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SAMMANFATTNING 

Övervikt och fetma är ett folkhälsoproblem som ökar i en oroväckande takt både i Sverige och 

i många andra delar av världen. Fetma räknas som en sjukdom i sig, men är även en 

riskfaktor för andra icke smittsamma sjukdomar. Våra levnadsvanor grundläggs redan under 

barndomen och inverkar på hälsan resten av livet. Att satsa på förebyggande åtgärder i tidig 

ålder kan således vara viktigt för att minska risken att barn senare i livet drabbas av 

överviktsrelaterade sjukdomar. Syftet med denna studie var att undersöka skolsköterskors 

och skolors erfarenheter av och förutsättningar för att arbeta med övervikt och fetma bland 

barn mellan sex och elva år. 

För att besvara syftet användes en kvalitativ metodansats. Totalt genomfördes sex enskilda 

semistrukturerade intervjuer med skolsköterskor. Intervjuerna analyserades med en 

manifest innehållsanalys. I resultatet framkom att övervikt och fetma är vanligt 

förekommande på skolorna. Övervikt och fetma anses vara ett viktigt, men också svårt, 

område för skolor att arbeta mot. Skolsköterskorna uppfattar flera hinder i sitt arbete, och 

önskar att de kunde göra mera för att hjälpa barn som drabbats. Skolsköterskorna har många 

idéer om hur de och skolorna skulle kunna arbeta förebyggande, men upplever en frustration 

över de bristande resurserna som ges till det. 

Nyckelord: Barns hälsa, Förebyggande arbete, Kvalitativa intervjuer, Stödjande miljöer, 

Övervikt och fetma 



 

ABSTRACT 

Overweight and obesity is a public health problem that is increasing in an alarming rate both 

in Sweden and in many other parts of the world. Obesity is considered as a disease in itself, 

but is also a risk factor for other noncommunicable diseases. Our habits are established 

during childhood and have an impact on our health throughout our lives. Investing in 

preventive interventions at an early age may therefore be important for reducing the risk of 

children later in life suffer from obesity-related diseases. The aim of this study was to 

examine school nurses' and schools’ experiences of and presumptions for working with 

overweight and obesity among children at primary schools. 

A qualitative approach was chosen and a total of six individual semi-structured interviews 

with school nurses were conducted. The interviews were analysed with a manifest content 

analysis. The result showed that overweight and obesity are common in the primary schools. 

Overweight and obesity are considered an important, but also difficult, area for schools to 

work against. The school nurses perceive several obstacles in their work, and wish they could 

do more to help children who are affected. The school nurses have many ideas about how 

they and the schools could work preventive, but are frustrated over the lack of resources that 

are given to it. 

Keywords: Children's Health, Overweight and obesity, Prevention, Supportive environments, 

Qualitative interviews
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1 INTRODUKTION 

Övervikt och fetma är ett av dagens största folkhälsoproblem, och medför stort lidande för de 

drabbade, samt stora kostnader för samhället. Sedan år 1990 har andelen vuxna med fetma 

fördubblats i Sverige, men övervikt och fetma ökar även bland barn. Redan under 

barndomen grundläggs levnadsvanor som inverkar på hälsan resten av livet. Barn och unga 

är således en prioriterad målgrupp inom folkhälsoarbete. Att satsa på förebyggande åtgärder 

i tidig ålder är viktigt för att främja barns hälsa, men även för att minska risken för ohälsa 

senare i livet. I denna studie belyses hur förebyggande arbete med barns övervikt och fetma 

kan utföras på skolor. Skolan är en central arena för barn där de tillbringar stor del av sin 

vakna tid. Ämnesområdet valdes ut till följd av ett intresse för barn och ungas hälsa, samt en 

nyfikenhet på hur hälsoarbete med denna åldersgrupp kan gå till i praktiken. Ämnet ses vara 

relevant då ett framgångsrikt förebyggande arbete kan leda till minskat lidande för individer, 

minskade kostnader för samhället och en ökad folkhälsa. Förhoppningen med studien är att 

ge en inblick i hur skolor arbetar för att förebygga övervikt och fetma bland barn, och därmed 

hur barns hälsa kan främjas. 
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2 BAKGRUND  

2.1 Hälsa och folkhälsa 

År 1948 uttryckte World Health Organization [WHO] hälsa som ett tillstånd av fullständigt 

välbefinnande, både fysiskt, psykiskt och socialt. De framhöll att hälsa kan uppnås även vid 

närvaro av symtom, sjukdomar och funktionsnedsättningar. Hälsa ses inte enbart som ett 

mål i sig utan som en resurs i människors liv (World Health Organization, 1998). I 

folkhälsosammanhang kan hälsa inbegripa fyra viktiga värdebegrepp, nämligen långt liv, 

friskt liv, rikt liv och jämlikt liv (SOU 1997:119). Folkhälsa innefattar en befolknings 

hälsotillstånd. En god folkhälsa kännetecknas av en befolkning med så bra hälsa som möjligt 

och där hälsan är jämlikt fördelad mellan individerna (World Health Organization, 1998). 

2.1.1 Folkhälsoarbete 

Det främsta syftet med folkhälsoarbete är att bidra till en så god hälsa som möjligt för att 

undvika lidande och för att bespara samhället resurser för vård (Prop. 2002/03:35). Redan 

under barndomen grundläggs levnadsvanor som inverkar på hälsan resten av livet. Barn och 

unga är således en prioriterad målgrupp inom folkhälsoarbete för att minska ojämlikheter i 

hälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2013). 

Folkhälsoarbete kan bestå av insatser som främjar hälsa eller förebygger ohälsa. 

Hälsofrämjande arbete omfattar strategier som utvecklar eller vidmakthåller människors 

hälsa, samt stärker individers kapacitet att ta kontroll över och förbättra sin livsstil och hälsa 

(World Health Organization, 1998). I det hälsofrämjande arbetet ingår ett salutogent 

förhållningssätt som går ut på att fokusera på det friska och på vilka resurser som finns 

(Ejlertsson & Andersson, 2009). Syftet med förebyggande arbete är att förhindra eller 

begränsa att problem eller sjukdomar uppkommer. Det förebyggande arbetet kan delas i 

olika preventionsnivåer. Primär prevention inkluderar insatser som sätts in innan ett 

riskbeteende uppstått, för att undvika ohälsa. Sekundär prevention sätts in för att tidigt 

kunna upptäcka ohälsa och behandla för att motverka insjuknande. Tertiär prevention 

inkluderar insatser som förhindrar att personer med sjukdom och ohälsa ytterligare 

försämras. I det förebyggande arbetet krävs att riskfaktorer, faktorer som kan orsaka 

sjukdom och ohälsa, identifieras (World Health Organization, 1998). 

Ett av dagens största folkhälsoproblem utgörs av övervikt och fetma. Förebyggande arbete 

mot övervikt och fetma sker i Sverige på olika nivåer, från individuella till politiska. Fetma är 

ett mångfaktoriellt problem som behöver angripas på olika samhällsnivåer och med olika 

strategier. På lokal nivå har skolan ett stort ansvar att arbeta förebyggande mot övervikt och 

fetma (Statens folkhälsoinstitut, 2002). 
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2.1.2 Folkhälsomål på nationell och regional nivå 

Sveriges övergripande folkhälsomål är: 

Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen (s. 

24). 

I den nationella folkhälsopolitiken har regeringen utvecklat elva målområden som 

folkhälsoarbetet ska utgå ifrån (Prop. 2002/03:35). Målområdena utgörs av faktorer i 

människors livsvillkor som har störst betydelse för hälsan (Statens folkhälsoinstitut, 2013). 

Tre av målområdena kan kopplas till övervikt och fetma bland barn då de berör barn och 

ungas uppväxtvillkor, fysisk aktivitet samt matvanor och livsmedel. Insatser inom skolan kan 

främja barns levnadsvanor såsom goda kost- och motionsvanor (Prop. 2002/03:35).  

Landstinget Västmanland har ett regionalt folkhälsopolitiskt mål som går ut på att skapa en 

god och jämlik hälsa och en vision om att vara ett av Sveriges främsta landsting. För att nå 

målet ska landstinget sprida kunskap om hälsa och ge västmanlänningarna förutsättningar 

för hälsosamma val (Landstinget Västmanland, 2010). 

2.2 Övervikt och fetma 

2.2.1 Definition av övervikt och fetma 

Body Mass Index [BMI] är den vanligaste förekommande mätmetoden för att klassificera 

undervikt, övervikt och fetma (World Health Organization, 2000). WHO fastställer övervikt 

som BMI mellan 25 och 29,9, och fetma som BMI 30 eller mer. En persons BMI beräknas 

genom dennes vikt i kilogram dividerat med längden i kvadrat, mätt i meter. För att mäta 

övervikt och fetma bland barn används i Sverige en BMI-metod som kallas isoBMI som tar 

hänsyn till barnets kön och ålder. 

I en studie uppges en fördel med BMI som mätmetod vara att den är relativt okomplicerad. 

Den anses vara en lämplig metod inom skolan för att uppskatta övervikt och fetma bland 

barn. En nackdel med BMI som metod är att den inte skiljer på fettmassa och fettfri massa i 

kroppen (Malone & Zemel, 2015). Även WHO (2000) anger att BMI som mätmetod i vissa 

fall kan vara missvisande då BMI inte tar hänsyn till om vikten utgörs av fett eller muskler. 

Ett annat dilemma är att en person med normalt BMI kan riskera vissa hälsoproblem om 

midjemåttet är för stort.  

2.2.2 Ett folkhälsoproblem 

I en oroväckande takt ökar förekomsten av övervikt och fetma i Sverige 

(Folkhälsomyndigheten, 2014) liksom i många andra delar av världen (World Health 

Organization, 2012). I Sverige har under de senaste decennierna övervikt och fetma ökat 

bland män och kvinnor i alla åldrar. Sedan år 1990 har andelen vuxna med fetma 
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fördubblats. År 2014 var 42 procent av alla män och 29 procent av alla kvinnor överviktiga i 

Sverige. Totalt 14 procent av den vuxna befolkningen hade fetma (Folkhälsomyndigheten, 

2014). Fetma räknas som en sjukdom i sig, men är även en riskfaktor för andra icke 

smittsamma sjukdomar. Individer med förhöjt BMI har ökad risk att drabbas av bland annat 

diabetes typ två, hjärt- och kärlsjukdomar och olika typer av cancer (World Health 

Organization, 2012). 

Övervikt och fetma drabbar inte enbart den enskilde individen utan medför även stora 

kostnader för samhället. Fetma och direkta överviktsrelaterade sjukdomar kostar Sverige 

årligen mer än tre miljarder kronor (Folkhälsomyndigheten, 2014). Fetma räknas som ett av 

det tidiga 2000-talets mest seriösa folkhälsoproblem på grund av dess snabbt ökande 

förekomst och dess allvarliga hälsokonsekvenser. WHO framhåller att fetma kan förebyggas 

(World Health Organization, 2012). Skolan har visat sig vara en lämplig miljö för 

förebyggande insatser mot övervikt och fetma bland barn (Edmunds, Waters & Elliott, 2001). 

En persons vikt avgörs av dennes kostvanor och fysiska aktivitet. Risken att utveckla övervikt 

och fetma ökar då individens totala energiintag är större än energin den gör av med 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Skyddsfaktorer för övervikt och fetma är bland annat att vara 

fysiskt aktiv regelbundet, äta mycket frukt och grönsaker, mindre portionsstorlekar samt att 

hem och skola utgör stödjande miljöer. Riskfaktorer för övervikt och fetma är gener om 

föräldrarna är överviktiga, stillasittande, att inta mycket energität mat och dryck, svår 

socioekonomisk situation samt okunskap kring de hälsorisker fetma medför (Statens 

folkhälsoinstitut, 2013). Fysisk aktivitet behöver inte betyda motion eller träning utan 

innefattar all form av rörelse som ökar energiomsättningen, exempelvis trädgårdsarbete och 

friluftsliv (Folkhälsomyndigheten, 2014). Den stora globala ökningen av övervikt och fetma i 

samhället kan inte förklaras med ärftliga faktorer eftersom genetiska förändringar inte kan 

ske på bara några decennier (Statens folkhälsoinstitut, 2002). 

2.2.3 Övervikt och fetma bland barn 

Övervikt och fetma är ett stigande problem bland barn och ungdomar (World Health 

Organization, 2008) även om ökningen bland 4-åringar stannat av något i flera delar av 

Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2014). Övervikt bland barn är ett hälsoproblem som ofta 

följer med upp i äldre åldrar. Cirka 80 procent av de barn som är överviktiga när de är sex till 

sju år är överviktiga när de kommer upp i sena tonåren (Socialstyrelsen, 2009). De har även 

en ökad risk för att utveckla sjukdomar som diabetes typ två och hjärt- och kärlsjukdom vid 

ung ålder (World Health Organization, 2008). Övervikt och fetma hos barn kan även kopplas 

till nedsatt livskvalitet och en större risk att bli retad, mobbad och utfryst (World Health 

Organization, 2012). År 2009 var 15 till 20 procent av alla barn upptill 15 år i Sverige 

överviktiga och tre till fem procent hade fetma (Socialstyrelsen, 2009). 

Västmanland låg år 2004 jämlikt eller något över riksgenomsnittet för övervikt och fetma. I 

Västerås var då 20 procent av eleverna från förskoleklass till gymnasiet överviktiga och fem 

procent var feta (Landstinget Västmanland, 2010). 
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2.3 Skolans betydelse för barns hälsa 

Enligt Skolverket ska grundskolan ansvara för att eleverna får kunskap om hur en god hälsa 

kan uppnås samt förståelse för livsstilens betydelse för hälsa (Skolverket, 2015). I en studie 

(Clarke, Griffin, Lancashire, Adab, Parry & Pallan, 2015) uppges att hälsofrämjande insatser i 

skolan kan ge barnen lärdomar som är betydelsefulla för deras framtida hälsa. Föräldrar i 

studien uppfattade att det är viktigt att förebygga övervikt i tidig ålder för att minska risken 

att senare i livet drabbas av överviktsrelaterade sjukdomar. WHO (2008) förtydligar att i 

skolors hälsofrämjande arbete krävs förändringar i miljö, beteende och utbildning. Att då 

arbeta med elevers kunskaper, attityder, tilltro och värderingar kan vara värdefullt för deras 

hälsa.  

En studie betonar vikten av att satsa på förebyggande åtgärder så att barn inte utvecklar 

övervikt och fetma. För redan överviktiga eller feta barn krävs tidig behandling och att 

familjen involveras (Edmunds et al., 2001). Insatser som stimulerar till bättre kostvanor och 

ökad fysisk aktivitet i skolan har visat sig kunna förebygga ohälsosam viktökning bland barn 

(Socialstyrelsen, 2009). Barn mellan fem och 17 år rekommenderas att utöva fysisk aktivitet 

med måttlig till hög intensitet minst 60 minuter per dag (Statens folkhälsoinstitut, 2013). En 

riskfaktor i sig är stillasittande som ökar risken för sjukdom och dödlighet. 

Vid den internationella konferensen i Ottawa år 1986 fastslogs att skapande av stödjande 

miljöer är en viktig del av hälsofrämjande arbete (World Health Organization, 1986). 

Stödjande miljöer för hälsa innefattar var människor lever, bor, arbetar och leker. Begreppet 

inbegriper människors fysiska och sociala omgivning som skapar förutsättningar för hälsa. 

Dessa miljöer ska erbjuda människor skydd mot det som kan hota deras hälsa (World Health 

Organization, 1991). Skolan utgör en av de viktigaste stödjande miljöerna för barn eftersom 

de tillbringar stor del av sin vakna tid där. Skolan kan ses som barnens arbetsmiljö och därför 

är det skolledningens plikt att försöka skapa en organisation och en miljö som främjar 

elevernas hälsa (Almquist, Brolin Låftman & Östberg, 2012). Skolan bör utformas så att 

barns fysiska aktivitet och kostvanor främjas. Skolmiljön bör inbjuda barnen till rörelse och 

området hälsa bör integreras i undervisningen (Statens folkhälsoinstitut, 2002). Enligt 

forskning kan hälsofrämjande insatser i ungas hem- och närmiljö vara effektiva för att 

minska övervikt och fetma bland unga. En studie kom fram till att unga som växer upp i 

miljöer som stödjer hälsosamma beteenden åt mer frukt och grönsaker, hade en lägre 

snabbmatskonsumtion och ett lägre BMI-värde (Berge, Wall, Larson, Forsyth, Bauer & 

Neumark-Sztainer, 2014). 

2.3.1 Elevhälsans roll 

För elever i skolan ska det enligt skollagen finnas en elevhälsa med skolläkare, skolsköterska, 

psykolog och kurator. Barn i grundskolan ska erbjudas minst tre hälsobesök (SFS 2010:800), 

då bland annat deras längd och vikt kontrolleras och ett samtal om deras hälsa förs (World 

Health Organization, 2008). Skolsköterskan ska genom särskilda insatser och 

hälsoupplysning vid hälsosamtal med elever och deras föräldrar verka för att främja goda 

matvanor och fysisk aktivitet. Skollagen (SFS 2010:800) belyser att elevhälsan i första hand 

ska arbeta främjande och förebyggande samt bidra till att miljöer som främjar elevernas 
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lärande, utveckling och hälsa skapas. Det framkommer i en studie (Quelly, 2014) att 

skolsköterskor besitter kunskap om elevernas hälsa. Därmed är det lämpligt att 

skolsköterskan engagerar sig i skolans förebyggande arbete mot övervikt och fetma. En 

annan studie (Müllersdorf, Zuccato, Nimborg & Eriksson, 2010) bekräftar att skolsköterskan 

bör fokusera på förebyggande insatser. Studien framhåller att en av skolsköterskans 

viktigaste uppgifter är att observera barn och informera deras föräldrar, men att arbetet med 

övervikt och fetma inte bör dominera dennes arbetsuppgifter. För att stärka elevhälsans 

arbete har Skolverket och Socialstyrelsen tagit fram Vägledning för elevhälsan 

(Socialstyrelsen, 2014) som kan användas som ett underlag i elevhälsans arbete. Där 

framkommer även kunskapsstöd gällande hur arbete med barns matvanor, fysiska aktivitet 

och tillväxt kan gå till. I vägledningen framgår att hälsobesöken hos skolsköterskan eller 

skolläkaren kan vara ett lämpligt tillfälle att uppmärksamma och samtala om barnets vanor 

gällande mat och fysisk aktivitet. 

Riksföreningen för skolsköterskor (2016) har beslutat om en rekommendation på max 400 

elever per skolsköterska som arbetar heltid. Om arbete med elevgrupper som exempelvis har 

funktionshinder eller är nyinvandrade upptar mycket tid skall antalet elever per 

skolsköterska justeras nedåt. 

2.4 Teoretiskt perspektiv 

I följande avsnitt beskrivs en modell som kan ses som förklaringsmodell för att få en djupare 

förståelse för skolors arbete med barns övervikt och fetma. Denna modell kommer att knytas 

an till i arbetets diskussion. 

2.4.1 Tannahills modell för hälsofrämjande arbete 

En vedertagen och vanligt förekommande modell inom hälsoarbete är Tannahills modell för 

hälsofrämjande arbete (Naidoo & Wills, 2009). Modellen består av tre överlappande 

områden, hälsoupplysning, prevention och hälsoskydd, som tillsammans utgör en helhet för 

hälsofrämjande arbete (Figur 1) (Tannahill, 2009). Hälsoupplysning innebär kommunikation 

som påverkar individers kunskap och attityder så att deras välbefinnande och hälsa främjas. 

Prevention går ut på att skapa insatser som reducerar eller undviker riskfaktorer och 

förebygger sjukdom och ohälsa. Hälsoskydd innefattar samhällsåtgärder som skyddar 

befolkningens hälsa, exempelvis lagstiftning, policyer och skatteregleringar. Tannahills 

modell innefattar ett brett perspektiv på hälsa och åtgärderna behöver inbegripa såväl fysiska 

och psykiska som sociala aspekter. Modellen förtydligar innehållet i hälsofrämjande arbete 

och underlättar för aktörer att definiera, planera och utföra arbetet. Genom att inkludera de 

tre dimensionerna i folkhälsoarbete kan människors hälsa öka. 

Tannahills modell syftar till att vidga individers sätt att tänka och underlätta för dem att göra 

hälsosamma val (Tannahill, 2009). Li och Powdthavee (2015) påvisar att upplysning kan 

förbättra människors benägenhet att äta hälsosammare och utöva mer fysisk aktivitet. I 

vilken utsträckning hälsobeteenden förbättras visade sig bero på personens förväntningar på 
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positiva effekter av hälsoupplysningen. Hur information och budskap om hälsa förmedlas 

menar Jarlbro (2010) är avgörande för om människors beteenden påverkas. Mottagaren 

behöver uppleva budskapet som enkelt, trovärdigt och relevant för sitt liv för att kunna ta det 

till sig. Det är även viktigt att personen litar på och känner förtroende för den som informerar 

om hälsorisker för att ta hoten på allvar. 

 

Figur 1. Tannahills modell för hälsofrämjande arbete, omarbetad efter Tannahill (2009). 

2.5 Problemformulering 

Övervikt och fetma ökar i en oroväckande takt i Sverige både bland barn och vuxna 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Att satsa på förebyggande åtgärder i tidig ålder är viktigt för 

att främja barns hälsa, men även för att minska risken för ohälsa senare i livet (Edmunds et 

al., 2001). Uppfattningen är att det behöver satsas mera på förebyggande åtgärder mot 

övervikt och fetma för att kunna åstadkomma en bättre folkhälsa. Statens folkhälsoinstitut 

(2002) uppger att skolan har ett stort ansvar att arbeta förebyggande mot övervikt och fetma.  

Tanken med studien är att få en klarare bild av hur skolor arbetar med området och vilka 

resurser och hinder skolsköterskor upplever i arbetet. Utifrån det är förhoppningen att få 

fram kunskap som kan bidra till en mer hälsofrämjande skolmiljö och en bättre hälsa för 

barn både på kort och lång sikt. 

3 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka skolsköterskors och skolors erfarenheter av och 

förutsättningar för att arbeta med övervikt och fetma bland barn mellan sex och elva år. 
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3.1 Frågeställningar 

 Vilka erfarenheter har skolsköterskor av övervikt och fetma bland barn? 

 Hur arbetar skolsköterskor och skolor för att förebygga övervikt och fetma?  

 Vilka resurser och hinder uppfattar skolsköterskor att det finns i det förebyggande 

arbetet mot övervikt och fetma på skolorna? 

4 METOD 

4.1 Design 

För studiens genomförande valdes en kvalitativ ansats eftersom syftet var att undersöka 

skolsköterskors erfarenheter. Kvalitativ metod är enligt Holloway och Wheeler (2010) 

lämpligt att använda då syftet är att förstå, beskriva och tolka individers erfarenheter av 

sociala fenomen. Innehållsrik data genereras genom att observera, lyssna och ställa frågor. 

Således är intervjuer ett vanligt förekommande tillvägagångssätt vid kvalitativa studier 

(Holloway och Wheeler, 2010). I denna studie användes intervjuer för att samla in empirisk 

data som sedan analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. 

4.2 Val av deltagare för datainsamling 

I denna studie valdes intervjupersonerna ut genom ett avsiktligt urval. Det innebär att 

deltagarna väljs ut av en specifik anledning, exempelvis för att de har erfarenhet inom ett 

visst område (Holloway och Wheeler, 2010). Studiens syfte och frågeställningar inriktades på 

en specifik grupp människor, skolsköterskor på kommunala skolor med barn mellan sex och 

elva år i Västerås. På våren år 2016 fanns totalt 19 sådana skolor i Västerås med sammanlagt 

4 766 elever (Västerås stad, 2016). 

På Västerås stads hemsida fanns en översikt över samtliga skolsköterskor på de 19 

kommunala skolorna samt kontaktuppgifter till dem. Via mejl kontaktades tio av 

skolsköterskorna där de tillfrågades om att delta i en intervju. I mejlen bifogades ett 

missivbrev med information om studien och om etiska överväganden som togs hänsyn till 

(Bilaga A). Två av dem tackade omgående ja och tid för intervjuer bokades in. För att 

påskynda processen kontaktades skolsköterskorna som inte besvarat mejlet efter en vecka via 

telefon. Då kunde ytterligare fyra intervjuer bokas in med dem som med kortast varsel kunde 

ställa upp. Dessa valdes avsiktligt ut på grund av studiens begränsade tidsperiod. Samtliga 

kontaktade skolsköterskor ville ställa upp på en intervju, men på grund av den knappa tiden 
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blev vissa tvungna att avstå. Totalt medverkade sex skolsköterskor i studien. Samtliga hade 

lång erfarenhet av sjuksköterskeyrket, men det varierade hur länge de hade arbetat som 

skolsköterskor. De flesta hade jobbat som skolsköterskor i cirka tio år. 

4.3 Datainsamling 

För att samla in empirisk data genomfördes sex enskilda semistrukturerade intervjuer under 

fyra dagar. Vid semistrukturerade intervjuer använder ofta forskaren en intervjuguide med 

allmänna frågor som utgångspunkt. Den öppnar sedan upp för möjligheten att ställa frågorna 

i valfri ordning samt att vid behov ställa uppföljningsfrågor (Bryman, 2011). Vid intervjuerna 

användes en semistrukturerad intervjuguide med 15 frågor som grund (Bilaga B). 

Intervjuguiden har tagits fram utifrån de teman studiens tre frågeställningar utgör: 

skolsköterskors erfarenheter av övervikt och fetma bland barn, hur skolsköterskor och skolor 

arbetar för att förebygga övervikt och fetma samt vilka resurser och hinder skolsköterskor 

uppfattar att det finns i det förebyggande arbetet mot övervikt och fetma på skolorna. 

Bryman (2011) menar att en intervjuguide ska bestå av frågor om det som vill undersökas i 

studien, men som ändå inte är för specifika. Vid behov ställdes följdfrågor för att få 

intervjupersonen att utveckla sina svar om något särskilt intresseväckande sagts. Om någon 

fråga i intervjuguiden besvarades innan frågan ställts kunde den strykas. Intervjuaren lät det 

bli tyst en stund mellan varje fråga för att invänta om deltagaren ville tillägga något. 

En pilotintervju genomfördes med en person utan koppling till elevhälsan innan intervjuerna 

med skolsköterskorna. Syftet med pilotintervjun var att kontrollera att frågorna i 

intervjuguiden uppfattades på ett korrekt sätt. Bryman (2011) menar at en pilotintervju är en 

testintervju som kan genomföras för att säkerställa att frågorna fungerar som de är tänkta, 

och möjlighet ges att ändra frågorna eller deras ordningsföljd (Bryman, 2011). Frågorna 

uppfattades vara lämpliga och förståeliga och därför ändrades ingen fråga inför intervjuerna 

med skolsköterskorna. 

Skolsköterskorna fick själva bestämma tid för intervjun som hölls på den skola där respektive 

skolsköterska arbetar. Intervjuerna spelades in med en diktafon och pågick mellan 25 och 60 

minuter. Att spela in intervjuer kan underlätta för att kunna göra en detaljerad analys och 

minskar risken för att uttryck och fraser ska gå förlorade (Bryman, 2011). Vid intervjuernas 

början delades missivbrevet ut till deltagarna med information om studien som de själva fick 

läsa igenom. De etiska principerna som förklaras där förtydligades även muntligt för 

deltagaren och de fick ge samtycke till att intervjuerna spelades in. 

4.4 Databearbetning och analysmetod 

Efter intervjuerna transkriberades inspelningarna ordagrant samma eller nästkommande 

dag. Transkribering förklaras av Bryman (2011) som en process då det som sägs och sker i 

inspelningen skrivs ut i textform. De sex utskrivna intervjuerna utgjorde totalt 41 

datorskrivna A4-sidor med enkelt radavstånd. 
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Den transkriberade texten analyserades med hjälp av kvalitativ manifest innehållsanalys för 

att belysa variationerna i deltagarnas upplevelser. Vid denna metod beskrivs skillnader och 

likheter i data som samlats in via exempelvis intervjuer (Graneheim & Lundman, 2004). Vid 

manifest innehållsanalys är fokus på det som sägs och forskaren är ute efter att beskriva det 

synliga och tydliga innehållet i texten.  

Till att börja med markerades de sex intervjuerna med varsin färg för att kunna särskilja 

vilken deltagare som sagt vad. Sedan lästes transkriberingarna igenom tre gånger för att bli 

bekant med innehållet och kunna identifiera meningsbärande enheter. Det är viktiga ord 

eller meningar vars innehåll och sammanhang kan härledas till studien. Således granskades 

all text med fokus på det skolsköterskorna sagt och centrala meningar som kunde kopplas till 

studiens frågeställningar markerades som meningsbärande enheter. De meningsbärande 

enheterna kondenserades, det vill säga förkortades till det mest väsentliga utan att förlora 

ursprungstextens mening. Därefter fick de en beskrivande kod (Graneheim & Lundman, 

2004). Koderna bestod av nyckelord som kan relateras till frågorna i intervjuguiden och 

begrepp i Tannahills modell. Som exempel fick den kondenserade meningsenheten 

Skolsköterskorna fokuserar på det positiva och på hälsa koden Röra på sig och ha roligt. 

Ett exempel på hur kondenseringen och kodningen gick till visas i tabell 1. 

En kategori är enligt Graneheim och Lundman (2004) en grupp av innehåll som har något 

gemensamt. För att inget innehåll som kunde relateras till studiens syfte skulle gå förlorat 

användes förutbestämda kategorier och underkategorier vid analysen. Kategorierna 

motsvarade studiens tre frågeställningar och var: Skolsköterskors erfarenheter av övervikt 

och fetma bland barn, Skolsköterskors och skolors arbete med barns övervikt och fetma samt 

Resurser och hinder i skolsköterskors och skolors arbete mot övervikt och fetma. 

Underkategorierna stämde överens med frågorna i intervjuguiden som formulerats utifrån 

frågeställningarna. På så sätt passade underkategorierna naturligt in under någon av 

kategorierna. 

Det sista steget i innehållsanalysen är kategoriseringen (Tabell 2). Då sorterades de 

kondenserade meningsenheterna med hjälp av koderna som kunde relateras till varandra och 

sin underkategori genom deras koppling till intervjufrågorna (Graneheim & Lundman, 

2004). 
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Tabell 1: Ett exempel på kodning utifrån den manifesta innehållsanalysen. 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod 

Jag pratar ju aldrig vikt, kilo 

alltså, med barnen så, utan 

att det är viktigt att vara ute 

och leka och röra på sig för 

att endorfiner, man blir pigg 

och man blir glad och det går 

lättare i skolan, och att man 

har roligt liksom och blir en 

pigg och glad kille/tjej när 

man rör på sig. Liksom jag 

pratar alltid om de positiva 

effekterna. 

Skolsköterskorna fokuserar 

på det positiva och på hälsa 

Röra på sig och ha roligt 

 

Tabell 2: Ett exempel på kategorisering utifrån den manifesta innehållsanalysen.  

Kategori Underkategori Kod  

Skolors arbete med övervikt 

och fetma 

 

Skolsköterskors och skolors 

förebyggande arbete mot 

övervikt och fetma 

Röra på sig och ha roligt 

Hälsosam kost 

Skolsköterskors erfarenheter 

av effekter från att arbeta 

mot övervikt och fetma 

Motivation till förändring 

Svårt att förändra 

levnadsvanor 
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4.5 Kvalitetskriterier 

Ett kvalitetskriterium inom kvalitativ forskning är tillförlitlighet. Att en studie är tillförlitlig 

och håller en god kvalitet kan mätas med begreppen pålitlighet, trovärdighet, överförbarhet 

och konfirmerbarhet. Detta kvalitetskriterium har tagits hänsyn till i denna studie. 

Tillvägagångsätt och de beslut som tagits redogörs för och motiveras i metoden för att öka 

studiens pålitlighet. Urvalet har noggrant beskrivits för att stärka överförbarheten och göra 

det möjligt att överföra studien till likande kontexter och grupper. För att öka trovärdigheten 

valdes deltagarna till studien utifrån studiens syfte och att de har erfarenhet inom området 

som ville undersökas (Holloway & Wheeler, 2010).  

För att göra studien mer trovärdig transkriberades intervjuerna ordagrant. Citat från 

intervjuerna redovisas i studiens resultat för att öka trovärdigheten ytterligare. En 

testintervju genomfördes för att försäkra att frågorna i intervjuguiden uppfattades på ett 

korrekt sätt och att de besvarade studiens syfte och frågeställningar. För att stärka studiens 

konfirmerbarhet har ett objektivt förhållningssätt eftersträvats inför deltagarnas berättelser 

både vid intervjuerna och analysen. För att kunna vara öppen inför deltagarnas svar ställdes 

ett begränsat antal följdfrågor vid intervjuerna (Holloway & Wheeler, 2010). 

4.6 Etiska överväganden 

I Helsingforsdeklarationen från år 1964 fastställs etiska principer för forskning som omfattar 

människor. Där framgår bland annat forskares skyldighet att beskydda deltagarnas 

värdighet, integritet, rättigheter och hälsa (World Medical Association General Assembly, 

1964). Fyra grundläggande etiska principer är informationskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (Bryman, 2011). I denna studie tas 

informationskravet hänsyn till genom att deltagarna fick ta del av ett missivbrev där studiens 

syfte förklarades. Där informerades intervjupersonerna också om att deltagandet var 

frivilligt, att de kunde välja att avbryta när som helst samt om att intervjuerna skulle komma 

att spelas in. Denna information gavs även muntligt till deltagarna vid intervjuns början. 

Deltagarna fick ge sitt samtycke till att intervjuerna spelades in. Nyttjandekravet togs i 

beaktande då insamlad data endast används till den här studien. De inspelade intervjuerna 

och transkriberingarna raderas efter att uppsatsen godkänts. Uppgifter om deltagarna i 

studien har behandlats konfidentiellt. Ingen intervjuperson nämns vid namn och inget namn 

på skolorna där de arbetar framgår. Enbart kodade resultat presenteras i studien där 

intervjupersonerna benämns med IP1-IP6. 
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5 RESULTAT 

I detta kapitel redovisas studiens resultat utifrån kategorierna och underkategorierna som 

användes vid innehållsanalysen. De tre kategorierna är: Skolsköterskors erfarenheter av 

övervikt och fetma bland barn, Skolsköterskors och skolors arbete med barns övervikt och 

fetma samt Resurser och hinder i skolsköterskors och skolors arbete mot övervikt och fetma. 

5.1 Skolsköterskors erfarenheter av övervikt och fetma bland barn 

5.1.1 Övervikt och fetma bland barn 

Skolsköterskorna som intervjuades i denna studie uppfattade att övervikt bland barn är ett 

vanligt förekommande problem på deras skolor. Flera barn i varje klass är överviktiga och 

ungefär en handfull elever på varje skola uppskattades ha fetma. BMI-kurvorna som 

skolsköterskorna använder sågs då vara till hjälp för att upptäcka viktförändringar bland 

barnen. Skolsköterskorna uppmärksammade att problemet skiljde sig mellan olika skolor 

beroende på i vilket område skolan är belägen. I områden med en befolkning med låg 

socioekonomisk status ansågs problemet vara betydligt större än i områden där föräldrarna 

hade hög inkomst och utbildning. 

Man har inte pengar, man har inte råd att göra saker. Och så kanske man inte har kunskapen 

heller, det här med kost. Utan att det blir mycket socker och godis. Som också leder till den här 

övervikten då. Så skolorna ser väldigt olika ut. (IP6) 

Andra faktorer som skolsköterskorna ansåg bidrog till att barn blev överviktiga eller feta var i 

första hand felaktig kost, för lite fysisk aktivitet och för mycket stillasittande. De kunde se en 

skillnad jämfört med för några decennier sedan att det idag finns flera överviktiga barn. 

Numera har många barn intressen som inte inkluderar rörelse. Tekniken ansågs vara en 

orsak till barns stillasittande. Många barn har inte en aktiv fritid utan sitter stilla och tittar på 

tv eller spelar spel på datorn, mobilen eller surfplattan. 

Många är väldigt medvetna om det här att röra på sig och så. Men sen är det ju så att Ipads och 

mobiler det är så väldigt roligt. Och ofta tänker de nog inte på det själva att de sitter så pass 

länge som de sitter när de har sin Ipad. Man glömmer bort tiden. (IP6) 

Intervjupersonerna uppfattade att många barn äter för fort och på så vis hinner få i sig mera 

mat innan de känner mättnadskänsla. En annan orsak till barns övervikt ansågs vara 

läskdrickande. Efter rådet att sluta dricka läsk har flera barns BMI-kurvor börjat gå neråt. Att 

det finns ett väldigt stort utbud av sötsaker ansågs vara en bidragande faktor till övervikt och 

fetma. Skolsköterskorna har märkt av att nyinvandrade som har haft det svårt i vissa fall har 

sett det som en tröst att kunna ge barnen sötsaker. 
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Vi har ju ett väldigt stort utbud av söta saker, sådant där som inte har funnits på samma sätt 

där de kommer ifrån, så då vill man ge barnen det för att de ska må bra liksom. (IP1) 

5.1.2 Skolsköterskornas uppfattningar om barns syn på övervikt och fetma 

Skolsköterskorna hade varierande uppfattningar kring hur medvetna barn mellan sex och 

elva år är om övervikt. Vissa av dem var övertygade om att barn är väl medvetna om att de 

väger mycket medan andra menade att de är för unga för att förstå. En del upplevde det som 

att barnen fick höra det för första gången i samtal med skolsköterskan. Andra menade att 

barn ofta får höra det av någon kompis eller släkting innan dess. En del barn har även blivit 

retade på skolorna för sin övervikt. Skolsköterskorna uppfattade att barnen lider mycket och 

skäms över sin övervikt eller fetma. Samtidigt är barnen för unga för att ta ansvar för sin 

övervikt när de går på låg- och mellanstadiet. 

Sen märker man ju ändå när de kommer in här att många ändå är generade fastän de är så 

små när de får ta av sig på överkroppen. De står och håller för. (IP4)  

5.2 Skolsköterskors och skolors arbete med barns övervikt och fetma 

5.2.1 Ansvaret att förebygga övervikt och fetma 

Skolsköterskorna var överens om att skolan har ett viktigt ansvar att förebygga övervikt och 

fetma hos barn eller att hjälpa barn som redan är överviktiga. Dock är det förhållandena 

hemma som har störst påverkan på barnen menade intervjupersonerna. Hur familjen 

handlar, vad de har för kosthållning samt hur föräldrarna fostrar barnen och sätter gränser. 

Föräldrarna har störst ansvar, men det finns mycket som skolorna kan göra såsom att 

informera och reagera. 

Det är ju vi som är företagshälsan så att säga. Så att där har vi ju ett ansvar självklart. Men den 

stora förändringen och det stora jobbet, det är ju faktiskt hemma man måste göra det. (IP5) 

Intervjupersonerna uppfattade att en del av skolornas personal visade ointresse kring 

förebyggande åtgärder mot övervikt och fetma och tyckte att det var föräldrarnas ansvar. Å 

andra sidan är det inte ovanligt att föräldrar anser att detta arbete endast är skolans ansvar 

och att det är skolan som ska fostra barnen och sätta gränser. En del föräldrar tror att 

problemet ska lösa sig bara de får komma till skolsköterskan eller Barnkliniken. 

Skolsköterskorna betonar att det mesta jobbet måste föräldrarna göra hemma. 

5.2.2 Skolsköterskors och skolors förebyggande arbete mot övervikt och fetma 

Intervjupersonerna ansåg att skolorna arbetar mycket för att förebygga övervikt och fetma 

och att skolhälsovården har en viktig roll i det arbetet. Dock önskade skolsköterskorna att de 
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kunde göra mera för att förhindra ohälsosam viktökning hos barnen. Det mesta arbetet med 

övervikt och fetma görs på individnivå då de har samtal och kontroller med enskilda elever. 

Flera skolor har pedagogiska måltider då skolpersonalen äter tillsammans med eleverna. Då 

får de möjlighet att prata om kosten och personalen kan i viss mån kontrollera så att eleverna 

äter lagom stora portioner. Skolorna är tydliga med att barnen inte får ta med sig kakor eller 

sötsaker till skolan och de har ingen möjlighet att köpa godis och dylikt på skoltid. Flera 

skolor har även slutat tillåta att barn exempelvis får bjuda på tårta och glass när de fyller år. I 

skolbespisningen serveras hälsosam kost och på de flesta skolorna salladsbufféer. 

Grönsaker, båda skolorna har ju som en liten grönsaksbuffé med olika sallader. Så var det ju 

inte förr. Så det finns ju oftast någonting de tar. Det är ju också jättebra. (IP5) 

Gällande rörelse är alla barn på skolorna tvungna att gå ut på rasterna oavsett årstid. Det 

tyckte skolsköterskorna var bra eftersom det blir så mycket stillasittande i övrigt för barnen i 

klassrummet. En skola arbetar mycket för att ha aktiva raster för att barnen ska röra på sig. I 

övrigt var det mycket upp till idrottsläraren att uppmuntra och få barnen att vara aktiva. Det 

vanligaste är att barn mellan sex och elva år har två 40-minuters idrottslektioner per vecka. 

Vid skolsköterskornas regelbundna hälsosamtal ges de möjlighet att prata med barnen och 

föräldrarna om olika levnadsvanor. Vid de tillfällena ges skolsköterskorna möjlighet att 

motivera både barn och föräldrar till en sundare livsstil. Skolsköterskorna berättade att de 

försökte fokusera på det positiva i samtal med barn om deras vikt. 

Jag pratar ju aldrig vikt, kilo alltså, med barnen så, utan att det är viktigt att vara ute och leka 

och röra på sig för att endorfiner, man blir pigg och man blir glad och det går lättare i skolan 

och man har roligt […] när man rör på sig. Jag pratar alltid om de positiva effekterna. (IP1) 

5.2.3 Skolsköterskors och skolors arbete med att hjälpa överviktiga och feta barn 

I skolsköterskornas basprogram ingår att de utför regelbundna hälsosamtal med eleverna då 

de bland annat vägs och mäts. Om det upptäcks att ett barn har ett för högt BMI-värde görs 

uppföljningar och barnet kan få komma till skolläkaren och skolsköterskan på samtal. Om 

skolhälsovårdens hjälp inte räcker till kan barnet få en remiss till Barnkliniken för hjälp och 

stöd. Provtagning görs för att undersöka om någon sjukdom ligger bakom barnets 

viktuppgång. Flera skolsköterskor uppgav att de tycker att det är ett svårt område och de 

känner att de inte kan hjälpa de överviktiga barnen tillräckligt. 

Men det är ju svårt ändå när man inte har någonting att erbjuda kan jag tycka. Man pratar 

med dem, man kontrollerar, pratar med föräldrarna, man skickar hem den här (BMI-kurvan) 

så att de ska få se. (IP2) 

Västerås stad tillhandahåller badkort till överviktiga barn så att de kan få gå och simma 

kostnadsfritt två gånger i veckan. Skolsköterskorna tyckte att det var ett bra initiativ och 

något som de ofta ger till barnen. De är noga med att inte prata med de yngre barnen om 

deras vikt utan då prata med barnets föräldrar. De brukar inte heller säga till något barn att 
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det är överviktigt eller säga hur det ska göra. Istället försöker de ha ett allmänt samtal om 

ämnet för att skapa förståelse och motivation. 

Utan det är ju att försöka informera och motivera. Och få dem själva att tänka efter. Det tror 

jag att de flesta skolsköterskor försöker jobba... För det spelar ingen roll hur mycket vi sitter 

och säger att du ska inte och du får inte. (IP5) 

5.2.4 Undervisning i skolan om levnadsvanors betydelse 

Skolsköterskorna är vanligtvis inte med på några lektioner, med hade ändå uppfattat att 

lärarna pratar med barnen redan i förskoleklass om vad kroppen mår bra av. I ämnet idrott 

och hälsa pratar också läraren med eleverna om hälsa. Från och med årskurs fem har de 

hemkunskap och då får eleverna lära sig mera om kost. Skolsköterskorna upplevde i samtal 

med barnen att eleverna får lära sig mycket i skolan om ett sunt leverne. 

Vissa elever vet jättemycket. Men de vet ju mer än vad man tror, man tror att de inte känner 

till det och jag menar att de vet. Och det är väldigt bra pedagoger som undervisar också just i 

de här ämnena. Så de känner till det. (IP6) 

5.2.5 Skolsköterskors erfarenheter av effekter från att arbeta mot övervikt och fetma 

Det ansågs vara problematiskt att mäta effekter av skolors förebyggande arbete mot övervikt 

och fetma. Flera av skolsköterskorna har dock kunnat se resultat av arbetet som görs på 

individnivå. Några barn har gått ner i vikt efter att ha gått på samtal hos skolsköterskan. 

Effekterna uppfattades bero på hur motiverade föräldrarna är till förändring och deras insikt 

och kunskap om problematiken. Gör föräldrarna ingen skillnad så fortsätter problemet. Barn 

som är lite äldre kan bli motiverade av att själva märka skillnad av sin förändrade livsstil.  

Och framförallt de lite äldre eleverna i fyran och femman, kanske trean, om de själva märker 

skillnad. Om de börjar bli piggare, eller snabbare på fotbollsplanen, då blir de ju motiverade. 

(IP1) 

Vissa skolsköterskor upplevde att de kunde se få eller inga effekter alls av deras arbete med 

övervikt och fetma. De tyckte att det kunde kännas tröstlöst och menade att det är svårt att 

bryta människors livsmönster. De uppfattade att alla goda råd och upplysning som denne 

gav, ändå inte fick familjer att röra på sig mera eller att äta annorlunda. Skolsköterskorna 

upplevde att många föräldrar är för bekväma och inte orkar bry sig. Föräldrarna vet vad som 

är bra och mindre bra för hälsan, men lever ändå inte därefter. 

De kan nästan inte slå upp en tidning eller slå på ett tv-program utan att de pratar om kost och 

hälsa och rörelse. Alla vet ju att man bör röra på sig mera, kanske äta mindre, äta sundare. 

Men sen att göra det, det är jättesvårt alltså. (IP2) 
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5.3 Resurser och hinder i skolsköterskors och skolors arbete mot 

övervikt och fetma 

Otillräcklig tid och knappa ekonomiska resurser uppfattas som hinder i skolors arbete med 

övervikt och fetma. Med resurser inkluderas här allt som skolsköterskorna uppfattade att 

skolorna behöver för att kunna förebygga övervikt och fetma. Dessa visade sig vara mycket 

fysisk aktivitet i skolan, ett tydligt utbildningsmaterial och ett samarbete med föräldrarna.  

5.3.1 Tid och pengar 

 
Skolsköterskorna ansåg att det främjande och förebyggande arbetet med övervikt och fetma 

är viktigt och behöver satsas på för att barnen ska må bra i förlängningen. De upplevde dock 

en frustration kring den knappa tid som ges till det arbetet. De uppgav att den övervägande 

tiden går åt till att arbeta med basprogrammet och att inte tillräcklig tid ges till att arbeta 

förebyggande och främjande. Det är ett särskilt hinder för skolsköterskor som arbetar på 

flera skolor, har hand om många barn eller har många nyinvandrade elever på sin skola som 

behöver tas omhand. Skolsköterskorna berättade att de har haft tankar på att jobba mera och 

annorlunda med att främja sunda vanor hos barnen men att tiden inte räckt till. 

Elevhälsan behöver väl ha tid, och ofta har tiden varit lite snålt tilltagen på vissa skolor. Att 

den räcker bara till att göra basprogrammet. Det finns inte, men det finns väldigt mycket 

förväntningar. Men den tiden finns inte. (IP3) 

Skolsköterskorna önskade att de kunde göra mera för att förebygga övervikt och fetma. De 

skulle vilja hålla i grupper för barn och föräldrar om olika levnadsvanor. Skolsköterskorna 

tyckte att det skulle vara bra om föräldrarna fick träffas och prata med varandra om ämnet. 

Ett förslag var att ta in kunniga personer från hälsosektorn som kan föreläsa eller hålla i 

grupper. Men det underströks att det då är en fråga om tid och pengar. 

5.3.2 Fysisk aktivitet i skolan 

Två dagar med skolidrott i veckan ansågs vara för lite. Intervjupersonerna tycker att barnen i 

alla fall ska ha tre pass i veckan och allra helst varje dag. De anser att det är viktigt att barnen 

tidigt får lära sig att rörelse är en del av vardagen. Skolsköterskorna uppfattade att yngre 

barn är väldigt fysiskt aktiva, men blir mer och mer stillasittande ju äldre de blir. Att skapa 

roliga skolgårdar ansågs vara viktigt för att stimulera barn till rörelse. Förslag som 

skolsköterskorna gav på hur barnen skulle kunna röra på sig mer i skolan var pedagogiska 

promenader, pausgympa och höj-och-sänkbara bord. Fysisk aktivitet i skolan betraktades 

som en av de viktigaste förebyggande åtgärderna mot övervikt och fetma. 

Jag tror att det vore det bästa förebyggande arbetet, det vore att få in mera rörelse. […] För att 

prata om att de ska träna hemma eller ut och gå, det är inte alltid man når dem. (IP1) 
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Skolsköterskorna har uppmärksammat ett hinder kring badkorten som ger överviktiga barn 

rätt till fria bad. När barnen är små och inte kan gå ensamma till simhallen förutsätter det att 

en vuxen följer med. Flera av korten har dock inte utnyttjats på grund av att föräldrarna inte 

haft råd, körkort eller tid att följa med dem.  

Men det faller ju då om föräldrarna inte följer med. Så det är jättetråkigt. Så jag ger ut många 

kort som inte används. (IP4) 

5.3.3 Tydligt utbildningsmaterial 

 
Skolsköterskorna saknade och efterfrågade ett tydligt utbildningsmaterial att utgå ifrån i sitt 

arbete med övervikt och fetma. Det ansågs viktigt att ha ett material att tillgå när det handlar 

om barn så att samtalet blir på en lämplig nivå. Skolsköterskorna tyckte att materialet ska 

vara anpassat efter barnets ålder och bygga på deras kunskaper för varje år. På skolorna 

kunde det vara väldigt olika hur lärarna pratar om vikt och levnadsvanor med elever och 

föräldrar. Skolsköterskorna tyckte därför att en resurs kunde vara ett konkret material om 

hur all skolpersonal ska prata om det på ett bra sätt. Skolsköterskorna hade även märkt av en 

osäkerhet hos vissa pedagoger gällande att samtala med barnen på rätt nivå. Att de var rädda 

för att kränka någon uppfattades hindra dem. Istället kunde det hända att pedagogerna 

överlät ansvaret med samtal om barnens vikt till skolsköterskorna. 

Det är ingen lätt uppgift i och med att det är så känsligt för vissa föräldrar. Så därför är det 

bättre om det är ett utarbetat program som man kan hänvisa till och säga att det här har vi att 

arbeta utefter. (IP3) 

5.3.4 Kontakt med föräldrarna 

Skolsköterskorna påstod att ett samarbete mellan skolan och föräldrarna är avgörande för att 

kunna hjälpa ett barn med övervikt eller fetma. De ansåg att all viktdiskussion förutsätter 

föräldrars medverkan när barnen är mellan sex och elva år. Föräldrarna uppfattades ha det 

största ansvaret, men de kan behöva stöd från skolan. Skolsköterskornas kontakt med 

föräldrarna gällande övervikt och fetma var varierande. Vissa föräldrar är tacksamma när 

skolsköterskan kontaktar dem kring barnets övervikt och är villiga att genomföra 

förändringar som främjar barnets hälsa. Andra föräldrar kan bli upprörda och arga och tror 

att barnet skulle må dåligt av att höra att det väger för mycket. De vill inte att barnet ska 

känna sig utpekat, kränkt eller få ätstörningar. Då kan de istället välja att blunda för 

problemet. Skolsköterskorna ansåg att det är ett svårt område som det behöver pratas öppet 

och tydligt om redan när barnen är små. Om föräldrarna gör motstånd blir det ett hinder för 

skolsköterskorna som ingenting kan göra. Det finns även föräldrar som inte har insikt och 

inte tar till sig information. Skolsköterskorna uppfattade att övervikt och fetma kan vara ett 

känsligt ämne för föräldrar. De måste således formulera sig försiktigt för att föräldrarna inte 

ska känna att de misslyckats i sin föräldraroll. Skolsköterskorna ansåg att det är deras uppgift 

att ringa och informera och sedan är det upp till föräldrarna hur de vill gå vidare med det. 
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När föräldrarna säger nej kan vi inte göra någonting, mer än att uppmuntra att han springer 

på rasterna. Och att man försöker ta med honom i lekar, där han rör sig ju och ha lite koll att 

han inte sitter liksom sådär. Men annars kan vi ju inte göra så mycket. (IP1) 

Skolsköterskorna ansåg att det är viktig att vuxna föregår med gott exempel och att både 

föräldrar och skolpersonal är bra förebilder för barnen. De framhöll att barn ofta tar efter 

vuxnas beteende och förhållningssätt och uppmuntrar föräldrar att prata positivt om skolan, 

rörelse och om skolmaten inför barnen. 

6 DISKUSSION 

I följande kapitel kommer först en diskussion föras kring metoden och de beslut som tagits i 

studien. Därefter följer en diskussion om studiens resultat. Slutligen presenteras slutsatser 

och förslag till vidare forskning.  

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Diskussion om design 

En kvalitativ metod valdes till denna studie eftersom syftet var att undersöka skolsköterskors 

och skolors erfarenheter. En svaghet med kvalitativ metod är att utförandet tar lång tid, men 

det är nödvändigt för att kunna få förståelse för deltagarnas syn på världen (Holloway och 

Wheeler, 2010). Tiden för studiens genomförande var begränsad, men kvalitativ metod 

uppfattades passa studiens syfte bäst. För att skynda på processen bokades intervjuer in med 

skolsköterskor som med kortast varsel kunde ställa upp. Under en och samma vecka kunde 

både intervjuer och transkriberingar genomföras vilket gav mera tid åt värdefull analys och 

diskussion. Bryman (2011) påstår att en annan brist inom kvalitativ metod är att det kan vara 

oklart hur forskaren kommit fram till sina slutsatser. Den som tar del av studien har rätt att 

veta hur exempelvis deltagarna valts ut och hur analysen gått till. För att öka transparensen 

har studiens tillvägagångssätt försökts återges på ett noggrant sätt i metoden. 

6.1.2 Urvalsdiskussion 

Från början var tanken att intervjua rektorer, klasslärare och skolsköterskor på kommunala 

skolor i Västerås för att få ett brett perspektiv på hur skolor arbetar med övervikt och fetma. 

Rektorer och klasslärare som tillfrågades hade inte möjlighet att medverka i en intervju på 

grund av bristande tid. Till följd av det avgränsades urvalet till enbart skolsköterskor. Det kan 

diskuteras kring hur studiens resultat blivit om även rektorer och klasslärare hade 

medverkat. Troligtvis hade det genererat ett bredare perspektiv på det som ville undersökas. 
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Det kan tänkas att det hade givit en större förståelse för hur hela skolan arbetar, exempelvis i 

klassrummen, på rasterna, på idrottslektionerna och i skolbespisningen. När endast 

skolsköterskor intervjuades blev mycket fokus på hur skolsköterskorna arbetar med övervikt 

och fetma och det kunde vara svårt för dem att besvara hur annan personal på skolan arbetar. 

Deltagarna i studien valdes ut genom ett avsiktligt urval eftersom intentionen var att 

intervjua skolsköterskor från kommunala skolor i Västerås. Enligt Quelly (2014) besitter 

skolsköterskor kunskap om elevernas hälsa och det är således lämpligt att de engagerar sig i 

skolans förebyggande arbete mot övervikt och fetma. På så vis anses skolsköterskor vara en 

relevant målgrupp för denna studie. Holloway och Wheeler (2010) förklarar att vid ett 

avsiktligt urval kan personerna ha erfarenhet inom ett visst område. Då skolsköterskor är 

engagerade i skolors förebyggande arbete mot övervikt och fetma uppfattas de kunna besvara 

studiens syfte på ett bra sätt. 

 

6.1.3 Datainsamlingsdiskussion 

Vid de sex semistrukturerade intervjuerna då data samlades in till studien använde 

intervjuaren sig av en intervjuguide. Då intervjuaren var relativt ovan upplevdes det som ett 

stöd att ha en intervjuguide som utgångspunkt. Att ett begränsat antal följdfrågor valdes att 

ställas anses vara positivt. Intervjuaren eftersträvade ett objektivt förhållningssätt och var 

rädd för att många följdfrågor skulle kunna styra deltagarnas svar. Bryman (2011) menar att 

intervjuaren ska se upp med ledande frågor som kan föra deltagaren i en viss riktning i sitt 

svar. Att främst hålla sig till frågorna i intervjuguiden som formulerats för att inte vara 

ledande eller kunna besvaras med bara svaret ja eller nej uppfattades ge ärliga och utförliga 

svar från deltagarna. Då intervjuaren lät det bli tyst en stund mellan varje fråga för att 

invänta om deltagaren ville tillägga något, upplevdes deltagarna ofta utveckla sina svar själva 

då de inte fick en ny fråga direkt. Frågorna i intervjuguiden uppfattades kunna besvara 

studiens syfte och frågeställningar. 

Bryman (2011) uppger att intervjuarens egenskaper kan påverka människorna som 

intervjuas och därmed svaren de lämnar. Det kallas intervjuareffekt. Vid intervjuerna i denna 

studie uppfattades intervjupersonerna ge ärliga svar. De försökte inte enbart ge en positiv 

bild av sig själva utan berättade också om problem och hinder de upplevde i sitt och 

skolornas arbete. 

En pilotintervju hölls innan intervjuerna genomfördes vilket underlättade för intervjuaren att 

ha fått träna på att intervjua och gav kännedom om att frågorna som ställdes var relevanta 

och förståeliga. En fråga som kan ställas är dock om pilotintervjun hade varit mer värdefull 

om den genomförts på en person med koppling till elevhälsan eftersom de är insatta i ämnet 

som frågorna berör. Personen som valdes ut till pilotintervjun arbetar som lärare på en 

lågstadieskola och ansågs därför lämplig att avgöra frågornas innehåll och ordningsföljd. 

Intervjuerna spelades in med en diktafon vilket möjliggör för intervjuaren att koncentrera sig 

på det intervjupersonen säger istället för att distraheras av att föra anteckningar. En nackdel 
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med att spela in intervjuer är att intervjupersonen kan hämmas av att se mikrofonen framför 

sig (Bryman, 2011). Deltagarna i denna studie upplevdes inte påverkas av att intervjuerna 

spelades in utan verkade glömma bort diktafonen när intervjun väl satt igång. 

6.1.4 Diskussion om databearbetning och analys 

Så snart som möjligt efter intervjuerna genomförts transkriberades inspelningarna. En 

nackdel med transkribering är att det är en väldigt tidskrävande process och att det genererar 

en stor textmassa. Det kan dock underlätta för att kunna göra en noggrann analys av vad 

deltagarna sagt (Bryman, 2011). Transkriberingarna analyserades med hjälp av en kvalitativ 

manifest innehållsanalys då forskaren ville beskriva det synliga och tydliga innehållet i 

texten. Denna metod valdes eftersom ingen erfarenhet fanns av innehållsanalys och manifest 

innehållsanalys lämpar sig för oerfarna forskare (Graneheim & Lundman, 2004). Graneheim 

& Lundman (2004) menar att forskaren vid kvalitativ innehållsanalys bör tänka på att 

innehållet i en text kan tolkas på olika sätt. Om mera erfarenhet funnits av manifest 

innehållsanalys hade troligtvis analysen kunnat genomföras på ett bättre sätt då större 

förståelse funnits om hur texter kan tolkas. För att genomföra en så noggrann analys som 

möjligt lästes de transkriberade intervjuerna igenom ett flertal gånger för att få en helhetsbild 

av vad deltagarna sagt. Endast det synliga som deltagarna berättat analyserades. På grund av 

den bristfälliga erfarenheten ansågs manifest innehållsanalys passa bra då en risk för 

feltolkningar betraktades vara stor om en djupare tolkning gjorts av deltagarna svar. 

Kategorierna som användes i analysen var förutbestämda utifrån studiens frågeställningar. 

Om kategorierna istället hade skapats utifrån deltagarnas svar hade resultatet troligtvis blivit 

annorlunda. En risk med att använda förutbestämda kategorier menar Lundman och 

Graneheim (2008) är att det kan medföra att viktiga delar av materialet kan gå förlorade. En 

fördel med att kategorierna formulerades utifrån studiens tre frågeställningar var att det 

upplevdes okomplicerat att sortera in de meningsbärande enheterna under de 

underkategorier, och därmed de kategorier, som motsvarade innehållet. Eftersom frågorna i 

intervjuguiden skapats utifrån frågeställningarna ansågs intervjusvaren besvara studiens 

syfte och frågeställningar och inget viktigt material uppfattades gå förlorat.  

6.1.5 Diskussion om kvalitetskriterier 

I studien togs hänsyn till kvalitetskriteriet tillförlitlighet som kan mätas med begreppen 

pålitlighet, trovärdighet, överförbarhet och konfirmerbarhet. Studiens pålitlighet anses 

stärkas genom att tillvägagångssättet vid bland annat val av design, val av deltagare, 

datainsamling och analys förklaras i metoden. En fullständig redogörelse av studiens alla 

faser hävdar Bryman (2011) kan göra studien överförbar till en annan kontext. En 

medvetenhet finns om att deltagarna i studien hade kunnat beskrivas tydligare. Detta 

undveks på grund av risken att deltagarna skulle kunna identifieras. Då det endast finns 19 

kommunala skolor med barn mellan sex och elva år i Västerås, finns det ännu färre 

skolsköterskor eftersom flera arbetar på två skolor. Om de sex skolsköterskornas ålder, kön, 

bakgrund eller erfarenhet inom skolsköterskeyrket beskrivits detaljerat i studien upplevdes 

risken vara stor att de skulle kunna pekas ut. Då det framgår i missivbrevet att deltagarna ska 
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få vara anonyma och oidentifierbara valdes detta att inte skrivas ut i arbetet även om det 

hade kunnat stärka studiens överförbarhet. 

Pålitligheten och överförbarheten i studien ökar av att en intervjuguide har använts. 

Holloway och Wheeler (2010) påpekar att med en intervjuguide samlas liknande typ av data 

in från alla deltagare och samma frågor kan användas om någon annan vill göra om studien. 

Som det tidigare diskuterats kring förstås det trots detta finnas många faktorer som påverkar 

en studie om den skulle utföras igen. Trots att en fyllig redogörelse av studiens genomförande 

eftersträvats är enligt Bryman (2011) kontexten och situationen alltid unik i kvalitativa 

studier vilket påverkar resultatet och dess överförbarhet. 

Graneheim & Lundman (2004) beskriver att en svårighet vid kvalitativ innehållsanalys är att 

påvisa trovärdigheten. De menar att en text alltid har flertalet innebörder och kan tolkas på 

många olika sätt. Med hänsyn till det har ett öppet förhållningssätt eftersträvats både vid 

intervjuer och vid analys. Därför ställdes endast några följdfrågor vid intervjuerna och vid 

den manifesta innehållsanalysen var fokus på att beskriva det intervjupersonerna sagt utan 

att göra egna tolkningar. 

6.1.6 Etikdiskussion 

De forskningsetiska principerna informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet har beaktats i denna studie (Bryman, 2011). Deltagarnas frivillighet, 

integritet, konfidentialitet och anonymitet har respekterats genom att bland annat delge dem 

information om studien. Då deltagarna både skriftligt och muntligt fick ta del av ett 

missivbrev blev de införstådda med studiens syfte, att deltagandet var frivilligt och att 

intervjuerna skulle komma att spelas in. Samtliga deltagare gav tillåtelse till ljudupptagning 

och ingen valde att avbryta sin intervju. Deltagarnas rätt till anonymitet har tagits hänsyn till 

då varken namnen på intervjupersonerna eller skolorna de arbetar på nämns i studien. Vid 

citaten som presenteras har intervjupersonerna namngivits med koderna IP1 till IP6 för att 

ingen ska kunna identifiera dem. Något som kan ifrågasättas är dock konfidentialiteten då 

det framgår att de sex skolsköterskorna i studien arbetar på kommunala skolor i Västerås 

med barn mellan sex och elva år. Flera av skolsköterskorna arbetar på fler än en skola och 

totalt finns det 19 skolor av denna art i kommunen. Det skulle kunna innebära att deltagarna 

känner sig identifierade. För att undvika det tillfrågades skolsköterskorna vid 

intervjutillfällena om de godtog att Västerås skrevs ut i studien. Samtliga godkände att 

Västerås får framgå. 

6.2 Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka skolsköterskors och skolors erfarenheter av och 

förutsättningar för att arbeta med övervikt och fetma bland barn mellan sex och elva år. I 

studien framkom skolsköterskors erfarenheter av övervikt och fetma bland barn, hur de och 

skolor arbetar inom området samt vilka resurser och hinder de upplever i arbetet kopplat till 

detta.  
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Tannahills modell för hälsofrämjande arbete kan utgöra en förklaringsmodell för resultatet. 

Skolsköterskorna uppfattade att i skolors arbete med barns övervikt och fetma ingår 

hälsoupplysning, prevention och hälsoskydd. Dessa tre komponenter utgör Tannahills modell 

och är avgörande aktiviteter i hälsoarbete (Tannahill, 2009). I resultatet besvaras studiens 

tre frågeställningar och var och en av dem kan kopplas till samtliga komponenter i Tannahills 

modell. I följande avsnitt diskuteras de viktigaste resultaten i studien i förhållande till 

Tannahills modell. 

6.2.1 Hälsoupplysning 

De senaste decennierna har övervikt och fetma kraftigt ökat bland den svenska befolkningen 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Skolsköterskorna som deltog i denna studie upplevde att 

övervikt och fetma är ett vanligt förekommande problem på deras skolor. Problemet 

uppfattades som störst på skolor belägna i områden med en befolkning med låg 

socioekonomisk status. De familjerna uppfattades ha det sämre ekonomiskt ställt och ofta 

även mindre kunskap om vad som är bäst för barnen. Det överensstämmer med 

Folkhälsomyndigheten (2014) som hävdar att socioekonomisk status är en riskfaktor för 

övervikt och fetma. I detta fall kan hälsoupplysning till både barn och deras föräldrar tänkas 

kunna vara betydelsefullt i det förebyggande arbetet mot övervikt och fetma. Müllersdorf et 

al. (2010) klargör att en av skolsköterskans viktigaste uppgifter är att observera barnen och 

informera dem och deras föräldrar. Det kan tänkas att hälsosamtal ingår vid hälsobesöken 

för att skolsköterskorna ska ges möjlighet att just samtala med barnen och deras föräldrar.   

I skolornas arbete med att både förebygga och åtgärda övervikt och fetma utgör 

hälsoupplysning en viktig del. I Tannahills modell beskrivs hälsoupplysning vara 

kommunikation som påverkar individers kunskap och attityder så att deras välbefinnande 

och hälsa främjas (Tannahill, 2009). Detta kan öka förståelsen för varför skolorna arbetar 

med att upplysa barnen om hälsa. Utifrån Tannahills modell skulle således 

hälsoupplysningen som idag äger rum vid hälsosamtalen och på lektionstid, kunna leda till 

att elevernas hälsa främjas. Barnen får då kunskap om levnadsvanor som kroppen mår bra 

av. Det kan förstås att barnens attityder påverkas av denna information som de kan ha nytta 

av hela livet. Även WHO (2008) påpekar att det i skolors hälsoarbete är betydelsefullt att 

jobba med elevers kunskap, attityder, tilltro och värderingar. I intervjuerna framgick att 

skolbarnen har goda kunskaper om sunda levnadsvanor, vilket anses vara positivt. Det finns 

en uppfattning om att hälsoupplysningen i skolan är betydelsefull för att barnen inte ska bli 

överviktiga eller feta vare sig nu eller senare i livet. 

Skolsköterskorna hade olika uppfattningar om hur medvetna barn mellan sex och elva år är 

om övervikt. Vissa var övertygade om att barn som väger mycket vet om det medan andra 

menade att de är för små för att förstå. Något som framkom vid intervjuerna, som anses vara 

hänsynsfullt vid arbete med barn, är att skolsköterskorna oavsett uppfattning undviker att 

prata med barnen om deras vikt vid hälsosamtalen. De fokuserar istället på de positiva 

effekterna vilket kan tyda på att de har ett salutogent förhållningssätt. Ejlertsson och 

Andersson (2009) beskriver att vid ett salutogent perspektiv fokuseras på resurser och det 

friska. Ett salutogent perspektiv ingår i hälsofrämjande arbete, och att skolsköterskorna 
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arbetar på det här sättet anses vara betydelsefullt för att barnens hälsa ska främjas. Genom 

att det fokuseras på det som kroppen mår bra av kan tänkas ge barnen sunda attityder. Detta 

kan även kopplas till Tannahills modell som syftar till att vidga individers sätt att tänka och 

underlätta för dem att göra hälsosamma val (Tannahill, 2009). Detta förhållningssätt kan 

också tänkas ge barnen sunda värderingar som kan förhindra exempelvis ätstörningar, något 

som många föräldrar uttryckt rädsla för att deras barn ska drabbas av. Risken för det kan 

tänkas öka om skolsköterskorna istället fokuserat på barnets vikt, vad det inte får göra och på 

negativa effekter. 

En svårighet som skolsköterskorna upplevt med hälsoupplysning om levnadsvanor som kan 

kopplas till övervikt och fetma är att veta vilken nivå på samtalet som är lämplig för barnets 

mognad och ålder. För att skolor och skolsköterskor framgångsrikt ska kunna förebygga 

övervikt och fetma skulle det behövas tas fram ett tydligt material om hur de ska gå till väga. 

Detta efterfrågas av skolsköterskorna som också uppfattat att skolpersonal arbetar olika med 

dessa frågor. En fundering är om elevhälsan har kännedom om och utgår ifrån underlaget 

Vägledning för elevhälsan (Socialstyrelsen, 2014) som tagits fram av Skolverket och 

Socialstyrelsen. Underlaget kan ge stöd i elevhälsans arbete med hälsobesök samt samtal 

med barn om deras matvanor, fysiska aktivitet och tillväxt. Något som dock inte verkar 

framgå i underlaget är hur samtalen och arbetet bör anpassas beroende på barnets ålder. En 

uppfattning finns om att ett sådant material skulle kunna hjälpa skolsköterskorna och annan 

skolpersonal att samtala om övervikt på en lämplig nivå. Det kan tänkas bidra till att barns 

kunskap om dessa ämnen blir större vilket skulle kunna leda till att övervikt och fetma bland 

barn kan minska på sikt. Som Jarlbro (2010) påpekar är det viktigt att mottagaren upplever 

budskapet som enkelt och trovärdigt för att kunna ta det till sig. 

6.2.2 Prevention 

Övervikt och fetma kan medföra både fysiska (World Health Organization, 2008) och 

psykosociala konsekvenser för de drabbade barnen (World Health Organization, 2012). 

Skolsköterskorna uppfattade att en del överviktiga barn blivit retade och att många barn 

skäms och mår dåligt över sin övervikt. De påpekade dock att barn mellan sex och elva år är 

för unga för att ta ansvar för sin vikt. Men hänvisning till detta anses det vara av särskild 

betydelse att arbeta förebyggande mot övervikt och fetma redan då barnen är små. Även i 

studien av Edmunds et al. (2001) understryks vikten av att satsa på förebyggande åtgärder 

för att förhindra att barn utvecklar övervikt och fetma. Skolsköterskorna ansåg att skolan har 

ett ansvar att arbeta förebyggande mot övervikt och fetma bland barn. Det kan kopplas till 

Tannahills modell, där prevention utgör en delkomponent som innefattar insatser som 

reducerar eller undviker riskfaktorer samt förebygger ohälsa (Tannahill, 2009). Genom att 

satsa på förebyggande åtgärder i skolan förstås barn ges förutsättningar för att utveckla en 

god hälsa och minskad risk att utveckla övervikt och fetma. 

Skolsköterskorna uppmärksammade fysisk aktivitet i skolan som den viktigaste delen i 

skolans förebyggande arbete mot övervikt och fetma. Socialstyrelsen (2009) framhåller att 

insatser inom skolor som stimulerar till bättre kostvanor och ökad fysisk aktivitet har visat 

sig kunna förebygga ohälsosam viktökning hos barn. För att barnens hälsa ska förbättras 
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ansågs skolans idrottslektioner behöva vara fler än de två som är idag. Att skolan inte ges 

resurser till att satsa på idrott och rörelse i större utsträckning kan tänkas kunna medföra 

allvarliga konsekvenser för barnen. Barn ansågs av skolsköterskorna bli mer och mer 

stillasittande, något som Statens folkhälsoinstitut (2013) uppger är en riskfaktor för ohälsa. 

Barns stillasittande bedömde skolsköterskorna till stor del bero på barns tid vid tv, dator eller 

andra tekniska apparater. Det kan tänkas att den mesta tiden barn tillbringar med dessa 

apparater är i deras hemmiljö. Ett förslag på en förebyggande åtgärd är därför att barnen får 

vara mycket fysiskt aktiva i skolan, men också att skolpersonalen informerar föräldrar om 

risker med mycket stillasittande. 

Det finns många faktorer som kan utgöra hinder i skolors arbete med övervikt och fetma. Ett 

av dem är föräldrar som är oengagerade eller på annat sätt gör motstånd. Edmunds et al. 

(2001) bekräftar att det krävs att föräldrarna involveras för att kunna hjälpa överviktiga barn. 

En förutsättning för att barn ska kunna bli hjälpta med sin övervikt och fetma förstås vara att 

barnets föräldrar samarbetar med skolan. Att övervikt är ett känsligt ämne kan försvåra för 

skolor att få föräldrars samtycke till att sätta in särskilda insatser för ett specifikt barn. Detta 

orsakar en uppgivenhet hos skolsköterskorna eftersom i de fall föräldrarna säger nej finns det 

inget de kan göra. Att övervikt och fetma är ett av dagens vanligaste förekommande 

folkhälsoproblem kan tyckas skulle utplåna tabun kring ämnet. I verkligheten verkar det vara 

kopplat till skamkänslor och känsla av ett dåligt föräldraskap om barnen är drabbade. 

Skolsköterskorna i studien framhöll att det behöver pratas öppet om övervikt och fetma 

redan när barnen är små. Det kan tänkas medföra att fler föräldrar vågar hjälpa sitt barn 

istället för att blunda för problemet. 

Ett annat hinder utgjordes av Västerås Stads badkort som ger överviktiga elever rätt till fria 

bad. Dessa kort kräver föräldrarnas delaktighet. Om föräldrarna exempelvis inte har råd, tid 

eller intresse så utnyttjas inte badkorten. Det skulle vara intressant att veta om de 

kostnadsfria badkorten skulle nyttjas i större utsträckning om de även inkluderade en vuxen. 

På så vis skulle det kunna bidra till att barnen på lika villkor, oavsett socioekonomisk status, 

ges möjligheter till god hälsa. Sveriges regering understryker vikten av att skapa 

förutsättningar i samhället som bidrar till en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen 

(Prop. 2002/03:35). Frånsett frågan om badkortets nyttjande uppfattade skolsköterskorna 

denna insats som värdefull att kunna erbjuda eleverna. Detta kan tyda på att flera insatser på 

kommunal nivå kan behövas och att de är betydelsefulla för skolors arbete med övervikt och 

fetma. 

Enligt skollagen ska elevhälsan i första hand arbeta för att främja elevers hälsa och förebygga 

ohälsa (SFS 2010:800). Studiens resultat visar att skolsköterskors främsta arbete med 

övervikt och fetma idag sker på individnivå. Skolsköterskorna upplevde bristande tid till 

förebyggande och främjande arbete som ett hinder, särskilt de som arbetade på fler än en 

skola. Detta bekräftas i en studie av Törnsén (2014) där det uppmärksammas att 

skolsköterskor lägger stor del av sin arbetstid åt att åtgärda problem och att tiden till 

främjande arbete blir otillräcklig. Skolsköterskorna har många idéer och tankar om hur de 

skulle kunna arbeta förebyggande och främjande med övervikt och fetma. Resurser till det 

arbetet skulle behöva prioriteras för att kunna ge barn bästa möjliga förutsättningar till hälsa. 
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6.2.3 Hälsoskydd 

I Tannahills modell för hälsofrämjande arbete beskrivs hälsoskydd som samhällsåtgärder 

som skyddar människors hälsa, exempelvis lagstiftning (Tannahill, 2009). I skollagen (SFS 

2010:800) framgår grundläggande bestämmelser om skolan i Sverige och vilka rättigheter 

och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Skollagen gör gällande att det ska 

finnas en elevhälsa att tillgå för alla elever och att de ska erbjudas minst tre hälsobesök i 

grundskolan (SFS 2010:800). Det förstås således att skollagen finns för att bland annat 

skydda elevers hälsa. Skolsköterskorna berättade att de vid hälsosamtalen med alla barn 

tidigt kan upptäcka övervikt och sätta in åtgärder. Det tyder på att lagen är ett slags 

hälsoskydd, som enligt Tannahills modell är en viktig komponent i hälsofrämjande arbete. 

I resultatet framkom att skolorna arbetar på många olika sätt för att skapa miljöer som 

skyddar elevernas hälsa. Det överensstämmer med vad skollagen har fastställt, att elevhälsan 

ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas utveckling, lärande och hälsa (SFS 

2010:800). Det anses vara positivt för skolbarnen eftersom WHO (1991) konstaterar att 

stödjande miljöer skapar förutsättningar för hälsa. Statens folkhälsoinstitut (2002) 

framhåller att främjande av fysisk aktivitet och kost är betydelsefulla delar för skolan som 

stödjande miljö. Att skolorna i studien utgör stödjande miljöer kan ses eftersom de medvetet 

verkar för att eleverna bland annat ska få hälsosam kost, ha aktiva raster och idrottslektioner 

samt få lära sig om sunda levnadsvanor.  

Skollagen innehåller även bestämmelser om att skolan i samarbete med barnens föräldrar 

ska främja elevernas personliga utveckling (SFS 2010:800). Det stärker skolsköterskornas 

uppfattningar om att ett fungerande samarbete mellan skolan och föräldrar är betydelsefullt 

för barnens hälsa. Att skolsköterskorna ger föräldrarna stöd och informerar dem om sunda 

levnadsvanor kan ses tyda på att skolorna kan påverka barnens hemmiljöer så att dessa blir 

mer skyddande och stödjande miljöer som främjar hälsan. 

Det framkom i studien att skolsköterskorna tyckte att det var viktigt att motivera eleverna till 

en sundare livsstil istället för att säga åt dem hur de ska göra. Det verkar tyda på att de 

försöker få barnen delaktiga i hälsoarbetet, något som i Ottawa Charter understryks är en 

viktig faktor i hälsofrämjande arbete (World Health Organization, 1986). På grund av det 

skulle delaktighet kunna ses som ett hälsoskydd för skolbarnen. Även motivation uppfattas 

vara viktigt för barnens hälsa utifrån skolsköterskornas berättelser. De uppgav att effekterna 

av deras arbete med att hjälpa överviktiga barn beror på föräldrarnas motivation. Denna 

uppfattning stärks av WHO (1998) som betonar att i hälsofrämjande arbete ingår strategier 

som stärker människors kapacitet att ta kontroll över och förbättra sin livsstil och hälsa. Då 

skulle motiverande samtal kunna vara en framgångsrik metod för att främja barns hälsa. 

Motiverande samtal uppger Copeland, McNamara, Kelson och Simpson (2015) kan stärka 

motivation och engagemang att vilja utforska egna skäl till beteendeförändring.  

Några av skolsköterskorna upplevde en problematik med att förändra någons 

levnadsmönster och kände förtvivlan kring hur lite effekter deras arbete gav. Garmy och 

Sivberg (2007) håller med om att det är extremt svårt att förändra någons livsstil, men 

framhäver att skolsköterskor kan stärka barns självkänsla i hälsosamtalen kring övervikt. Då 

krävs att skolsköterskan bemöter barnet med respekt och förståelse för dennes situation. Det 
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ger en förståelse för varför det är viktigt att arbeta med motivation, och hur betydelsefullt det 

är att skolpersonalen arbetar för att stärka barnen att själva ta kontroll över sin hälsa för att 

få positiva resultat. 

Skolsköterskorna och skolorna arbetar med att upplysa eleverna om hälsa, förebygga ohälsa 

och främja goda levnadsvanor som kan kopplas till övervikt och fetma. De verkar också för 

att skapa en skyddande och stödjande skolmiljö för barnen att vistas i. Tannahills modell kan 

därför tänkas vara ett bra verktyg för skolsköterskan eller hela skolan eftersom den enligt 

Tannahill (2009) underlättar för aktörer att definiera, planera och utföra hälsofrämjande 

arbete. Modellen ger även förståelse för hur hälsoupplysning, prevention och hälsoskydd kan 

inkluderas i hälsofrämjande insatser och hur de delarna går in i varandra. 
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7 SLUTSATSER 

Skolsköterskorna uppfattar att övervikt och fetma är vanligt förekommande på skolorna och 

medför lidande hos barnen både fysiskt och psykiskt. Skolan uppfattas ha ett viktigt ansvar 

att förebygga övervikt och fetma, men upplevs vara ett svårt område att jobba med. Skolorna 

arbetar förebyggande, upplysande och skyddande för att barn inte ska utveckla eller förvärra 

övervikt och fetma. Det finns dock en önskan om att arbeta mera främjande och 

förebyggande på skolorna mot övervikt och fetma, men de ges inte förutsättningar till det. 

Hinder uppfattas vara bristande tid och pengar samt att det saknas ett tydligt material att 

jobba utifrån. Resurser uppfattas vara att erbjuda mycket fysisk aktivitet i skolan och att 

samarbeta med barnens föräldrar. 

Sammanfattningsvis anses skolan utgöra en betydelsefull arena för förebyggande arbete mot 

övervikt och fetma bland barn, något som kan bidra till en ökad hälsa för barnen och en 

förbättrad folkhälsa på sikt. 

7.1 Förslag till vidare forskning 

I den här studien framkommer skolsköterskors erfarenheter av skolors arbete med barns 

övervikt och fetma. En intressant aspekt skulle kunna vara att undersöka hur exempelvis 

rektorer, klasslärare och föräldrar uppfattar arbetet. Utifrån ett bredare perspektiv skulle 

förslagsvis ett material kunna tas fram om hur skolpersonal ska arbeta upplysande, 

förebyggande och skyddande för att främja barns hälsa. 
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BILAGA A MISSIVBREV 

Hej! 

Varmt tack för att du vill delta i studien jag skriver som examensarbete i folkhälsovetenskap 

på Mälardalens högskola. Syftet med min studie är att undersöka skolsköterskors och skolors 

erfarenheter av och förutsättningar för att arbeta med övervikt och fetma bland barn mellan 

sex och elva år. 

Jag vill intervjua dig som är skolsköterska på en kommunal skola i Västerås med barn mellan 

sex och elva år eftersom du har erfarenhet av hälsoarbete bland barn. Jag skulle vilja ta del av 

hur du och din skola arbetar med övervikt och fetma samt vilka resurser och hinder du 

upplever finns i detta arbete. Förhoppningen är att kunna ge en bild av skolors arbete med 

övervikt och fetma och vad som skulle kunna förbättras. Intervjun kommer att vara 

individuell och hållas på din arbetsplats. Den förväntas pågå i 30-45 minuter och kommer att 

spelas in. 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta. Det som framkommer 

under intervjun kommer att behandlas så att ingen obehörig kan ta del av materialet. Ingen 

utomstående kommer att kunna ta del av dina personuppgifter. I uppsatsen kommer bara 

kodade resultat att presenteras. Det som framkommer vid intervjun kommer endast att 

användas för denna uppsats ändamål och intervjuinspelningar och intervjuutskrifter kommer 

att raderas efter att studien är färdig. I juni 2016 planeras examensarbetet att vara klart och 

publiceras i en elektronisk databas på Mälardalens högskola.  

Kontakta mig gärna om du har några frågor. 

 

Med vänlig hälsning  

Sara Magnusson   

Telefon:  

Mejl:  

Handledare: Elisabeth Jansson, högskoleadjunkt och doktorand vid Mälardalens högskola i 

Västerås 

Telefon: 

Mejl: 
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BILAGA B INTERVJUGUIDE  

 

1. Vilka är din huvudsakliga roll som skolsköterska på skolan? 

2. Hur länge har du arbetat som det? Hur länge har du varit på den här skolan? 

Hur är skolsköterskors erfarenheter av övervikt och fetma bland barn? 

3. I vilken utsträckning anser du att övervikt och fetma är ett problem på din skola idag? 

4. Vilka faktorer anser du kan bidra till att barn blir överviktiga? 

5. Hur uppfattar du att eleverna ser på övervikt och fetma? Har du märkt av någon förändring 
från tidigare år? 

Hur arbetar skolsköterskorna och skolorna för att förebygga övervikt och 
fetma? 

6. I vilken omfattning anser du att skolan har ansvar för att förebygga övervikt eller att hjälpa 
barn som är överviktiga?  

7. Vad gör du och din skola idag för att förebygga övervikt och fetma bland barn? 

8. På vilket sätt försöker du och din skola att hjälpa barn som har övervikt eller fetma? (Vilka 
samarbetar du med gällande dessa frågor? Kontakt med föräldrar?) 

9. I vilken omfattning uppfattar du att barnen får lära sig om sunda levnadsvanor på skolan? 

10. Har du kunnat se några effekter av ditt och skolans arbete med övervikt och fetma? Hur?  

11. Vad känner du behöver förbättras på skolan för att kunna förebygga övervikt och fetma och 
kunna hjälpa redan överviktiga barn? 

Vilka resurser uppfattar skolsköterskorna att det finns i det förebyggande 

arbetet mot övervikt och fetma på skolorna? 

12. Vilka resurser skulle du beskriva som viktiga för att du och din skola ska kunna förebygga 
övervikt och fetma? 

13. Vilka resurser skulle du beskriva som viktiga för att du och din skola ska kunna hjälpa barn 
som är överviktiga? 

Vilka hinder uppfattar skolsköterskorna att det finns i det förebyggande arbetet 

mot övervikt och fetma på skolorna? 

14. Vad anser du finns för hinder i det förebyggande arbetet mot övervikt och fetma på skolan? 

15. Vad anser du skulle kunna förhindra att barn med övervikt eller fetma får hjälp av skolan? 

 

Är det någonting som du vill tillägga? Stort tack för att du ställde upp i den här intervjun! 
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