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SAMMANFATTNING  

Ohälsosamma levnadsvanor bland barn och ungdomar är ett folkhälsoproblem. Ett av 

skolhälsovårdens uppdrag är att verka för sunda levnadsvanor hos eleverna. Syftet med 

studien var att undersöka skolhälsopersonalens upplevelser av att främja sunda levnadsvanor 

hos skolbarn i 6-10 års ålder vid kommunala grundskolor i Västerås Stad. En kvalitativ 

studiedesign valdes för att uppnå syftet. Datainsamlingen skedde genom sex individuella 

semistrukturerade intervjuer med skolhälsovårdens personal och en manifest innehållsanalys 

tillämpades för att analysera insamlad data. Resultatet visade att samverkan mellan olika 

aktörer mot ett gemensamt mål samt en individbaserat arbetsmetod ansågs vara centrala 

förutsättningar för skolhälsopersonalen för att främja sunda levnadsvanor hos elever. 

Ojämlik resursfördelning, brist på kompetens hos skolsköterskor samt brist på effektiva 

evidensbaserade arbetsstrategier identifierades som utmaningar för att uppfylla målet. I 

resultatet framkom även att skolhälsopersonalen upplever sin roll både som vägledande och 

stödjande för beteendeförändringar mot sunda levnadsvanor. Studien visade dock att dessa 

roller behövde förstärkas. Det behövs mer forskning för att utveckla evidensbaserad kunskap 

och ett evidensbaserat ramverk för att bemöta de upplevda utmaningarna inom 

skolhälsovårdens hälsofrämjande arbete för att främja sunda levnadsvanor hos elever. 

Nyckelord: Innehållsanalys, Kvalitativ studie, Skolbarn 6-10 år, Skolhälsovård, Sunda 

levnadsvanor. 



ABSTRACT 

Unhealthy lifestyles are increasing among children and this has been identified as a public 

health problem. School is a key setting for promoting healthy lifestyles. The school health 

services have an ambition to promote healthy lifestyles among pupils. The aim of this study 

was to explore the experiences of school healthcare staff of promoting healthy lifestyles 

among school children 6-10 years old at the municipal primary schools in the city of Västerås. 

A qualitative study design was chosen and data collection took place through six individual 

semi-structured interviews with school healthcare staff. A content analysis was applied to 

analyze the collected data. The study showed that collaboration between various stakeholders 

towards a common goal as well as a person-centered approach were considered as main 

facilitators for the school healthcare staff to promote healthy lifestyles. Unequal distribution 

of resources, lack of knowledge and skills among school nurses and lack of practical evidence-

based working strategies were considered as challenges for the school healthcare staff to 

promote healthy lifestyles. This study proved to be a guiding as well as a supporting role for 

the school healthcare staff in health behaviour changes in pupils and their families. This 

study, however, showed that these roles needed to be strengthened. More research is 

required to improve evidence-based knowledge and to develop an evidence-based framework 

to address the perceived challenges in school healthcare efforts towards promoting healthy 

lifestyles among pupils. 

Keywords: Content analysis, Healthy lifestyles, Qualitative study, School children 6-10 years 

old, School healthcare. 
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1 INLEDNING 

Utgångspunkten i den här studien är hälsans bestämningsfaktorer och mer specifikt 

levnadsvanors påverkan på människors hälsa. Förkunskaper från tidigare kurslitteratur och 

relevant forskning om hälsobeteende och levnadsvanor hos individer, ligger som grund till 

denna studie.  

Förändringar i livsstil blir allt vanligare i dagens samhälle. Utvecklingen av teknik har 

påverkat människors livsstil och levnadsvanor. Tillgången till mat har blivit enklare och en 

stillasittande livsstil har blivit vanligare bland både barn och vuxna. Ett stort utbud av 

ohälsosamma livsmedel med höga halter av fett, socker och syntetiska tillsatser finns 

tillgängligt.  

Uppkomsten av olika välfärdssjukdomar kan motverkas genom att förändra ohälsosam 

livsstil och främja sunda levnadsvanor hos befolkningen. Barns och ungdomars hälsa är 

centralt i folkhälsoarbetet. Enligt tidigare förförståelse kunde målet att främja sunda 

levnadsvanor hos befolkningen uppnås enklare och på ett mer hållbart sätt om de inriktade 

hälsofrämjande insatserna börjar tidigt i individernas liv.  

Barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin vakna tid i skolan. Skolan är en arena för 

kunskapsutveckling och mognad hos elever och kan ha central roll för att påverka barnens 

hälsobeteende och levnadsvanor. Skolhälsovården är en verksamhet inom skolan som har 

bland annat ett ansvar för att verka för sunda levnadsvanor hos alla elever under skolgången. 

Arbetet för att etablera sunda levnadsvanor hos barn och ungdomar kan upplevas som en 

utmaning i folkhälsoarbetet. Intresset väcktes därför för att ta reda på hur skolhälsovårdens 

personal upplever sitt arbete med att främja sunda levnadsvanor hos elever. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Hälsofrämjande arbete 

Winroth och Rydkvist (2008) definierar hälsa som att må bra samt att ha tillräckligt med 

resurser för att klara vardagens krav. I denna definition av hälsa, betraktas hälsa som en 

resurs i människors vardag för att de ska kunna tillfredsställa sina behov och förverkliga sina 

personliga mål i livet.   

Enligt Medin och Alexanderson (2000), definierades tidigare hälsofrämjande arbete som en 

metod och arbetssätt, medan idag definieras det som ett processinriktat arbete. 

Hälsofrämjande arbete definieras ofta som en process som möjliggör för människor att öka 

kontrollen över hälsans bestämningsfaktorer och sin egen hälsosituation. Detta kan innebära 

att en stabil hälsa kan främjas och förbättras genom beteendeförändringar som i sin tur är 

processinriktade och kan ske under en längre period. Haglund och Svanström (1995) hävdar 

att hälsofrämjande arbete handlar om att utgå från människors riskbeteende och deras miljö 

där de bor eller tillbringar sin tid. Haglund och Svanström (1995) påstår även att 

hälsofrämjande arbete innebär att skapa allianser och förutsättningar för att öka möjligheter 

hos människor att välja gynnsamma hälsoval samt att stödja människor för att leva sunt, 

vilket i sin tur kommer att förbättra deras hälsa och välbefinnande.  

För att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen har regeringen tagit fram ett övergripande nationellt folkhälsomål (Prop. 

2002/03:35). Detta övergripande mål har sedan delats in i elva målområden. 

Folkhälsoarbete i Sverige har sin utgångspunkt i dessa målområden. Målområdena har 

identifierats med fokus på hälsans bestämningsfaktorer såsom människors livsvillkor och 

levnadsvanor samt miljöer och produkter som påverkar befolkningens hälsa. Dessa elva 

målområden har sedan utvecklats ytterligare för att underlätta folkhälsoarbetet och förenkla 

uppföljningen av det förebyggande och hälsofrämjande arbetet (Prop. 2007/08:110).   

2.2 Samband mellan levnadsvanor och icke smittsamma sjukdomar 

Ohälsosam livsstil och osunda levnadsvanor kan orsaka icke smittsamma sjukdomar (WHO, 

2015a). Icke smittsamma sjukdomar, som även är kända som kroniska sjukdomar, överförs 

inte från person till person utan utvecklas under lång tid till följd av osunda levnadsvanor. 

Hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, cancer samt kroniska luftvägssjukdomar är de fyra 

huvudtyperna av icke smittsamma sjukdomar, enligt WHO (2015a). Osunda levnadsvanor, 

framför allt ohälsosamma kostvanor i kombination med en stillasittande livsstil är faktorer 

som kan leda till övervikt och fetma och även till ohälsa och sjukdom bland befolkningen 

(Landstinget Västmanland, 2012).  
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Icke smittsamma sjukdomar orsakade globalt 31 miljoner, det vill säga 60 %, av alla dödsfall 

år 2000 och 38 miljoner, vilket motsvarar 68 % av alla dödsfall år 2012. Detta visar att 

dödligheten på grund av icke smittsamma sjukdomar har ökat 8 % mellan år 2000 till år 

2012 (WHO, 2015b). Enligt WHO (2014) beräknas icke smittsamma sjukdomar utgöra 90 % 

av alla dödsfall i Sverige. Minst 20 % av sjukdomsbördan i Sverige beror på ohälsosamma 

levnadsvanor såsom ohälsosamma kostvanor, fysisk inaktivitet, spel- och dryckesvanor 

(Socialstyrelsen, 2011a). Stillasittande livsstil, ohälsosamma kostvanor och hög konsumtion 

av sockerhaltiga drycker har en avgörande roll i utvecklingen av riskrelaterade faktorer för 

hjärt- och kärlsjukdomar (Bel-Serrat et al, 2013). En statistisk undersökning som har 

genomförts av Folkhälsomyndigheten (2015) visar att andelen personer med fetma, har ökat 

från 11 % år 2004 till 14 % år 2014. Längd och vikt ligger till grund för beräkningar av BMI 

(Body Mass Index) där vikt i kg dividerat med längd i kvadrat. En BMI högre än 30 

kategoriseras som fetma.  

2.3 Barn och ungdomars hälsa 

Barn och ungdomar är viktiga målgrupper för folkhälsoarbetet. Inom folkhälsoarbetet finns 

därför ett nationellt målområde för att förebygga ohälsa och främja hälsa hos barn och 

ungdomar (Prop. 2007/08:110). Att främja goda och trygga uppväxtvillkor beaktas som ett 

centralt målområde inom folkhälsoarbetet och är avgörande för att främja hälsa och 

välbefinnande hos alla barn och ungdomar. Enskilda individer ska kunna fatta självständiga 

hälsobeslut. Hälsosamma val ska underlättas genom en ökad kunskap och information om 

sunda levnadsvanor samt genom stödjande miljöer där hälsosamma alternativ erbjuds. 

Enligt regeringens proposition (2007/08:110) grundläggs förutsättningarna för en god hälsa i 

barndomen och därför bör goda uppväxtvillkor, hälsosamma levnadsvanor, 

utvecklingsmöjligheter och stödjande miljöer prägla barns liv. 

Barndomen är en avgörande tid för att identifiera riskfaktorer hos barn och unga. 

Förebyggande åtgärder mot ohälsa bör sättas in redan tidigt i barnets liv. Bel-Serrat et al 

(2013) betonar vikten av tidiga förebyggande och hälsofrämjande åtgärder i barndomen med 

syfte att förhindra icke smittsamma sjukdomar i vuxen ålder. Hälsofrämjande och 

förebyggande insatser för en god hälsa under de tidiga åren i människors liv är ett effektivt 

sätt att minska hälsoskillnader bland befolkningen (Marmot, Friel, Bell, Houweling, & 

Taylor, 2008). Marmot et. al (2008) resonerar vidare att hälsoutveckling i barndomen har 

gynnsamma effekter på personers senare liv. Hälsoutvecklingen i tidig ålder kan leda till en 

ökad kunskap, kompetens och inlärningsförmåga hos befolkningen. Marmot et. al. (2008) 

påpekar att dessa faktorer påverkar individers yrkesmöjligheter och socioekonomiska 

förhållande på ett positivt sätt vilket i sin tur kan förbättra individers hälsa och 

välbefinnande.  

En studie som har gjorts av Karolinska Institutets folkhälsoakademi (2011), visar starka 

samband mellan levnadsvanor och skolprestationer. Naidoo och Wills (2009) understryker 

också ett samband mellan hälsa, utbildning och inlärningsförmåga. De anser att hälsa är en 
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förutsättning för utbildning och akademisk framgång samt att utbildning även är en resurs 

för hälsa.  

2.4 Skolan som hälsofrämjande arena 

Det har konstaterats att de miljöer och förutsättningar där människor lever och arbetar 

påverkar deras livsstil och levnadsvanor, vilket i sin tur påverkar människors hälsa och 

välbefinnande (WHO, 1986; Socialstyrelsen, 2010). Miljöer där barn och ungdomar 

tillbringar en stor andel av sin vakna tid kan ha stor påverkan på barns och ungdomars 

livsstil och levnadsvanor (Naidoo & Wills, 2009; Green & Tones, 2010). Goda förutsättningar 

för befolkningen att välja sunda levnadsvanor bör därför skapas och främjas genom 

livsmiljöer där människor lever och tillbringar en stor del av sin vardag (Socialstyrelsen, 

2010). 

Utifrån ett arenaperspektiv är skolan en arena som har fått en central roll i samhället för att 

skapa en sund befolkning med sunda vanor (Socialstyrelsen, 2014a). Skolan har goda 

möjligheter att främja och förbättra hälsa hos en större befolkning i ett samhälle exempelvis 

genom att påverka hälsorelaterade levnadsvanor hos barn och ungdomar (Muckelbauer, 

Libuda, Clausen & Kersting, 2009; Lavelle, Mackay & Pell, 2012). Skolan når en stor andel av 

alla barn och ungdomar särskilt i ett formativt steg i livet och under en längre period. Skolan 

har därför goda möjligheter att främja lärande om hälsorelaterad kunskap hos en större 

andel barn och ungdomar och för att påverka dem till att göra medvetna hälsoval (Green & 

Tones, 2010). Naidoo och Wills (2009) förklarar ett formativt steg som attityder, beteenden 

och levnadsvanor som utformas i barndomen. Individers hälsobeteende och livsstil har i sin 

tur stora effekter på individers hälsa, både i mindre ålder och till en stor del i vuxen ålder. 

Naidoo och Wills (2009) betonar även att skolan kan ha en central roll för barnens 

upplevelse av självkänsla och self-efficacy för att ha hållbara hälsosamma levnadsvanor. 

Begreppet self-efficacy definieras av Nutbeam, Harris och Wise (2010) som tilltron till sin 

egen kompetens och förmåga att vidta lämpliga handlingar.  

2.4.1 Skolhälsovårdens uppgift att främja sunda levnadsvanor hos elever 

I Västerås infördes undervisning om förebyggande av skadliga hälsovanor i skolan redan på 

1620- talet. På 1890-talet undervisades alla barn i folkskolorna i Sverige om hälsoskadliga 

levnadsvanor (Cernerud, 2014). Begreppet elevhälsa lanserades av Elevvårdsutredningen 

inom ramen för ett gemensamt verksamhetsområde inom skolan (Socialstyrelsen, 2014a). I 

skollagen (2010:800) anges att elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser och alla elever från förskoleklass till 

gymnasieskola har rätt att ha tillgång till elevhälsan på skolan.  

Skolhälsovården etablerades under 1800-talets och blev en del av det nationella 

folkhälsoarbetet under 1900-talet (Socialstyrelsen, 2014a). Skolhälsovården är en 

självständig verksamhet inom skolan vilken omfattar skolsköterskas och skolläkares 
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hälsoinsatser för att organisera och erbjuda hälsovård för barn och ungdomar i skolåldern 

(Socialstyrelsen, 2014b). Cernerud (2014) påpekar att skolhälsovården är det äldsta 

strukturella organet och den mest elevnära delen av elevhälsan. Enligt de grundläggande 

uppgifterna för skolhälsovården ska skolhälsovården följa elevernas utveckling, bevara och 

förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa samt verka för sunda levnadsvanor hos dem 

(Landstinget Västmanland, 2012).  

Hälsosamtalet är en del av skolhälsovårdens hälsofrämjande arbete med ett större fokus på 

levnadsvillkor och levnadsvanor hos elever (Golsäter, Lingfors, Sidenvall & Enskär, 2012; 

Socialstyrelsen, 2014b). Samtalet sker mellan eleven och skolsköterskan i samband med 

hälsobesök. Syftet med hälsosamtalet är att främja hälsa och förebygga ohälsa hos alla elever 

under skolgången. Hälsosamtalet innefattar informationsspridning, hälsoupplysning och 

rådgivning om sunda levnadsvanor. Dessutom genom hälsosamtalet syftar skolsköterskan till 

att få en bild av elevens fysiska och psykiska hälsa med en utgångspunkt i elevens upplevelse 

av sin egen hälsa. Frågor om matvanor, fysisk aktivitet, stillasittande samt bruk av tobak och 

alkohol ställs till eleven (Golsäter et al, 2012; Socialstyrelsen, 2014b). Den sammanställda 

informationen från varje elev från hälsosamtalen används som underlag till skolhälsovårdens 

förebyggande och hälsofrämjande insatser.  

2.4.2 Tidigare forskning 

Melo, de Moura, Aires & Cunha, (2013) har undersökt uppfattningar om 

framgångsförutsättningar och hinder omkring utvecklingen och genomförandet av ett 

hälsosamt kostsprogram i portugisiska offentliga skolor. Forskningen bygger på 16 

semistrukturerade intervjuer med ansvariga lärare för samordning av hälsoundervisning på 

skolor. Studien visar en låg nivå på gemensamma insatser och målinriktade åtgärder inom 

skolans olika verksamheter vid främjande av hälsosamma kostvanor. Resultatet visar att 

många faktorer samtidigt påverkar ungdomars kostvanor och ätbeteende. Som en 

konsekvens av resultatet rekommenderar Melo et.al (2013) att integration och samverkan 

mellan olika aktörer både inom och utanför skolan ska förbättras som en central 

förutsättning för att skolan ska kunna främja sunda levnadsvanor hos alla elever.  

Leeman et al. (2012) framhäver i sin studie en social - ekologisk modell som tar hänsyn till 

flera faktorer som påverkar ett barns hälsobeteende och levnadsvanor. Dessa faktorer kan 

bland annat vara sociala normer som har bidragande roller att utforma barnets värderingar, 

åsikter och attityder, olika kontextuella situationer samt olika personer som har stora 

påverkan på barnets beteende.  

En annan studie som syftade till att undersöka effekter av ett genomfört omfattande 

preventionsprogram mot fetma under 2 år, visar en ökad kunskap om sunda kostvanor och 

en fysiskt aktiv livsstil. Författarna diskuterar några framhållna positiva effekter bland annat 

en utvecklad och förbättrad self-efficacy hos elever vilket i sin tur hade kunnat bidra till en 

ökad fysisk aktivitet hos elever (Berger-Jenkins et al., 2014). 
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2.5 Teoretiskt perspektiv 

Helhetssyn och empowerment är två centrala begrepp inom hälsofrämjande arbete. En 

helhetssyn på hälsa bidrar till en förståelse för att livsstil, psykologiska, sociala, ekonomiska 

samt miljömässiga faktorer påverkar hälsan (Medin & Alexanderson, 2000). Begreppet 

Empowerment kan översättas på svenska som ”egenmakt” eller ”maktmobilisering”. I 

hälsofrämjande arbete definieras empowerment som en process genom vilken samhällen får 

möjlighet och kompetens att ha mer inflytande och kontroll över hälsans 

bestämningsfaktorer (Medin & Alexanderson, 2000; Prop. 2007/08:110). Feste och 

Andersson (1995) beskriver att empowerment är en utbildningsprocess som är utformad för 

att hjälpa individer att utveckla kunskaper, färdigheter, attityder och grad av 

självmedvetenhet som krävs för att ta ansvar för sina hälsorelaterade beslut. Sett utifrån 

detta perspektiv är alla människor kapabla att påverka sina egna liv genom att göra 

hälsosamma val och ta ansvar för sina egna hälsa. 

Health Belief Model (HBM) (se bilaga A) var en av de första teorierna om hälsobeteende, och 

är fortfarande en av de mest kända inom beteendeförändringsområdet (National Cancer 

Institutes, 2005; Nutbeam et.al, 2010). Modellen har sin utgångspunkt i psykologi och har ett 

centralt fokus på människors attityder och tro kring ett hälsobeteende. HBM syftar till att 

underlätta förändringsprocessen för individer genom att kartlägga de centrala faktorerna 

som betraktas påverka människors handlingsberedskap vid beteendeförändring (National 

Cancer Institutes, 2005; Nutbeam et.al, 2010). I modellen kartläggs de förutsättningar och 

avgörande faktorer som anses kunna ha påverkan på individers agerande och beslut vid 

beteendeförändring. Under flera år har modellen utvidgats, modifierats och utvecklats. Idag 

ingår sex konstaterade huvudkonstruktioner i modellen, som betraktas ha påverkan på 

individers beslut vid hälsobeteende och öka chansen för beteendeförändringar hos dem. I 

modellen förklaras det att människor är beredda att vidta handlingar mot en 

beteendeförändring om de: 

 upplever risk för en sjukdom och tror att de är mottagliga för sjukdomen.  

 har förställningar om allvarlighetsgraden i ett sjukdomstillstånd och tror på det att 

tillståndet har allvarliga konsekvenser för dem och deras hälsa.  

 tror på nyttan och fördel vid beteendeförändringen, det vill säga tror att genom att 

vidta åtgärderna skulle deras känslighet för tillståndet eller dess allvarlighet av 

sjukdomen minskas. 

 tror att de upplevda hinder, svårigheter och kostnader för att vidta åtgärder uppvägs 

av fördelarna. 

 är utsatta för stimulerande faktorer som uppmanar och föranleder hälsoåtgärderna.  

 känner sig säkra på sina färdigheter och förmåga för att utföra de hälsåtgärderna 

framgångsrikt. 

Dessa sex konstruktioner i modellen grundar sig på en individbaserad arbetsmetod samt att 

alla människor är kapabla att ta ansvar för sina egna hälsa. Sett utifrån detta perspektiv, bör 

arbetsstrategier vid beteendeförändring anpassas enligt individens enskilda behov och 
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resurser (Janz, & Becker, 1984). Modellen kommer att diskuteras vidare under 

resultatdiskussionen i den här studien. 

2.6 Problemformulering 

Socialstyrelsen (2011b) uppger att medan ohälsosamma levnadsvanor har identifierats som 

ett folkhälsoproblem, underskattas betydelsen av sunda levnadsvanor för att minska den 

totala sjukdomsbördan. Trots att ökningen av fetma har minskat både för yngre och äldre 

barn under den senaste tiden, är andelen barn med övervikt och fetma fortfarande hög och 

detta är ett stort folkhälsoproblem (Landstinget Västmanland, 2012). En kombination av 

ärftliga faktorer och osunda levnadsvanor är orsak till fetma och flera följdsjukdomar.  

Sett utifrån ett arenaperspektiv är skolan en central arena som har goda möjligheter för att 

förebygga ohälsa och främja hälsa i samhället genom att underlätta hälsosamma val och 

påverka levnadsvanor hos barn och ungdomar (Muckelbauer et al, 2009; Lavelle et al, 2012). 

Skolhälsovården är den mest elevnära verksamheten inom skolan som har som uppdrag att 

verka för att främja sunda levnadsvanor hos alla elever (Cernerud, 2014; Socialstyrelsen, 

2014).  

En litteratursökning inom det relevanta området visade en brist på forskning om 

skolhälsovårdens hälsofrämjande arbete med att främja sunda levnadsvanor i de kommunala 

skolorna i Sverige. Däremot har det bara funnits en begränsad mängd relevant forskning, 

mest på magisternivå eller som doktorsavhandlingar. Flera av de tidigare studierna inom 

området var antingen gamla (10 år eller äldre), för specifika eller för generella och inte 

fokuserade på skolhälsovårdens hälsofrämjande arbete för att främja sunda levnadsvanor hos 

elever. I denna studie ligger därför fokus på att få en djupare förståelse för hur 

skolhälsovården arbetar eller behöver arbeta för att främja sunda levnadsvanor hos alla 

elever på skolan. 

I Västerås finns 43 kommunala och 17 fristående grundskolor (Västerås stad, 2014). Vid 

Västerås Stads skolor finns 2.8 heltidstjänster fördelade på sex skolläkare. På motsvarande 

sätt finns cirka 40 skolskötersketjänster. I genomsnitt är skolläkartiden vid varje skola 

omkring 10 % av den tid som är avsatt för skolsköterskorna arbete (L. Cernerud, Personlig 

kommunikation, 19 januari 2015). 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med uppsatsen är att undersöka skolhälsopersonalens upplevelser av att främja sunda 

levnadsvanor hos elever i 6 - 10 års ålder vid kommunala grundskolor i Västerås Stad. 

1. Hur definierar skolhälsopersonalen sunda levnadsvanor och vad anser de är viktigt i 

deras arbete med sunda levnadsvanor?  

2. Vilka förutsättningar och utmaningar upplever skolhälsopersonalen med att främja 

sunda levnadsvanor? 

3. Hur upplever skolhälsopersonalen sin roll för att främja sunda levnadsvanor? 
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4 METOD  

4.1 Metodval 

En kvalitativ studiedesign valdes framför en kvantitativ för att undersöka 

skolhälsopersonalens subjektiva uppfattningar och upplevelser av sitt hälsofrämjande arbete 

för att främja sunda levnadsvanor hos elever. Enligt Kvale och Brinkmann (2009), passar en 

kvalitativ studiedesign när syftet med en studie är att undersöka människors upplevelser. En 

kvalitativ studiedesign möjliggör en förståelse kring de subjektiva uppfattningarna som finns 

kring en företeelse hos en grupp av människor. (Kvale & Brinkmann, 2009). Genom den 

kvalitativa studiedesignen och genomförandet av intervjuerna möjliggjordes det att få en 

förståelse för hur skolhälsovårdens personal upplever sitt hälsofrämjande arbete med att 

främja sunda levnadsvanor hos elever.  

4.2 Urval 

Skolhälsovården är en del av elevhälsan på skolan. Skolhälsovården består vanligtvis av 

skolläkare och skolsköterska. Urvalskriterier innebär kriterier som intervjupersonerna skulle 

uppfylla för att kunna inkluderas i en studie och för att kunna ingå i en undersökning 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Kriterier för deltagande i den här studien var att 

intervjupersonerna skulle arbeta eller ha arbetat inom skolhälsovården med elever i 6-10 års 

åldern i någon av Västerås Stads grundskolor.  

För att ta reda på vilka intervjupersoner som uppfyllde urvalskriterierna kontaktades en 

person vid skolhälsovårdens centrala ledning i Västerås stadshus. Kontaktpersonen 

överlämnade förslag på 16 intervjupersoner som var tänkbara enligt studiens kriterier. 

Utifrån denna lista valdes totalt åtta skolsköterskor, en av dessa var den samordnande 

skolsköterskan för Västerås stads skolor. Urvalet gjordes med hänsyn till variation i ålder, typ 

och längd av yrkeserfarenhet samt av arbetsplatser med fokus på geografisk spridning. De 

valda personerna kontaktades därefter via e-post för att delta i studien. Fem av de åtta 

utvalda personerna tackade ja till att delta i studien. För att få ett bredare perspektiv 

genomfördes även en sjätte intervju med kontaktpersonen, en skolläkare med lång erfarenhet 

inom skolhälsoarbetet. Sammanlagt intervjuades således sex personer varav fyra var 

skolsköterskor, en samordnande skolsköterska samt en skolläkare. 
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4.3 Genomförande och datainsamling  

Sex intervjuer bokades in och tid och plats för varje intervju bestämdes i samråd med 

intervjupersonerna. Ett informationsbrev utformades och skickades i förväg via e-post till 

samtliga utvalda intervjupersoner (se bilaga B). Ett informationsbrev är ett brev som skickas 

till deltagare i en studie för att öka deras information och kunskap om studiens syfte och de 

etiska aspekterna i studien (Kvale & Brinkmann, 2009). Informationsbrevet som skickades 

till intervjupersonerna i den här studien bestod av en kort beskrivning av personen som 

skulle utföra intervjuerna, information om studiens syfte och urvalskriterier samt de etiska 

aspekterna som skulle beaktas i den här studien. Kontaktuppgifter som intervjupersonerna 

kunde använda vid funderingar fanns också med i informationsbrevet. 

Datasamlingen skedde genom enskilda intervjuer. En semistrukturerad intervjuform 

användes för datasamlingen. I en semistrukturerad intervjuform är intervjufrågorna 

halvöppna (Bryman, 2008; Patel & Davidsson, 2011). Följdfrågor för förtydliganden om 

uttalanden kan ställas i semistrukturerade intervjuer och ordningsföljden för 

intervjufrågorna kan ändras under intervjuns gång vilket inte är möjligt i en strukturerad 

intervjuform. En intervjuguide är ett temaunderlag till intervjufrågor att utgå ifrån (Bryman, 

2008). En intervjuguide med halvöppna intervjufrågor och anpassad till frågeställningarna 

skapades och användes som ett stöd för genomförandet av intervjuerna (se bilaga C).   

Samtliga intervjuer genomfördes på intervjupersonernas kontor på deras arbetsplatser. 

Intervjuerna varade mellan trettio till sextio minuter och samtliga intervjuer spelades in med 

en bärbar dator för att sedan skrivas ner ordagrant och användas till analysen. En avslappnad 

stämning försöktes skapas genom repetition av informationen som stod i det utskickade 

informationsbrevet. Intervjufrågorna inleddes med lite inledande och allmänna frågor om 

intervjupersonens arbetsbakgrund. Detta gjordes för att underlätta samtalet för 

intervjupersoner. Deltagarna fick möjlighet att ställa frågor om sina eventuella funderingar 

angående uppsatsen och intervjun under och i slutet av varje intervju.  

4.4 Analysprocessen 

En innehållsanalys användes som en bearbetningsmetod. Analysprocessen började när 

datainsamlingen blev klar. Ett schema över analysprocessen gjordes. Alla inspelade 

intervjuerna lyssnades igenom flera gånger och allt som sades under intervjuerna skrevs ner 

på dator. Det transkriberade materialet lästes igenom flera gånger för att skaffa ett 

helhetsintryck. De meningarna som ansågs som relevanta och betydelsefulla för analysen, 

valdes ut ur den transkriberade texten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Därefter 

kondenserades de valda meningsenheterna utifrån meningarnas innehåll och kontext. För att 

ha en tydligare struktur bearbetades materialet i tabellform. Detta innebar att olika tabeller 

och olika färgkoder användes för att identifiera skillnader och likheter mellan olika 

kondenserade meningar enligt deras innehåll (se bilaga D). De kondenserade meningarna 
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kodades sedan. Detta innebar att en kort beskrivning av varje kondenserad mening, med 

hänsyn till meningens innehåll, skapades och skrevs framför varje kondenserad mening.  

Olika underkategorier formades utifrån de koderna. Detta innebar att varje underkategori 

inkluderades flera koder som hade liknande innehåll och var mest relevanta på något sätt 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Olika underkategorier identifierades, 

harmoniserades och likartade underkategorier förenades sedan till en gemensam 

underkategori. Huvudkategorier skapades utifrån underkategorierna. Till slut framkom 21 

underkategorier och fem huvudkategorier. Dessa fem huvudkategorier var: a) syn på 

levnadsvanor, b) viktig att fokusera på, c) viktiga förutsättningar för att främja sunda 

levnadsvanor, d) hinder och utmaningar för att främja sunda levnadsvanor och e) 

intervjupersoners upplevelser av skolhälsopersonalens roll för att främja sunda levnadsvanor 

hos elever. De första två huvudkategorierna, dvs. a och b motsvarar den första 

frågeställningen. De tredje och fjärde huvudkategorierna, dvs. c och d motsvarar den andra 

frågeställningen. Och den femte huvudkategorin, e, motsvarar den tredje och den sista 

frågeställningen. 

En manifest innehållsanalys genomfördes för att analysera det uppenbara innehållet i det 

samlade materialet (Elo & Kyngäs, 2008). En induktiv referensram användes i denna studie. 

Med detta menas att studien inte utgick ifrån en förbestämd teori och därför användes en 

induktiv analysmetod för att hitta ett relevant teoretiskt ramverk utifrån innehållsanalysens 

resultat i den här studien (Olsson & Sörensen, 2011). En induktiv referensram innebär att en 

relevant teori väljs utifrån det empiriska materialet från innehållsanalysen vilken är en 

lämplig analysmetod när forskare utgår från empiri till att utforma eller skapa en teori (Elo & 

Kyngäs 2008; Lundman och Hällgren Graneheim, 2012).  

Resultatet i den här studien stärktes med hjälp av citat från intervjupersonerna. För att 

citaten ska bli mer sammanhängande och lättare att läsa, omvandlades talspråket till ett 

skriftspråk och upprepningar och hummanden i texten togs bort. Intervjupersonerna 

kodades med IP och en siffra mellan ett till sex. 

4.5 Kvalitetskriterier 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) är giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet 

och delaktighet fyra avgörande kvalitetskriterier inom kvalitativ forskning som kan öka 

trovärdigheten för en studies resultat. Kvalitetskriterierna beaktades under hela studiens 

gång.  

Kriteriet giltighet beaktades genom att resultatet erhölls i enlighet med studiens syfte och det 

som var avsett att undersökas. Resultatet av studien redovisade på ett sätt som reflekterar 

mest möjliga sanningar och förstärktes med citat från intervjupersonerna (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Det redovisade materialet i resultatet grundades på en tolkning 

av det uppenbara innehållet i den transkriberade intervjutexten. Objektivitet för att analysera 
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de insamlade intervjumaterialet beaktades i resultatet. Tolkningen av insamlade materialet 

skedde enligt det som intervjupersonerna sa under intervjuer.  

För att stärka tillförlitlighet i studien dokumenterades och förklarades studiens 

tillvägagångssätt i metodbeskrivningen. Detta innebar att planering av studien, val av 

metoden för att uppnå syftet och besvara frågeställningar samt allt steg i studies 

genomförande beskrevs ordentligt. Urvalet av deltagarna, datainsamlingen samt hela 

analysprocessen har även förklarats i metoden. Detta för att ge läsaren en helhetsbild av hur 

denna studie planerades och genomfördes samt att öka läsarens förståelse om studiens 

tillvägagångssätt för att kunna följa, bedöma och även repeteras studien vid behov (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2012).  

Överförbarheten beaktades i och med urvalet av intervjupersonerna. Inom den givna 

tidsramen för studien, gjordes ett medvetet strategiskt val för att få en jämvikt på kön samt 

en variation på olika yrken i skolhälsovården och också en variation av yrkeserfarenheter 

mellan intervjupersonerna.  

Kriteriet delaktighet och intervjuarens samspel med intervjupersonerna beaktades under 

genomförande av intervjuerna. Som Bryman (2008) också beskriver, möjliggjordes en 

flexibilitet i intervjuerna genom de semistrukturerade intervjufrågorna. I vissa fall beroende 

på intervjupersonens svar behövde frågorna utvecklas eller följdfrågor ställas. Dessutom fick 

intervjupersonerna möjligheten att ställa frågor under intervjun. Denna flexibilitet och några 

ytterligare förklaringar kunde ibland påverka intervjupersonernas svar som i sin tur kan 

anses som en faktor som kunde påverka studiens resultat. 

4.6 Forskningsetiska principer 

Fyra etiska principer informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) aktualiserades under hela forskningsprocessen i 

den här studien.  

Informationskravet innebär att deltagare ska upplysas om att deltagandet i studien är 

frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga 

deltagare ska också informeras om studiens syfte och upplägg (Kvale & Brinkman, 2009). I 

samband med att tiderna för intervju bokades, gavs information om syftet med 

undersökningen och etiska förhållningssätt. Därefter gavs skriftlig information om etiska 

aspekter som också upprepades direkt före intervjun. 

Samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning ska ha rätt att själva bestämma över 

sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet uppfylldes genom att samtycke 

inhämtades från intervjupersonerna skriftligt genom e-post under de första kontakterna med 

intervjupersonerna. Samtycke erhölls dessutom muntligt en gång till, inför varje intervju. 
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Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifterna från deltagarna ska förvaras så att 

andra obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav beaktades 

genom att personuppgifter från deltagarna förvarades på ett sådant sätt att andra obehöriga 

inte kunde ta del av materialet och endast den person som genomförde studien hade tillgång 

till denna information. Konfidentialitetskravet beaktades även genom att de data från vissa 

av de identifierbara personerna redovisade och hanterades på ett sätt som kunde ha minimera 

avslöjandet av intervjupersonernas identitet.  

Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer får inte användas eller 

utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002). 

Nyttjandekravet uppfylldes genom att det insamlade materialet i studien endast fick 

användas till studiens ändamål och inte användes för kommersiellt bruk eller för andra 

syften. 
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5 RESULTAT 

Nedan redovisas resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen baserad på sex enskilda 

intervjuer. I resultatet presenteras de fem huvudkategorierna fördelade under motsvarande 

frågeställningar.       

5.1 Syn på sunda levnadsvanor och vad som är viktigast att 

fokusera på 

Att främja sunda levnadsvanor hos skolbarn i 6 - 10 års ålder innebär för de flesta av 

intervjupersonerna att skapa motivation hos elever att ta kontroll över sina liv och välja 

sunda levnadsvanor genom att bland annat äta nyttigt, röra på sig mycket och sova och vila 

tillräckligt. Enligt intervjupersonernas upplevelser kan levnadsvanor omfatta faktorer som 

påverkar befolkningens hälsa och livskvalitet. Några av intervjupersonerna definierar 

levnadsvanor som riskfaktorer och friskfaktorer som påverkar individers hälsa och 

välbefinnande. Men samtliga intervjupersoner tycker att kostvanor, motionsvanor samt 

sömnvanor behöver prioriteras för att främja sunda levnadsvanor hos målgruppen. Alkohol, 

droger och spel anses som mindre viktiga levnadsvanor hos elever i 6-10 års ålder, enligt 

intervjupersonerna.  

”Faktorerna som påverkar hälsa skulle jag säga. Det handlar både om risk faktorer 

och mer hälsofrämjande faktorer. … Det här gäller ju barn upp till 10 år, så där 

kommer ju knappast tobak och alkohol att kommer absolut inte i sådana saker, utan 

då tänker man på sovtid, … man tänker på stress.” (Ip1) 

”Det är ett stort begrepp förstås. Sunda levnadsvanor då tänker jag att det är att 

motivera barnen och föräldrar också till att göra val som stärker deras hälsa. Att göra 

egna val som stärker deras hälsa skulle jag kunna säga kort fattad.” (Ip2) 

”Det första man tänker på är att man lever sunt, att man äter bra mat eller nyttig mat, 

att man sover tillräckligt, att man rör sig och att man naturligtvis vilar också.” (Ip3) 

Samtliga intervjupersoner upplever en ökad stillasittande livsstil och lång skärmtid bland de 

yngre barnen. De upplever också att konsumtionen av ohälsosamma livsmedel med höga 

halter av fett och socker blir allt vanligare bland barn. Några av intervjupersonerna varnar för 

de negativa effekterna som osunda levnadsvanor kan ha på barnens fysiska och psykiska 

hälsa. En intervjuperson uttalar sig om detta: 

”Att de sitter så mycket still kommer att bli problem för hälsan framöver, för de inte 

får starka kroppar, det blir inte starka skelett för att de inte har tränat. Jag tror de 

kommer att få problem när de är större, äldre. Det är viktigt att barn inte blir för 

tjocka därför de kommer att få problem med hjärtan och levern.” (IP 6)  



15 

Två av intervjupersonerna betonar att i dag har de flesta barn sina egna mobiltelefoner eller 

datorer. Intervjupersonerna förklarar att flera barn i dag sitter mycket uppkopplade vid nätet 

och spelar dataspel i flera timmar.  

”Man har sin telefon. Jag ser att fler och fler barn sitter med sina telefoner längre, 

inte bara datorn utan all fler och fler barn har telefonen med sig in i skolan. De sitter 

tvärsöver i korridoren istället för att prata med varandra. Det har blivit vanligare 

lägre och lägre ner i åldrarna.” (Ip6) 

De flesta av intervjupersonerna anser sunda levnadsvanor vara en helhet bestående av olika 

delar som samspelar med varandra på olika sätt. Intervjupersonerna tycker därför att 

insatser bör riktas mot alla de här bestående delarna samtidigt och parallellt. En 

intervjuperson uttalar sig om detta på följande sätt: 

”Jag tycker det är en helhet, att det liksom allting hör ihop. Det här med att man 

lägger sig i tid och man äter regelbundet och man rör på sig. Allting är liksom en 

helhet för att nå ett välbefinnande.” (IP5) 

Att främja sunda kostvanor, en ökad fysisk aktivitet och ett mer aktivt socialt liv samt att 

minska stress och psykisk ohälsa upplevs generellt som centrala områden som behöver 

prioriteras för att främja sunda levnadsvanor hos målgruppen. Men nästan alla 

intervjupersonerna tycker att dessa olika områden och faktorer behöver prioriteras enligt 

elevens enskilda behov och utifrån ett individuellt perspektiv. 

”Ska man prioritera någonting då tycker jag att det är utifrån enskilda barnens behov. 

Det är riktigt individuellt. Men om ska se det stora hela perspektivet så tycker jag alla 

bitarna är lika viktiga.” (Ip5)  

5.2 Förutsättningar och utmaningar för att främja sunda 

levnadsvanor hos elever 

5.2.1 Förutsättningar  

Hälsosamtal upplevs av samtliga intervjupersoner som en central förutsättning för att främja 

sunda levnadsvanor hos elever. Hälsosamtalet anses av de flesta av intervjupersonerna som 

en evidensbaserad arbetsmetod och som ett nyckelinstrument för att påverka elevernas 

levnadsvanor. Hälsosamtalet förklaras som ett individuellt samtal mellan skolsköterskan, 

eleven och i de lägsta åldrarna också föräldern. Intervjupersonerna förklarar att 

hälsosamtalet sker dels i samband med de regelbundna planerade hälsobesöken men också 

genom öppenmottagning och spontana besök hos skolsköterskan. Information och 

diskussion kring olika hälsofrågor, livsvillkor och levnadsvanor hos eleven tas upp i 

hälsosamtalen. Hälsosamtalet ger skolhälsovården bred information och en omfattande 

helhetsbild om elevens hälsa och välbefinnande. Genom hälsosamtalet kan skolsköterskan 
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framför allt få information om barnens upplevelse av välbefinnande och en subjektiv bild av 

barnens hälsa. Detta anses som en grundpunkt för skolhälsopersonalens förebyggande och 

hälsofrämjande arbete samt för att utveckla åtgärderna på ett sätt som passar varje elev bäst. 

Flera av intervjupersonerna beskriver att skolsköterskan genom att använda en vägledande 

metod i hälsosamtalet möjliggör för barnet själv att få tänka igenom sin egen hälsa och hitta 

alternativ som kan förbättra eller förstärka hälsan. Några av intervjupersonerna uttalar sig 

om detta: 

”Det är det viktigaste instrumentet när det gäller att främja hälsan och främja sunda 

levnadsvanor hos barnen. Hälsosamtalet är liksom en viktig nyckel i arbetet.” (IP1). 

”Jag har alltid ett hälsosamtal i samband med hälsobesöket och då utgår jag från de 

här punkterna om kost och aktivitet som hur de trivs i skolan och man ser lite hur de 

svarar och vad man kan kanske utveckla lite mera.” (Ip4) 

”Hälsosamtalet innebär ju ett sätt för eleven att tänka igenom sin egen hälsa och få 

alternativ i det här samtalet tillsammans med skolsköterskan. Det är en 

evidensbaserad metod idag.” (Ip2) 

Flera av intervjupersonerna hävdar att skolhälsovården inte ensamt kan främja sunda 

levnadsvanor hos alla elever. De hävdar att en effektiv samverkan mellan alla berörda 

aktörer, både interna såväl som externa och på olika nivåer, kan anses som en förutsättning 

för att kunna främja sunda levnadsvanor hos eleverna.  

”Samarbetet är helt nödvändig, för att vi inte kan ensamma naturligtvis nå några mål 

utan det är en oerhört viktig förutsättning för att man ska kunna arbeta på ett positivt 

sätt med hälsan. Annars kan det bli så som man lite symbolisk säger: skolsköterskan 

är den ropande rösten i öknen och ingen hör det.” (Ip1)  

”Det är jätteviktigt naturligtvis. Så samverkan behövs på alla plan. Jag skulle önska 

att det var ett närmare samarbete mellan alla professioner på skolan.” (IP2) 

Samtliga intervjupersoner anser att föräldrar har en avgörande roll i barnens livssituation, 

levnadsvanor och hälsoutveckling. De är därför eniga om att samarbete med hem och 

föräldrar kan upplevas som en avgörande förutsättning för att främja sunda levnadsvanor 

hos skolbarnen.  

”De vi i första hand vill samarbeta med, det är ju föräldrarna. Nu talar vi om 6 - 10 

åriga barn och i den här åldern så spelar föräldrarna en oerhört och alldeles 

avgörande roll för barnens hälsoutveckling. Utan att ha föräldrarna med sig som 

samarbetspartner kommer vi inte långt.” (Ip1) 

”För att som jag ser det behöver vi samverka allihop för att nå samma mål behöver vi 

samarbeta, framför allt med hem och föräldrar.” (Ip2) 

”Om man tänker stor, hela samhället, men samverkan med föräldrarna är A och O 

och det går inte om man inte har det.” (IP5) 



17 

Flera olika svar förekommer angående kompetensutveckling. De flesta intervjupersonerna 

anser kompetensutveckling som en förutsättning för att främja sunda levnadsvanor hos 

målgruppen. Flertalet av intervjupersonerna tar upp att nästan alla skolsköterskor, speciellt 

de som arbetar med elever i 6-10 års ålder, arbetar ensamma i sin profession på skolan. De 

har oftast inte någon att prata och dela idéer med eller diskutera om olika åsikter, lösningar 

eller nya arbetsmetoder. Samtliga intervjupersoner anser därför att kompetensutvecklingen 

kan ge skolhälsopersonalen, framför allt skolsköterskor bättre möjligheter för att arbeta 

hälsofrämjande. Intervjupersonerna anser att genom en kompetensutveckling kan 

hälsopersonalen bli uppdaterad om nya rön samt att få en ökad kunskap och kompetens om 

praktiska och evidensbaserade metoder som i sin tur underlättar måluppfyllelse för 

skolhälsovården inom det hälsofrämjande arbetet. Detta förklaras av några av 

intervjupersonerna på följande sätt: 

”Det är jätteviktigt med kompetensutveckling, tycker jag. En stor orsak är ju att 

nästan alla skolsköterskor i den här åldern, jobbar ensamma i sin profession på 

skolan. Lärare har ju många andra lärare att diskutera med. Skolsköterskan är ensam 

i sin profession. Det är också viktigt att skolsköterskorna få en kompetensutveckling 

för att stärkas i sin roll.” (Ip2)  

”Det är ju viktigt med det, eftersom vi sitter och jobbar väldigt mycket ensamma, så är 

det ju väldigt viktig att man får liksom nya rön, blir uppdaterad. Det vet man ju inte 

om man är.” (IP3) 

Vidare förklarar några av intervjupersonerna att det behövs flera tillfällen för 

erfarenhetsutbyte där flera skolsköterskor kan diskutera om olika problem och lösningar och 

utbyta erfarenheter med de andra som arbetar inom samma eller liknande områden. Två av 

intervjupersonerna uttalar sig om detta:  

”Det är jätteviktigt att skolsköterskorna få tillfälle att diskutera med varandra. Att vi 

tillsammans tittar på de rutiner vi har, att vi tillsammans revidera rutinerna som 

kanske är inaktuella. Det kanske kommer nya råd som gör att vi måste ändra på vårt 

sätt att arbeta.” (Ip2) 

”… så tycker jag att det är ganska ett ensamt jobb. Jag skulle vilja ändå att det fanns 

mer tid att träffas tillsammans skolsköterskor och utbyta erfarenheter. Jag ser inga 

hinder med utbildning men man behöver få ta del av andras erfarenheter som man 

inte kan få på utbildningen.” (IP4) 

Någon annan av intervjupersonerna anser att kompetensutveckling ska ske inom olika 

ämnen och anpassas utifrån skolsköterskans enskilda behov, kunskapsbakgrund och 

arbetserfarenhet. Intervjupersonen förklarar att: 

”För att vi är väldig olika, vi har väldig olika bakgrund, vi har jobbat väldig olika 

länge, vi behöver olika saker. Har man inte jobbat i primärvården eller jobbat ensam 

och har bara jobbat med någonting annat specifikt, så kanske man måste lära annat, 

man behöver lära olika saker.” (Ip6) 
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5.2.2 Utmaningar  

Många av intervjupersonerna upplever att förutsättningar och resurser för att främja sunda 

levnadsvanor varierar mellan skolhälsovården på olika skolor. Exempel på detta är att den 

fördelade arbetstiden kan vara olika liksom arbetssättet. Detta kan bero på olika faktorer 

bland annat rektors kunskap om skolsköterskans arbetsuppgifter och resursfördelning 

mellan olika skolor. En av intervjupersonerna förklarar detta på följande sätt: 

”Det finns lite olika förutsättningar för det är lite olika fördelat med 

skolhälsovårdsutrymme på skolorna. Basprogrammet är någonting som alla 

skolsköterskor ska göra och sedan resten får man göra i mån av tid. Det varierar på 

olika skolor hur mycket tid man har.” (Ip2)  

Och sedan förklarar samma intervjuperson att: 

”… dels så tror jag att det beror på kunskap hos rektorerna som anställer 

skolsköterskan. Det kan också vara ekonomi kanske, att man lägger resurser på annat 

håll.” (Ip2) 

Flera av intervjupersonerna förklarar att många olika arbetsmoment ingår i deras 

förebyggande och hälsofrämjande arbete och att verka för att främja sunda levnadsvanor hos 

elever är bara en av skolhälsovårdens uppgifter. Hälften av intervjupersonerna upplever en 

tung arbetsbelastning i sitt arbete som skolhälsopersonal. Fyra utav sex intervjupersoner 

anger tidsbrist som ett av de stora hindren för att främja sunda levnadsvanor hos elever. 

Dessa intervjupersoner upplever att vid en tidsbrist blir de flesta av skolsköterskor tvungna 

att prioritera sitt arbete mot de akuta fallen eller andra uppdrag än det hälsofrämjande 

arbetet. En av intervjupersonerna hävdar att tidsbristen kan framför allt, påverka och 

förminska tiden för hälsosamtalen som anses vara en effektiv arbetsmetod för att främja 

sunda levnadsvanor hos eleverna.  

”Det är förstås tid. Som det ser ut nu så visst vi ska jobba för hälsa och förebygga 

ohälsa men tiden är ju ganska knapp. Man har flera skolor och mycket ska göras. 

Först där vi ska göra liksom och sedan allt annat som kommer också utöver elevernas 

behov och de som kommer in hos oss, är det svårt att hinna med allt.” (Ip5) 

”Hinder, det är väl egentligen tiden. Det är ju det som är, att man känner att man 

skulle vilja göra mer ibland och följa upp visa saker mer, men man har lite tid.” (Ip4) 

”Tidfördelningen skulle jag säga, den tiden som skolläkare och skolsköterskor får på 

skolan, som är krympande, det skulle jag säga är det största hindret. Tidstilldelningen 

är inte ökande utan snarare krympande och det tycker jag är allvarligt och det betyder 

ju att vi tvingas till starkare prioriteringar i vårt arbete och där menar jag att där får vi 

helt enkelt tappa bort hälsosamtalet och de hälsofrämjande åtgärderna som vi gör.” 

(IP1) 

Skolhälsovårdens förutsättning för kompetensutveckling och personlig utveckling ser olika 

ut. Angående möjligheter till kompetensutveckling förekommer vissa olikheter mellan 
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intervjupersonernas svar. Intervjupersonernas upplevelser kring möjligheter för personlig 

utveckling samt kompetensutveckling varierar beroende på skolan som skolsköterskan 

arbetar i samt arbetserfarenhet och arbetsmängd hos varje skolsköterska. Brist på 

arbetserfarenhet och kunskap om beteendeförändringar anses av några av 

intervjupersonerna som en utmaningar för att främja sunda levnadsvanor hos skolbarnen. 

En av intervjupersonerna uttrycker sig på följande sätt: 

”Vi har ju kompetensutveckling men sedan hur mycket är just i mitt specifika arbete 

som du pratar här om hälsofrämjande åtgärder? Det är så olika på olika skolor. Det är 

rektorn som bestämmer att man få åka på kompetensutvecklingar eller inte. Det är 

pengarna som styr. Alla har inte de möjligheterna.” (Ip5)  

En annan intervjuperson menar:   

”Man får skapa sig kunskap själv. … Så man väl se själv om det är någon 

utbildningsdag, då kan man gå. Och sedan kommer föreläsningar som inte är 

inbjudan speciellt till oss. Så det kommer som vi själva liksom får söka dem.” (Ip3) 

En kommunikation med elever och föräldrar samt att skapa motivation för 

beteendeförändring mot sundare levnadsvanor upplevs som stora utmaningar för 

skolhälsopersonalen. Flera av intervjupersonerna anser att ibland mottas och tolkas 

hälsobudskapet av elever och föräldrar på olika sätt, beroende på elevers och föräldrars 

utbildnings- och kunskapsnivå. Hindret upplevs mest vid attityds- samt 

beteendeförändringen mot sundare levnadsvanor. De flesta av intervjupersonerna upplever 

att det alltid finns en del barn och föräldrar som inte kan eller vill ta till sig hälsobudskapet, 

speciellt när de känner sig friska för tillfället. Det kan vara svårt för vissa individer att kunna 

föreställa sig att deras nuvarande levnadsvanor kommer att leda till ett allvarligt problem 

eller en sjukdom senare i livet, hävdar en av intervjupersonerna. Denna utmaning utrycks på 

olika sätt av intervjupersonerna:  

”... vissa föräldrar vill inte ha någonting mer och andra… de vill jätte gärna att komma 

in o vi kan prata och så… det ser också lite olika ut.” (Ip5) 

”Det kan vara svårt att se ett budskap när man inte är där. Det kan vara svårt kanske 

att komma med budskap om att socker inte är nyttigt när de mår bra och inte har 

övervikt och har friska tänder.” (IP2) 

”Man försöker påverka föräldrar. Jag tror att de tänker att de ska ändra sig, men det 

är svårt i handling. Så det kan vara ett hinder. Jag har möjlighet att informera och 

påverka barnet och föräldrarna och upplysa om och kanske ge ett alternativ när det 

gäller mat då. Men sedan kan man ju inte påverka hur de gör. Om de fullföljer den?” 

(Ip3) 

Det påpekas av några intervjupersoner att vissa områden exempelvis övervikt och fetma ofta 

kan upplevas som känsliga frågor. Detta kan försvåra kommunikationen mellan 
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skolhälsovården, eleven och föräldrarna. I vissa fall kan skolsköterskans rådgivning även 

kännas kränkande för eleven eller föräldrarna, belyser några intervjupersoner:  

”… speciellt med vikt. Det är en känslig fråga som kan göra föräldrar upprörda och 

man får vara lite försiktig. Jag tror inte att du kan påverka de föräldrar som inte vill, 

det blir bara fel, det blir liksom att vi kränker i stället. Den är en svår balans, det är 

jättesvårt.” (Ip5) 

”En del kanske tycker att det är kränkande att få råd när man inte har bett om det.” 

(Ip2) 

Samtliga intervjupersoner beskriver att en metodbok för Västerås Stad, ett basprogram om 

olika hälsokontroller under skolgången i Västerås, samt en nationell vägledning för all 

skolhälsovård i Sverige är de riktlinjer som finns för skolhälsovården arbete. Mer än hälften 

av alla intervjupersonerna upplever att de befintliga anvisningarna och riktlinjerna inte är 

tillräckligt konkreta och stödjande för att åstadkomma de beteendeförändringar som behövs 

för att främja sunda levnadsvanor hos alla elever.  

”Skolan arbetar olika med den här. Det finns inte riktig riktlinje utan det är från skola 

till skola. För det finns skolor som har gått in mycket för det, att jobba för sunda 

levnadsvanor.” (Ip3) 

”Vi har våra metodhandbok som vi följer. Sedan har vi ju även om barn och fetma, 

hur man gå till vägar, hur vi ska följa, när dem når viss gräns så måste man göra då 

och så. Men just för levnadsvanor då specifik, jag saknar lite mera specifikt när det 

gäller med aktivitet. Vi har ju inget PM som vi går efter, eftersom det är lite löst 

ungefär. Som ny skolsköterska så skulle man gärna vilja ha lite mera, alla barn är så 

individuella men någon form av riktlinjer skulle vill jag ha.” (Ip4) 

5.3 Skolhälsovårdens roll  

Samtliga intervjupersoner anser att skolsköterskan är en nyckelperson för att främja sunda 

levnadsvanor hos elever. Sett utifrån detta perspektiv, kommer analysen i det här avsnittet 

mest att beröra skolsköterskans roll. 

Flertalet av intervjupersonerna belyser att skolsköterskan är den enda personen på skolan 

som träffar alla elever kontinuerligt genom hälsobesök och hälsosamtal. Enligt 

intervjupersonerna kan skolhälsovårdens personal, framför allt skolsköterskor ha både en 

vägledande samt en stödjande roll när det gäller att främja sunda levnadsvanor hos elever på 

skolan. 

Samtliga intervjupersoner anser att skolsköterskans har en central roll för att öka kunskap 

och skapa en grundförståelse hos både elever och föräldrar om sunda levnadsvanor och dess 

betydelse för barnens hälsa. Enligt de flesta av intervjupersonerna har skolsköterskan också 

en stödjande roll vid beteendeförändring. Intervjupersonerna anser att skolsköterskan 
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försöker att vägleda och stödja elever utifrån de enskilda behov och resurser som finns hos 

varje elev och familj. På ett individuellt anpassat sätt kan skolsköterskan öka elevens kunskap 

om sunda levnadsvanor och uppmuntrar till att göra sunda val. Några av intervjupersonerna 

förklarar att först försöker skolsköterskan skapa en grundkunskap hos eleven och 

föräldrarna. Sedan får eleven och föräldrarna ta ställning till om den situationen eller det 

beteende som behöver förändras. Detta förklaras:   

”Men spjutspetsen in i barnen hälsoutveckling, det är ju faktisk skolsköterskan, 

eftersom hon träffar alla barnen. Kuratorer och psykologer är naturligtvis oerhört 

viktiga också men de träffar absolut inte alla barn utan de träffar endast de barn som 

har det svårast.” (Ip1) 

”I utvecklingssamtal med föräldrar ger vi information om sunda levnadsvanor.” (Ip3) 

”Men om man ska …, vill verkligen förändring då måste man ju själv ta in den 

informationen och tycka att det här är bra för mig och för min familj. Bara att säga 

saker och förslå saker, man måste själv komma till insikt.” (Ip5) 

Flera av intervjupersonerna anser att skolsköterskan också har en inspirerande roll. För att 

beteendeförändringen inte ska kännas som en omöjlig process, börjar skolsköterskan 

förändringsprocessen med några små och enklare förändringar. Att sätta några delmål 

utifrån elevens enskilda resurser, kunskaper och kompetens anses av några av 

intervjupersonerna vara ett arbetssätt som ökar elevernas självtillit vilket i sin tur ökar 

chansen för beteendeförändringen mot sunda levnadsvanor.  

”När har de lite övervikt, så frågar man föräldrarna om det är någonting som de kan 

ändra på? Jag frågar dem alltid: är det något som ni själva tror att ni kan ändra på? … 

för att det inte ska bli så stora förändringar.” (Ip3) 

”Att man liksom får dem med på tåget på något vis. Att inte vad någon tjata eller att 

de tror jag kommer med någon pekpinne, utan att de själva kommer på idén om att 

det kan vara bra.” (Ip4) 
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6 DISKUSSION 

Diskussionsavsnittet är indelat i två delar. Den första delen handlar om en diskussion kring 

studiens metod och tillvägagångssätt. I den andra delen redovisas en diskussion kring 

studiens resultat. 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Metodval och planering av studien 

Med en kvalitativ studiedesign möjliggörs en förståelse av subjektiva uppfattningar av 

företeelser hos en grupp av människor och en fördjupning i ämnet kan främjas utifrån en 

subjektiv syn (Kvale & Brinkmann, 2009). Det finns en konsensus bland forskarna om att en 

kvalitativ studiedesign är lämplig när syftet med en studie är att söka människors upplevelser 

kring ett fenomen (Kvale & Brinkmann, 2009; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Den 

valda kvalitativa metoden ansågs därför som ett lämpligt val i förhållande till studiens syfte, 

att få en förståelse för hur skolhälsovårdens personal upplever sitt hälsofrämjande arbete 

med att främja sunda levnadsvanor hos elever. 

Kvantitativa studier syftar till att undersöka verkligheten genom fakta och mätningen görs 

genom variabler (Olsson & Sörensson, 2011). En epidemiologisk eller kvantitativ 

studiedesign lämpar sig bäst när syftet är att ta reda på objektivt beskrivbara fakta. En 

kvantitativ studiedesign skulle således vara lämplig om syftet med studien hade varit att 

undersöka kausala samband, orsak och verkan mellan olika faktorer eller att kartlägga 

fördelningen av sjukdomar i en befolkningsgrupp genom objektiva mätningar (Andersson, 

2006). Dessa metoder lämpar sig däremot inte för att söka en djupare subjektiv förståelse av 

människors upplevelser, något som var syftet i denna studie. 

6.1.2 Urval 

Val av intervjupersoner gjordes med stor hänsyn till studiens urvalskriterier (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Dessa kriterier var att intervjupersonen skulle arbeta eller ha 

arbetat inom skolhälsovård i någon av Västerås Stads skolor samt arbeta eller ha arbetat med 

elever i 6-10 årsåldern.  

Att utföra fem eller sex intervjuer ansågs som ett rimligt antal inom uppsatsens tidsram. Att 

hitta fem eller sex intervjupersoner som kunde uppfylla studiens urvalskriterier och som var 

villiga att delta i studien vara inte enkelt. För att hitta intervjupersoner som kunde uppfylla 

studiens urvalskriterier kontaktades en person i skolhälsovårdens centrala ledning i Västerås 

stadshus som tog fram en lista över skolsköterskor som tjänstgjorde i Västerås Stads 

grundskolor.  
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För att få ett bredare perspektiv intervjuades två erfarna skolsköterskor med många år i 

yrket, två skolsköterskor med kortare yrkeserfarenhet samt en samordnade skolsköterska 

som samordnar skolsköterskornas verksamhet. Även kontaktpersonen som var skolläkare 

med lång erfarenhet inom skolhälsoarbetet och samtidigt arbetade i skolhälsovårdens 

centrala ledning i Västerås, intervjuades. Kontaktpersonen har inte deltagit i eller sökt 

påverka utformningen av intervjuerna eller utformningen av uppsatsen och anses därför inte 

ha påverkat studien och studiens resultat. En balans i deltagarnas könsproportion kunde inte 

uppnås. Detta för att de flesta skolsköterskor som arbetar med skolbarn är kvinnor och 

urvalet hade då blivit svårare och mer tidskrävande.  

6.1.3 Genomförande, datasamling och analysen  

Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer i form av enskilda intervjuer 

(Bryman, 2008). Totalt sex intervjuer genomfördes och samtliga intervjuer utfördes enligt 

det planerade schemat. Intervjufrågor mottogs med stort intresse av samtliga 

intervjupersoner och alla deltagarna var engagerade i intervjuerna. Genomförandet av 

enskilda intervjuer ansågs som en bidragande faktor till öppenheten i samtalen och 

uppfattades av vissa intervjupersoner som ett bekvämt sätt att prata om sina upplevelser och 

uppfattningar. De flesta deltagarnas svar på intervjufrågorna var omfattande vilket 

resulterade i en stor mängd data som skulle analyseras. Innehållsanalysen blev då en 

tidskrävande process och det tog mer tid än den som hade planerats tidigare. Vissa 

underkategorier från analysen förenades för att undvika att resultatet skulle framstå som 

spretigt. Vissa nyanser skulle ha kunnat reflekteras i studiens resultat om det skulle ha 

funnits mer tid och utrymme för uppsatsen vilket kunde ha betydelse och påverkan på det 

slutliga resultatet. Det insamlade intervjumaterialet analyseras sedan med en manifest 

innehållsanalys som bearbetningsmetod (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

6.1.4 Kvalitetskriterier 

Giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet är fyra begrepp som används inom 

kvalitativ forskning. De här fyra kvalitetskriterierna är avgörande för att öka trovärdigheten 

för en studies resultat och försäkra en god kvalité på studien (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012).  

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) innebär giltighet att resultatet reflekterar 

verkligheten och uppfyllelse av det här kriteriet kan diskuteras som en central faktor som kan 

öka studiens validitet. Resultatet av studien har bearbetats efter att det redovisats på ett sätt 

som reflekterar mesta möjliga sanningar. Det redovisade materialet i resultatet grundades på 

en tolkning av det uppenbara innehållet i den transkriberade intervjutexten och stärktes med 

citat från intervjupersonerna. 

Tillförlitlighet innebär att hela forsknings- och analysprocessen ska redovisas samt att 

forskaren ska redovisa sina valda beslut under hela processen i en studie (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Planering av studien, val av studiedesign, urval av deltagarna, 
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datainsamlingsmetoden, studiens genomförande samt analysprocessen har förklarats noga i 

den här studien, främst i metoden. Att beskriva hela tillvägagångssättet i en studie kan 

diskuteras som medverkande faktorer som möjliggör att studien kan följas, bedömas och 

även upprepas vid behov (Patel och Davidson, 2011).  

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) innebär överförbarhet i vilken utsträckning 

resultatet från en studie kan överföras till andra grupper i liknande situationer. Variation i 

ålder, kön, typ och längd av arbetserfarenhet samt av arbetsplatser med fokus på variation i 

geografiskt område var aspekter som beaktades i urvalet av intervjupersonerna. Detta gjordes 

i syfte att öka överförbarheten av resultatet. Men eftersom denna studie genomfördes i en 

mindre skala inom den tilldelade uppsatsens tidsram och bestod av ett fåtal intervjupersoner 

som samtliga var från Västerås kommun, kunde inte överförbarhetsmålet uppnås i den här 

studien. I mån av mer tid skulle studien kunnat genomföras i en större skala och 

deltagarurvalet kunnat ske mer strukturerat med större hänsyn till mänskliga och geografiska 

skillnader så intervjupersonerna kunde ha representerat en större befolkning exempelvis från 

flera kommuner.  

Ett ändamålsenligt urval genomfördes från en lista av de som tjänstgjorde i Västerås Stads 

grundskolor som gjorts av en kontaktperson som arbetade i skolhälsovårdens centrala 

ledning i Västerås stadshus. Att kunna hitta fem eller sex intervjupersoner som både skulle 

uppfylla studiens urvalskriterier samt skulle vara villiga att delta i studien under den 

begränsade tidsramen för uppsatsen, beaktades som en svårighet. Det valda sättet för att 

hitta intervjupersonerna till studien ansågs då som ett rimligt sätt för att kunna hitta det 

planerade antalet. Urvalet av intervjupersonerna gjordes enligt studiens urvalskriterier och 

kontaktpersonen har inte deltagit i eller sökt påverka utformning av intervjuerna eller 

utformningen av uppsatsen. 

Delaktighet handlar om att forskare ska vara delaktig i intervjuer och samspela med 

intervjupersonerna (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). I den här studien var 

intervjuaren engagerade och delaktig under intervjuerna. Intervjupersonerna var också väl 

motiverade och engagerade för att delta i ett aktiv samtal. Detta kan diskuteras som en faktor 

som kunde ha ökat intervjupersonernas medverkan och delaktighet under intervjuer och 

ledde till en ökad andel av information kring varje intervjufrågor.   

6.1.5 Forskningsetiska principer 

Studien planerades och genomfördes med en stor hänsyn till de fyra grundläggande etiska 

principerna informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).   

Informationskravet uppfylldes genom att ett informationsbrev skickades till samtliga 

deltagare. Intervjupersonerna informerades om studiens syfte och upplägg samt om att 

deltagandet i studien var helt frivilligt och om att de hade rätt att avbryta sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002; Kvale & Brinkman, 2009). Samtycket för att delta i intervjuerna 

inhämtades både skriftligt och muntligt. För att skydda intervjupersoners identitet fick varje 
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intervjuperson en unik kod för att presenteras i redovisning av resultatet och för de använda 

citaten. Eftersom det bara fanns en manlig intervjuperson bland de sex intervjupersonerna, 

redovisade resultatet på ett sätt som inte avslöjar könsidentiteten hos intervjupersonen. Vissa 

nyanser och olikheter i några av intervjupersonernas svar och åsikter kunde inte reflekteras 

med citat för att detta skulle kunde avslöja intervjupersonernas identitet utifrån deras citat. 

Resultatet av den här studien användas endast i den här studien och det kommer inte 

användas för andra skäl utom studiens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Utskrifter och 

inspelningar kommer att makuleras efter att studien blivit godkänd. 

6.2 Resultatdiskussion 

Här diskuteras de centrala områden som uppfattas vara mest betydelsefulla med hänsyn till 

studiens syfte och dess frågeställningar. 

6.2.1 Syn på sunda levnadsvanor och de som är viktigast att fokusera på 

Huvudresultatet visar att sunda kostvanor, mer aktiv socialt liv, ökad fysisk aktivitet samt 

minskad stress och psykisk ohälsa identifieras som centrala prioriteringsområden för att 

främja sunda levnadsvanor hos eleverna. Men resultatet visar också en variation i 

intervjupersonernas svar för att prioritera dessa centrala områden för att främja sunda 

levnadsvanor. Variationen i prioriteringsområden kan tyda på att sunda levnadsvanor 

upplevs av intervjupersonerna som ett multifaktoriellt begrepp. Detta kan innebära att varje 

enskild faktor eller insatsområde har en bidragande men samtidigt en avgörande roll för att 

skapa ett fungerande system för att främja sunda levnadsvanor hos målgruppen. Sett utifrån 

ett helhetsperspektiv, behöver skolhälsovården beakta samtliga identifierade insatsområden, 

för att kunna främja sunda levnadsvanor hos eleverna. Dessutom visar huvudresultatet att 

hälsoinsatserna bör planeras och prioriteras utifrån elevens enskilda behov, familjesituation 

och resurser för att hälsofrämjande målet uppnås. Detta kommer att diskuteras vidare i nästa 

avsnitt. 

6.2.2 Förutsättningar, utmaningar och behov av utveckling 

Huvudresultatet visar att de individuella hälsosamtalen baserade på ett individbaserat 

arbetssätt betraktas som en effektiv arbetsmetod för att påverka elevernas hälsobeteende och 

främja sunda levnadsvanor hos dem. Huvudresultatet visar att skolhälsovårdens 

individbaserade hälsoinsatser inriktas mot elevens och vårdnadshavarens behov och 

resurser. Flera studier pekar på att vägledning vid beteendeförändring bör ske 

personcentrerat och göras på ett individuellt sätt, både av etiska skäl samt av effektivitetsskäl 

(Magnusson, Kjellgren & Winkvist, 2012; Isma, Bramhagen, Ahlstrom, Östman & Dykes, 

2012; Wändahl & Melerad, 2014). En personcentrerad arbetsmetod effektiviserar 

lärandeprocessen och underlättar attityd- och beteendeförändringar mot sunda levnadsvanor 



26 

och kan därför diskuteras som en förutsättning för att främja sunda levnadsvanor samt är en 

styrka i skolhälsopersonalens hälsofrämjande arbete.  

Strukturella och stödjande förutsättningar underlättar förändringsprocessen vid 

hälsobeteende hos elever (Wicklander, 2005). Studiens resultat visar en skillnad mellan vad 

sjuksköterskor enligt lagar och föreskrifter ska göra och de aktuella och praktiska 

ekonomiska utrymme som tillåter skolsköterskor att främja hälsa och sunda levnadsvanor 

hos alla elever på skolan. Enligt den här studien kan skolsköterskornas möjligheter att arbeta 

hälsofrämjande se väldigt olika ut beroende på synen på skolhälsovårdens samt 

resursfördelning och mål för varje skola. En ojämlik resursfördelning samt en variation i 

tolkningar av vägledande anvisningar kan diskuteras som orsaker som kan leda till ojämna 

hälsoinsatser och ojämlika hälsoeffekter.  

Intervjupersonerna anger att flera olika förebyggande och hälsofrämjande uppgifter ingår i 

skolhälsovårdens arbete och skolsköterskorna har ibland för mycket att göra i förhållande till 

den fördelade arbetstiden. Flera av intervjupersonerna anser att skolhälsovårdens 

hälsofrämjande arbete begränsas av tidsbrist. Resultatet visar att en minskade tilldelning av 

tid för skolsköterskan kan leda till att fokus i skolhälsovårdens arbete ligger mest på den 

medicinska och diagnostiska uppdraget än att främja hälsa och verka för att främja sunda 

levnadsvanor hos eleverna.  

Resultatet i denna studie visar också att brist på evidensbaserade arbetsstrategier samt brist 

på kompetens vid beteendeförändring och hälsokommunikation med elever och deras 

föräldrar upplevs som centrala utmaningar i skolhälsovårdens hälsofrämjande arbete. Mer än 

hälften av intervjupersonerna upplever att redskap för att stimulera eleverna till att göra 

hälsosamma val eller vägleda dem till beteendeförändringar saknas för skolsköterskor. En 

litteraturöversikt inom relevanta område, visar också en brist på utbildningsprogram, en 

pedagogisk grund samt ett användbar teoretiska ramverk med en direkt koppling till 

skolsköterskors förebyggande och hälsofrämjande arbetsstrategier (Wainwright, Thomas & 

Jones, 2000). Magnusson et al. (2012) påpekar att kompetensutveckling hos skolsköterskor 

samt utveckling av evidensbaserade och beprövade arbetsstrategier är centrala 

förutsättningar för en effektiv kommunikation och en framgångsrik beteendeförändring mot 

sunda levnadsvanor. Enligt Socialstyrelsen (2014b), är kompetens hos skolläkare och 

skolsköterska en grund för kvalitet inom skolhälsovårdens arbete. Kunskapsutveckling och 

utbildning om evidensbaserade arbetsmetoder som förbättrar sjuksköterskors kompetens 

och färdigheter för att främja sunda levnadsvanor hos elever, kan diskuteras som väsentliga 

utvecklingsområden, både i den här studien såväl som i tidigare studier (Wainwright et al., 

2000; Magnusson et al., 2012).  

Flera likheter kan diskuteras mellan olika konstruktioner i Health Belief modellen (HBM) 

och skolhälsovårdens huvudarbetsstrategier för att främja sunda levnadsvanor hos eleverna. 

Hälsoinsatser i HBM har sina utgångspunkter i det individbaserade perspektivet. De 

individbaserade arbetsstrategierna behöver enligt både studiens resultat samt HBM anpassas 

och tillämpas utifrån individers enskilda behov, egenskaper, resurser, levnadsförhållande och 

levnadsvillkor. I det här arbetssättet som Lundin (2014) också belyser, främjas förutsättning 
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och ett mer anpassat stöd för individer i beteendeförändringsprocessen. En annan 

identifierad koppling mellan modellen och skolhälsovårdens arbetsstrategier är att båda 

syftar till att underlätta förändringsprocessen för individer. Detta görs genom att kartlägga 

förutsättningar och avgörande faktorer som kan påverka individers agerande och beslut vid 

beteendeförändring (Janz, & Becker, 1984).  

Skolhälsovårdens hälsofrämjande arbete kan ses utifrån två perspektiv; ett personligt ansvar 

samt en helhetssyn. HBM kan diskuteras som ett praktiskt ramverk för skolhälsovårdens 

hälsofrämjande insatser utifrån ett perspektiv på det personliga ansvaret hos individer (Janz, 

& Becker, 1984). Modellen kan genom sin sex bestående konstruktioner främja ett 

evidensbaserat teoretiskt ramverk som syftar till att underlätta arbetsprocessen vid 

beteendeförändringar hos både eleven, elevens familj och skolsköterskan.  

Angående helhetssynen i skolhälsoarbetet, visar Leeman et al. (2012) att de mest effektiva 

hälsoinsatserna vid beteendeförändring är de insatserna som grundar sig i ett brett synsätt 

och tar hänsyn till olika mänskliga, sociala och miljömässiga faktorer. HBM tar mindre 

hänsyn till ekonomiska och kulturella faktorer vid beteendeförändring hos individer och kan 

därför få kritiker för sin största fokus på de individuella resurserna och för att lämna hela 

ansvaret på den enskilda individen (National Cancer Institutes, 2005).  

Axelsson och Bihari Axelsson (2007) betonar samverkans centrala roll i utvecklingen av det 

moderna välfärdssamhället. Utifrån ett helhetsperspektiv kan ett ökat samarbete med andra 

yrken anses som en avgörande förutsättning för att uppnå hälsomålet. Resultatet i den här 

studien visar att målet att främja sunda levnadsvanor hos elever inte kan uppnås endast av 

skolhälsovården och med en fokus på individuella resurser. Det konstateras i resultatet att en 

effektiv samverkan mellan skolhälsovården och andra interna och externa aktörer mot ett 

gemensamt mål, är önskvärd för att främja sunda levnadsvanor hos elever. Leeman et al. 

(2012) och Magnusson et al. (2012) belyser också vikten av ett interprofessionellt samarbete 

för att säkerställa en hög kvalitet i vägledning och rådgivning vid livsstilsfrågor. Policyer som 

underlättar och effektiviserar samverkan mellan skolhälsovården och alla berörda aktörer 

bör utvecklas för att förbättra förutsättningen för skolhälsovårdens hälsofrämjande arbete. 

6.2.3 Skolhälsovårdens roll  

Variation i skolhälsovårdens resurser påverkar skolsköterskors möjligheter att främja hälsa 

hos elever och kan förstärka eller försvaga skolsköterskans hälsofrämjande roll. Trots detta, 

visar huvudresultatet att skolsköterskan anses som en person som har en central roll för att 

främja hälsa och sunda levnadsvanor hos alla elever. Enligt resultatet från intervjuerna, anses 

beteendeförändring mot sunda levnadsvanor som en process där skolsköterskan har en 

vägledande och stödjande roll för elever och föräldrar. Huvudresultatet i den här studien är i 

överensstämmelse med några andra studier inom området. Wainwright et al. (2000) samt 

Nakano, Kasuga, Murase, och Suzuki (2013) visar att skolsköterskor har en central roll för att 

sprida hälsobudskapet och öka kunskap om sunda levnadsvanor hos eleverna. Enligt 

resultatet i den här studien främjar skolsköterskan en grundläggande förståelse om 
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hälsobudskapet genom en individuellt anpassad hälsoupplysning baserad på elevens och 

föräldrarnas kunskap och förståelse. En allmän rådgivning och bidra till kunskapsökning kan 

beaktas som nödvändiga insatser men är inte tillräckliga vid beteendeförändringar.  

Som det påvisats både i huvudresultatet i denna studie samt andra tidigare studier, kan 

skolsköterskans roll också diskuteras som något som försöker underlätta attityds- och 

beteendeförändring hos elever och deras familjer (Magnusson et al., 2012). Nakano et al., 

(2013) pekar på en kontinuerlig inspirerande och förstärkande roll som det centrala för 

skolsköterskan för att främja hälsa hos alla elever. Skolsköterskan syftar till att mobilisera 

elevens resurser genom att öka självmedvetenhet, kapacitet och kompetens samt motivation 

för en ökad delaktighet hos eleven och hens familj för att ha mer ansvar, inflytande och 

kontroll över hälsobeteenden och levnadsvanor. Dessa vägledande och stödjande roller i den 

hälsofrämjande processen kan diskuteras som skolsköterskans centrala roll för att öka 

empowerment hos elever för att förbättra sin egen hälsa genom att göra hälsosamma val. 

Som Berger-Jenkins et al. (2000), Wainwright et al. (2000) och Naidoo och Wills (2009) 

framhåller, samt genom resultatet från den här studien, kan skolsköterskan också anses ha 

en nyckelroll för att öka och förbättra self-efficacy hos alla elever på skolan. 

En utveckling av evidensbaserade arbetsstrategier som har sina grund i beprövade teoretiska 

modeller, kan underlätta förändringsprocessen för både skolsköterskan, elever och 

vårdnadshavare. HBM, som har ett centralt fokus på motivationsskapande, samt medverkar 

till ökad empowerment och self-efficacy hos individer, kan främja ett praktiskt ramverk för 

skolhälsopersonalen, framförallt skolsköterskan (National Cancer Institutes, 2005; Nutbeam 

et.al, 2010). Detta praktiska ramverk kan underlätta och effektivisera skolsköterskans 

hälsofrämjande arbete vid beteendeförändringar hos elever mot sunda levnadsvanor. 

Modellen har sin utgångspunkt i psykologi och fokuserar på individers attityder och tro kring 

en hälsobeteende. En ökad self-efficacy som ökar individernas tro och förmåga att vidta 

lämpliga handlingar vid beteendeförändring, identifieras i modellen som en nyckelfaktor 

(National Cancer Institutes, 2005; Nutbeam et.al, 2010). Modellen har därför goda 

förutsättningar som en grund för skolsköterskors arbete för att främja sunda levnadsvanor på 

ett beprövat och evidensbaserat sätt.    
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7 SLUTSATSER 

Skolhälsopersonalen definierar sunda levnadsvanor som att skapa förutsättningar för att öka 

motivation hos elever för att ha mer kontroll över sina egna hälsa genom att välja att äta 

nyttigt, röra på sig mycket och sova och vila tillräckligt. Resultatet visar att för att nå 

optimala effekter bör skolhälsovårdens förebyggande och hälsofrämjande insatser grundas 

och prioriteras enligt elevens enskilda behov och resurser.  

Resultatet i den här studien visar att skolsköterskornas förutsättningar och möjligheter att 

arbeta hälsofrämjande ser väldigt olika ut. Huvudresultatet visar begränsningar i de 

stödjande resurserna i form av brist på tid och kompetens såväl som brist på konkreta 

riktlinjer för skolsköterskor för att åstadkomma de beteendeförändringar som behövs för att 

främja sunda levnadsvanor hos alla elever. Studien visar att tydliga och praktiska 

arbetsstrategier utifrån ett holistiskt perspektiv behöver utvecklas, liksom en samverkan på 

olika nivåer, både inom och utanför skolan, mot ett gemensamt hälsofrämjande mål. 

Vidare visar resultat att beteendeförändring mot sunda levnadsvanor upplevs som en process 

där skolsköterskan har en vägledande och stödjande roll. Health Belief modellen (HBM) som 

har ett centralt fokus på att öka motivation, empowerment och self-efficacy hos individer, 

kan främja ett praktiskt ramverk för skolhälsovårdens personal för att stärka deras 

vägledande och stödjande roller och underlätta beteendeförändringsprocessen för både 

elever och skolhälsovårdens personal.  

Denna studie visar att det behövs mer forskning för att utveckla evidensbaserad kunskap och 

ett evidensbaserat ramverk för att bemöta de upplevda utmaningarna inom skolhälsovårdens 

hälsofrämjande arbete för att främja sunda levnadsvanor hos elever. 
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BILAGA A: HEALTH BELIEF MODEL 

 

 Health Belief Model 
 

Concept Definition  Potential Change Strategies 
    

Perceived Beliefs about the chances • Define what populations(s) are at risk and 
susceptibility of getting a condition  their levels of risk 

  • Tailor risk information based on an 
   individual’s characteristics or behaviors 
  • Help the individual develop an accurate 
   perception of his or her own risk 
    

Perceived severity Beliefs about the • Specify the consequences of a condition 
 seriousness of a condition  and recommended action 
 and its consequences   
    

Perceived benefits Beliefs about the • Explain how, where, and when to take 
 effectiveness of taking  action and what the potential positive 
 action to reduce risk or  results will be 
 seriousness   
    

Perceived barriers Beliefs about the material • Offer reassurance, incentives, and 
 and psychological costs  assistance; correct misinformation 
 of taking action   
    

Cues to action Factors that activate • Provide ”how to” information, promote 
 ”readiness to change”  awareness, and employ reminder systems 
    

Self-efficacy Confidence in one’s ability • Provide training and guidance in 
 to take action  performing action 
  • Use progressive goal setting 
  • Give verbal reinforcement 
  • Demonstrate desired behaviors 
    

Health Belief Model (National Cancer Institutes, 2005). 

  



 

BILAGA B: INFORMATIONSBREV 

Hej! 

Mitt namn är Linda Aqaian och studerar folkhälsovetenskap på Mälardalens högskola. Nu 

skriver jag mitt examensarbete inom folkhälsovetenskap på kandidatnivå och har valt att 

fokusera på skolan som hälsofrämjande arena.  

Syfte med uppsatsen är att undersöka skolhälsopersonalens upplevelser av att främja sunda 

levnadsvanor hos 6 - 10 år skolbarn. Datasamlingen kommer att utföras under april månad, 

vecka 14 och 15 vilket innebär att jag kommer att intervjua en skolläkare, fyra skolsköterskor 

samt en samordnande skolsköterska. Samtliga intervjupersoner har valts enligt 

urvalskriterier som var att jobba/har jobbat inom hälsovård med skolbarn. 

Varje intervju kommer att ta högst 60 minuter och den kommer att spelas in genom en 

bärbar dator med hjälp av en mjukvara som heter Jet Audio. Detta görs för att underlätta 

samt att öka säkerhet och noggrannhet av bearbetning av insamlade materialen.  

Deltagandet i den här studien är helt frivilligt. Du kan avbryta ditt deltagande när du vill. 

Studien görs med stor hänsyn till konfidentialitet- och anonymitetskravet. Det innebär att du 

kommer att förbli helt anonym under hela studiegången. Allt material av dig i studien 

kommer att kodas med en siffra och då inget namn av dig kommer att finnas med i studien. 

Den insamlade data kommer endast användas till den här studien och inte användas i andra 

sammanhang och med andra syfte. Allt materialet kommer att raderas efter studien avslutar. 

Studien ska inte skada någon i samhället. Du kommer att få en kopia av uppsatsen när den är 

godkänd av högskolan.   

Jag är mycket tacksam över ditt deltagande! 

Med vänliga hälsningar 

 

Kontaktuppgifter:Tgn.11001@student.mdh.se, therese.gustavsson87@gmail.com, Telefon: 

0730559010 

Huvudhandledare: Elisabeth Jansson: Elisabeth.jansson@mdh.se 

Bihandledare: Madelene Carlsson: madelene.carlsson@vasteras.se  

 

mailto:Tgn.11001@student.mdh.se
mailto:therese.gustavsson87@gmail.com
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BILAGA C: INTERVJUGUIDE 

Berätta om mig själv, om vem jag är och vad syftet med uppsatsen är: Syfte med uppsatsen är 

att undersöka skolhälsopersonalens upplevelser av att främja sunda levnadsvanor hos elever i 

6 - 10 års ålder. 

Informera om samtyckeskravet och konfidentialiteskravet.  

Börja spela in intervjun.  

 

Inledande frågor  

 Vad har du för roll i skol hälsoarbetet? 

 Hur många skolbarn ansvarar du för och hur många antal timmar per vecka? 

 Hur länge har du arbetat inom skolhälsovård? 

 Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

 

Upplevelser av att främja sunda levnadsvanor hos elever 

1. Hur definierar du sunda levnadsvanor? 

 

2. Vad gör skolhälsovården för att främja sunda levnadsvanor hos 6 - 10 år skolbarn?  

 

Vilka prioriteringar anser du är viktiga för att främja sunda levnadsvanor hos den här 

målgruppen?  

 

3. Vad anser du att hälsosamtalet innebär?  

(Kan du berätta om hur du upplever hälsosamtalet som metod för att främja sunda 

levnadsvanor?)  

 

4. Angående praktiska förutsättningar (exempelvis dina egna förutsättningar och/eller 

organisationens förutsättningar), vad upplever du som möjligheter för att du ska kunna 

arbeta för att främja sunda levnadsvanorna hos 6 - 10 år skolbarn? 

  

Hur upplever du kompetensutveckling hos skolhälsovårdens personal?  

 

Vad upplever du som hinder för att främja sunda levnadsvanorna hos eleverna?  

(Anser du någonting som kan förbättra förutsättningarna eller underlätta arbetet för att 

främja sunda levnadsvanor hos elever?) 

 

5. Vilka är era samarbetspartner (intressenter) för att främja sunda levnadsvanor hos 

barnen?  

 

Hur upplever du att samverkan påverkar ert hälsofrämjande arbete? (T.ex. samarbete 

med hem och föräldrar?) 



 

 

6. Vad anser du att du kan göra för att öka engagemang och medverkan hos barn och 

föräldrar för att främja sunda levnadsvanor? (Hur anser du att du kan öka föräldrars 

samarbete?) (vilka är sätten att kommunicera med föräldrar?) 

 

Anser du att det finns olika mottagande bland skolbarnen eller föräldrarna? Jag menar 

att upplever du att olika barn mottar dina förslag för sunda levnadsvanor på olika sätt?  

I så fall, vad kan vara orsaker till dessa olika mottagande? 

 

7. Hur upplever du att du bäst skapar incitament och motivation för förändring av 

levnadsvanor hos 6 – 10 åriga barn?  

 

8. Kan du ge mig en bild av vilka anvisningar och riktlinjer som finns för skolhälsovårdens 

arbete med sunda levnadsvanor hos skolbarn? 

 

Hur upplever du att dessa anvisningar och riktlinjer är praktiska och genomförbara? (Är 

dessa anvisningar och riktlinjer tillräckligt praktiska för att arbeta efter dem? Hur har du 

möjligheten att följa dem i ditt arbete?) 

 

Finns det någonting bland dessa nämnda anvisningar och riktlinjer som du anser kan 

förändras/förbättras? 

 

 

Finns det någonting som du vill lägga till? 

 

Tack så mycket för att jag fick intervjua dig! 



 

BILAGA D: ÖVERSIKT ÖVER KONSTRUKTION AV KONDENSERING, KOD OCH 

KATEGORI 

Meningsenhet Kondensering  Kod Underkategori  Kategori 

Det är ett stort 

begrepp förstås. 

Sunda levnadsvanor 

då tänker jag att det 

är att motivera 

barnen och föräldrar 

också till att göra val 

som stärker deras 

hälsa så man säga. 

Att göra egna val 

som stärker deras 

hälsa skulle jag 

kunna säga kort 

fattad.  

Att motivera både 

barnen och 

föräldrar till att 

göra egna val som 

stärker deras 

hälsa. 

Val som 

stärker elevers 

hälsa 

Definition av 

sunda 

levnadsvanor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syn på sunda 

levnadsvanor 

 

 

Men att de sitter så 

mycket still kommer 

att bli problem för 

hälsan framöver för 

de inte får starka 

kroppar, det blir inte 

starka skelett för att 

de inte har tränat".., 

om de inte har 

sprungit med sina 

kroppar när de är 

barn, jag tror de 

kommer att få 

problem när de är 

större.., äldre. Det är 

viktigt att barn inte 

bli för tjock därför de 

kommer att få 

problem med hjärtan 

och levern. 

Stillasittande har 

negativa 

konsekvenser på 

barnens hälsa och 

välmående och 

elever kommer att 

få problem när de 

blir äldre. 

Negativa 

konsekvenser 

av 

stillasittande 

bland barn  

 

Konsekvenser av 

osunda 

levnadsvanor 

 

 

 

 

 



 

Meningsenhet Kondensering  Kod Underkategori  Kategori 

När man ska till 

någon förändring 

som håller då måste 

man ha med 

föräldrarna. Du 

måste ha en bra 

relation med 

föräldrarna, så är det 

de som gör 

förändringen 

hemma. Så att vill du 

göra någonting som 

håller i längden så 

måste du föräldrarna 

med.  

Samarbete med 

föräldrarna är en 

viktig 

förutsättning för 

att nå positiva och 

hållbara 

förändringar mot 

sundare 

levnadsvanor hos 

elever.  

 

Föräldrar 

som viktig 

samarbetsp

artner 

 

Samarbete med 

föräldrarna   

 

 

 

 

 

 

 

Förutsättningar 

för att främja 

sunda 

levnadsvanor 

hos elever  

Man behöver något 

annat perspektiv om 

vissa problem, man 

kan se problemen på 

olika sätt. Det tror 

jag är jätte viktigt, 

jag kan bidra med 

mitt och någon 

annan bidra med 

sitt. Möte med 

föräldrar, man har 

olika roller tror jag. 

Det känns jätte 

viktig att samarbeta 

med dem.  

Samverkan 

mellan olika 

professioner 

anses som en 

viktig 

förutsättning. 

 

Samverkan 

mellan olika 

professione

r anses som 

en viktig 

förutsättnin

g 

Samverkan 

mellan olika 

professioner  

 

  



 

Meningsenhet Kondensering  Kod Underkategori  Kategori 

Så detta skulle jag 

säga är ett 

bekymmer som 

absolut inte bara 

gäller Västerås utan 

ännu i högre grad i 

många andra 

kommuner. ... det är 

alltså… 

tidfördelningen 

skulle jag säga. Den 

tiden som skolläkare 

och skolsköterskor 

får på skolan, som är 

krympande, det 

skulle jag säga är det 

största hindret. Och 

jag kan inte hitta 

något annat.  

Den tiden som 

skolläkare och 

skolsköterskor får 

på skolan är 

krympande och 

det är ett stor 

hinder som leder 

till starkare 

prioriteringar 

inom 

skolhälsovårds 

arbete. 

 

 

Tidsbrist leder 

till andra 

prioriteringar 

inom 

skolhälsovårde

ns arbete. 

 

 

Tidsbrist som ett 

hinder 

 

Hinder och 

svårigheter för 

att främja 

sunda 

levnadsvanor 

hos elever 

 


