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Abstrakt 
 

Övervikt och fetma är ett växande hälsoproblem bland barn och 
ungdomar vilket leder till ökad risk för följdsjukdomar och övervikt 
senare i livet. Skolsköterskor ska medverka i det hälsopedagogiska 
arbetet i skolan och verka för sunda levnadsvanor. Syftet med denna 
studie var att belysa skolsköterskors upplevelser av att samtala om 
livsstilförändringar med föräldrar till överviktiga och feta barn. Data 
samlades in genom semistrukturerade intervjuer med nio 
skolsköterskor i norra Sverige. Intervjuerna analyserades med 
kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i fyra kategorier. 
Resultaten visade att skolsköterskor upplevde att föräldrar var 
medvetna om barnets övervikt, de var tacksamma för att 
skolsköterskan tog upp problemet och att de ville ha hjälp med barnets 
övervikt. Skolsköterskor beskrev även att det fanns föräldrar som 
förnekade barnets övervikt och var svåra att nå. De upplevde att det 
var viktigt att skapa en tillitsfull relation genom delaktighet, lyhördhet 
och fokus på barnet. Skolsköterskor använde olika redskap vid 
samtalet med föräldrar såsom Motiverande samtal och 
Lösningsfokuserad metodik. Vidare upplevde de att tiden inte räckte 
till för att följa upp och jobba vidare med barnets övervikt. Studien 
möjliggör ökad medvetenhet och reflektion angående att samtala kring 
det svåra och känsliga ämnet övervikt och kan bidra till kvalitets och 
utvecklingsarbete i skolhälsovården. 
 
Nyckelord Skolsköterskor, Upplevelser, Föräldrar, Barn, Övervikt, 
Kvalitativ innehållsanalys, Intervjuer  
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Övervikt och fetma är ett växande hälsoproblem bland barn och ungdomar i stora delar av 

världen och i Sverige. I Sverige har övervikt och fetma hos barn och ungdomar ökat kraftigt 

de senaste 20 åren (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2005). Enligt WHO 

(2012) är fetma och övervikt hos barn en av de allvarligaste utmaningarna på 

folkhälsoområdet. Det har visats i studier (Hjern, 2009; Mårild et al., 2004) att fetma 

förekommer i Sverige hos 3-5 % av barn i tioårsåldern. 15-25 % av barn i dessa åldrar är 

överviktiga.  

 

Fetma har visat sig påverka den enskilde individens hälsa och livskvalitet negativt. 

Hälsoeffekterna påverkar inte bara individen utan även samhället. Kostnaderna för fetma och 

dess följdsjukdomar utgör ca 2 % av den totala kostnaden för hälso- och sjukvården i världen. 

I Sverige skulle det motsvara ungefär 3 miljarder kronor per år. Den globala ökningen av 

övervikt och fetma kan ses vara en orsak till en förändrad kost och en minskning av fysisk 

aktivitet (Edvardsson, Edvardsson & Hörnsten, 2009).  

 

Fetma är en blandsjukdom där i de allra flesta fall ett flertal bakomliggande faktorer bidrar 

varvid gener och miljöfaktorer samverkar. Med ett bakomliggande genetiskt arv för fetma så 

ökar risken för att utveckla övervikt. Det kan förklara varför olika individer har olika 

benägenhet att utveckla övervikt trots likartade kost- och motionsvanor. Fetmautvecklingen 

startar i olika åldrar i olika situationer och leder till olika medicinska konsekvenser. 

Utvecklingsmönstret hänger ihop med hur olika orsakande faktorer samverkar (Han, Lawlor 

& Kimm, 2010). Genetiska faktorer har stor betydelse för övervikt och fetma. Enligt Moyers, 

Bugle och Jackson (2005) är arvsanlagen mellan 30 och 50 % för att utveckla övervikt och 

fetma men de samverkar även med omgivningsfaktorer. I vår kropp har generna som är 

kopplade till fetma en betydande orsak till hur kroppen hanterar överskott av energi i 

kalorisparande syfte. Dock kan inte allt förklaras av genetiska faktorer. Vårt nutida 

levnadssätt leder till att livsstil i form av goda kostvanor och fysisk aktivitet minskar drastiskt. 

Arvsanlag tillsammans med livsstil integrerar så att personer utvecklar övervikt och så 

småningom fetma. 

 

Fetma är en sjukdom och övervikt kan beskrivas som ett risktillstånd. Vid fetma är andelen 

kroppsfett stor och ungdomar med kraftig fetma har ca 50 % fett i sin kroppssammansättning 

(Rokholm et al., 2011). BMI- Body mass index är en metod som beräknar om en individ är 
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under, normal eller överviktig. Eftersom inte den vanliga BMI formeln fungerar på barn har 

det utvecklats en annan formel som kallas Iso-BMI. Detta är ett mått där barns gränser för 

övervikt och fetma är definierade. Iso-BMI över 25 definieras som övervikt och Iso-BMI över 

30 definieras som fetma. Dessa värden används för att jämföra om individens BMI är högt 

eller lågt jämfört med andra barn i samma ålder. Varje rad i tabellen motsvarar ett barns ålder 

och sedan utläses gränserna för övervikt respektive fetma för barnets ålder och kön (Bilaga 1) 

(Cole, Bellizzi, Flegal & Dietz, 2000). En nackdel med BMI är att det inte skiljer mellan fett 

och muskelmassa (SBU, 2005). Alla barn i Sverige följs inom barnhälsovården och 

skolhälsovården med mätning av längd och viktkurvor (Socialstyrelsen, 2004).  

 

Risker med övervikt och fetma 

Överviktiga barn och ungdomar löper högre risker för insulinresistens, diabetes mellitus typ 2, 

polycystiskt ovariesyndrom, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, höga blodfetter, 

sömnapné, leverstenos, gallsten och ortopediska komplikationer. Dessa sjukdomar har 

identifierats i allt snabbare takt (Rasmussen, Eriksson, Bokedal & Schäfer-Elinder, 2004). 

Många av dessa följdsjukdomar uppträder vanligtvis i vuxen ålder, speciellt stora 

komplikationer som hjärtsjukdom eller stroke. Emellertid har det visat sig att överviktiga barn 

har förändringar relaterade till vaskulära sjukdomar hos vuxna, såsom förhöjt total kolesterol 

(Short, Blackett, Gardner, & Copeland, 2009). Överviktiga barn är benägna att även bli 

överviktiga som vuxna. Detta speciellt om de är överviktiga under tonåren eller om de har 

överviktiga föräldrar (Biro & Wien, 2010).  

 

Övervikt och fetma hos barn och ungdomar är förenade med psykiska problem, låg 

självkänsla, negativ självbild och svårigheter att skapa kompisrelationer (Holt, Bewick, & 

Gately, 2004). Social stigmatisering och diskriminering är vanliga upplevelser för överviktiga 

och feta barn vilket ofta leder till negativ självbild och låg självkänsla (Puhl & Brownell, 

2001). En studie av Arneson McCormack et al. (2011) visar på att signifikant fler barn med 

övervikt eller fetma mobbas av vänner eller familjemedlemmar än normalviktiga barn. Barn 

som mobbas av vänner eller familjemedlemmar är mer missnöjda med sin kropp än de som 

inte blir mobbade. Att leva i ett samhälle med normer som värderar det smala främjar ofta 

skuldkänslor, skam, ångest och depression hos barnen och ungdomarna som avviker från 

samhällets normer (Lindhe-Söderlund, Nordqvist, Angbratt, & Nielsen, 2009).  
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Skolhälsovård 

Skolhälsovårdens mål är att bevara och förbättra elevernas psykiska och kroppsliga hälsa och 

verka för sunda levnadsvanor (SFS 2010:800). Det är viktigt att skolhälsovården 

uppmärksammar elever som behöver särskilt stöd, elevernas psykiska, fysiska och sociala 

arbetsmiljö samt livsstilsrelaterade hälsorisker. Hälsoarbetet ska utföras i samarbete med 

elever, vårdnadshavare, övrig elevvårdspersonal och skolans pedagogiska personal. En 

grundläggande förutsättning för en framgångsrik stödinsats är att vårdnadshavaren betraktas 

som en kompetent och nödvändig samarbetspartner med huvudansvar för barnets hälsa 

(Socialstyrelsen, 2004). Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska alla elever i grundskolan under 

skoltiden erbjudas tre hälsobesök hos skolhälsovården. Det första ska äga rum i förskoleklass 

därefter erbjuds hälsobesök i årskurs 4 samt årskurs 7 eller årskurs 8. Eleverna i årskurs 2 ska 

erbjudas mätning av längd och vikt (a.a). Genom hälsoundersökningar och hälsobesök kan 

problem eller symtom hos elever identifieras. På så sätt kan skolhälsovårdens uppdrag att 

bevara och förbättra elevernas psykiska och kroppsliga hälsa och verka för sunda 

levnadsvanor uppnås (Socialstyrelsen, 2004).  

 

Föräldrarnas roll 

Föräldrar bör ses som de viktigaste och kanske de mest centrala aktörerna i ett förebyggande 

arbete hos barn som lider av fetma och övervikt (Golan & Crow, 2004). I familjen skapar 

barnet sin identitet, det är utifrån den som barnet förstår vem han/hon är eller ska bli. Barn 

skapar en livsviktig relation med sina föräldrar och är lojal med dem. Ett gott samarbete med 

föräldrarna gör det möjligt att påverka barnets hälsa (Fred, 2005). En gemensam 

livsstilsförändring i hela familjen leder till en ökad motivation hos barnen eftersom de då inte 

blir ensamma i sin omställning (Reinehr, 2011).  

 

Föräldrarna bör förses med lämplig utbildning och bör även förses med kunskap om 

samspelet av de genetiska förutsättningarna, miljön runt barnet och familjesamspelet när det 

kommer till barns övervikt. Effektiva råd och rekommendationer kan ändra föräldrarnas syn 

på problematiken. En viktig del av skolsköterskans arbete är att utveckla föräldrarnas 

färdigheter och attityd till en hälsosam syn, livsstil och kroppsuppfattning då föräldrarna är 

ansvariga för att skapa en trygg och hälsosam miljö för sina barn (Golan & Crow, 2004). 

Harbaugh et al. (2007) anser att ansvaret ligger hos föräldrarna då barnet själv inte är 

medvetet eller inser överviktsproblemet (a.a). Föräldrar måste prata med sina barn om mat- 
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och motionsvanor samt försöka uppmuntra och tillsammans ta itu med övervikt och 

förebyggande frågor (Borra et al., 2003).  

 

Skolsköterskans roll 

Genom sin profession har skolsköterskan goda kunskaper om vad som främjar och hotar 

barns hälsa och utveckling. Omvårdnadsarbetet sker utifrån ett helhetsperspektiv och är en 

viktig aspekt i samhällets folkhälsoarbete. Skolsköterskan bör aktivt medverka i det 

hälsopedagogiska arbetet i skolan genom att följa kunskapsutvecklingen på området och 

använda ny evidensbaserad metodik för framgångsrika insatser. Såväl elever och skolans 

övriga personal som vårdnadshavare är målgrupper för arbetet (Socialstyrelsen, 2004).  

 

Att verka för sunda levnadsvanor kan genomföras på olika sätt av skolsköterskan t.ex. vid 

individuella kontakter, i gruppverksamhet och/eller som generella insatser riktade till alla 

elever i viss ålder eller på en viss skola. Hälsosamtal har av skolsköterskorna utvecklats till en 

särskild arbetsform med en stödjande och hälsofrämjande inriktning med utgångspunkt i 

individens starka och svaga sidor. En avsikt med samtalen är att få eleven att tänka på ett nytt 

sätt för att kunna se samband mellan eventuella hälsoproblem och den egna livssituationen. 

Att få en professionell vuxens uppmärksamhet i angelägna frågor är viktigt för ett barn. Ett 

individuellt samtal ger möjligheter till hälsoundervisning som är anpassad till individen 

(Socialstyrelsen, 2004). Enligt Huus, Brekke, Ludvigsson och Ludvigsson (2009) kan det 

dock vara svårt att som skolsköterska ta upp överviktsproblemet hos barnet med familjen. 

Övervikt och fetma är ett känsligt ämne och föräldrarna kan uppleva det som att 

skolsköterskan kritiserar deras föräldraskap. Denna studie kan leda till att skolsköterskorna får 

bättre redskap att samtala med föräldrar till barn med övervikt och fetma. Vilket därmed kan 

leda till ett förbättrat preventivt arbete mot övervikt och fetma i skolhälsovården. Syftet med 

denna studie är att beskriva skolsköterskors upplevelser av att samtala om 

livsstilsförändringar med föräldrar till överviktiga och feta barn. 
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Metod 

Design 

Studien genomfördes med en kvalitativ ansats eftersom dess syfte var att belysa 

skolsköterskors upplevelser av att samtala om livsstilsförändringar med föräldrar till 

överviktiga och feta barn. Enligt Polit och Beck (2004) är det en metod som fokuserar på 

beskrivning, tolkning och förståelse. Data samlades in med semi-struktuerande intervjuer (jfr. 

Kvale & Brinkman, 2009) som sedan analyserades med kvalitativ innehållsanalys inspirerad 

av Graneheim och Lundman (2004). 

 

Deltagare  

Ett bekvämlighetsurval genomfördes för att rekrytera deltagare till denna studie. En sådan 

urvalsmetod innebär att deltagare väljs utifrån tillgänglighet och geografisk närhet (Polit & 

Beck, 2008). Inklusionskriterier för urvalet var att deltagarna skulle vara legitimerade 

sjuksköterskor och anställda som skolsköterskor. De skulle ha sin arbetsplats i grundskolans 

skolhälsovård och ansvara för elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolsköterskorna skulle 

ha minst två års erfarenhet att arbeta i skolhälsovården med möten och samtal med 

överviktiga och feta barn samt deras föräldrar. Totalt deltog nio skolsköterskor i studien. 

 
Procedur 

En skriftlig och muntlig kontakt med områdescheferna på de utvalda skolorna (Bilaga 2) i två 

medelstora städer i Norrland etablerades för att få medgivande till att utföra denna studie 

inom skolhälsovården. Efter ett medgivande av områdescheferna skickades ett 

informationsbrev (Bilaga 3) och förfrågan om deltagande via mail till skolsköterskorna. 

Brevet innehöll information om studiens syfte, frivilligheten att delta i studien, möjligheten att 

avbryta deltagandet samt att konfidentialitet garanterades. Skolsköterskor som lämnade sitt 

skriftliga/muntliga samtycke till att delta i studien kontaktades via telefon för att bestämma tid 

och plats för genomförandet av intervjun. 

 

Datainsamling 

Data samlades in med semistruktuerande intervjuer vilket gav spontana och rika 

beskrivningar av vad intervjupersonerna upplevde som viktigt (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Enligt Trost (2010) har semistrukturerade intervjuer två karaktärer. Den första karaktären är 

fokus på ett specifikt område via följdfrågor kring intervjuämnet. Den andra karaktären är 
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möjligheten till öppna svar. Med detta menas att informanterna har möjlighet att besvara 

frågorna fritt utan några svarsalternativ som tillämpats i strukturerade intervjuer (a.a). En 

intervjuguide (Bilaga 4) utarbetades som stöd för att säkerställa att samma information 

samlades in hos alla deltagare (Dahlberg, 1997). Följdfrågor ställdes utifrån svaren för att få 

en fördjupad information som till exempel ”Kan du berätta något mer vad du menar med…P 

Målet med frågorna var att skapa ytterligare beskrivningar om informanternas upplevelser av 

att samtala med föräldrar till överviktiga och feta barn. Intervjuerna genomfördes individuellt 

och pågick under 20 till 45 minuter. De spelades in på diktafon och transkriberades därefter 

ordagrant. 

 

Analysmetod 

Som analysmetod användes kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats inspirerad av 

Graneheim och Lundman (2004). Manifest analys innebär att texten har tolkats utifrån det 

synliga och uppenbara, till skillnad från latent analys som försöker hitta en underliggande 

mening. Först läste författarna igenom alla intervjuer för att få en bild av helheten. Sedan 

identifierade författarna var för sig meningsbärande enheter som svarade mot syftet ur 

innehållet. Författarna diskuterade meningsenheterna för att kontrollera att de motsvarade 

syftet. En meningsbärande enhet utgörs av ord, meningar eller delar av stycken som svarar på 

syftet med studien. Därefter delade författarna in varje enskild intervju i meningsbärande 

enheter. Nästa steg var att kondensera de meningsbärande enheterna utan att ändra kärnan i 

innehållet. Textenheter som beskrev likartade upplevelser kodades för att sedan kategoriseras. 

Kvalitativ innehållsanalys innebar att textenheter som hade samma betydelse sammanfördes 

till kategorier. I kategoriseringen sammanfördes textenheter som beskrev liknande upplevelser 

i flera steg. Författarna kategoriserade i flera steg tills fler kategorier inte kunde sammanföras. 

Kvar blev fyra kategorier som lästes igenom noggrant av båda författare. Brödtext skrevs 

utifrån de olika kategoriernas innehåll och illustrerades med citat. Under arbetets gång var 

författarna noggranna med att gå tillbaka till ursprungsmaterialet för att inte förlora innehåll 

och säkerställa trovärdigheten (Polit & Beck, 2004).  
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Tabell 1: Exempel på meningsbärande enhet, kondenserad meningsenhet, kod, kategori. 

Meningssenhet Kondensering Kod Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 

4 

Har man mer 

socialt enkla 

familjer så är 

ju kunskaperna 

kring nyttig 

och näringsrik 

kost mycket 

sämre hos 

dem. 

Sämre 

kunskaper 

kring kost 

hos socialt 

enkla 

familjer. 

Bristande 

kunskap 

Socialt 

enkla 

familjer 

har 

bristande 

kunskap 

om kost. 

Föräldrar i 

socialt 

enkla 

familjer 

har 

bristande 

kunskap. 

Socialt 

utsatta 

föräldrar 

har 

bristande 

kunskap 

och 

svårigheter 

att omsätta 

kunskap 

Att möta 

föräldrar 

som 

förnekar 

barnets 

övervikt 

 

Etiska överväganden 

Innan studien påbörjades gjordes en forskningsetisk prövning som godkändes av etiska 

gruppen, Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. Deltagarna garanterades 

konfidentialitet och inga personuppgifter eller arbetsplats uppgavs någon gång under studiens 

tid. För att författarna skulle få ett informerat samtycke från deltagarna informerades 

skolsköterskorna om syftet och metoden skriftligt via mail (Bilaga 3) och muntligt vid 

intervjutillfället. De informerades även om att deltagandet var frivilligt, att de hade rätt att 

avbryta när som helst under studien samt att materialet inte skulle användas till annat än 

studiens syfte (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Författarna reflekterade över studiens risker mot dess nytta och kom fram till att 

nyttoaspekterna med studien övervägde. Risken fanns att ämnet var känsligt för deltagarna 

och att det skulle kunna uppstå situationer under intervjun som kunde vara känslomässigt 

svåra att hantera för deltagarna till exempel övervikt i familj eller bland nära vänner. 

Författarna var beredda att omedelbart avbryta intervjun om en sådan situation skulle uppstå. 

Beredskap fanns att erbjuda deltagaren stöd och hjälp där deltagaren kunde få ställa frågor 

och reflektera över det inträffade. 
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Resultat 

Analysen resulterade i fyra kategorier (Tabell 2) som presenteras med text och illustreras med 

citat från intervjuerna.  

 

Tabell 2: Översikt över kategorier (n=4)  

Kategori 

Positiva möten med medvetna föräldrar som vill ha hjälp 

Svåra möten där det är svårt att nå fram 

Betydelsen av en tillitsfull relation 

Betydelsen av att ha redskap och resurser i samtalen 

 

Positiva möten med medvetna föräldrar som vill ha hjälp 

Skolsköterskorna i studien upplevde att föräldrarna var medvetna om barnets övervikt och vad 

som behövde ändras i familjens livsstil vilket underlättade att samtala med dem. Föräldrarna 

var tacksamma och glada till att skolsköterskan informerade och samtalade med dem om 

barnets övervikt och om livsstilsförändringar. En skolsköterska framhöll att ingen förälder 

hade blivit arg, stött eller kränkt i samtalet. Skolsköterskor upplevde snarare att föräldrarna 

var mottagliga och ville ha hjälp med barnets övervikt. 

 

”De allra flesta blir glad när man säger att barnet ligger lite väl högt i 
tillväxtkurvan, jag har sett det själv vi har tänkt på det hemma och skulle 
vilja ha hjälp”                                            (Skolsköterska A) 
 

Skolsköterskorna upplevde att en del av föräldrarna kände en maktlöshet över att de inte 

lyckats medvetandegöra barnet till förutsättning för en livsstilsförändring. Skolsköterskorna 

upplevde trots detta att föräldrar hade god kunskap om vilken kost som var nyttig och hur 

viktigt det var för barnen att vara fysiskt aktiva. Föräldrarna var medvetna om att övervikt var 

hälsofarligt och kunde ge diabetes samt hjärt och kärlsjukdomar i framtiden. Skolsköterskor 

upplevde dock att föräldrar inte visste hur de skulle gå tillväga för att motivera barnet. 

Skolsköterskorna ansåg att ett matbeteende som blivit ett problem i familjen behövde 

bearbetas på lång sikt genom flera samtal. De upplevde även att föräldrarna vill sitt barns 

bästa, speciellt de föräldrar som varit överviktiga själva. 
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 ”De ser riskerna längre fram och tänker att det här är inte bra för mitt 
 barn det blir för tungt för knäna, det blir för tungt för fotleden, man 
 kanske hamnar i en diabetessituation så småningom” 
                                     (Skolsköterska I) 

 

Svåra möten där det är svårt att nå fram 

Skolsköterskorna upplevde att samtalen med föräldrar som förnekade barnets övervikt var 

bland de svåraste samtalen de genomförde. Vidare upplevde skolsköterskor att det var svårare 

att samtala om övervikt om föräldrarna själva var överviktiga. De upplevde då att de indirekt 

kritiserade föräldrarnas livsstil som vuxna personer. Skolsköterskor hade erfarenhet av att 

föräldrar kände sig skuldbelagda och misslyckade som föräldrar och därför inte ville prata om 

barnets övervikt. De pekades ju ut eftersom de var ansvariga för tillgängligheten till onyttig 

mat, godis, kakor och snacks.  

 

 ”Det är svårare att prata om övervikt när föräldrarna är stora om man 
 ser att de är överviktiga själva, då kommer tankar om att “Åh hur ska det 
 gå”                                                              (Skolsköterska E) 
 
Skolsköterskorna hade erfarenhet av att föräldrar blev förtvivlade och ledsna när de insåg hur 

illa det var med deras eget barns övervikt. Det fanns även föräldrar som reagerade med ilska 

och irritation och ansåg att skolsköterskor inte skulle lägga sig i. Skolsköterskor hade även 

erfarenhet av att möta föräldrar som förnekade barnets övervikt, inte såg problemet eller inte 

kände någon oro alls över barnets övervikt. De hade ett matbeteende i hemmet som inte gick 

att ändra på. Skolsköterskorna upplevde att dessa föräldrar ofta hade olika 

försvarsmekanismer. Föräldrarna skyllde ibland på ärftlighet, som att alla såg ut så i deras 

släkt eller att de hade en annorlunda ämnesomsättning, vilket var orsaken till barnens 

övervikt. 

 

Barn i familjer där föräldrar inte såg problemet med barnets övervikt åt oftare tomma kalorier 

och ingen riktig mat. Många åt inte tillagad mat till middag, utan det blev smörgås eller 

yoghurt när de kom hem från skolan. Skolsköterskor hade erfarenhet av att trots att många av 

de föräldrar som hade förmågan att ta till sig teoretisk kunskap ändå hade svårigheter att leva 

efter sin kunskap när det gällde kost och aktiviteter och att vara så sunda som de skulle vilja 

vara. Socialt utsatta föräldrar och föräldrar med kulturell bakgrund upplevdes vara svåra att nå 
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och hade sämre kunskap om nyttig kost och motion. Vilket kunde relateras till barnets 

övervikt. Skolsköterskor upplevde i samtalet med föräldrarna att det framkom att de inte 

orkade leva sunt när det gällde kost och motion på grund av tidsbrist. Det visade sig ofta i 

samtalet med föräldrarna att båda förvärvsarbetade, hade en stressig tillvaro och kände sig 

pressade av tiden. Barnen lämnades tidigt på skolan eller fritidshem och hade inte ätit frukost 

innan de lämnade hemmet.  

 
 ”Det behöver inte vara så att de ekonomiskt är fattiga men att de kanske 
 själva inte har så stora förmågor att ta tag i saker och söka kunskap och 
 hitta bättre alternativ och sådana saker” 

                   (Skolsköterska H) 

 

Skolsköterskor beskrev att det var svårt att nå föräldrar som var i konflikt med varandra. Det 

kunde vara föräldrar som var skilda och hade svårigheter att kommunicera med varandra eller 

att de anklagade varandra för barnets övervikt. Barnens matvanor kunde variera beroende på 

om de bodde hos mamma eller pappa. Det kunde även vara så att i en skilsmässa fanns det 

gränser när det gällde kosthållning hos den ena föräldern men inte hos den andra föräldern. 

Skolsköterskor upplevde ibland frustration och hopplöshet i samtalet när föräldrar inte gick att 

nå och inte ville ta emot hjälp. De upplevde även maktlöshet i samtalet om föräldrar försökte 

ändra kostvanor och locka barnen till aktivitet men inte fick något resultat. Skolsköterskor 

beskrev även att det var svårt att samtala om övervikt när barnet var närvarande i samtalet. 

Skolsköterskorna upplevde att de kränkte barnet genom att uttrycka att barnet inte dög. 

 

 “Det svåraste är när föräldrarna inte vill ta emot hjälp och det går flera 
 år för tänk om det är något medicinskt fel på barnet som gör att de går 
 upp i vikt. Det är frusterande...”                             (Skolsköterska A) 
 
Skolsköterskor beskrev att samtalen utfördes för barnets skull. Att fokusera på barnets 

välmående och att tänka på barnets bästa tänkbara utveckling var något som skolsköterskor 

upplevde underlättade samtalet. Skolsköterskor gav också uttryck att de hade en skyldighet att 

hjälpa barnet och att det därför var viktigt att de var bestämda och tydliga i samtalet när det 

gällde livsstilsförändringen hos barnet.  
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Betydelsen av en tillitsful relation 

Skolsköterskor upplevde att det var av stor betydelse att skapa en god relation i samtalet så att 

föräldrarna kunde känna sig delaktiga. För att tillsammans med föräldrarna kunna hjälpa 

barnet var det viktigt för skolsköterskor att både kunna skapa och ge trygghet, tillit och stöd 

dels genom telefonsamtal men också i själva mötet med barn och föräldrar. De upplevde även 

att det var viktigt att erbjuda föräldrar hjälp och att be om tillåtelse att hjälpa barnet med 

vikten. Samtalen om livsstilsförändringar underlättades oerhört om familjen initierade kontakt 

med skolsköterskan. Skolsköterskorna försökte hjälpa och inte stjälpa i situationen kring 

överviktsproblem, att ge råd och uppmuntran. En skolsköterska beskrev att det var 

betydelsefullt att vara lite överdrivet pedagogisk i samtalet genom att till exempel fråga om 

barnet tyckte om att åka längdskidor eller att sitta vid datorn, detta för att försöka närma sig 

problemet. 

 

 ”Jag brukar väl främst fråga dem hur det ser ut och hur de gör och vad de 
 äter och sådana grejer och om de själva har några tankar och funderingar 
 på... för att då får det vara som att de själva hittar en lösning och så kan 
 jag hellre hjälpa dem ytterligare så att de känner att de är en del i det hela 
 och inte att jag kommer med någon pekpinne och säger att ”nu måste du 
 börja” utan att de istället funderar...”                  (Skolsköterska H) 

 

Skolsköterskorna upplevde i mötet att dialogen var viktig med föräldrarna för att samtalet 

skulle bli lyckat. Det gällde att använda sig av en fingertoppskänsla och ödmjukhet när man 

samtalade med föräldrarna. Det var viktigt att inte peka ut barnet och tala om för föräldrarna 

hur de skulle göra med kost och motionsförslag, då fanns risken att föräldrarna satt med 

armarna i kors i samtalet och kanske till och med lämnade rummet och inte kom tillbaka. 

Samtalet skulle kännas betydelsefullt och ge en insikt i vilka möjligheter och resurser familjen 

hade. Skolsköterskor beskrev att de upplevde en rädsla att föräldrarna skulle uppfatta det som 

att man kritiserade föräldraskapet. De upplevde hur viktigt det var att vara lyhörd tillsammans 

med föräldrar i samtalet och att inte vara kränkande mot eller skuldbelägga föräldrarna. 

 

 “Man tänker oftast till en eller två gånger innan man ska formulera eller 
 framställa en livsstilsförändring eller samtala om övervikt för att inte 
 kliva någon på tårna”                                      (Skolsköterska B) 
 
Skolsköterskorna upplevde i samtalet med föräldrar att det ofta handlade om att försöka 

motivera dem till en livsstilsförändring. Att skapa insikt hos föräldrarna så att de kunde se 
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sambandet mellan livsstilen och resultatet av livsstilen. På så sätt upplevde skolsköterskor att 

de kunde hjälpa föräldrar att flytta fokus från sig själva till hur barnets livsstil påverkade 

kroppen, till exempel att barnet inte orkade delta i någon fritidsaktivitet på grund av 

övervikten. Skolsköterskor beskrev att föräldrar var viktiga för att skapa goda rutiner hos 

barnen, att de vuxna kunde stå på sig och säga nej till sitt barns tjat var av stor betydelse. Det 

var även viktigt att föräldrarna själv genomförde en livsstilsförändring för att i sin tur kunna 

underlätta för barnet. Skolsköterskor upplevde att föräldrars stöd till barnet var jätteviktigt för 

att genomföra en livsstilsförändring. Speciellt viktigt ansåg skolsköterskor att föräldrarnas 

stöd var när barnen var i de yngre åldrarna. 

 

Betydelsen av att ha redskap och resurser i samtalen 

Skolsköterskor beskrev att de hade utbildning i Motiverande samtal och upplevde att det var 

ett bra redskap att använda i samtal. Med hjälp av motiverande samtal försökte 

skolsköterskorna i första hand få föräldrar att se problemet själva innan råd och vägledning 

gavs. En del av skolsköterskorna hade även utbildning i Lösningsfokuserad metodik vilket de 

också beskrev som ett bra redskap till stöd i samtalet. Skolsköterskor uttryckte önskemål att 

gå utbildningar i samtalsmetodik för livsstilsförändringar eller andra utbildningar för att få 

lära sig mer om ämnet. Skolsköterskorna uttryckte att erfarenheten de fått genom åren, av att 

samtala med föräldrar om barns övervikt och livsstilsförändringar, var till stor hjälp i mötet 

med föräldrarna.  

 

 ”Jag använder ju motiverande samtal och lösningsfokuserad metodik och 
 jag tycker att det är som bra för då plockar man fram hos den enskilda... 
 alltså vad den kan ge för jag kan inte sitta och leverera, eller jag kan, men 
 jag tror inte att det har lika bra effekt”                       (Skolsköterska I) 
 
Skolsköterskor använde skolhälsovårdens vikt och längdkurva och upplevde att den var ett 

mycket bra redskap att samtala kring med föräldern. Vikt och längdkurvan beskrevs som ett 

stöd för att informera, diskutera och påvisa föräldrar hur det faktiskt såg ut med barnets 

viktutveckling, och som förberedelse inför samtalet. Skolsköterskor använde även 

tallriksmodellen för att ge kostråd om att äta varierat och i lämpliga proportioner. En del 

skolsköterskor använde olika broschyrer för att informera om kost och motion. Skolsköterskor 

beskrev att de ville ha mer material i form av både text och bilder att använda både som 

arbetsredskap och för att visa vid information om kost och motion. Skolsköterskorna erbjöd 

alla föräldrar med barn inom skolan ett hälsoprogram, enligt Socialstyrelsens riktlinjer för 
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skolhälsovård, för att kunna följa barnets hälsa. Vid olika tidpunkter utfördes hälsosamtalet 

under barnets uppväxt och det rörde hela familjens livsstil kring kost och motion. 

Skolsköterskorna använde hälsoprogrammet som stöd i dialogen med föräldrarna om 

relevanta frågor som rörde barnets hälsa. Något som skolsköterskorna saknade i 

hälsoprogrammet och som de efterlyste var konkreta åtgärder att erbjuda vid barnens 

övervikt. 

 

 ”Oftast så använder jag mig också av barnets tillväxtkurva där man kan 
 visa alltså rent praktiskt, konkret att ”så här ser det ut för ditt barn ” och 
 det är så här pass mycket mer än vad som är förväntat och då blir det ju 
 lite mer tydligt och vart det är vi vill med det hela” 
                                          (Skolsköterska D) 
 
Flertalet skolsköterskor upplevde att de inte hade resurser i form av tid och utrymme att följa 

upp och jobba vidare med samtal kring barnets övervikt vilket inte kändes tillfredsställande. 

Vidare upplevde skolsköterskor att de kände sig ensamma i sin roll eftersom de inte hade 

några skolsköterskekollegor ute på skolorna. De beskrev även att det var svårt att hålla sig 

uppdaterad på kunskap inom ämnet övervikt och fetma eftersom det finns så många olika 

områden i deras profession. 

 

“Samtidigt är det tråkigt att behöva erkänna att vi som skolsköterskor inte 
har den här tiden att lägga ner på ämnet”          (Skolsköterska A) 
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva skolsköterskors upplevelser av att samtala om 

livsstilsförändringar med föräldrar till överviktiga och feta barn. Analysarbetet resulterade i 

fyra kategorier. Positiva möten med medvetna föräldrar som vill ha hjälp, Svåra möten där 

det är svårt att nå fram, Betydelsen av en tillitsfull relation, Betydelsen av att ha redskap och 

resurser i samtalen. 

 

I resultatet framkom det att skolsköterskor upplevde att många föräldrar var medvetna om vad 

som behövde ändras i familjens livsstil och kände till att övervikt var hälsofarligt. 

Skolsköterskor upplevde att många föräldrar hade god kunskap om kost och aktiviteter, men 

att vissa föräldrar hade svårigheter att söka kunskap och att omsätta sin kunskap. Föräldrarna 

var positiva och tacksamma att skolsköterskan informerade dem om barnets övervikt. I en 

studie av Goodell, Pierce, Bravo och Ferris (2008) beskriver föräldrarna att de är medvetna 

om att problemet bör behandlas, men de uttrycker en osäkerhet i hur de skall omsätta sina 

kunskaper i praktiken. Föreliggande studie visade även att trots att föräldrar hade god kunskap 

om betydelsen av kost och motion orkade de inte genomföra det i vardagen. Tidsbrist ledde 

till att föräldrar blev stressade vilket ledde till att fysisk aktivitet och matvanor kom i andra 

hand. Enligt Arnesdotter, Olander och Ragneskog (2008) så handlar arbetet med barnets 

övervikt och fetma i skolan till en stor del om föräldrarna och deras egna resurser. Det är av 

stor vikt att skolsköterskorna fokuserar på resurser och styrkor som finns i familjen för att 

kunna göra hälsosamma val i nuet och i framtiden. 

 

Resultatet i föreliggande studie visade även att skolsköterskor ibland mötte föräldrar som 

förnekade barnets övervikt och inte såg det som något problem eller föräldrar som reagerade 

med ilska när skolsköterskorna tog upp problemet. Utifrån detta kunde skolsköterskorna dra 

slutsatser som att föräldrarna innerst inne visste, att det fanns en medvetenhet hos föräldrarna. 

I en studie av Mikhailovich och Morrison (2007) framkom det att den viktigaste faktorn som 

ökade svårighetsgraden i samtalet var känslan hos föräldrarna. Föräldrar kunde bli arga och  

chockade när de fick information barnets vikt. Skolsköterskorna i föreliggande studie beskrev 

att det var vanligt att föräldrar kände skuld och misslyckande över barnets övervikt och en 

maktlöshet när de inte visste hur de skulle motivera barnet till en livsstilförändring. Regber, 

Berg-Kelly och Mårild (2007) visade att föräldrar ofta kände skuld över att deras barn led av 

fetma, oroade sig för barnens hälsa och kände att de tappat kontrollen. Enligt Lindelöf (2005) 
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finns variationer mellan hur olika föräldrar upplever de risker som övervikt och fetma medför. 

Vissa föräldrar är mycket oroliga över barnets fetma och har förståelse för de hälsorisker som 

finns medan andra familjer inte anser att det är något problem och förklarar fetman som ett 

resultat av olika faktorer som inte kan relateras till kost eller fysisk aktivitet. I en studie av 

Tyler och Horner (2008) framkom det att när barnets vikt har uppmärksammats inleds arbetet 

med att skapa livsstilsförändringar med föräldrarna. Vi anser att det är viktigt att 

skolsköterskor uppmärksammar föräldrarna på barnets övervikt samt stödjer och informerar 

föräldrarna så de känner att de återfår kontrollen och kan motivera barnet till en 

livsstilsförändring. 

 

Skolsköterskorna i föreliggande studie upplevde att föräldrar med kulturell bakgrund och 

skilda föräldrar var svåra att nå och att det kunde finnas konflikter mellan skilda föräldrar. 

Enligt Mikhailovich och Morrison (2007) är det viktigt för skolsköterskan att vara medveten 

om och ta hänsyn till föräldrars socioekonomiska situation eftersom det finns en koppling 

mellan barns vikt och föräldrarnas socioekonomiska grupptillhörighet och utbildningsnivå. I 

en studie av Steele et al. (2011) beskrivs familjen som ett av de största hindren för 

skolsköterskor som arbetar med överviktiga barn. Hindren kunde bestå av komplicerade 

familjesituationer, brist på motivation samt begränsat med tid eller resurser. Studier 

(Edvardsson et al., 2009; Rich et al., 2005; Sherry et al., 2004; Steele et al. (2011); Young-

Hyman, Herman, Scott & Schlundt, 2000) visar även att sjuksköterskor upplevde hinder då 

barn och föräldrar kom från en annan kultur än deras egen. Det kunde handla om problem att 

kommunicera på grund av språket eller att synen på mat och övervikt skiljde sig åt. I vissa 

kulturer är det acceptabelt och fint att vara överviktig. Detta anser vi vara betydelsefullt för 

skolsköterskor att känna till eftersom vi nu lever i ett mångkulturellt land och möter familjer 

från flera olika länder och överviktsproblematiken finns i många kulturer. Studier 

(Magnusson, 2011; Mikhailovich & Morrison, 2007) visar att skolsköterskorna bör bli bättre 

på att tillämpa kommunikationen, att utveckla förebyggande interventioner samt samarbeta 

med tolkar och kontaktpersoner till invandrare och flyktingar. Detta skulle kunna tillföra ökad 

kunskap om kost och motion till familjer från ett mångkulturellt land.  

 

I resultatet framkom det att skolsköterskorna i föreliggande studie upplevde att det var viktigt 

att skapa en tillitsfull relation till föräldrar och att vara lyhörd. Enligt Mikhailovich och 

Morrison (2007) bör skolsköterskan vara trygg och omsorgsfull, ge gott om tid för frågor, 
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uppskatta barnet och respektera föräldrar. Edvardsson et al. (2009) visade att i en trygg 

vårdrelation har sjuksköterskan den bästa möjligheten att stödja föräldrarna. Vårdrelationen är 

en viktig förutsättning för föräldrarna och barnens hälsa. Om skolsköterskan skapar sig en god 

grund för föräldrarnas och familjens situation, genom att förstå föräldrars erfarenheter, gynnas 

hela vårdrelationen och därmed både föräldrarnas välbefinnande samt barnens framtida hälsa.  

 

Skolsköterskorna i föreliggande studie upplevde att det var viktigt att motivera föräldrar till 

att genomföra en livsstilsförändring. Skolsköterskorna ansåg att det var viktigt att de var 

öppna och närvarande i relationen för att kunna stödja föräldrarna och barnen till att skapa 

goda rutiner i en livsstilsförändring. I studier (Crawford, Timperio, Telford, & Salmon, 2005; 

Magnusson, Kjellgren & Winkvist, 2010; Regber et al., 2007) visades vikten av att 

skolsköterskor kunde stödja föräldrar i samtalet genom ett visat intresse av familjens vardag 

och erfarenheter då deras deltagande var viktigt för barnens livsstilsförändring. Resultatet i 

föreliggande studie visade även att skolsköterskor upplevde att det var viktigt att bjuda in till 

delaktighet och att erbjuda hjälp. Enligt Tyler och Horner (2008) är det genom samarbete som 

föräldrar och barn blir aktiva i sitt arbete för att uppnå livsstilsförändringar. Enligt Edmunds 

(2008) är det föräldrarna som har det största ansvaret för ett barns fetma och i det behöver de 

stöd och hjälp. En studie (Resnicow, Davis & Rollnick, 2006) framkom det att i lägre åldrar 

hos barnet bör det vara föräldern som motiveras till förändringen och barnet ska inkluderas 

först när det blivit lite äldre. Enligt Golan och Crow (2004) får barnen det mesta av sin 

kunskap om kost av föräldrarna. Det är föräldrarnas uppgift att välja ut en näringsrik kost till 

sina barn och se till att de rör sig varje dag. Skolsköterskor bör arbeta för att informera och 

undervisa föräldrar om vikten av bra kost och aktivitet, och även upplysa föräldrarna om 

vilken stor roll de spelar för sitt barns viktutveckling. Resultatet i en studie av Barlow och 

Dietz (2002) visade att de skolsköterskor som kunde motivera föräldrar och guida dessa i 

gränssättning mot barnen lyckades bäst med att hjälpa familjerna med överviktsproblemet. 

Gränssättningen handlade om att bestämma vad som skulle köpas hem och ställas fram till 

måltiderna samt observera barnets matintag. Enligt Golan och Crow (2004) är rutiner som 

föräldrarna skapar kring till exempel matvanor är avgörande för om barnet får en hälsosam 

livsstil. Rutiner kan handla om hur situationen ser ut vid måltider. Familjer som äter 

tillsammans och skapar en positiv miljö vid måltiden tenderar att äta mer näringsrikt. Vi anser 

att det är viktigt att skolsköterskor informerar föräldrarna om hur viktiga de är för att barnet 
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ska kunna uppnå en livsstilsförändring. Det är även viktigt att motivera  och stödja föräldrar 

samt undervisa om sunda levnadsvanor eftersom de är nyckelpersoner i barnets tillvaro. 

 

Resultatet i föreliggande studie visade att samtalen upplevdes svårast om föräldrarna också 

var överviktiga eftersom skolsköterskor då upplevde att de kritiserade föräldrarna. Studier 

(Edvardsson et al., 2009; Mikhailovich & Morrison, 2007) visar att problemet blir mer 

komplext när föräldrarna också är överviktiga. Enligt Steele et al. (2011) finns en rädsla för 

att föräldrarna skulle uppfatta information om barnets övervikt som ett personligt påhopp. 

Enligt föreliggande studie så upplevde skolsköterskor att samtalet med föräldrarna 

underlättades om de fokuserade på barnet och för barnets hälsas skull. Enligt Howard (2007) 

handlar de stödjande samtalen om att få med sig föräldrarna för barnens bästa.  

 

I intervjustudien framkom det att skolsköterskor upplevde det svårt att samtala om barnet var 

närvarande vid samtalet eftersom det fanns en rädsla att kränka barnet. I studien av Walker et 

al., (2007) upplevde skolsköterskorna att diskussionen om ett sådant känsligt ämne som 

barnets vikt var ett problem. Relationen mellan skolsköterskan och barnet kunde bli lidande 

om skolsköterskans val av ord upplevdes som stötande. Skolsköterskorna i föreliggande 

studie upplevde att det var viktigt att ha ett tydligt och ödmjukt förhållningssätt. De 

efterfrågade utbildning i samtalsmetodik för att lära sig mer om att samtala om 

livsstilsförändringar. Studier (Edvardsson et al., 2009; Mikhailovich & Morrison, 2007; 

Walker et. al., 2007) visar att skolsöterskans samtal angående övervikt är ett svårt och känsligt 

ämne och att det är viktigt vilka ord som skolsköterskorna väljer i samtalet. Termer som ”fet”, 

”fetma” och ”övervikt” kan ha en negativ påverkan och bör bara användas om det känns bra 

för både barnet och föräldrarna. Termer som hälsosam vikt, friskare, lättare, tyngre, större vid 

beskrivning av viktstatus är att föredra. Även uttryck som önskvärt tillstånd eller tillstånd av 

att vara överviktig är lämpliga (Chadwick, Sacher & Swain, 2008; Mikhailovich & Morrison, 

2007). Mikhailovich och Morrison (2007) belyser även betydelsen av skolsköterskans 

kommunikativa förmåga, att kunna kommunicera med föräldrar. Fossum (2003) beskriver den 

patientcentrerade kommunikationen som ett möte baserat på ömsesidigt förtroende och 

respekt, en möjlighet att öka patientens autonomi, en god relation och en holistisk bild av 

patienten och patientens livsvärld. Patientcentrerad kommunikation är något som 

skolsköterskor kan använda för att skapa god kommunikation i samtal med föräldrar om 

livsstilsförändringar. 
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Det motiverande samtalet upplevdes av skolsköterskorna i föreliggande studie som ett bra 

verktyg att använda i kontakten med överviktiga barn och deras föräldrar. Liknande resultat 

har framkommit i studier (Walker et. al., 2008; Schwarz et. al., 2007; Kirk, Scott & Daniels, 

2005) där motiverande samtal anses vara ett bra hjälpmedel för skolsköterskor i det 

hälsofrämjande arbetet eller vid behandling av barn med övervikt och fetma. Motiverande 

samtal har som syfte att öka motivationen genom öppna frågor, speglingar och 

sammanfattningar som leder till reflektion (Barth & Näsholm, 2006). Resultatet i föreliggande 

studie visar även att skolsköterskor upplevde att lösningsfokuserad metodik var ett bra 

verktyg att använda sig av i viktsamtal. Bowles, Mackintosh och Torn (2001) undersökte hur 

kommunikationen förändrades då sjuksköterskor gick en utbildning i Solution-focused brief 

therapy som innebär att strukturera samtalet och fokusera på att patienten själv kan lösa 

problemen genom att sätta upp mål. Resultatet i den studien visade att sjuksköterskorna kände 

att kompetensen och säkerheten i kommunikationen ökade och känslan av otillräcklighet och 

psykologisk stress minskades efter utbildningen.  

 

Skolsköterskor upplevde att de inte hade tid och utrymme att följa upp och jobba vidare med 

samtal kring barnets övervikt och att följa med i kunskapsutvecklingen om övervikt och 

fetma. Studier (Walker et. al., 2007; Croghan, Johnson, & Aveyard, 2004) visade att 

skolsköterskor upplevde att de inte hade den tid som behövdes för att hjälpa barn med 

övervikt. Studier (Nauta, Byrne och Wesley, 2009; Walker et al., 2007) visar även att 

skolsköterskor saknar kunskaper och resurser samt bra riktlinjer och utbildningar i arbetet 

med övervikt och fetma. För att skolsköterskor ska ha möjlighet att upprätthålla och utveckla 

det hälsofrämjande arbetet kring fetma och övervikt i skolhälsovården anser vi att det är det är 

viktigt att de får tillgång till resurser och möjlighet att uppdatera sina kunskaper i ämnet. 

Tillgång till resurser och kunskapsutveckling är något som vi också anser är av betydelse för 

att som skolsköterska kunna skapa ett bra samtal med föräldrar om livsstilsförändringar.   

 

 

 

 

 

 



21 

Metoddiskussion 

Författarna intervjuade nio skolsköterskor som arbetade i grundskolans skolhälsovård inom 

förskoleklass till årskurs 6. Skolsköterskorna skulle ha minst två års erfarenhet av att arbeta i 

skolhälsovården. Detta för att de skulle ha erfarenhet av att möta överviktiga och feta barn 

samt deras föräldrar. Antal skolsköterskor som kontaktades via mail och sedan muntligt var 

totalt 10 stycken. En skolsköterska tackade nej varav nio skolsköterskor till sist deltog. 

Intervjuerna var olika innehållsrika men ansågs innehålla tillräckligt med information för att 

ge svar på studiens syfte. En kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats enligt Graneheim 

och Lundman (2004) har använts för att analysera materialet. Vid analysarbetet var det viktigt 

att vara textnära för att inte tappa textens kontext och författarna återgick därför till 

ursprungsmaterialet under hela analysprocessen. Vid kategoriseringen var det viktigt att inte 

gå för fort fram för att inte tappa text (jmf. Graneheim & Lundman, 2004). Innehållsanalysen 

var tidskrävande men gav en fullständig blick över resultatet. Författarna hade illustrerat 

kategorierna med citat från intervjuerna vilket ökade bekräftbarheten/trovärdigheten i studien. 

Citat illustrerar människors verkliga upplevelser vilket hjälper läsaren att förstå hur 

författaren kommit fram till resultaten (Holloway & Wheeler, 2002). 

 

Författarna har i flera seminarier diskuterat analysprocessen i syfte att öka trovärdigheten. 

Studiens överförbarhet är då stärkt. Resultaten överensstämmer med andra studier om 

skolsköterskors upplevelser och erfarenheter. Författarna valde att spela in intervjuerna vilket 

gav författarna möjlighet att lyssna på intervjupersonen och dennes svar istället för att försöka 

skriva ner och komma ihåg allt vad som sades (Kvale & Brinkman, 2009). Majoriteten av 

intervjuerna genomfördes på skolsköterskornas arbetsplats varav störande moment kunde 

förekomma såsom telefoner som ringde eller elever som behövde hjälp. I samband med att 

skolsköterskorna under några intervjuer blev avbrutna, på grund av att telefonen ringde eller 

att en elev kom in, kan de ha tappat koncentrationen. Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

data i kvalitativa intervjuer bygger mycket på lyhördhet och färdigheter som intervjuaren har. 

Författarna var medvetna om den miljö som intervjuerna genomfördes i och var också 

beredda på att intervjuerna kunde bli avbrutna. Vid dessa tillfällen upprepade författarna den 

öppna frågan igen för att på så sätt försöka fånga koncentrationen hos skolsköterskan. Det går 

inte att utesluta att det kan ha påverkat mängden av data och intervjuernas längd.  
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Som människor kan vi aldrig vara helt objektiva, både tidigare erfarenheter och förväntningar 

påverkar hur vi uppfattar något. För att kunna tillägna sig ny kunskap måste man reflektera 

över sin förförståelse, våga ifrågasätta den och kanske överge den (Wiklund, 2003). 

Författarna har inte kommit i kontakt med skolsköterskans arbete inom sin yrkeskarriär och 

har inte heller haft någon verksamhetsförlagd utbildning i skolhälsovården. Båda författarna 

har barn i skolåldern och har på det sättet varit i kontakt med skolhälsovården. Då författarna 

har relativt liten erfarenhet av skolhälsovård tror författarna inte att vår förförståelse påverkat 

resultatet. Båda författarna var dock teoretiskt pålästa om skolsköterskans hälsofrämjande 

arbete.  

 
Slutsats 
 
Vårt resultat bekräftar tidigare forskning om hur betydelsefullt skolsköterskans samarbete 

med föräldrar är för att barnet ska kunna genomföra en livsstilsförändring. Skolsköterskor 

upplever att det är komplext att samtala om livsstilsförändringar med föräldrar till överviktiga 

och feta barn. De situationer där föräldrarna är positiva, medvetna och vill ha hjälp med 

barnets övervikt är lätta samtal. I möten med föräldrar som har en annan kulturell bakgrund 

och som förnekar barnets övervikt är det svårt att nå fram med budskapet i samtalet. 

Skolsköterskors brist på tid och åtgärder är även något som försvårar samtalet. Motiverande 

samtal och lösningsfokuserad metodik upplevs väldigt betydelsefullt i samtalet. Det är av stor 

betydelse att skolsköterskor har möjlighet till kompetensutveckling och att följa med i 

kunskapsutvecklingen. Detta i form av utbildning i ämnet övervikt och fetma samt i 

samtalsmetodik. Skolsköterskor behöver tillgång till resurser och tid för att på bästa sätt 

kunna arbeta hälsofrämjande och förebyggande mot övervikt och fetma i skolhälsovården.  

 

Skolsköterskor ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom att bland annat verka för 

livsstilsförändringar varav studieresultatet bör kunna överföras till skolhälsovården i övriga 

Sverige. Författarna har genom föreliggande studie erhållit ökad förståelse och en mer 

klargörande bild hur skolsköterskor upplever att samtala med föräldrar till överviktiga och 

feta barn. Studien möjliggör ökad medvetenhet och reflektion angående att samtala kring det 

svåra och känsliga ämnet övervikt och kan bidra till kvalitets och utvecklingsarbete i 

skolhälsovården. 
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Fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant med fortsatt forskning om skolsköterskors upplevelser av att 

samtala om livsstilsförändringar med föräldrar till barn med övervikt och fetma där familjerna 

kommer från olika kulturer och olika socioekonomiska förhållanden. Det är även av intresse 

att studera föräldrars upplevelser av skolsköterskors samtal om livsstilsförändringar vid barns 

övervikt, detta för att uppnå en förståelse för hur föräldrar upplever skolsköterskors 

bemötande och stöd i hälsosamtalet. 
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Bilaga 1. 

Tabell 1. Gränser för övervikt och fetma enligt Iso-BMI.         
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Bilaga 2. 

Information till skolområdeschef 

 
Vi studerar på specialist sjuksköterskeprogrammet med inriktning distriktsvård vid 

Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. Under våren kommer vi 

genomföra ett examensarbete med en studie där vi vill intervjua skolsköterskor inom 

skolhälsovård i två medelstora städer i Norrland. Vårt syfte med studien är att beskriva 

skolsköterskors upplevelser av att samtala om livsstilsförändringar med föräldrar till 

överviktiga och feta barn.  

 

Intervjuerna beräknas ta 45-60 min och genomförs efter överenskommelse med vederbörande. 

Deltagandet är frivilligt och informanten får när som helst avbryta sitt deltagande i studien. Vi 

planerar utföra intervjuerna under maj månad. 

 

Har du frågor angående studien kontakta någon av nedanstående personer. 

 

 

 

Veronica Vikman                             Jenny Åman                            Inger Lindberg (handledare) 

Leg. Sjuksköterska                           Leg. Sjuksköterska                 Univ.lektor, fil.dr. Luleå 

tekniska universitet 

vervik-1@student.ltu.se jenhma-1@student.ltu.se inger.lindberg@ltu.se 

0738-169179                                    070-3382795                            0920/493801 
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Bilaga 3. 

Förfrågan om medverkan i forskningsstudie. 
 
Skolsköterskan har en viktig uppgift i prevention och behandling av övervikt och fetma. Om 

skolsköterskan verkar för sunda levnadsvanor och samarbetar med övrig elevvårdspersonal, 

skolans pedagogiska personal och med föräldrar kan elevernas psykiska och kroppsliga hälsa 

bevaras eller förbättras. Syfte med studien är att beskriva skolsköterskors upplevelser av att 

samtala om livsstilsförändringar med föräldrar till överviktiga och feta barn. 

 

Med denna information tillfrågas du om deltagande i en intervju studie. Intervjun planeras att 

genomföras under veckorna v.21-22. De beräknas ta 45-60 min och kommer att spelas in på 

ljudfil. All medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagandeutan att 

uppge något skäl. Resultatet av studien kommer att redovisas utan att din identitet avslöjas. 

Efter att du hört av Dig kontaktar vi dig och bokar en tid som passar.  

 

Intervjustudien är ett examensarbete och ingår i specialistutbildningen till distriktssköterskor 

och kommer att publiceras via länken: http://epubl.ltu.se på Luleå tekniska universitets 

hemsida. 

 

Har du frågor angående studien kontakta någon av nedanstående personer. 

 

 

 

Veronica Vikman                             Jenny Åman                            Inger Lindberg (handledare) 

Leg. Sjuksköterska                           Leg. Sjuksköterska                 Univ.lektor, fil.dr. Luleå 

tekniska universitet 

vervik-1@student.ltu.se jenhma-1@student.ltu.se inger.lindberg@ltu.se 

0738-169179                                    070-3382795                            0920/493801 
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Bilaga 4. 

Intervjuguide 

1. Vill du berätta hur du upplever att samtala om övervikt och livsstilsförändringar med  

 föräldrar till barn med övervikt och fetma? 

 Följdfråga: Hur går du tillväga? 

2. Vill du beskriva vilka reaktioner har du stött på hos föräldrarna i samband med att 

 deras barn är överviktigt? 

3. Vilken utbildning/träning har du för att hålla dessa samtal? 

4. Vilket stöd har du av skolan för att hålla dessa samtal? 

5. Hur uppfattar du föräldrarnas kunskaper om kost, livsstil, fysiska aktivitet? 

6. Hur känner du inför att samtala om övervikt med föräldrar? 

7. Finns det något hjälpmedel du skulle vilja använda dig av när du samtalar om övervikt 

 med föräldrar? Om ja, vad i så fall? 

8. Har du något att tillägga innan vi avslutar intervjun? 


