultat i det dagliga arbetet. Att kunna 

journalföra och använda sig av andra system för informationsutbyte och registrering, samt kunna se 

till att riktlinjer och rutiner följs för en säker vård (Svensk sjuksköterskeförening 2016). 

 

2.5 Att samtala om övervikt och fetma 
Att prata om barns övervikt har visat sig vara ett känsligt ämne. I tidigare studier beskrivs 

svårigheter att nå de föräldrar som är mest berörda, då de inte vill kännas vid det faktum att barnet 

är överviktigt eller riskerna med övervikt. Oron hos föräldrarna verkar mer ligga på ett socialt plan 

där föräldrarna oroar sig för mobbing framför allt och inte lika mycket för andra hälsorisker. Det 

kan vara försvårande att prata om barns övervikt om även föräldrarna har en övervikt, vilket inte är 

så ovanligt då levnadsvanor är något som följer familjen (Isma et al. 2012; Thorstensson et al. 

2018). Barn har inte själva möjligheten eller kunskapen att styra över matintag eller levnadsvanor 

utan följer föräldrarnas livsstil (WHO 2019). Skolsköterskor kan av den anledningen uppleva att det 

är kränkande att prata om övervikt med föräldrar och undviker därför ibland ämnet. Om föräldrar 

blir arga eller går i försvarsställning så förekommer det att skolsköterskor väljer att backa eller byta 

samtalsämne. Andra försvårande omständigheter för att prata om övervikt med barn och föräldrar 

kan vara kulturella skillnader och socioekonomiska aspekter (Isma et al. 2012; Thorstensson et al. 

2018).  

 
Det finns även en rädsla för att skapa ätstörningar hos barn och ungdomar genom att lyfta 

problemet. Det finns ingen vetenskaplig grund för detta då övervikt och fetma inte innebär en 

ätstörning i sig utan en ätstörning har andra psykologiska orsaker. Rädsla för att utveckla en 

psykologisk ätstörning får inte hindra från att samtala om samt behandla övervikt och fetma hos 

barn och ungdomar (Börjesson Munk 2008).  

WHO anser att prevention av övervikt och fetma är ett högprioriterat område (WHO 2019). Trots 

detta upplever skolsköterskor att arbetet med övervikt hos barn inte prioriteras och det saknas 

resurser, även om det finns en medvetenhet och oro kring barn med övervikt. Uppfattningen var att 

övervikt hos barn negligerades under förskoleåren och det var först i de tidiga skolåren som 
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skolsköterskor ansåg att övervikten var ett hälsoproblem. De beskrev även att deras uppfattning var 

att det svenska samhället generellt inte gillar övervikt och fetma vilket gör ämnet negativt laddat 

och försvårar arbetet med överviktiga barn (Isma et al. 2012). 

 

Kommunikationsmodeller för att samtala kring kost och livsförändringar måste utgå från individens 

egna resurser och motivation. För att främja motivation till livsstilsförändring har motiverande 

samtal (MI) visat sig vara en effektiv metod. Modellen bygger på bemötande där det är av stor vikt 

att parterna är jämställda med ömsesidig respekt och hänsyn till den livssituation personen befinner 

sig i (Hörnsten, Lindahl, Persson & Edvardsson 2014). En grundsten i detta är aktivt lyssnande, 

kommunikationsfärdigheter och samtalsstrategier för att locka fram förändringsprat och patientens 

egen motivation. MI fokuserar på personens autonomi, egna ansvar och resurser. MI har kritiserats 

för att sakna teoretisk grund och inte vara evidensbaserad (Edler, Jonsson & Gustafsson 2019). 

Trots kritiken används MI i praktiken inom vården men även inom skola, socialtjänst och andra 

områden, för att väcka intresse och motivation hos personen då hen ännu inte är redo för förändring. 

I arbetet med överviktiga barn och deras föräldrar beskrivs MI som en samtalsmetod som är effektiv 

för att motivera familjen till hälsosammare levnadsvanor och för att genomföra livsstilsförändringar 

som anses nödvändiga. Utmaningen med att arbeta med barn i de yngre åldersgrupperna är att det 

inte räcker att motivera barnet utan resultatet är avgörande av föräldrarnas engagemang och 

motivation då det är omöjligt för barnet att på egen hand genomföra livsstilsförändringar, även om 

barnet själv är motiverat. Ytterligare aspekter att beakta i arbetet med familjer till överviktiga barn 

beträffande motivation kan vara att föräldrar till överviktiga barn kan uppleva att de blir ifrågasatta 

och kritiserade samt att de får råd och åsikter som de inte bett om. En utgångspunkt i MI är att 

utforska föräldrarnas kunskaper och tankar kring deras egen livsstil och utgå från deras upplevelse 

av situationen för att de ska känna delaktighet och själva komma fram till att en förändring behöver 

göras samt hur de skulle kunna gå till väga (Holm Ivarsson, Kuehn Krylborn & Trygg Lycke 2013). 

Att samtala om övervikt och fetma är generellt ett känsligt ämne och när det gäller barn är det 

viktigt att beakta föräldrarnas inställning och inflytande (Isma et al. 2012). Av den anledningen är 

författarna till detta arbete intresserade av de erfarenheter skolsköterskor har av att arbeta med 

övervikt och fetma bland skolbarn. 

 

2.6 Problemformulering 
Andelen barn med övervikt och fetma ökar, och det förväntas av skolsköterskor att de ska axla 

denna fråga i sitt arbete. Till sin hjälp har de riktlinjer och verktyg men det finns få studier som 

undersökt skolsköterskors erfarenheter av dessa frågor, om och hur de tar sig an barn med övervikt 

och fetma samt med vilka resurser de har att tillgå och vilken erfarenhet de har. För att 

skolsköterskor ska kunna optimera sitt arbete fordras mer insyn i vilka svårigheter och styrkor de 

ser i sin professionella utövning. 

3. Syfte 

Att beskriva skolsköterskors erfarenhet av att arbeta med övervikt och fetma bland skolbarn i åldern 

6–12 år. 

4. Metod 
 

4.1 Design 
Studien har genomförts enligt explorativ kvalitativ design. Analysen har utförts enligt Braun & 

Clarkes tematiska analys (Braun & Clarke 2006), metoden valdes utifrån studiens syfte. Då vår 

studie utgår från skolsköterskornas verklighet valdes en induktiv ansats för att kunna tolka deras  

erfarenhet av att arbeta med övervikt och fetma hos barn (Kvale & Brinkman 2014). 
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4.2 Tillvägagångssätt 
Förfrågan med information angående intervjustudien skickades först ut till verksamhetschefer i två 

kommuner i södra Sverige för godkännande. Kommunerna valdes ur ett bekvämlighetsperspektiv då 

författarna inte hade möjlighet att åka längre sträckor för att genomföra intervjuerna. Efter 

godkännande av verksamhetschef erhölls mejladresser till alla skolsköterskor.  

Informationsbrev med förfrågan om deltagande skickades ut till totalt 21 skolsköterskor vilket 

utgjorde samtliga skolsköterskor i de båda kommunerna. Av dessa svarade först fem skolsköterskor 

att de ville delta i studien. En påminnelse skickades ut några veckor senare vilket resulterade i 

ytterligare fyra deltagare och intervjuer genomfördes med dessa nio skolsköterskor. I detta stadie 

ansåg författarna att nio intervjuer var för få och valde då att skicka ut förfrågan till ytterligare en 

verksamhetschef i en annan kommun. Därifrån fick författarna inget svar. Däremot hörde ytterligare 

tre skolsköterskor från de tidigare kommunerna av sig och meddelade att de ville medverka efter att 

vi genomfört intervjuer med deras kollegor. Totalt genomfördes tolv intervjuer.  

 

4.3 Urval 
Inklusionkriterier var att skolsköterskorna arbetade på kommunala skolor, från förskoleklass till och 

med årskurs sex, av den anledningen att barn i den åldern är beroende av sina föräldrar som då 

fortfarande har stor möjlighet att påverka barnets kost- och levnadsvanor. Exklusionskriterier var 

skolsköterskor som enbart arbetade i äldre årskurser. Skolorna representerade både stadsmiljö och 

landsbygd. Sex av skolsköterskorna arbetade även på högstadiet. Medverkande skolsköterskor var 

samtliga kvinnor, åldern på dem varierade, fyra uppgav ålder mellan 31–40 år, fyra mellan 41–50 

år. Två mellan 51–60 år och två över 61 år. Även erfarenheten som skolsköterska varierade, där tre 

hade mellan noll och två års erfarenhet och fyra hade tre till fem års erfarenhet. Tre skolsköterskor 

hade sex till tio års erfarenhet och två hade mer än elva års erfarenhet. En av skolsköterskorna var 

grundutbildad sjuksköterska, sju hade distriktssjuksköterskeutbildning, tre hade 

barnsjuksköterskeutbildning och en uppgav annan specialistutbildning. En av skolsköterskorna hade 

förutom barnsjuksköterskeutbildning ytterligare en specialistsjuksköterskeutbildning. 

 

4.4 Datainsamling 
Semistrukturerade intervjuer genomfördes. En intervjuguide med öppna frågor, särskilt utformade 

för denna studie, användes vid intervjuerna (Polit & Beck 2017). Därmed ställdes samma frågor till 

informanterna med möjlighet för dem att tala fritt utifrån ställda frågor och på så vis dela sina 

erfarenheter. Intervjuguiden innehöll sju huvudfrågor som rörde upplevelsen om att samtala om 

barns vikt, uppfattning angående ökad andel barn med övervikt i samhället, personliga erfarenheter 

från ett möte, förenklande och försvårande omständigheter, kunskap, utbildning och resurser samt 

upplevelsen av möjlighet att hjälpa dessa barn. Följdfrågor ställdes vid behov och intervjuerna 

avslutades med en fråga där det fanns möjlighet för skolsköterskorna att lägga till information som 

dom tyckte var väsentlig. Intervjuguiden användes som ett stöd för intervjuerna (Kvale & Brinkman 

2014). Två provintervjuer genomfördes där båda författarna deltog, den ena intervjuade och den 

andra observerade vid varsin provintervju. Provintervjuerna lyssnades igenom samt transkriberades 

ordagrant. Frågorna bedömdes svara mot syftet då utsagorna svarade mot ämnet. Båda 

provintervjuerna inkluderades i studien. Följande intervjuer genomfördes på samma sätt, med en 

som intervjuade och en observatör. Frågorna ställdes i samma följd förutom vid de tillfällen då 

informanten redan besvarat frågan tidigare under intervjun. Författarna turades om att vara 

observatör och att intervjua. Intervjuerna genomfördes på en tid och plats som skolsköterskorna 

valde vilket resulterade i att samtliga intervjuer genomfördes på deras arbetsplatser. Intervjuernas 

längd varierade mellan 11–26 minuter (median 15,37 minuter) Intervjuerna spelades in på diktafon 

och insamlade data transkriberades sedan ordagrant. Ljudfilerna har lyssnats igenom upprepade 

gånger både enskilt och tillsammans. Transkriberingarna har lästs upprepade gånger av båda 

författarna för att säkerställa att det uppfattats korrekt. Ljudfilerna och transkriberingarna har sedan 

förvarats inlåst och separerat. 
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4.5 Analys 
För analys av det transkriberade materialet tillämpades de sex faserna från Braun & Clarkes 

tematiska analys som lämpar sig bra för att identifiera och analysera människors erfarenheter samt 

presentera dessa. Metoden används för att hitta mönster och teman och ett rikt material utvinns. 

Författarna valde en latent metod för att fånga upp även innebörder som inte uttrycks i ord, det vill 

säga det som sägs mellan raderna. Vid kodningen görs då en tolkning av materialet (Braun & 

Clarke 2006). Exempel ur analysprocessen presenteras i tabell 1. 

 

Fas 1: I första fasen transkriberas samtliga intervjuer ordagrant. Därefter har transkriberingarna lästs 

igenom flertalet gånger av båda författarna för att bekanta sig med materialet. Ord och fraser som 

bedöms betydelsefulla och spegla textens innehåll har markerats.  

 

Fas 2: I denna fas har de markeringar som gjordes under fas 1 analyserats (”klippts ut”) och har 

kodats utifrån innebörd i texten. Detta gjorde författarna tillsammans under fortlöpande diskussion. 

 

Fas 3: Under fas 3 har de analyserade meningsenheterna/utklippta koderna analyserats i grupper 

utifrån innebörd och sedan abstraherats in i underteman som sammanfattar den sammantagna 

innebörden. Författarna har under denna process analyserat koderna flertalet gånger utefter vad de 

handlade om och vilket undertema som bäst beskriver innebörden. Data formerades sedan på 

ytterligare en nivå, som studiens huvudteman. 

 

Fas 4: Här granskades de koder som framkommit, både utifrån tema och undertema men även i 

förhållande till hela datamaterialet. Under denna fas diskuterades kvalitet på temat och om det 

svarade på studiens syfte.  

 

Fas 5: Här förtydligades namnen på vartdera tema för att tydliggöra essensen i varje specifikt tema. 

Analysen resulterade i ett huvudtema och sex underteman, se figur 1.  

 

Fas 6: I sista fasen, jämfördes analysresultatet med syftet innan den slutliga rapporten färdigställdes. 

För att illustrera de teman som framkommit i analysen valdes lämpliga citat från intervjuerna ut 

(Braun & Clarke 2006). 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen där dataextrakt kodats och bildat tema  

Dataextrakt Kod Undertema Huvudtema 
jag tycker att det är 

väldigt svårt, det är ett 

svårt ämne… det är 

det svåraste du har 

som skolsköterska  Svårt att ta upp 

ämnet övervikt 

Känsligt ämne 

Barnens 

livsvillkor blir en 

utmaning i 

skolsköterskans 

hälsopreventiva 

arbete 

föräldrarna kan också 

vara väldigt anti och 

inte vilja och tycka att 

det är liksom inte 

nödvändigt 

det är så känsligt och 

man märker ju på 

barnen också att de 

tycker att det är 

väldigt, väldigt jobbigt 
Rädsla att skada 

man är i en känslig 

ålder som nu i 

mellanstadiet de är 

jättekänsliga man kan 

förstöra så mycket 

barn är mer 

stillasittande, barn 

spenderar mer tid 

framför skärm och 

skärmen i sig är ju inte 

dålig men det tar på 

tiden som dom förut 

tidigare kanske lekte 

utomhus 

Mer stillasittande 

livsstil 

Barns livsvillkor 

man blir mer skjutsad 

för att någonstans 

verkar det som att 

föräldrar tror att de 

gör sina barn en stor 

tjänst 

det finns ett större 

utbud av mat och 

sötsaker, läsk och 

godis, påsarna är 

större i affären och 

man liksom tar mer 

godis än man gjorde 

förut och äter mer, det 

finns mer tillgänglig 

 

Förändringar i 

matintag 

det finns ju barn som 

inte äter godis och 

dricker läsk och så 

men dom äter väldigt 

mycket mat, de äter 

mer mat än en vuxen 

ibland 
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4.6 Trovärdighet  
Trovärdighet definieras av Lincoln och Guba (1985) som ett sätt att bedöma och beskriva 

hållbarheten i en kvalitativ studie. Begreppet består av fyra delar. Pålitlighet (dependability) innebär 

en stabilitet i datainsamlingen och att metoden följs konsekvent. Trovärdighet (credibility) handlar 

om att resultatet ska ha ett sanningsvärde, en trovärdig tolkning utav datan. Fenomenet som 

beskrivs ska kunna kännas igen av dom som har upplevt det. Överförbarhet (transferability) innebär 

att resultatet ska vara användbart och överförbart. Processen ska vara tydligt beskriven så att 

resultatet kan återskapas. Tillförlitlighet (confirmability) beskriver resultatets överensstämmelse 

med datan. Det ska finnas en objektivitet och neutralitet i arbetet (Lincon & Guba 1985). 

Vald metod bedöms vara relevant för att uppnå syftet med studien. Metoden har följts konsekvent 

och beskrivits tydligt vilket stärker trovärdigheten. 

 

4.7 Förförståelse 
Ingen av författarna hade erfarenhet av att arbeta med övervikt och fetma hos barn. Den 

förförståelse som författarna hade var att övervikt och fetma hos barn är ett växande problem, detta 

utifrån artiklar och rapporter som lästs i ämnet. Genom praktikplatser under utbildningen inom 

barnhälsovård och skolhälsovård hade författarna fått uppfattningen att ämnet är känsligt och svårt 

att samtala om. För att undvika att vår förförståelse påverkar resultatet har reflektion skett 

regelbundet under arbetets gång. Även när intervjuguiden utformades fanns diskussion om hur 

frågorna skulle formuleras för att inte vara värderande eller vägledande. I samband med detta har 

intervjuguiden utvärderats tillsammans med handledare och deltagare i samma handledargrupp. 

 

4.8 Etiska överväganden 
Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor ska en etisk kommitté godkänna 

sådan forskning. Ett undantag är studier på högskoleutbildningar på grund- och avancerad nivå. 

(SFS 2003:460). Ett skriftligt tillstånd skickades inför studien ut till verksamhetschef för 

skolsköterskor på respektive kommun. Där har studiens syfte presenterats. Likaså information om 

att deltagandet är frivilligt och att det är tillåtet att avbryta sitt deltagande när som helst utan att 

ange någon anledning. Efter godkännande från verksamhetschef skickades förfrågan om deltagande 

i studien till samtliga skolsköterskor i kommunerna. Skolsköterskorna fick lämna skriftligt 

samtycke innan intervjuerna påbörjades. Allt material har behandlats konfidentiellt. Ljudfiler och 

transkriberat material har förvarats säkert och i det färdiga materialet kommer det inte gå att härleda 

till vare sig person eller arbetsplats. Inspelat material kommer att raderas när examensarbetet blivit 

godkänt (SFS 2003:460; Vetenskapsrådet Codex 2018). Skyddet av integritet understryks även av 

World Medical Association Declaration of Helsinki (2013); General Data Protection Regulation; 

GDPR (European Union 2018) samt EU:s dataskyddsförordning (SFS 2018:218). 
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5. Resultat 
Utifrån dataextrakt och kodning framkom sex underteman: känsligt ämne, barns livsvillkor, 

gränssättning, föräldrainformation och utbildning, skolhälsovårdens resurser samt skolsköterskans 

kunskap. Dessa sex underteman skapade tillsammans ett huvudtema: barnens livsvillkor blir en 

utmaning i skolsköterskans hälsopreventiva arbete 

 

5.1 Barnens livsvillkor blir en utmaning i skolsköterskans hälsopreventiva arbete 
Alla underteman som framkommit påverkar skolsköterskans arbete med övervikt och fetma hos 

barn i olika grad och i olika situationer. Skolsköterskor beskriver att arbetet påverkas av många 

olika faktorer som tillsammans påverkar möjligheten att arbeta med problematiken. Olika faktorer 

kan både försvåra eller förenkla arbetet. Utifrån intervjuerna och analysen framkom inte att något 

undertema hade större påverkan än något annat utan det berodde på olika situationer, vilken person 

de hade framför sig och även kulturella och socioekonomiska aspekter och vilka resurser som fanns 

att tillgå. 

 

 
 

 

 

5.2 Känsligt ämne 
Vårt resultat visar att skolsköterskor generellt erfar att det är väldigt svårt att samtala om vikt hos 

barn då det är ett känsligt ämne.  Det upplevs svårt att vara rak på sak och många gånger lindas 

informationen in och det beskrivs som att tassa på tå för att undvika konflikter. Upplevelser från 

skolsköterskor är att många barn är medvetna om sin vikt och mår dåligt på grund av den. Trots det 

uttrycker skolsköterskor att det är av stor vikt att alla elever och föräldrar får samma information 

men det upplevs svårare att förmedla när barnen blir ledsna eller när föräldrar är negativt inställda. 

Att ämnet är känsligt försvårar många gånger kommunikationen med föräldrar. Det beskrivs som 

känsligare att ta upp övervikt om föräldrar inte är medvetna om barnets övervikt eller om ämnet inte 

tas upp av barn eller föräldrar själva. 
 

En annan anledning till att ämnet upplevs som svårt är rädslan att skada och att trigga igång en 

ätstörning hos barnet. Det framkommer ingen enhetlig upplevelse i detta. En del skolsköterskor 
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beskriver just rädslan av att göra mer skada än nytta, att det blir för mycket fokus på vikten, medan 

andra skolsköterskor påpekar att de genom att samtala om vikt inte kan framkalla en ätstörning. 

Skolsköterskor upplever även att föräldrar är rädda för att deras barn ska utveckla en ätstörning om 

skolsköterskan pratar om vikt med dom. Om barnet redan innan har en låg självkänsla eller lågt 

självförtroende, då undviker skolsköterskor ibland att prata om ämnet.  

 

”det är ett känsligt ämne och man är rädd för att skapa för mycket fokus på vikten och ätstörningar 

så det är ett svårt ämne och känsligt att prata om” (Intervju 8) 

 

Det framkommer även en rädsla bland skolsköterskor att göra barnen ledsna och att det ska bli ett 

trauma för barnen att komma till skolsköterskan. I intervjuerna framkommer att flera skolsköterskor 

har hört av kollegor som arbetar på högstadie- och gymnasieskolor, att de äldre eleverna beskrivit 

att de känt sig påpassade av skolsköterskan under tidigare skolår, att det varit ett stort fokus på 

vikten. 

 

”ja, det är en avvägning, när de kommer upp i åldern och de liksom berättar på gymnasiet att de 

tycker att det här är skitjobbigt och att man upplevde sig som tjock även om skolsköterskan inte sa 

det” (Intervju 11) 

 

Flera skolsköterskor påpekar att det egentligen inte är vikten som är i fokus utan mer 

hälsoperspektivet. 

 

” det handlar ju inte om att duga som man är eller inte, utan det handlar ju om en hälsofråga så 

man lägger det ju liksom på fel nivå tänker jag, det bli jättekänsligt om man vill prata om barns 

vikt” (Intervju 9)  

 

5.3 Barns livsvillkor 
Skolsköterskor har noterat att det skett en ändrad syn på vad som är normalvikt i samhället. De barn 

som är normalviktiga enligt ISO-BMI och tillväxtkurvor bedöms idag ofta som smala eller att de ser 

underviktiga ut. De barn som har en övervikt idag bedöms som mer normalviktiga, det vill säga att 

det har skett en normförändring. Skolsköterskor erfar att de inte alltid reagerar på att barnen är 

överviktiga när de ser dem, då så många barn är överviktiga idag. 

 
”skillnaden var när jag började då det kanske var några i varje klass som var riktigt mycket större 

än dom andra… nu är det spannet kanske det här mellanläget liksom att vi är lite bredare allihop” 

(Intervju 2) 

 

Skolsköterskor erfar att det finns en föreställning att små barn springer av sig hullet när de blir äldre 

och därav tas inte övervikten på allvar utan det ses mer normalt att små barn ska vara lite runda. De 

orsaker som ligger till grund för den ökade övervikten bland barn menar skolsköterskor bland annat 

beror på för lite motion, ett mer stillasittande liv. De påpekar även att många barn idag saknar 

vardagsmotion, de blir skjutsade till skolan och aktiviteter istället för att cykla eller gå, även vid 

rimliga avstånd. Skolsköterskor upplever att detta beror på att föräldrar dels är bekväma, dels för att 

skydda sina barn då det finns en rädsla att något ska hända på vägen till och från skolan eller 

fritidsaktiviteten. En annan orsak som tas upp som orsak är tidsbrist i familjerna. 

 

”Idag har man så lite tid tycker man, man hinner inte engagera sig i sina barn och deras aktivitet 

eller sin egen för den delen för oftast ser man ju att det liksom är ett familjeproblem” (Intervju 10)  

 

I hälsosamtal framkommer att många barn inte äter frukost samt att färre måltider äts tillsammans 

med övriga familjen. Det framkommer även att barnen inte leker i samma utsträckning längre utan 

det är mer styrda aktiviteter. Skolsköterskor menar att telefoner och surfplattor konkurrerar ut fysisk 
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lek och rörelse. Istället för att vara utomhus och spela fotboll med andra barn så spelas fotbollen i 

högre utsträckning via dator och tv-spel vilket inte ger någon motion. 

Även kosten ser skolsköterskor som en bidragande faktor till den ökade övervikten. Gällande kosten 

ses att de barn som äter bra mat och inte så mycket sötsaker ändå ofta äter för mycket mat, oftast för 

stora portioner. Det upplevs svårt att veta vad en normal portionsstorlek är. Barnen äter också 

väldigt snabbt, de äter för stor mängd på kort tid och hinner inte känna mättnadskänsla. 

 

”Det kan ju vara så att man äter jättebra men dom sitter för mycket och då spelar det ju ingen roll 

om du äter bra mat för då är ju energiintaget för stort i alla fall” (Intervju 6) 

 

Det är inte bara matportionerna som har blivit större utan allting har blivit större. Godispåsarna är 

större, läskflaskorna och bakverk är större men även mer lättillgängligt och billigt. Majoriteten av 

skolsköterskorna tar upp förändringen just i mängd och storlek, tidigare köptes mindre mängd samt 

mer sällan. 

 

”När vi var små då drack man på sin höjd ett glas läsk på helgen hos mormor liksom, man fick dela 

en trettiotre centiliters mellan barnen” (Intervju 11) 

 

Flera skolsköterskor beskriver att det är svårt att under hälsosamtalen få en klar bild av hur mycket 

sötsaker barnen äter samt hur ofta då barnen har en annan uppfattning om vad som räknas som 

snacks och sötsaker. En vanlig uppfattning är att choklad inte ingår i kategorin godis. Vid frågan om 

de äter chips så uppger barnen inte om de äter annat snacks som till exempel ostbågar. 

Skolsköterskor poängterar att det är viktigt att fråga om varje sak för sig då det skiljer sig i hur 

barnen kategoriserar snacks och sötsaker. 

 

”Det här med godis är ju också lite spännande, de äter inget godis men de äter chips och choklad 

men det är inte godis” (Intervju 5) 

 

Skolsköterskor berättar att eftersom hela familjen måste involveras i en livsstilsförändring för ett 

barn så är det en stor utmaning. Levnadsvanor ärvs och har ofta pågått i generationer bak i tiden och 

kan därför vara svåra att bryta. Det upplevs tröstlöst att arbeta med barnet om föräldrar inte arbetar 

efter samma mål då barnet själv inte kan göra någon förändring utan föräldrars medverkan.  

 

”de här skolbarnen som jag träffar de kan ju inte ändra sin livsstil och sin mat, sina matvanor för 

hela familjen äter fel” (Intervju 12) 

 

Samtliga skolsköterskor beskriver att den faktor som är avgörande i arbetet med övervikt är när 

barn och framförallt föräldrar ”är med på tåget”. Barn i den här åldern uppges vara helt beroende av 

sina föräldrars medverkan till livsstilsförändringar. Det är föräldrarna som köper hem och lagar 

maten samt ansvarar för att införa och bibehålla goda vanor gällande kost och aktivitet. Det upplevs 

underlätta om föräldrar själva tar upp problemet, vilket gör det lättare att kommunicera och resonera 

kring ämnet. Föräldrar upplevs då mer öppna för råd och förslag. Det beskrivs som mycket lättare 

att ta upp ämnet när skolsköterskor känner barnet eller familjen och har en relation sedan tidigare.  

 

”Är de inte motiverade så går det ju inte liksom… det är inte säkert att man får med sig föräldrarna 

på tåget heller alla gånger” (Intervju 7) 

 

Det beskrivs som svårt eller rent av omöjligt när föräldrar inte förstår problemet eller har insikt i att 

barnet har en övervikt. En del föräldrar uppges bli kränkta eller arga när ämnet tas upp. En del 

föräldrar vill inte ha fortsatta kontroller och då är förtroendet förstört och det beskrivs då som svårt 

att arbeta vidare med familjen. I de fall när hela familjen är överviktig upplevs det svårare och mer 

känsligt att komma åt problemet, då hela familjen måste ändra livsstil. Det beskrivs även att en del 
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föräldrar har egna bestämda åsikter om vad som är övervikt och vill inte tillkännage ISO-BMI som 

ett rättvist mått. Andra anser att det är opassande att prata vikt när det gäller barn. Föräldrar är ofta 

mer positiva till utredning för att utesluta medicinska orsaker än när det gäller levnadsvanor som 

orsak till övervikten. 

 

”Föräldrar, dom har väldigt mycket försvarsmekanismer, det är svårt att komma, komma runt dom 

här försvarsmekanismerna som föräldern har för det blir ju lite som kritik kring deras vanor, vad 

har de för vanor hemma” (Intervju 3) 

 

Något som också framkommer under intervjuerna är socioekonomiska skillnader. Det upplevs 

känsligare och svårare att nå de föräldrar som har lägre utbildning, de har ofta inte samma förståelse 

och insikt. Upplevelsen är att föräldrar med högre utbildning har lättare att prata om övervikt och 

förstår vikten av det ur ett hälsoperspektiv. Förståelsen för konsekvenser för hälsan uppfattas inte på 

samma sätt vid lägre utbildningsnivå.  

 

”Lättare också när föräldrarna är högre utbildade än lågutbildade föräldrar… det finns en annan 

insikt varför det är viktigt att prata om… i områden med lägre socioekonomisk status så märker 

man att det är känsligare och också vanligare med övervikt” (Intervju 1) 

 

De skolsköterskor som arbetar i skolor med hög andel barn av utländsk härkomst beskriver att det 

kan vara svårt att prata om övervikt med föräldrar från en annan kultur. Dels beroende på att de kan 

ha en annan matkultur, samt att synen på vikt kan skiljas åt. I en del kulturer anses det fint med 

övervikt och ett bevis på välstånd och god ekonomi. Skolsköterskor erfar att många utländska barn 

rör på sig mindre, främst under vinterhalvåret. Ekonomiska faktorer uppges även vara en orsak som 

kan hindra barnen från att gå på aktiviteter. 

 

”Eftersom jag jobbar på en skola med många nyanlända så många där vintertid går ju 

överhuvudtaget inte utanför huset för att det är kallt säger de och mörkt” (Intervju 7) 

 

5.4 Gränssättning  
Samtliga skolsköterskor betonar att det är föräldrarna de arbetar med när det gäller övervikt hos 

barn i de här åldrarna. Alla skolsköterskor är överens om att om föräldrar inte vill medverka är det 

omöjligt att hjälpa barn med övervikt. Det största problemet upplevs som brister i gränssättning hos 

föräldrar. Skolsköterskor beskriver att en del föräldrar är medvetna om eller själva tar upp att de har 

svårt att begränsa, speciellt när barnet tycker mycket om mat. En del föräldrar ber om hjälp med hur 

de ska begränsa och vill ha råd i hur mycket mat som är rimligt. Skolsköterskor har sett att många 

föräldrar tror att barnen behöver mer mat än vad de egentligen behöver. Som skolsköterska är det 

viktigt att stötta föräldrar när de ska göra förändringar. 

 
”Jag tänker att hela föräldrarollen idag handlar om dosering, alltså man ska dosera speltid, läxtid, 

intressetid, sovtid, godismängd, alltså det är jättemycket för att samhället liksom pressar på oss en 

massa saker så nån måste liksom sätta gränserna, det tänker jag är föräldrars absolut största 

uppgift idag” (Intervju 9) 

 

Det upplevs även att föräldrar inte är medvetna om sin roll och sitt eget beteende. Barn gör som sina 

föräldrar. Om de sitter med telefonen i timmar gör barnet likadant. Om föräldrarna inte tränar, 

varför ska då barnen göra det? Föräldrar behöver föregå med gott exempel.  

 

”De skjutsar barnen till träningen och så sitter man med sin telefon och tittar medan barnet tränar 

istället för att kanske så här visa barnet att du också rör på dig, typ att medan du tränar här så går 

jag en sväng eller springer en sväng” (Intervju 10) 
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Många barn har idag kontokort tidigt och handlar godis både under skoltid och på fritid vilket 

föräldrar inte alltid har kontroll eller vetskap om. Skolsköterskor menar att för att underlätta 

gränssättningen behöver föräldrar se över sin vardag. Vad de handlar hem, hur mycket barnet 

egentligen äter, om måltider intas på regelbundna tider, äter familjen tillsammans eller var och en 

för sig? Har föräldrar kunskap om vad maten innehåller? Hur mycket pengar finns på bankkortet? 

Dessa faktorer påtalas som viktiga för att föräldrar ska kunna ha kontroll och kunna påverka barnets 

vikt och levnadsvanor. 

 

5.5 Föräldrainformation och utbildning 
Det upplevs att det finns ett behov av föräldrautbildningar både i gränssättning och vad gäller sunda 

levnadsvanor. Många föräldrar behöver förstå att det handlar om livsstilsförändringar och ett 

långsiktigt arbete. Det beskrivs att det många gånger inte har hänt någonting vid uppföljningarna 

trots att föräldrarna tidigare verkat anammat budskapet och uppgett att de skulle ta tag i problemet. 

Det beskrivs av skolsköterskor som att många föräldrar efterfrågade en ”quick-fix”. Föräldrar är 

många gånger fokuserade på hur många kilo barnet ska gå ner och på vilken tid. De önskar ofta få 

information om vad barnet ska väga i relation till deras längd. Det är inte alltid som föräldrar inser 

vilka konsekvenser en övervikt kan ge senare i livet. I de flesta fall handlar det om att få föräldrar 

att förstå att barnet inte behöver gå ner i vikt utan istället stanna upp viktökningen och växa på 

längden och på så sätt växa i sin vikt. 

 

”det jag kan uppleva ibland är att de inte ser mitt långsiktiga mål, att det inte spelar någon roll nu 

kanske eller om två månader utan det är om tjugo år” (Intervju 6) 

 

Skolsköterskor beskriver att för att nå fram till barn och föräldrar använder de sig av en strategi att 

prata om vikten ur ett hälsoperspektiv, försöka få familjen att tillsammans röra på sig och att det 

inte behöver vara så märkvärdigt. Detta för att barnet och familjen ska ha en chans att klara av det. 

Det upplevs mindre känsligt att närma sig problemet den här vägen istället för att direkt prata om att 

barnet har en övervikt. 

 

”Hur man mår, vad man trivs med, hur man trivs med kroppen, hur funkar kroppen i skolan, på 

gymnastiken, orkar jag…” (Intervju 2) 

 

5.6 Skolhälsovårdens resurser 
Skolsköterskor beskriver att arbetet med övervikt och fetma hos barn ska påbörjas mycket tidigare, 

redan under BVC-tiden. De beskriver är att det är lättare att göra livsstilsförändringar ju yngre 

barnen är och att de då inte behöver bli medvetna om att en förändring görs. Det är svårare att 

förändra levnadsvanor ju äldre barnen blir. Skolsköterskor berättar att de ofta ser att de barn som är 

överviktiga har varit det redan under BVC-tiden men de erfar att det sällan togs på allvar eller 

gjordes några insatser därifrån, detta trots att det redan då fanns en tydlig övervikt. Erfarenheterna 

är att de barn som kommer till skolan med en övervikt sedan tidigare oftast är fortsatt överviktiga 

genom livet. 

 
”Man ska göra det här när dom är små… när barnen inte ens hinner märka att man gör nånting, 

egentligen så ska det inte komma några barn med övervikt till skolan för det ska vara fixat på BVC 

tycker jag… att bara gå att väga sig det hjälper ju ingen” (Intervju 5) 

 

Samtliga skolsköterskor beskriver sig själva och sin tid som sin främsta resurs. De beskriver att 

arbetet med övervikt tar stor del av deras arbetstid och flera beskriver en önskan och ett behov av att 

få mer tid till dessa frågor. De träffar alla skolbarn för hälsosamtal i årskurs ett och fyra. Vid 

avvikelser har de täta uppföljningar.  

Skolsköterskor har möjlighet att prata om levnadsvanor, om kost, motion, sömn och vikten av 

regelbundna vanor under hälsosamtalen. De har även möjlighet att ta upp detta i klasserna och på 
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föräldramöten men det framkommer i intervjuerna att det inte är vanligt förekommande. I klasserna 

har lärarna ansvar för att prata om hälsosam livsstil och levnadsvanor enligt utbildningsplanen. I 

speciella fall kan skolsköterskor då vara behjälpliga. 

 

Skolläkaren finns att tillgå för medicinsk bedömning och rådgivning vid behov. När det inte finns 

några patologiska förklaringar till övervikten utan det handlar om livsstil så är det skolsköterskornas 

ansvar att fortsätta arbeta med ämnet tillsammans med barn och föräldrar. En del skolor har infört 

motionsprojekt vilka inriktar sig mot att få en ökad arbetsro i klassrummet samt öka skolans 

måluppfyllelse. I dessa projekt är aktiviteterna förlagda på skoltid vilket skolsköterskor anser vara 

en förutsättning för att få med alla barn, inte bara de som har ett intresse för träning. 

Det upplevs att det behövs arbetas med övervikt och fetma i ett större perspektiv. Arbetet behöver 

inriktas mot samma mål inom skolan vilket inte alltid görs i dagsläget. Exempelvis beskrivs att det 

är upp till varje rektor vad som anses viktigt att arbeta med. Målsättningen styrs av olika enheters 

enskilda intressen.  

 

”I skolan är det pedagogiken som står i fokus… det är lite två världar som krockar…det tar mycket 

tid och kraft och man ska försöka få alla att jobba mot samma mål, eller tycka att det är viktigt, för 

att vi ser olika saker som viktigt” (Intervju 11) 

 

Skolsköterskor uttrycker ett behov av fler instanser att remittera till då de enheter som finns har 

snäva ramar och många barn faller mellan stolarna. Den överviktsenhet som finns att remittera till 

tar enbart emot barn upp till tolv år med ett ISO-BMI mellan 30 och 35. För de barn som har ett 

lägre eller högre ISO-BMI finns ingen instans att remittera till när det gäller livsstilsrelaterad 

övervikt och fetma. Skolsköterskor tar upp det som ett problem att barnmottagningen endast tar 

emot barn med övervikt och fetma om det finns en patologisk orsak till detta. Skolsköterskor tar 

även upp problematiken kring de barn som har neuropsykiatriska diagnoser. Då de barnen redan har 

en kontakt med en specialistmottagning tas de inte emot av överviktsenheten utan hänvisas till 

ansvarig specialistmottagning gällande de neuropsykiatriska diagnoserna. De mottagningarna har 

oftast inte den kunskap som behövs för att arbeta med övervikt och fetma. De barn som inte tas om 

hand av överviktsteamet hänvisas tillbaka till skolsköterskan. Skolsköterskor beskriver att även om 

de har en specialistutbildning så har de ej tillräckliga kunskaper eller resurser för att arbeta med 

övervikten mer ingående eller på individnivå.  

 

Det uttrycks en frustration över det förebyggande arbetet med övervikt och fetma vilket anses svårt. 

Det finns ingenstans att vända sig angående de barn som har en övervikt men ej klassas som fetma. 

Det anses att det är där det behöver sättas in fler tidiga insatser och det är där det finns en möjlighet 

att påverka innan övervikten blir för stor. Det upplevs av skolsköterskor att det saknas resurser och 

att den allra största gruppen av barn med övervikt hamnar mellan stolarna. Det saknas även en 

instans för att hjälpa de barnen som har grav fetma. 

 

”Är barnet inte tillräckligt tjockt för att få ingå i barnhälsovårdens team eller så väger barnet för 

mycket så hamnar de hos mig igen och har jag då inte lyckats på flera år så vet jag inte hur jag ska 

lyckas när jag får tillbaka dom… de flesta barn är ju i den här gråzonen så de inte kvalar in, 

antingen väger de för lite, för mycket eller är för gamla, det är ju en lucka i vården, det finns 

ingenstans att göra av de barnen just nu” (Intervju 5) 

 

Förutom den resurs som skolläkaren utgör beskrivs psykolog och kurator som resurser att ta hjälp 

av. En resurs som de flesta skolsköterskorna tar upp som saknas är dietist. Skolsköterskor anser att 

de kan ge allmänna råd gällande kost och livsstil men att de saknar kunskap för att ge mer 

individanpassade råd. En önskan är att ha en dietist kopplad antingen till skolan eller åtminstone till 

kommunen. Som läget är nu uppges att ingen dietist finns att tillgå. 
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Bland skolsköterskor finns det delade meningar om de verktyg som används för att identifiera 

övervikt, det vill säga tillväxtkurvor och ISO-BMI. Majoriteten tycker att tillväxtkurvorna är ett bra 

hjälpmedel för att synliggöra övervikten för barn och föräldrar. Däremot pågår diskussioner om 

dessa kurvor överhuvudtaget ska visas för barn och föräldrar. Några skolsköterskor pratade om 

ISO-BMI, som upplevdes bra för att se förändring över tid men samtidigt beskriver de tveksamheter 

till om det är ett bra mått, speciellt när det gäller mer vältränade barn.  

 

”Jag tycker att BMI är ett ganska grovt mått… jag har flickor som är supervältränade som kommer 

till mig och BMI säger att de är överviktiga men jag ser ju att det inte finns ett uns fett på de här 

barnen och då blir jag ju jätteirriterad på att vi använder BMI” (Intervju 6) 

 

5.7 Skolsköterskans kunskap 
Majoriteten av skolsköterskorna berättar om att arbetet med övervikt hos barn är svårt och de 

upplever att de inte har tillräckliga kunskaper och utbildning för uppdraget. De anser att ämnet är en 

stor och viktig del av deras arbete. De beskriver att det är svårt att veta hur ämnet ska tas upp då det 

är så pass känsligt och flera beskriver en brist på kunskap i att samtala om ämnet. Ett behov av mer 

utbildning i att samverka med och motivera föräldrar framkommer samt att kunna ge mer konkreta 

råd angående livsstilsförändring och viktkontroll. Flera skolsköterskor har gått kurser i motiverande 

samtal (MI), ibland vid flera tillfällen men tycker att de har ett behov av mer fortlöpande utbildning. 

Samtliga skolsköterskor utom en har specialistutbildning varav flertalet har utbildats de senaste åren 

och på så sätt har en aktuell utbildning. De flesta beskriver att deras specialistutbildningar ändå inte 

har berört ämnet övervikt och fetma hos barn. Några få berättar att de fick kunskap om vad som är 

undervikt, normalvikt och övervikt, men i övrigt togs ämnet inte upp under utbildningen. Den 

kunskap de har är mestadels införskaffad genom egna erfarenheter och genom andra kollegor. 

Några enstaka beskriver att de gått separata kurser via arbetsplatsen men de saknar fortlöpande och 

uppdaterad utbildning.  

 
”Det är ju inte så att det strös utbildningar över oss varken om man jobbar inom regionen eller 

kommunen” (Intervju 4) 

 

Skolsköterskor anser att deras jobb med övervikt och fetma är viktigt och att de har ett stort ansvar 

för barnen. Övervikten anses öka och förutom en sämre fysisk hälsa tas även problematiken med 

utanförskap och dålig självkänsla till följd av övervikten upp av skolsköterskorna. Målet är att 

säkerställa en god hälsa i framtiden genom förebyggande arbete. För att klara av de här 

utmaningarna påtalar skolsköterskor att de behöver mer utbildning i ämnet för att förhindra att 

barnen förutom att drabbas av fysiska åkommor relaterade till övervikten även får sociala och 

psykiska problem. 

 

”Det är ju ett problem som ökar och som är svåråtkomligt… det är ett steg in i utanförskap för 

många individer med övervikt” (Intervju 1) 

 

Trots att arbetet med övervikt anses svårt och krävande finns en stor tillfredsställelse hos 

skolsköterskor i de fall där de lyckas vända utvecklingen. 

 

”Jag har sett att eleven blivit mer självständig, tar ett större ansvar för sin egen hälsa och mer 

medveten, har fått en jättebra social relation med flera vänner efter detta, så jag ser ju att eleven 

blommar upp på ett positivt sätt” (Intervju 10) 
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6. Diskussion 
6.1 Resultatdiskussion 
Skolsköterskorna ger en mångfacetterad bild av sin vardag, vad gäller arbete med övervikt och 

fetma hos barn. Resultatdiskussionen fokuserar på vad författarna ser som centrala faktorer, 

nämligen orsaker till övervikt och fetma hos barn, faktorer som försvårar och/eller förenklar arbete 

med övervikt och fetma hos barn samt skolsköterskans resurser och kunskap. 

 
Skolsköterskorna erfar att det är förändringar i livsstil med mindre rörelse och ökat energiintag som 

är en del av orsaken till ökad övervikt bland barn. Den enkla förklaringen till vad som orsakar 

övervikt och fetma är att energiintaget är större än energiförbrukningen (WHO 2019). Utifrån denna 

förklaring kan det tyckas enkelt att förebygga och åtgärda fetman och övervikten genom att äta 

mindre och röra på sig mer. Som verkligheten ser ut nu när övervikt och fetma ökar i hela 

befolkningen så förstås att problemet är mer komplext än så. 

 

En studie genomförd i fem europeiska länder visar på att spendera mer än två timmar per dag 

framför en skärm eller att inte äta frukost var tydligt förknippat med övervikt och fetma. Om barnen 

leker utomhus mindre än en timme per dag eller äter skräpmat mer än tre gånger per vecka visade 

också ett samband (Wijnhoven et al. 2015). De faktorer som framkommer i ovannämnda studie är 

de faktorer som skolsköterskor i vår studie också lyfter som viktiga orsaker till övervikt och fetma 

hos barn. Det är dock många fler faktorer som påverkar om personen utvecklar övervikt eller fetma, 

och vilka förutsättningar som finns för att hantera detta. Skolsköterskorna tar upp flera av 

ovanstående faktorer vilket visar på att det är ett komplext problemområde att arbeta med. Harrison 

et al. (2011) förklarar bidragande orsaker till övervikt och fetma hos barn utifrån The Six-Cs Model. 

Modellen delas in i sex kategorier som påverkar utvecklingen av övervikt och fetma. Dessa 

kategorier är genetiska faktorer (cell), familjefaktorer (clan), barnets personliga förutsättningar 

(child), kulturella faktorer (culture), samhällsfaktorer (community) och faktorer som påverkas av 

var barnet bor (country). Modellen innefattar således både miljö-, genetiska-, samhälls-, kulturella- 

och sociala faktorer samt personliga och beteendemässiga faktorer hos barnet och familjen.  

Harrison et al. (2011) beskriver även att det är nödvändigt att se till samtliga kategoriers inverkan 

på övervikt och fetma hos barn. Det räcker oftast inte att enbart arbeta med en eller några av 

kategorierna som bidrar till övervikten. 

 

Moraeus, Lissner, Olsson & Sjöberg (2015) har i sin studie sett att det generellt skett en stor 

förändring i livsstil på kort tid och den största förändringen har skett i grupper med lägre 

socioekonomisk standard. Studien genomfördes under en femårsperiod mellan 2008 och 2013, där 

sågs i de socioekonomiskt svagare grupperna att intaget av sötsaker var större än i övriga grupper, 

samt att deras konsumtion ökade under tiden studien pågick. Barnen i dessa grupper rörde sig även 

mindre. Det finns flera likheter mellan vårt resultat och studien av Moraeus et al. (2015) då 

skolsköterskor i vår studie beskriver en liknande utveckling samt även påtalade socioekonomiska 

skillnader. Vidare beskriver Moraeus et al. (2015) att skolhälsovården har en stor möjlighet att 

minska hälsoklyftan som påverkas av social ojämlikhet i samhället. Detta genom att skolan är en 

gemensam arena där skolsköterskan träffar alla barn. För att möjliggöra detta kan det behövas fler 

resurser till socioekonomiskt svagare områden samt fler riktade insatser till de familjer med större 

behov av stöttning. 

 

Det som framkommer är att skolsköterskor är väl medvetna om möjligheterna då de träffar alla barn 

under skolgången men att de begränsas av resurserna. Att arbetet med övervikt bland barn är både 

krävande och utmanande bekräftas av Torstensson et al. (2018) och Schroeder & Smaldone (2017). 

Tidsbrist är en av de försvårande faktorerna då ämnet inte upplevs prioriterat trots att WHO 

beskriver övervikt och fetma hos barn som ett av de allvarligaste hoten mot folkhälsan under 2000-

talet (WHO 2019). Skolsköterskor i vår studie erfar att ämnet inte är tillräckligt prioriterat utifrån de 
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resurser som finns. Att tillräckliga resurser saknas när det gäller arbetet med övervikt och fetma 

påpekas även av Trolle-Lagerros & Rössner (2011). 

 

Även kunskapsbristen tas upp som en hindrande omständighet. Trots att många av skolsköterskorna 

har en aktuell specialistutbildning så saknar de kunskap om hur arbetet med övervikt bland barn kan 

ske utifrån skolsköterskan möjligheter. Dels påtalas avsaknad av grundläggande kunskap för att 

arbeta med övervikt och fetma hos barn från deras specialistutbildning. Det saknas även fortlöpande 

kompetensutveckling i ämnet. Skolsköterskorna anser att de inte har tillräcklig kunskap och 

utbildning för uppdraget. De beskriver att deras kunskaper till stor del kommer från egna och 

kollegors erfarenheter. En engelsk studie visar att bristen på kunskap och klara riktlinjer kan leda 

till arbetet inte utförs evidensbaserat utan istället utifrån egna erfarenheter och personliga referenser 

vilket leder till att möjligheterna att komma till rätta med problemet minskar. Barn och föräldrar kan 

då få motstridig information beroende på vilka erfarenheter just den enskilda skolsköterskan har 

(Turner, Owen & Watson 2016). Steele et al. (2012) har i sin studie beskrivit liknande upplevelser 

och osäkerhet relaterat till kunskapsbrist. De har i sin studie utvärderat ett web-baserat 

handledningsprogram för skolsköterskor gällande arbetet med övervikt och fetma hos barn vilket 

har visat ett gott resultat. Även en norsk studie beskriver att skolsköterskor upplever att de inte har 

tillräcklig kunskap och resurser för att utföra alla uppgifter de är ålagda. Det beskrivs i studien att 

övervikt och fetma är en del i ett större och mer komplext problem som är svårt för skolsköterskor 

att utreda (Helset, Riiser, Holmberg-Fagerlund, Misvær & Glavin 2017). Det ses att vikten av 

adekvat utbildning ger bättre resultat. En amerikansk studie bekräftar att högre utbildning hos 

skolsköterskorna genererar i att fler överviktiga barn fångas upp och får hjälp med sin övervikt. De 

skolsköterskor som fått specifik utbildning gällande arbete med övervikt och fetma hos barn gjorde 

signifikant fler insatser i sitt arbete (Quelly 2017).  

 

Skolsköterskorna erfar att de flesta barn med övervikt eller grav fetma faller mellan stolarna och att 

de inte har någonstans att remittera dessa barn till då behov finns. Denna uppfattning styrks av 

BORIS (2017) årsrapport som anser att resurserna i barnfetmavården är bristfälliga. Enligt 

årsrapporten finns det fortfarande områden i Sverige och flera barnkliniker som inte tar emot barn 

med övervikt och fetma. En del kliniker erbjuder barn med fetma en sjukdomskontroll men ingen 

behandling. Vissa regioner tar inte emot barn med fetma utan barnet ska ha en grav fetma för att tas 

emot som patient. Detta ses som en stor nackdel då tidig behandling ökar förutsättningarna att 

lyckas samt minskar framtida sjuklighet. I årsrapporten framhävs att fetma är den enda sjukdom 

som drabbar barn som sjukvården inte självklart behandlar. Vissa kliniker i Sverige menar att de har 

behandling av barnfetma men erbjuder endast ett rådgivande besök utan uppföljning vilket då inte 

borde få kallas för behandling. Enligt riktlinjer krävs täta uppföljningar och behandlingstiden ska 

pågå under minst tre år för att ge resultat. Ur denna aspekt ses en trolig överrapportering av barn 

som får behandling för övervikt och fetma då många barn enbart erbjuds ett första besök men ändå 

registreras som att de får behandling. I till exempel Östergötland beräknas mindre än 5% av barn 

med fetma få behandling (BORIS 2017). Skolsköterskor i vår studie tar upp att de inklusionkriterier 

som finns i deras region, för att få hjälp med övervikt och fetma är snäva och de barn som inte 

kvalar in blir återigen skolsköterskans ansvar. Detta upplever författarna intressant då 

skolhälsovården inte har det uppdraget och inte ska ha ansvaret för sjukvårdande behandling. På 

grund av barnsjukvårdens dåliga beredskap sköts trots allt en del av fetmabehandlingen inom 

skolhälsovården. Även om inte ansvaret ligger hos skolhälsovården behöver de ändå samarbeta med 

sjukvården angående dessa barn (BORIS 2017).  

 

I vår studie framkom ett behov och önskan om att ha en dietist att samarbeta med då skolsköterskor 

kände sig osäkra i att ge individanpassade råd. Behovet ses också i andra svenska studier (Isma et 

al. 2012; Magnusson et al. 2012). I en annan svensk studie undersöktes teamarbete mellan 

skolsköterskor och dietist vilket visade sig falla väl ut. Skolsköterskor upplevde att de fick en ökad 

kunskap vilket gjorde dem modigare och säkrare att prata om ämnet och ge råd (Melin & Arvidsson 
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Lenner 2009). Att arbeta i team är en av de sex kärnkompetenserna som beskrivs i skolsköterskans 

arbetsbeskrivning (Svensk sjuksköterskeförening 2016). Detta skulle kunna innebära ett mer 

personcentrerat förhållningssätt i arbetet med övervikt och fetma hos barn. Teamarbetet innebär 

även att involvera barnets familj. 

 

En av de stora svårigheterna som framkommer i vår studie är ta upp ämnet med föräldrarna och få 

dem att medverka. Rädsla för föräldrars reaktioner framkommer och även en rädsla att göra barnet 

ledsna eller att trigga igång en ätstörning. Dessa hinder kan göra att ämnet undviks eller att 

relationen till barn och föräldrar försvåras. Detta verkar vara ett vanligt fenomen då flera andra 

studier tar upp samma upplevelser från skolsköterskor. Steele et al. (2011) menar i sin studie att den 

största rädslan hos skolsköterskor är hur föräldrar ska reagera på informationen, att de ska känna sig 

attackerade eller utpekade. Andra studier tar upp rädsla hos skolsköterskor för att utlösa en 

ätstörning genom att prata om vikt med barn (Helset et al. 2017; Torstensson et al. 2018). I 

forskningen finns delade meningar om huruvida ätstörningar kan utvecklas genom att prata om och 

arbeta med övervikt bland barn. Eichen et al. (2019) har undersökt om överviktiga barn som deltagit 

i ett familjebaserat beteendeprogram för övervikt riskerar att utveckla en ätstörning. Resultatet visar 

att risken att utveckla en ätstörning inte påverkas av att delta i programmet. Berge et al. (2013) har 

sett att om föräldrar pratar om viktnedgång med fokus på vikten ökade risken att barnet utvecklade 

en osund viktfixering. Om föräldrar däremot pratade om viktminskning utifrån ett hälsoperspektiv 

och hälsosam livsstil och inte lade fokus på vikten så sågs ingen ökad risk för viktfixering eller 

ätstörningar. Även Dawson (2017) framhäver vikten av att prata om övervikt ur ett hälsoperspektiv 

istället för att lägga fokus på vikten, detta för att minska risken för att barnet ska utveckla en 

ätstörning. Studien poängterar att det ändå är viktigt att som vårdpersonal vara medveten och 

uppmärksam på att en del barn ändå kan utveckla en ätstörning. Det här kan förklara att 

skolsköterskor i vår studie har skilda åsikter gällande detta. Denna meningsskiljaktighet kan i 

grunden bero på skolsköterskors tidigare uppgifter om att de inte känner att de har tillfredsställande 

utbildning och därför känner en osäkerhet i hur de ska närma sig ämnet. 

 

I en studie där dietister intervjuats framkommer att även de anser att det är lättare att prata om vikt 

ur ett hälsoperspektiv. Trots att dietister har mer specialistkunskap i ämnet framkommer i studien 

att även de upplever att det är svårt och känsligt att prata om barns vikt och det beskrivs en rädsla 

att psykologiskt skada barnen och göra dem ledsna. Även denna studie tar upp att det försvårar då 

föräldrar inte är medvetna eller ser det faktum att barnet är överviktigt (Raaff, Glazebrook & 

Wharrad 2014). Även då föräldrar är medvetna och är motiverade att arbeta med barnets övervikt 

framkommer ändå rädslan hos föräldrar att detta kan utlösa en ätstörning (Andreassen, Grøn & 

Roessler 2013). 

 

Rädslan med att skada kan ha att göra med att övervikt och fetma är stigmatiserat i samhället. Detta 

då livsstilsrelaterade hälsoproblem ofta bedömas vara individens eget fel och att övervikten i många 

fall går att åtgärda. För att förebygga och minska livsstilsrelaterad ohälsa är det ändå av stor vikt att 

ta upp problematiken. Även om tanken är att göra gott kan det krocka med autonomiprincipen, att få 

styra över sin egen livsstil. Krocken mellan att göra gott och inkräkta på någons personliga livsval 

kan göra det svårt att avgöra vad som är viktigast, hälsan eller autonomin (SBU, 2002). Författarna 

anser att det är av stor vikt att beakta att alla inte har tillräcklig kunskap för att göra hälsosamma val 

och av den anledningen måste skolsköterskan ta upp problemet, informera och öka förståelsen för 

att alla ska få likvärdiga möjligheter att påverka sin hälsa. Även om skolsköterskan har möjlighet att 

ge likvärdig information till alla elever och föräldrar kan det vara känsligt att ge kost- och 

motionsråd om familjens ekonomi är ansträngd eller om familjen har en annan kultur med en annan 

syn på övervikt. 
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Skolsköterskor tar upp MI som den kommunikationsmodell de har kännedom om och utbildning i. I 

flera studier bekräftas MI som en användbar och enkel metod för att prata om barns övervikt 

(Torstensson et al. 2018; Söderlund, Malmsten, Bendtsen & Nilsen 2010). Även vårdprogrammet 

för Uppsala-Örebroregionen tar upp MI som den metod som rekommenderas (Region Gävleborg 

2019). Som tidigare nämnts har metoden fått kritik för att inte vara evidensbaserad. Trots det verkar 

det vara den metod som mestadels används. Ingen annan kommunikationsmetod har omnämnts i de 

vetenskapliga artiklar som författarna läst under arbetets gång och ej heller omnämnts av de 

skolsköterskor som deltagit i vår studie. 

 

Skolsköterskor tar upp gränssättning från föräldrar som en viktig del både förebyggande och vid 

behandling av övervikt hos barn. Skolsköterskor tar upp att de ofta ser att föräldrar har svårt att säga 

nej och begränsa över lag. De beskriver att det är väldigt svårt att begränsa när det handlar om 

matintag. Att gränssättning är svårt framkommer också i andra studier. Bland annat tas vikten av att 

stötta föräldrar i gränssättning upp, då barnet kan bli både ledset och argt av begränsningarna men 

det är viktigt att påtala och stötta i att det är föräldrarnas ansvar att se till detta och att de gör det för 

barnets bästa. Studier visar att föräldrar ofta upplever att det är jobbigt att ta konflikten med barnet 

(Magnusson et al. 2012; Melin & Arvidsson Lenner 2009). 

 

6.2 Metoddiskussion 
Kvalitativ forskning strävar efter att förstå en helhet (Polit & Beck 2017). Intervjuer med 

skolsköterskor genomfördes då författarna ville undersöka deras erfarenheter. Metoden lämpar sig 

bra för att besvara studiens syfte. Studien utgår från skolsköterskornas dagliga arbete och deras 

verklighet. Målet är att inhämta kunskap och ge en förståelse för skolsköterskornas erfarenheter och 

perspektiv. Av den anledningen valdes en induktiv ansats då denna utgår ifrån empirin (Kvale & 

Brinkmann 2014). För att kunna tolka skolsköterskornas erfarenheter av att arbeta med övervikt hos 

barn valdes tematisk analys av Braun & Clarke. Författarna valde denna analys utifrån dess 

enkelhet och flexibilitet vilket gav en frihet i sammanställning av upplevelserna, samt passade bra 

för att svara mot studien syfte (Braun & Clarke 2006). En tanke hos författarna i efterhand var att 

det möjligtvis kunde ha blivit ett annat resultat om intervjuerna skett i fokusgrupper istället för 

enskilda intervjuer, då skolsköterskorna då kunnat diskutera liknande upplevelser och erfarenheter. 

 

Studien fokuserar på skolsköterskor som arbetar i åldersgruppen förskoleklass till och med årskurs 

sex, då författarna anser att barn i den åldern är beroende av sina föräldrar som då fortfarande har 

stor möjlighet att påverka barnets kost- och levnadsvanor. Hälften av skolsköterskorna arbetade 

även i äldre klasser än urvalsgruppen. Möjligen kan några av deras svar speglas av den erfarenhet 

de har därifrån. För att minska risken för det påpekades förutom i informationsbrevet även i början 

av intervjuerna att studien gäller förskoleklass till och med årskurs sex. 

Samtliga skolsköterskor som intervjuades var kvinnor. Inga manliga skolsköterskor finns i de 

kommunerna där intervjuerna genomfördes. Författarna har inte hittat någon statistik på andelen 

manliga skolsköterskor i Sverige men då 90% av alla grundutbildade sjuksköterskor i Sverige är 

kvinnor (Statistiska Centralbyrån 2018) anser författarna att underlaget motsvarar en verklig bild 

avseende könsfördelning. I samband med intervjuerna ställdes frågan om ålder och hur länge de 

arbetat som skolsköterska. Detta för att få en bild av den samlade erfarenheten i urvalsgruppen. Det 

finns en spridning i erfarenhet och hur många år de arbetat som skolsköterska. Att det finns en 

spridning ser författarna som positivt, då det är så här det ser ut i arbetslivet, att det finns en stor 

variation i erfarenhet och utbildning och därför bedöms urvalet vara relevant.  

 

Alla intervjuer genomfördes i två mellanstora kommuner inom samma län. Inga av dessa kommuner 

representerade en storstad. Det kan vara en svaghet att urvalet arbetar utifrån liknande miljö och 

organisation. Resultatet skulle kunna bli annorlunda både vid urval i större och mindre områden 

samt andra delar av landet då organisationen och även befolkningen kan skiljas åt på flera olika sätt, 

exempelvis arbetsbelastning, socioekonomi, invandrartäthet och kommunernas ekonomi. 
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Urvalskriteriet kommunala skolor var för att de flesta skolor i området är kommunala. I efterhand 

uppdagades det att en av skolorna inte är en kommunal skola men skolsköterskan som arbetade på 

den skolan var anställd av kommunen. Detta bedöms ej påverkat resultatet utifrån den intervjuguide 

som användes. 

 

Efter att första förfrågan samt påminnelse hade skickats ut genomfördes nio intervjuer. Därefter 

hörde ytterligare tre skolsköterskor av sig och erbjöd sig vara med i studien. Detta efter att de pratat 

med kollegor som intervjuats. Detta innebar att dessa tre skolsköterskor troligtvis hade fått 

förhandsinformation om vilka frågor som ställdes och på så sätt haft mer tid att tänka och förbereda 

sig. Detta skulle kunna ses som en svaghet men samtidigt är det deras upplevelser och erfarenheter 

som efterfrågas vilka är unika för varje person. Vi ser inte att denna förberedelsetid skulle ge 

informanterna någon fördel eller intresse i att påverka resultatet. En anledning till att de inte tackade 

ja till att medverka i studien direkt funderar författarna på om det kan ha att göra med att ämnet är 

svårt och känsligt och att det upplevdes en osäkerhet i att komma med rätt svar då resultatet visar att 

majoriteten uppger att de inte har tillräcklig kunskap och utbildning i ämnet.  

 

Samtliga intervjuer genomfördes med båda författarna närvarande. Det varierade vem som ställde 

frågor och vem som observerade under intervjuerna. Att vi var två upplevdes som en styrka då vi 

genom att observera och intervjua lärde oss bättre intervjuteknik och kunde utvärdera varandras 

insatser och även komma med följdfrågor vid behov. Det underlättade även då materialet skulle 

bearbetas, författarna kunde då diskutera hur saker uttrycktes och det var lättare att uppfatta det som 

sades mellan raderna eller med ironi i det talade språket. Enligt Trost (2010) kan det vara både 

fördel och nackdel att båda närvarar under intervjuerna. En nackdel beskrivs som att informanten 

kan känna sig i underläge. Författarna försökte komma förbi detta potentiella hinder genom att 

redan innan intervjuerna informera att vi skulle vara två vid intervjuerna och att intervjun skulle 

spelas in. Båda författarna har lyssnat igenom inspelningarna flera gånger både tillsammans och 

enskilt, likaså har transkriberingarna läst tillsammans och var och en för sig. För att öka 

tillförlitligheten har författarna diskuterat sina tidigare erfarenheter och värderingar och haft detta i 

beaktande när intervjuguiden utformades. Intervjuguiden har utformats för att undvika värderande 

och styrande frågor och sedan utvärderats och diskuterats med handledare och studiegrupp för 

denna uppsats. Innehållet i transkriberingarna har kategoriserats först i koder, sen i olika 

underteman vilket slutligen resulterat i ett huvudtema. 

 

Det upplevdes som att skolsköterskorna var intresserade av att berätta om sina erfarenheter och 

upplevelser. Det upplevdes som att de berättade fritt utifrån de frågor som ställdes och det behövdes 

inte ställas så många följdfrågor. Utifrån detta bedömde författarna att intervjuguiden hade en bra 

utformning. Det upplevs som att skolsköterskor har ett stort intresse av ämnet.  

 

Enligt Kvale & Brinkman (2014) brukar antalet intervjuer i en kvalitativ studie vara 15 ±10 stycken. 

Då det blev en mättnad och inget nytt framkom efter tolv intervjuer ansåg författarna att materialet 

var tillräckligt stort.  

 

För att stärka trovärdigheten och överförbarheten i studien har varje steg i metoden följts 

konsekvent enligt tematisk analys av Braun & Clark (2006). Författarna har beskrivit 

tillvägagångssätt i vardera av de sex stegen. Författarna valde att inkludera citat från intervjuerna, 

detta för att stärka och illustrera resultatet. Citat från samtliga skolsköterskor finns med i resultatet 

(Braun & Clarke 2006). 

 

Vår förförståelse utifrån tidigare erfarenheter och upplevelser på praktikplatser var att 

skolsköterskor och BVC-sköterskor upplevde ämnet övervikt hos barn som svårt och jobbigt att 

prata om, framförallt med föräldrarna. Detta gjorde författarna nyfikna på ämnet och 

skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med övervikt och fetma i skolan. Författarna har varit 
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medvetna om denna förförståelse under arbetets gång och genom att ha diskuterat och utvärderat 

intervjuguiden med handledare och studiegrupp minskat risken för att denna förförståelse påverkat 

resultatet. Utifrån intervjuerna som genomfördes fick författarna en ökad förståelse för 

komplexiteten och orsaker till att ämnet upplevs svårt att arbeta med. Efter att resultatet analyserats 

ändrades studiens syfte för att få med det bredare perspektivet som framkom genom intervjuerna. 

7. Konklusion 
Slutsatsen av denna studie är att skolsköterskor erfar att övervikt och fetma hos barn är ett växande 

problem som är komplext och i många fall känsligt. Det finns många faktorer som påverkar både 

utveckling av övervikt och fetma, samt hur det hanteras av individ, familj och samhälle. 

Skolsköterskan träffar alla skolbarn och har på så sätt ett stort ansvar för prevention, upptäckt och 

till viss grad behandling av övervikt och fetma hos barn. Den kunskap och de resurser som finns 

motsvarar inte problemets omfattning. Skolsköterskor beskriver avsaknad av kunskap och 

vidareutbildning angående hur de kan hjälpa barn med övervikt och fetma. De beskriver även att det 

inte finns instanser som tar emot dessa barn när skolsköterskans resurser inte räcker till.  

8. Implikationer 
Övervikt och fetma hos barn är ett reellt problem i samhället och tar mycket av skolsköterskans tid 

och resurser. I vår studie framkommer att skolsköterskor erfar att de inte har tillräcklig kunskap och 

utbildning för att känna sig bekväma med att arbeta med övervikt och fetma hos barn. Författarna 

ser ett behov av specifik, riktad utbildning i att arbeta med övervikt bland skolbarn. Trots aktuell 

utbildning (alla skolsköterskor utom en hade specialistutbildning) hade ämnet knappt berörts under 

utbildningen. Det fordras uppenbarligen både mer utbildning i ämnet men även mer resurser för att 

kunna påverka den ökade övervikten som ses hos barn, både för att främja barns hälsa och 

livskvalitet på kort sikt samt för att främja folkhälsan hos den generation som är framtidens vuxna. 

Övervikt och fetma bland barn är ett samhällsproblem som kräver beslutsfattande och åtgärder på 

en politisk nivå, då detta problem inte är något som skolsköterskan själv kan lösa. Det krävs beslut 

om tillgång på resurs och fördelning av dessa. Det krävs även ett teamarbete som förutom 

skolhälsovården inkluderar barn, familj och flera andra yrkeskategorier. 

9. Framtida forskning 
Mer forskning behövs för att studera hur föräldrarna upplever att skolhälsovården uppmärksammar 

övervikt och fetma hos skolbarn samt hur de upplever det stöd de får. Författarna ser även ett 

intresse av att utvärdera de motionsprojekt som genomförs på vissa av skolorna, både vad gäller 

effekten av att förebygga övervikt och fetma men även påverkan på arbetsro och studieresultat. 
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