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SUMMARY 

Background: The school nurse works in the school health service with the mission to 

maintain and improve children’s mental and physical health, as well as promote a 

healthy lifestyle. The school nurse will be involved in public health work with a 

particular focus on overweight and obesity. Children with overweight and obesity 

may be at risk to develop health problems and psychosocial consequences later in life.  

Purpose: This study is to illuminate the school nurse’s experiences in work with 

overweight and obesity in children from 6 years up to and including 16 years.  

Method: A qualitative interview study with semi-structured questions of ten active 

school nurses in a designated municipality in southern Sweden. The interviews have 

been analyzed using qualitative content analysis.  

Results: The analysis resulted in two themes: 

1) The School nurse’s opportunities and restrictions to create a good relationship with 

overweight children and their parents and 

2) The School nurse’s opportunities and restrictions to work with school personnel 

and other external operators on overweight and obesity 

Conclusion: The school nurse has an opportunity to create close relationships and to 

support the family’s own resources. The possibilities can be further cooperation with 

school personnel about health promoting work in schools. The challenge for school 

nurses is to create opportunities for more cooperation with colleagues and external 

operators. In order to increase school nurses’ knowledge there should be more time 

for professional development and updating of the guidelines for overweight and 

obesity work in the school health service.  

 

Keywords: children, content analysis, experiences, school health service, school 

nurse, obesity and overweight. 

 

 

 

 



 

 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund Skolsköterskan arbetar i skolhälsovården med uppdraget att bevara och förbättra 
barnens psykiska och fysiska hälsa samt verka för sunda levnadsvanor. Skolsköterskan ska 
vara delaktig i folkhälsoarbetet med bland annat fokus på övervikt/fetma. Barn med övervikt 
och fetma kan riskera utveckla hälsoproblem och psykosociala konsekvenser senare i livet.  

Syftet med studien var att belysa skolsköterskans upplevelser i arbetet med övervikt och 
fetma hos barn från 6 år till och med 16 år. Metoden var en kvalitativ intervjustudie med 
halvstrukturerade frågor av tio verksamma skolsköterskor i en utvald kommun i södra 
Sverige. Intervjutexten analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.  

Resultatet utmynnade i två teman:  

1) Skolsköterskans möjligheter och begränsningar att skapa en bra relation med överviktiga 
elever och deras föräldrar och 

2) Skolsköterskans möjligheter och begränsningar att samarbeta med skolpersonal och övriga 
externa aktörer kring övervikt och fetma.  

Slutsats Genom samtalen hade skolsköterskan möjlighet att skapa nära relationer och stödja 
familjens egna resurser. Möjligheterna kan vara ytterligare samarbete med skolpersonalen 
omkring hälsoförebyggande arbete på skolorna. Utmaningen för skolsköterskorna blir att 
skapa möjligheter till mer samarbete med skolsköterskekollegor och externa aktörer. För att 
öka skolsköterskornas kunskaper borde det finnas mer tid till kompetensutveckling och 
dessutom uppdatering av arbetsredskapen som redan finns i arbete med övervikt och fetma i 
skolhälsovården. 

Nyckelord: barn, fetma, innehållsanalys, skolhälsovård, skolsköterska, upplevelser, övervikt.  
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INLEDNING 
Övervikt och fetma bland barn och ungdomar är ett växande problem i stora delar av 
västvärlden (Socialstyrelsens folkhälsorapport, 2009). Enligt Statens beredning för medicinsk 
utvärdering (2002) anges en kraftig ökning av övervikt och fetma hos barn i Sverige de 
senaste 20 till 30 åren. Andelen av barn med övervikt har fördubblats från mitten av 1980-
talet till år 2000 (a.a.). Dock visar Lager ’s (2009); Neovius, Janson och Rössner’s (2006) 
studier att Sverige fortfarande har en låg förekomst av fetma sett i ett internationellt 
perspektiv och undersökningar visar att övervikt och fetma epidemin hos 10–11-åriga 
svenska barn minskat eller har avstannat och uppnått en platå. Förekomst av fetma och 
övervikt är vanligare i vissa kommuner och mer vanligt i missgynnade områden med låg 
socioekonomisk status och dessutom har fetma blivit vanligare hos pojkar jämfört med 
flickor (Sundblom, Petzold, Rasmussen, Callmer & Lissner, 2008). Skolsköterskorna känner 
sig ofta ensamma i arbetet med övervikt och fetma och tycker att de saknar tillräckligt med 
redskap i arbetet med dessa barn och familjer. Konsekvensen kan tyvärr bli ett samhälle som 
misslyckas att möta behoven som finns hos familjerna (Magnusson, 2011). För att kunna ge 
stöd till alla barn och föräldrar oavsett socioekonomisk status behöver skolsköterskorna 
tydliga riktlinjer och redskap. Därför är det angeläget att undersöka skolsköterskors 
upplevelser av hur de kan bemöta barnens och familjernas olika behov på ett professionellt 
sätt för att ge samtliga barn samma möjligheter till sunda levnadsvanor och en god hälsa. 
Studien kommer att belysa hur skolsköterskorna upplever arbetet med övervikt och fetma hos 
barn från 6 år till och med 16 år.  

BAKGRUND 

Övervikt och fetma hos barn  
Ekbloms (2005) studie visar att flickor i mindre orter i Sverige har närmare två gånger ökad 
risk att bli överviktiga än flickor som bor i större städer. Studier visar att orsakerna till 
överviktsproblematiken oftast är flera samverkande faktorer (Rasmussen, Eriksson, Bokedal 
& Schäfer-Elinder, 2004; Reilly, Armstrong, Dorosty, Emmet, Ness, Rogers, Steer & 
Sherriff, 2005). Orsaker kan vara genetiska faktorer dels livsstilsfaktorer som felaktiga 
kostvanor och dels fysisk inaktivitet samt socioekonomiska faktorer (a.a.). Barns kostvanor 
och konsumtion av godis och läsk har samband med familjens socioekonomiska ställning 
(Samuelson, Bratteby, Enghardt & Hedgren, 1996). Barn från familjer med låg 
socioekonomisk status, framförallt de med låg utbildningsnivå har ofta sämre kostvanor och 
äter i större utsträckning mat som innehåller höga halter fett och socker (Höglund, Samuelson 
& Mark, 1998). 
Statens beredning för medicinsk utvärdering (2002) konstaterade i sin rapport att det inte 
finns förebyggande åtgärder som är bevisat effektiva eller evidensbaserade. De senaste årens 
forskning kring möjligheter att påverka barns kost och fysiska aktivitet är dock mer lovande 
än tidigare, menar Lager (2009). Kommunerna testar i dagsläget olika förebyggande 
strategier lokalt men det finns inga färdiga insatser som kan spridas ut till kommunerna eller 
andra aktörer. Varje kommun behöver följa den egna utvecklingen av andelen barn med 
fetma eller övervikt för att kunna jämföra de framgångsrika kommunernas mest effektiva 
åtgärder (a.a.). En nationell uppföljning sedan läsåret 2003/2004 har undersökt utvecklingen 
av fetma och övervikt bland tioåringar i de svenska kommunerna Bollnäs, Västerås, Karlstad, 
Umeå och Ystad. Resultatet i undersökningen visar att förekomsten av övervikt inklusive 
fetma är konstant kring 22 % medan andelen med enbart fetma minskat från 4,9 procent till 
3,9 procent, under läsåren 2003-2008. Levnadsvanor etableras redan i förskoleåldern. Därför 
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är det viktigt att skolsköterskorna har bra arbetsredskap och fungerande riktlinjer i det 
hälsoförebyggande arbetet i skolhälsovården. Framförallt när vi kan se att övervikt och fetma 
är orsakat av flera samverkande livsstilsfaktorer och där särskilt utsatta grupper i samhället 
med låg socioekonomiskt status är överrepresenterade och visar betydligt mer ohälsa än andra 
grupper (Samuelson, 2007).  

Risker med övervikt och fetma hos barn 
Enligt Garmy och Sivberg (2007) har barn och ungdomar med övervikt en risk att utveckla 
sjukdomar senare i livet som till exempel typ 2 – diabetes, hjärt- kärlsjukdomar. 
Barndomsfetman ökar även risken för sjukdomar i lungor, mage, tarm, muskler och skelett 
(Choudhary, Donnelly, Racadio & Strife, 2007). Ökad risk för att metabola neurologiska, 
endokrina, gynekologiska sjukdomar samt negativa psykosociala konsekvenser (a.a.). 
Socialstyrelsens folkhälsorapport (2009) visar bland annat att barnen oftare har flera 
psykosomatiska besvär. Barn med övervikt/fetma skäms för sin kropp, utvecklar dålig 
självkänsla och lider av psykisk ohälsa (Lindholm, 2006). Nader, O’Brien, Houts och 
Bradley’s (2006) studie visar att barn som varit överviktiga innan 12 års ålder har fem gånger 
ökad risk att vara överviktiga efter 12-års ålder än de som aldrig varit överviktiga tidigare. 
Övervikt och fetma i barndomen är också relaterat till ökad risk för ohälsa och dödlighet i 
vuxen ålder (Guo, Wu, Chumlea, Roche, 2002; Whitaker, Wright, Pepe, Seidel & Dietz, 
1997).  

Skolhälsovårdens uppdrag  
Alla barn som går i svensk grundskola har rätt till skolhälsovård (Socialstyrelsens riktlinjer 
för skolhälsovården, 2004). Skolhälsovården bedrivs i skolan av medicinskt utbildad 
personal, såsom läkare och sjuksköterska med vidareutbildning (Hillman, 2007). I skollagen 
(SFS 2010:800) ges direktiv till skolhälsovården. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer (2004) 
rekommenderas somatiska hälsoundersökningar och hälsosamtal av barn vid tre bestämda 
tillfällen. Detta sker i förskoleklass, årskurs 4 och 7 eller årskurs 8 och därutöver genomförs 
även längd - och viktkontroll i årskurs 2. Ett inslag i hälsoundersökningen med fokus på 
övervikt och fetma är att mäta BMI. Body Mass Index (BMI) är ett mått på vikten i 
förhållande till längden för vuxna. BMI är användbart mått om man vill följa en tendens till 
övervikt, fetma eller viktnedgång över en viss tid (Hillman, 2007). Eftersom BMI inte 
fungerar för barn och ungdomar har International Obesity Task Force (2010) tagit fram en 
utökning av BMI som även fungerar för barn. Iso BMI är ett mått för barn och ungdomar upp 
till 18 år. Iso BMI räknas ut genom längd och vikt i förhållande till barnets ålder. För flickor 
och pojkar i 10-11 års ålder är gränsen för övervikt > 20 och fetma >25. Visar det sig att 
barnen har övervikt eller fetma finns en utarbetad handlingsplan, ett arbetsredskap för 
skolhälsovårdens arbete med övervikt och fetma (Gustafson & Gällring, 2005).  

Skolsköterskans arbete  
Skolhälsovården bedrivs av medicinsk utbildad personal såsom läkare och sjuksköterska med 
vidareutbildning i öppen hälso- och sjukvård alternativt hälso– och sjukvård för barn och 
ungdom (Hillman). Skolsköterskans uppdrag är att arbeta förebyggande med elevers psykiska 
och fysiska hälsa samt följa socialstyrelsens uppdrag (Socialstyrelsen, 2004). Enligt 
Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården (2004) ska skolhälsovården vara tydlig i det 
hälsopreventiva arbetet. Prioriterade arbetsområden bör vara barnens fysiska, psykiska och 
sociala arbetsmiljö. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer (2004) rekommenderas somatiska 
hälsoundersökningar/hälsosamtal av barn vid fyra tillfällen under skoltiden.   
Skolsköterskan ingår i Elevhälsan på skolan tillsammans med skolläkare, skolpsykolog, 
kurator, specialpedagog och samarbetar dessutom i ett nätverk av externa aktörer som 
primärvård, barnhälsovård, barnpsykiatrin och sociala myndigheter. Elevhälsan ska främst 
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vara förebyggande och hälsofrämjande och elevernas utveckling ska stödjas mot 
utbildningens mål (SFS 2010:800). Skolsköterskan arbetar med barn som är i behov av 
särskilt stöd och dessutom vid olika hälsoproblem som till exempel övervikt eller fetma 
(Hillman, 2007). Därutöver förekommer en viktig rådgivande roll att ge stöd till barnen och 
föräldrarna. Janson och Danielsson (2003) framhåller att barn och med övervikt eller fetma 
bör skaffa sig en bundsförvant, en person står lite utanför. Det kan vara skolsköterskan som 
är bundsförvanten, som berömmer vid framgångar och fångar upp eventuella misslyckanden.  

Skolsköterskans relation till barnen, föräldrar och externa aktörer  
Skolsköterskan stödjer välbefinnande och motverkar lidande i den vårdande situationen 
genom att vara delaktig och närvarande i relationen till barnen i skolan (Dahlberg, Dahlberg 
& Nyström, 2008). Genom hälsoundersökningar och hälsobesök av samtliga barn i skolan 
upptäcks tidigt övervikt/ fetma problem och andra psykiska, fysiska eller sociala problem 
som kan innebära att barnen är i behov av olika insatser (Karlsson, 2002). Den rutinmässiga 
viktmätningen ligger till grund för fortsatt behandling av övervikt eller fetma hos barnet 
(Hillman, 2007). En av de viktigaste uppgifterna i arbetet med övervikt och fetma är att 
försöka hjälpa barnen förstå, att de insatser som görs genom livsstilsförändringarna hör ihop 
med vikten och den psykosociala hälsan (Janson & Danielsson, 2003). Barnen behöver 
föräldrarnas stöd men även en person som står utanför familjen som stödjer framförallt när 
det går som sämst (a.a.). Skolsköterskor ger uttryck för att de ofta känner sig ensamma och 
otillräckliga i arbetet med övervikt och fetma hos barnen. Det finns skillnader i förekomsten 
av övervikt och fetma hos barn i olika svenska kommuner, olikheterna mellan tätort och 
förort, mellan pojkar och flickor samt skillnaderna mellan familjer med annan kulturell 
bakgrund eller hög eller låg socioekonomisk status (Raben, 2003; Lissau, 2005). Kunskapen 
kring hur skolsköterskan arbetar för att tillgodose alla barns behov oavsett kulturell bakgrund 
eller socioekonomiskt status är begränsad. Denna studie belyser vilka upplevelser 
skolsköterskan har i arbetet med övervikt och fetma hos barn från 6 år till och med 16 år.  

SYFTE 
Syftet med studien var att belysa skolsköterskans upplevelser i arbetet med övervikt och 
fetma hos barn från 6 år till och med 16 år. 

METOD 
Metoden som har använts var en intervjustudie med kvalitativ ansats. Enligt Forsberg och 
Wengström (2008) ligger fokus vid en kvalitativ ansats på att tolka, skapa mening och 
förståelse i den unika individens subjektiva upplevelser av omvärlden. Metoden syftar till att 
belysa skolsköterskans upplevelser av möjligheter och begränsningar i arbetet med övervikt 
och fetma hos barn från 6 år till och med 16 år. Den kvalitativa ansatsen i intervjustudien 
betonar förståelsen av människans upplevelser av ett fenomen i sitt sammanhang (a.a.).  

Urval  
Skriftlig information om studiens syfte lämnades inledningsvis till verksamhetschef och 
medicinsk ansvarig för skolhälsovården med förfrågan om tillstånd att genomföra studien (se 
bil.1). Rektorer med ansvar för de valda kommunala skolor där skolsköterskorna arbetar 
informerades skriftligt om studien. I den kommunala skolhälsovårdens grundskolor arbetar 
16 skolsköterskor. Urvalet har gjorts bland de 16 verksamma skolsköterskor, som ansvarar 
för barn från 6 år till och med 16 år. För att inkluderas i studien skulle skolsköterskorna har 
arbetat minst två år i yrket och haft ansvar för minst 300 barn i skolan. Dessutom krävdes att 
skolsköterskorna skulle ha utfört hälsokontroll/hälsosamtal med barn i förskoleklass, årskurs 
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2, 4, 6 eller i årskurs 8. Samtliga skolsköterskor som arbetar i den utvalda kommunens 
grundskolor fick ett informationsbrev om studien (se bil. 2). Informationsbrevet skickades 
först ut genom e-mail till skolsköterskorna i januari månad 2011. Därefter fick 
skolsköterskorna besluta sig för om de önskade medverka i studien. Vid månadsmötet för 
skolsköterskorna i januari tillfrågades skolsköterskorna om deras medverkan i studien och det 
bestämdes tid samt plats för de enskilda intervjuerna. 

Deltagare 
Tio skolsköterskor valde att tacka ja till att medverka i studien. De skolsköterskor som 
intervjuats har fyra till 32 års yrkeserfarenhet. Skolsköterskorna är kvinnor 43-64 år gamla. 
Skolsköterskorna arbetar oftast på flera skolor och en av tio ansvarar för enbart en skola. Fem 
skolsköterskor ansvarar för barn från 6 år till och med16 år, tre skolsköterskor ansvarar för 
barn mellan 6 år till och med12 år och två skolsköterskor för barn mellan 13 år till och med16 
år.  Skolsköterskorna genomför hälsokontroller/hälsosamtal i förskoleklass, årskurs 2, 4, 6 
eller i årskurs 8.  Elevantalet som skolsköterskan ansvarar för varierar mellan 475-600 barn. 

Datainsamling 
Data samlades in genom halvstrukturerade intervjuer med skolsköterskorna i januari och 
februari 2011. Intervjuerna genomfördes med ett inledande samtal för att skapa en 
avslappnad atmosfär, beskriva syftet med studien och ge deltagaren möjlighet att ställa 
eventuella frågor. Samtliga intervjuer ägde rum i enskilt ostört, tyst rum på den skola där 
skolsköterskan arbetar. Polit och Beck (2008) framhåller att det idealiska för en 
intervjusituation är en tyst plats med så lite ljud som möjligt eftersom omgivande distraktion 
är vanliga fallgropar. Intervjuerna har bandinspelats. Fördelen med att bandinspela är att ord, 
tonfall och pauser registreras, vilket ökar intervjuarens känslighet för textens kvalité och 
insikten om alla de avgörande som görs, då det talade språket ska förvandlas till en skriven 
text (Kvale, 1997). 
Som stöd vid intervjuerna i studien har en intervjuguide använts (se. bil.3). Den 
halvstrukturerade intervjuguiden har bestått av fem inledande öppningsfrågor, två 
nyckelfrågor samt sex följdfrågor. Avsikten med de inledande öppningsfrågorna var att fånga 
undersökningens deltagares erfarenheter och sammansättning. De inledande frågorna 
handlade om skolsköterskans ålder, antal arbetsår i yrket, kön, antal elever på skolorna, 
elevernas åldrar samt i vilka årskurser skolsköterskan utförde hälsosamtal och 
hälsokontroller. Därefter riktades intervjufrågorna in mer mot syftet i studien och de två 
nyckelfrågorna, som handlade om vilka möjligheter och begränsningar skolsköterskan 
upplevde i arbete med övervikt och fetma hos barn från 6 år till och med 16 år . Till sist 
avslutades intervjun med följdfrågorna där skolsköterskan berättade omkring egna 
erfarenheter av möjligheter och begränsningar i arbetet med övervikt och fetma i 
skolhälsovården. Från intervjuerna framkom uttömmande information och varje intervju tog 
20-40 minuter. Intervjuerna har transkriberats ordagrant av författaren till studien.  

Analys 
En kvalitativ innehållsanalys har använts för analysera texterna från intervjuerna. Den 
kvalitativa innehållsanalysen är en metod för analys av till exempel intervjuer genom 
kodning, kategorisering och identifiering av mönster i datamaterialet (Patton, 2002). 
Innehållsanalys som analysmetod valdes för att beskriva skolsköterskornas upplevelse av 
arbetet med övervikt och fetma hos barnen. Polit och Beck (2008) menar att en mer varierad 
bild av upplevelser kan fås vid användning av innehållsanalys. En kvalitativ innehållsanalys 
identifierar variationer med avseende och likheter och skillnader (Burnard, 1996). Ett 
systematiskt tillvägagångssätt underlättar tolkning och sammanställning av resultatet på ett 
konsekvent och opartiskt sätt (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006).  



5 
 

Analysen av texterna har genomförts enligt Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 
innehållsanalys och har genomförts på följande sätt. I det inledande skedet lästes de 
transkriberade intervjuerna igenom, dels för att ta ställning till om varje intervju var 
tillräckligt stor för att utgöra en analysenhet och dels för få en helhetsbild från innehållet i 
samtliga intervjuer. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) anser att varje enskild intervju 
kan betraktas som en analysenhet om den är tillräckligt stor för att utgöra en helhet och 
tillräckligt liten för att kunna hanteras i analysprocessen. Texten lästes sedan ytterligare 
igenom flera gånger och därefter delades texten upp i meningsbärande enheter. De 
meningsbärande enheterna är text som innehåller citat, meningar ord eller stycken och utgör 
grunden i analysen (a.a.). De meningsbärande enheterna som valdes ut ur texten var 
hanterbara och svarade mot studiens syfte. För att göra texten kortare, mer lätthanterlig 
samtidigt som det centrala och väsentliga bevarades kondenseras meningsenheterna (se tabell 
1). En kondensering görs för att texten ska bli kortare samtidigt som det väsentligaste 
bevaras. Koderna skapades utifrån de kondenserade meningsenheterna i texten. De tre 
koderna som skapades var följande: trygghet, ensamhet och engagemang. 
Efter ytterligare noggrann genomläsning av de kondenserade meningsbärande enheterna och 
tankar kring kodernas verkliga innehåll kontrollerades rimligheten samt tillhörigheten genom 
att i en fram och tillbakaprocess överföra dem till respektive underkategori som hade 
framkommit. De sju underkategorierna är följande: arbeta för en nära relation, arbeta för eget 
ansvar och delaktighet, arbeta med fokus på hälsan, arbeta med motivation, arbeta för 
utveckling av samarbetet, arbeta för kontinuitet i vårdkedjan och arbeta för gemensamma 
riktlinjer. Utifrån de sju underkategorierna trädde fyra större kategorier fram efter reflektion 
över studiens syfte, koder och underkategoriernas betydelse, innehåll och mening. Kategorier 
ska enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) beskriva innehållet tydligt. De fyra 
kategorierna var: upplevelse av att stödja barn och föräldrars egna resurser, upplevelse av att 
känna ansvar för arbetet med övervikt och fetma, upplevelse av att samarbeta med andra 
yrkeskategorier och upplevelse av att det finns ett uppdrag. Till sist utmynnade detta i två 
teman som avspeglar innehållet i samtliga kategorier 
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Tabell 1. Exempel på innehållsanalys 

Meningsbärande enheter Kondenserade 
Meningsbärande 
enheter 

Kod Kategori Underkategori 

” ja det har jag ju samtalet 
med barnen och 
föräldrarna.” 

Skolsköterskan 
känner att hon har 
möjligheter att stödja 
genom samtal.  

Trygghet  Upplevelse av 
att stödja barn 
och föräldrars 
egna resurser 

Arbeta för en 
nära relation  
 
 
 

” har jag inte föräldrarna 
med så kan jag inte göra 
någonting .” 

Skolsköterskor 
upplever att det är 
viktigt att föräldrarna 
är delaktiga. 

Arbeta för 
eget ansvar 
och 
delaktighet 

”det är väl tiden kan jag 
känna lite så att man inte 
hinner det man egentligen 
skulle vilja hinna.” 

Skolsköterskan 
känner att hon har 
viljan men inte 
hinner med sitt 
arbete. 

Ensamhet  

 

Upplevelse av 
att känna ansvar 
för arbetet med 
övervikt och 
fetma 

Arbeta med 
fokus på 
hälsan 

 

 
 ”jag vet inte hur jag 
tycker det är svårt och 
handlar om motivation.” 

Skolsköterskan 
upplever att det 
saknas motivation 
hos elever och 
föräldrar. 

Arbeta med 
motivation  

 

“ja skolpersonalen arbetar 
jag ju med hela tiden de 
som finns runt barnen på 
dagen, skola, fritids och 
matsal och så gympan.”… 

 Skolsköterskan 
känner att hon 
arbetar tillsammans 
med övrig personal 
på skolan. 

Engagemang Upplevelsen av 
att samverka 
med andra 
yrkeskategorier 

Arbeta för 
kontinuitet i 
vårdkedjan  
 
 

Arbeta för 
utveckling av 
samarbetet 

 

 

”vi önskar att ha samma 
linje där från BVC .” 

Skolsköterskan 
upplever att hon 
försöker följa samma 
linje som BVC 

  ” tycker det är bra att vi 
har något gemensamt 
dokument,” 

 

”Skolsköterskan 
upplever att det är 
bra när det finns 
gemensamma 
riktlinjer 

Upplevelse av 
att det finns ett 
uppdrag 
 

Arbeta för 
gemensamma 
riktlinjer 

Etiska övervägande  
Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt eller motsvarande forskningsprojekt för 
rådgivande etisk bedömning/granskning har genomförts. Ansökan om rådgivande yttrande för 
studiens genomförande har lämnats till Etikkommittén Sydost (Dnr EPK 58-2010). 
Konfidentialiteten har beaktats. Informanterna informerades muntlig om studiens syfte och 
metod under hösten 2010 och därefter skickades skriftlig information ut i januari 2011 innan 
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intervjuerna genomfördes. Verksamhetschefen, medicinsk ansvarig för skolhälsovården samt 
ansvariga rektorer för skolsköterskorna har informerats skriftligt om studiens syfte och 
medgivit att studien kunde genomföras (se bil.2). Informanterna har informerats om att det är 
frivilligt att medverka i studien och att de när som helst kan avbryta intervjun utan att ange 
skäl samt information om att intervjuerna kommer att avidentifieras och att materialet 
behandlades konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2002). De tio inspelade intervjuerna har lagrats 
på fyra band som enbart studenten och handledare har tillgång till under och efter det att 
studien färdigställts. De bandinspelade utskrifterna från intervjuerna kommer att förvaras på 
sektionen för hälsa, Blekinge Tekniska Högskola i 10 år enligt arkivlagen (SFS 1990:782). 
Avskriften av intervjun från informanterna har kodats med siffror från 1-10  utifrån den 
ordning som intervjuerna ägt rum.  

RESULTAT 
Resultatet presenteras i två teman fyra kategorier och sju underkategorier (se tabell 2).  
Först presenteras det första temat: Skolsköterskans möjligheter och begränsningar att skapa 
en bra relation med överviktiga barn och deras föräldrar med tillhörande kategorier och 
underkategorier. Därefter presenteras det andra temat: Skolsköterskans möjligheter och 
begränsningar att samarbeta med skolpersonal och övriga externa aktörer kring övervikt och 
fetma med tillhörande kategorierna och underkategorier.  

Tabell 2. Tema, Kategorier, Underkategorier 

TEMA KATEGORIER UNDERKATEGORIER 

Skolsköterskans möjligheter 
och begränsningar att skapa 
en bra relation med 
överviktiga barn och deras 
föräldrar 

  

 

Upplevelsen av att stödja 
barn och föräldrars egna 
resurser 

Arbeta för en nära relation 

Arbeta för eget ansvar och 
delaktighet 

Upplevelsen av att känna 
ansvar för arbetet med 
övervikt och fetma 

Arbeta med fokus på hälsan 

Arbeta med motivation 

Skolsköterskans möjligheter 
och begränsningar att 
samarbeta med skolpersonal 
och övriga externa aktörer 
kring övervikt och fetma 

Upplevelse av samverkan 
med andra yrkeskategorier 

  

Arbeta för utveckling av 
samarbetet 

Arbeta för kontinuitet 

Upplevelse av att det finns ett 
uppdrag 

Arbeta för gemensamma 
riktlinjer 

 

I anslutning till presentationen av kategorier och underkategorier användes citat för att 
illustrera resultatet. Citaten är markerade med kursiv stil och är kodade med siffror ett till och 
med tio utifrån vilken intervju som presenteras. 
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Skolsköterskans möjligheter och begränsningar att skapa en bra relation 
med överviktiga barn och deras föräldrar.  
Temat innefattar kategorierna: Upplevelse av att stödja barn och föräldrars egna resurser 
och Upplevelse av att känna ansvar för arbetet med övervikt och fetma.   

Upplevelse av att stödja barn och föräldrars egna resurser  
Kategorin är uppbyggd av de två underkategorierna arbeta för en nära relation och arbeta för 
eget ansvar och delaktighet. Kategorin belyser hur skolsköterskorna genom att skapa en bra 
relation stödjer barn och föräldrars egna resurser. Vidare beskrivs skolsköterskans 
möjligheter i skolhälsovården, att bjuda in till samtal med barn och föräldrar omkring barnens 
övervikt eller fetma. Samtliga skolsköterskor framhöll att samtalet med barnen och föräldrar 
var avgörande för hur den fortsatta relationen blev. Skolsköterskorna som arbetade med de 
yngre barnen från 6 år till och med 12 år känner att det finns bra möjlighet att skapa en bra 
relation med barnen när föräldrarna är positivt inställda till kontakten med skolsköterskan. 
Kategorin belyser också skolsköterskans upplevelser av begränsningar i stödjandet av barn 
och föräldrars egna resurser, som handlade om socioekonomiska faktorer. Skolsköterskorna 
känner att det är svårare att hjälpa och stödja barn och föräldrar när det finns mindre resurser 
i familjen. 

Arbeta för en nära relation  
I underkategorin beskrivs skolsköterskans upplevelse av samtalets betydelse för en nära 
relationen med barn och föräldrar. Skolsköterskorna tyckte att dialogen var viktig i relationen 
med barn och föräldrar. Skolsköterskorna upplevde att barn och föräldrar behövde stöd och 
uppmuntran i förändringsarbetet vid övervikt och fetma. Skolsköterskorna ansåg att grunden 
för en bra dialog var att lyssna och bekräfta och vara närvarande i mötena mellan 
skolsköterskan, barnen och föräldrarna. Vid samtal där föräldrarna deltog tillsammans med 
barnet kände skolsköterskan att det var lättare att inventera hela familjens resurser och utifrån 
detta stödja familjen. 

”man inventerar familjens resurser.” (6) ”jag har ju stora möjligheter i 
förskoleklassen när jag träffar barnen tillsammans med en 
vårdnadshavare.”(4) 

Skolsköterskorna upplevde ibland att det fanns begränsningar i relationen med barnen och i 
samtalen med föräldrarna. Skolsköterskorna kände att det fanns begränsningar när föräldrarna 
inte önskade samtala med skolsköterskan omkring barnens övervikt eller fetma. 

 ”de flesta övervägande samtalen tycker jag inte blir inte så jättebra dom tycker 
väl inte man har med det att göra.”(8)  

”för ibland kan det bli en missuppfattning när man ringer och säger att 
eleverna har gått upp för mycket”(3) 

Många skolsköterskor tyckte att familjesituationen hade betydelse för hur hon arbetade med 
övervikt och fetma i skolhälsovården. Skolsköterskorna kände att i samtalen med barn och 
föräldrar fanns möjligheterna att skapa sig en uppfattning om familjens resurser. 
Skolsköterskorna beskrev att de därefter arbetade utifrån familjens egna resurser för att 
tillmötesgå deras behov. 

”med alla våra invandrarbarn också för de har ju ett speciellt de har ju ett 
annat behov.” ” en helt annan tanke kring mat de äter kanske på ett helt på ett 
annorlunda sätt.”(3) 
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 ”jag träffar ju många föräldrar där man har alltså ekonomiska 
svårigheter.”(6) 

 

Arbeta för eget ansvar och delaktighet  
I underkategorin lyfter skolsköterskorna fram deras syn på hur de arbetade med att stödja 
barn och föräldrarnas eget ansvar och delaktighet utifrån familjens egna resurser. 
Skolsköterskorna som arbetade med de äldre barnen från 13 år till och med16 år tyckte att 
barnen själva var mer ansvarsfulla och delaktiga i förändringen av sin egen livsstil. I de lägre 
åldrarna kände skolsköterskan att det var mycket föräldrarnas ansvar. Skolsköterskan 
upplevde att hon hade möjligheter att stödja dels genom telefonsamtal och dels möten med 
barn och föräldrar. Det underlättade om familjen tog ansvar för en ömsesidig kontakt.   

”några enstaka kommer hit själva och söker”.. ” det faktiskt var några som 
hörde av sig om övervikt som hade tankar om sina barn och vikten och så och 
det var tycker jag väldigt positivt för då har man ju ett annat läge” (7) 

”när det själva får ta ansvar för detta och det tycker jag det fungerar bra.”(5) 

Skolsköterskan kände att det fanns begränsningar i relationen. Oftast handlade det om att det 
saknades resurser i familjerna. 

”det är mycket familjesituationen som gör att jag blir begränsad.” (6) 

”ibland är det så att man få inte föräldrarna med sig.”(4) 

Upplevelse av att känna ansvar för arbetet med övervikt och fetma 
Kategorin är uppbyggd av de två underkategorierna arbeta med fokus på hälsan och arbete 
med motivation. Skolsköterskorna kände att det fanns möjligheter att arbeta 
hälsoförebyggande i de lägre åldrarna, men tiden begränsade skolsköterskans arbete med 
övervikt och fetma i de högre åldrarna. Skolsköterskorna kände att deras arbete oftast 
handlade om att motivera barn och föräldrar till livsstilsförändringar.  

Arbeta med fokus på hälsan  
Underkategorin belyser skolsköterskans upplevelse av möjligheterna att arbeta förebyggande 
i skolan. Skolsköterskorna i studien upplevde att de hade ett stort ansvar för barnens hälsa. 
De kände att övrigt skolhälsovårdsarbete tog mycket av deras tid och arbetet med övervikt 
och fetma var svårt att hinna med. Skolsköterskor som arbetade med elever från 6 år till och 
med 12 år kände oftast att det fanns möjligheter att fokusera på det hälsoförebyggande arbete 
i skolan och de som arbetade med de äldre barnen från 13 år till och med 16 år upplevde att 
arbetet oftare bestod av akutinsatser. 

”jag kan inte arbeta förebyggande, så tråkigt är det.”(9) 

 ”prioritet på hälsan först det är ju så jag skulle vilja jobba mycket mera.”(8)  

Skolsköterskorna kände att det oftast låg på deras eget ansvar att kompetensutveckla sig men 
det fanns begränsning av tid och ekonomiska resurser för detta. Några skolsköterskor nämnde 
att de skulle vilja arbeta mer med att utveckla arbetet med övervikt och fetma i 
skolhälsovården. 
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”kunna kompetensutveckla sig i detta också är oerhört viktigt men det finns ju 
inte varken tid eller pengar uppenbarligen.”(8) 

Arbeta med motivation   
I underkategorin beskriver skolsköterskorna hur de upplever möjligheterna att genom sin 
yrkesprofession ta ansvaret för arbetet med övervikt och fetma i skolhälsovården. Samtliga 
skolsköterskor upplevde att det fanns möjligheter i arbetet med övervikt och fetma om barn 
och föräldrar var motiverade till livsstilsförändringen. De flesta berättade att de kändes svårt 
när barnen saknade egen drivkraft. 

”det handlar om hur motiverad man är själv om familjen är motiverad inte 
bara att barnet är motiverade utan även föräldrarna.”(2) .  

”föräldrarna är ju ett jätteviktigt ja det allra viktigaste tycker jag.”(1)  
 ”det ju bra om man kan få in barnet på ett annat tänk att kunna motivera.” (1) 

I de lägre åldrarna upplevde skolsköterskorna att ansvaret för arbetet med övervikt och fetma 
handlade mycket om att få barnen och föräldrar motiverade. De tyckte att det låg mycket på 
hennes ansvar att kontakta föräldrarna när hon vid hälsokontrollerna såg att barnen hade 
övervikt eller fetma. Skolsköterskorna i studien berättade att när föräldrarna blivit upplysta 
per telefon eller brev angående barnens övervikt eller fetma mottogs beskedet på olika sätt. 
En hel del föräldrar var positiva till att skolsköterskan kontaktade dem och då med insikten 
att vilja arbeta gemensamt med skolsköterskan och övrig skolpersonal. 

”barnens motivation, tänker jag föräldrarnas motivation och insikt vad de har 
för förutsättningar hur mycket stöd barnen har hemma.”(7) 

I de högre åldrarna från 13 till och med16 år upplevde skolsköterskorna att föräldrarna inte 
behövde ha samma insikt i skolsköterskans arbete med barnen. Möjligheter i arbetet med 
övervikt och fetma i skolhälsovården bland de äldre barnen handlade om barnens egen 
motivation och skolsköterskan kände att arbetet handlade om att stödja och uppmuntra.    

”ja absolut bland de stora barnen finns det mer möjligheter ja de är mera 
motiverad.”(8) 

”men som sagt de måste ju vara motiverad annars är det ju ett omöjligt 
uppdrag helt enkelt.”(5) 

Skolsköterskorna kände sig ofta ensam i arbetet med övervikt och fetma och upplevde att det 
saknades tillräckligt med respons från föräldrarna.  

”jag tycker det är väldigt dåligt med respons från föräldrar när man jobbar 
med de här barnen också att jag känner väl mest att det är jag som tar 
kontakterna”(10)  

Skolsköterskans möjligheter och begränsningar att samarbeta med 
skolpersonal och övriga externa aktörer kring övervikt och fetma  
 
Temat innefattar kategorierna: Upplevelse av samverkan med andra yrkeskategorier och 
Upplevelse av att arbeta efter gemensamma riktlinjer.  
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Upplevelse av samverkan med andra yrkeskategorier 
Kategorin är uppbyggt av de två underkategorierna arbeta för utveckling av samarbetet och 
arbeta för kontinuitet i vårdkedjan. Kategorin innefattar skolsköterskans uppfattning om 
samarbete med lärare, servicepersonal, skolläkare, dietist, barnklinikens personal och 
barnavårdscentral. Vidare beskrivs skolsköterskan upplevelser av begränsningar i 
kontinuiteten mellan BVC, skolhälsovård och barnklinik.  

Arbeta för utveckling av samarbetet  
Underkategorin beskriver skolsköterskornas möjligheter att ytterligare få igång samarbeta 
med skolans personal. De kände att det fanns bra möjlighet att ”fostra” och påverka barnen i 
skolan. Rektorns inställning till det hälsoförebyggande arbetet var av betydelse, ansåg 
skolsköterskorna. Skolsköterskorna upplevde att samarbetet med externa aktörer var 
begränsad och då framförallt med dietist och barnklinik. Skolsköterskorna ansåg att det fanns 
brister i samarbetet med barnkliniken och skolsköterskorna tyckte att det saknades 
uppföljning. De kände att det fanns begränsningar i kontinuiteten när barnen remitterades till 
barnkliniken. 

”jag har fått tillbaka här ser jag nu han väger över 100 kg och går i femman 
som har varit på barnkliniken.” ”nej de har ingen uppföljning.” (10) 

Skolsköterskorna kände att lärarna var motiverade och positiva till samarbete på skolorna, 
men trots det uttryckte skolsköterskorna att de önskade ytterligare samarbete med lärare, 
idrottslärare, hemkunskapslärare och kökspersonal i skolan.  

”ja skolpersonalen arbetar jag ju med hela tiden.”(4) 

”nej hos lärarna finns det inget hinder för de är ganska positiva.”(9) 

Skolsköterskorna kände att de kunde tänka sig att arbeta mer i grupp med andra kollegor 
kring övervikt och fetma i skolhälsovården. De skulle vilja arbeta mer tillsammans för att 
utbyta erfarenheter och gemensamt arbeta med samma målsättning för barn med övervikt och 
fetma.  

”då skulle jag kunna tänka mig att man samarbetade till exempel 
skolsköterskorna på området.” (10) 

”att ha ett team i skolhälsovården kanske som man jobbade tillsammans.”(1) 

 Skolsköterskorna upplevde att det ibland var svårt att samarbeta med lärarna eftersom det 
fanns andra mål med den pedagogiska undervisningen i skolan. 

”Sen har ju dom mål med vad dom ska uppnå i sin undervisning så och det styr 
ju också dom väldigt mycket givetvis.”(7) 

”ibland kan vara svårt att få ut budskapet när man inte kan få tillfälle att 
komma in i klasserna.”(2) 

Skolsköterskorna nämnde rektorns betydelse för hur skolans undervisning bedrevs och 
skolsköterskorna upplevde att rektorn hade stort inflytande om hälsoarbetet var viktigt på 
skolorna. 

”om rektorerna tyckt att det här var viktiga frågor och det hänger mycket på 
rektorn om detta är viktiga frågor.”(5) 
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Arbeta för kontinuitet i vårdkedjan  
Underkategorin beskriver skolsköterskans möjligheter att fortsätta arbetet med barn med 
övervikt och fetma vid förskolestarten där BVC avslutat sitt arbeta. Skolsköterskorna kände 
att de fanns vissa begränsningar i kontinuiteten mellan BVC och skolhälsovården i arbetet 
med övervikt och fetma. De upplevde att det saknas en röd tråd eller ett klart sammanhang 
mellan skolhälsovården externa aktörer som BVC och barnkliniken. Skolsköterskans tyckte 
att det vore önskvärt att ha mer kunskaper omkring BVC:s arbete om det var möjligt att 
arbeta efter gemensamma riktlinjer och följa upp arbetet med barnen efter BVC.  

  ”vi önskat att ha också samma linje där från BVC.”(6) 

Skolsköterskan kände att de inte fanns något samarbete mellan skolhälsovård och 
landstingets dietist och i kommunen saknades dietist helt och hållet.  

”dietisten tar inte precis vad som helst idag uppenbarligen där kan man få 
nej.”(8) 

Skolsköterskorna påtalade att de oftast kände ett stort förtroende för skolläkaren. De 
kontaktade hellre skolläkaren i första skedet än remitterade in barnen till barnkliniken. 

”när barnen kommer där på fetma då har ju jag ju tagit hit skolläkaren.”(10) 

Upplevelse av att det finns ett uppdrag 
Kategorin är uppbyggt av en underkategori arbeta för gemensamma riktlinjer. Kategorin 
innefattar att de är positiva till uppdraget och ser möjligheterna i att det finns ett uppdrag i 
skolhälsovården. Skolsköterskorna betonade att de ser möjligheterna genom att de utför 
hälsoundersökningar/ hälsosamtal och därigenom identifierar eventuell övervikt eller fetma 
hos barnen.   

Arbeta för gemensamma riktlinjer  
Underkategorin lyfter fram att det flesta skolsköterskorna upplevde en hel del begränsningar i 
arbetet med övervikt och fetma som betydde att de hindrades från att uppnå skolhälsovårdens 
uppdrag. De upplevde att det fanns ett handlingsprogram i skolhälsovården i arbetet med 
övervikt och fetma men upplevde att detta material var för gammalt och behöver uppdateras. 
Skolsköterskorna efterfrågar gemensamma riktlinjer och konkreta råd/tips till de 
handlingsprogram som redan finns i arbetet med övervikt och fetma i skolhälsovården. 

”jag saknar lite mer konkreta råd och tips.” (2) 

”så evidensbaserat metoder som möjligt och som ger utdelning.”(4) 

Skolsköterskorna upplevde att det var lättare att motivera varför kontakt till barnen och 
föräldrar togs när arbetet med övervikt och fetma ingår i uppdraget.  

”tycker det är bra att vi har något gemensamt dokument för då kan man säga 
det att det så här har vi bestämt och så här och det här är vårt uppdrag.”(6) 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
En kvalitativ metod valdes för att fördjupa förståelsen för skolsköterskornas upplevelse i 
arbetet med övervikt och fetma hos eleverna. Den kvalitativa intervjustudien har från början 
upplevts som självklar metod för att uppnå studies syfte. Det kan vara en fördel att använda 
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intervjuer för att spegla de enskilda skolsköterskornas upplevelser, tankar och känslor och 
erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009).  
Urvalet av deltagare hade kunnat se annorlunda ut om valet varit att intervjua skolsköterskor 
utanför den valda kommunens grundskolor. Syftet var dock inte att jämföra olika 
skolhälovårdsverksamheter. Syftet med studien var att belysa skolsköterskans upplevelser i 
arbetet med övervikt och fetma hos barn från 6 år till och med 16 år. Överförbarheten av 
studiens resultat handlar om att resultatet kan överföras till andra skolsköterskegrupper.  
Urvalet svarade väl mot syftet och det bedömdes att inga fler intervjuer behövde komplettera 
studien för att ge en bild av de utvalda skolsköterskornas upplevelser. Det var en styrka och 
ett inklusionskriterium att skolsköterskorna hade ansvar för minst 300 skolbarn. Större 
elevantal ger fler möjligheter och mer erfarenhet av att arbeta med övervikt/fetma hos 
eleverna, vilket har betydelse för studien och ökar tillförlitligheten i resultatet. En styrka i 
studien var att deltagande skolsköterskor hade skiftande erfarenheten av att arbeta på tätort 
och/eller landsbygdsskola. Genom att intervjua skolsköterskor från olika delar av 
kommunens skolor avseende elevantal, invandrarbakgrund, tätort, landsbygd stärkte 
tillförlitligheten i resultatet.  
Intervjuerna spelades in på band och transkriberingen skedde inom tre dagar efter intervjun 
var genomförd. Intervjuerna i studien var olika långa. Samtliga informanter accepterade att 
bli inspelade på band. Vissa intervjuer pågick i 20 minuter medan några intervjuer varade 40 
minuter. De längre intervjuerna som tidsmässigt var mer än 30 minuter hade även längre 
utskrifter. Utskrifterna från intervjuerna varierade från 1016 ord till 4288 ord, vilket innebar 
att det fanns en variation i transkriberad text mellan de korta intervjuerna och de längre 
intervjuerna. Däremot kan det vara svårt att avgöra om de två kortaste intervjuerna på cirka 
1100 ord hade mindre ”substans” innehållsmässigt, vilket skulle kunna påverka resultat. 
Enligt Kvale och Brinkmann (2009) förstärks inte kvalitet och inflytande nödvändigtvis 
genom att dess storlek ökar och menar att: ”Hemingways noveller skulle knappast bli mer 
slående om de hade varit dubbelt så långa, inte heller skulle Leonardo da Vincis Mona Lisa 
fängsla mer om den målats på en dubbelt så stor duk.” (s. 303). Kan däremot i efterhand 
konstatera att det fanns fler citat presenterade i resultatet från deltagarna i de längre 
intervjuerna.  
Storleken på textmaterialet har däremot inte påverkat mitt resultat eftersom det vid 
analysförfarandet har funnits med textmaterial från samtliga tio intervjuer.  
Vid ett intervjutillfälle inträffade en störning i intervjun, som innebar att bandspelaren fick 
stängas av. Därefter fortsatte intervjun utan problem. Intervjuerna genomfördes med stöd av 
bandspelare och inga anteckningar gjordes under intervjun för att vara helt koncentrerad på 
ämnet och intervjusituationen. Enligt Kvale och Brinkmann, (2009)  finns flera olika sätt att 
registrera intervjuer för dokumentering och analys och anteckningar under intervjun kan 
uppfattas distraherande och avbryta samtalsflödet (a.a.). Det kan diskuteras vilka språkliga 
komplikationer som texten genomgår från muntlig intervju när den sedan översätts till det 
skriftliga språket och sedan används i det fortsatta analysarbetet (Kvale och Brinkmann, 
2009). För att öka utskrifternas tillförlitlighet har bandinspelningarna skrivits ner ordagrant. 
Varje deltagare fick en siffra mellan ett till och med tio för att avidentifiera skolsköterskorna. 
Enligt Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) är det viktigt att undersökaren lyssnar och 
skriver ner bandinspelningen så snart som möjligt efter intervjuerna eftersom det ofta blir 
mycket stora material som ska analyseras. Informanterna talade mycket tydligt och det var 
lätt att ordagrant transkribera det som sades vid intervjuerna. Det uppstod inga missförstånd 
vid intervjuerna. De halvstrukturerade frågorna kunde tolkas och förstås av deltagarna. Polit 
och Beck (2008) betonar vikten av att forskaren och informanterna har samma vokabulär. 
Intervjuguiden innehöll frågor och stödpunkter som var till hjälp för att säkerställa att syftet 
uppfylldes under intervjuerna (Polit & Beck, 2008).  
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Kvale och Brinkmann (2009)  menar att antalet intervjuer ska vara så många som behövs för 
att få reda på det man vill. Det kan finnas möjlighet att komplettera urvalet, om inte 
intervjuerna lett fram till ett tillräckligt rikt material(a.a.). Det fanns tio skolsköterskor som 
samtyckte till att medverka i studien. När tio intervjuer var genomförda gjordes en 
bedömning av materialet. Materialet ansågs vara tillräckligt omfattande för att kunna 
analyseras. Frågan om det fanns tillräckligt material kan dock vara vansklig att besvara. Det 
kan vara svårt att avgöra om inte nytt material skulle kunna ha tillfört något nytt (Svensson & 
Starrin, 1996).  
Andra möjliga metoder skulle kunna ha varit muntliga fokusgruppintervjuer med öppna 
ostrukturerade frågor där skolsköterskorna kunde berättat mer öppet om sina erfarenheter av 
möjligheter och begränsningar i arbetet med övervikt och fetma. Fördelen med fokusgruppen 
kunde vara att interaktionen mellan informanterna stimulerade och vidgade deras berättelser. 
Enligt Polit och Beck (2008) kan fokusgruppsintervjuerna tendera att generera en liknande 
mängd data med likartad kvalitet som enskilda intervjuer. Dock finns det risker med 
gruppintervjuer som innebär individuella avvikelser inte kan komma till uttryck . Det kan 
även vara svårt att få ett tillräckligt bra klimat i gruppen som gör att informanterna inte vågar 
berätta öppet inför sina arbetskamrater (Polit & Beck, 2008).  

Resultatet analyserades efter Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 
innehållsanalys. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) menar att en viss tolkning av 
texten är ofrånkomlig. I studien har egen förförståelse tagits i beräkning vid transkribering 
och analysförfarandet. Förförståelsen har hanterats på följande sätt, genom att så 
förutsättningslöst som möjligt ta del av skolsköterskans upplevelser och hålla fast vid den 
intervjuguide som fanns och inte ställa ledande frågor för att inte påverka skolsköterskorna 
vid intervjuerna. En viss förförståelse och förkunskaper för ämnet behövs, enligt Dahlberg 
(1997) som anser att förförståelsen ska ses som något positivt och är en förutsättning för att 
överhuvudtaget förstå. Ingen forskare kan vara totalt objektiv (Gunnarsson, 2007). Om 
forskaren förstår detta och blir medveten om sin egen förförståelse kan forskaren bli mer 
öppen och det faktum att forskaren har en förförståelse kräver alltså mycket självkritik. En 
annan konsekvens av att vi har en förförståelse som vi inte kan åsidosätta är att det finns inte 
en riktig tolkning utan bara alternativa mer eller mindre bra tolkningar (Gunnarsson, 2007).  
Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av innehållsanalysen valdes som analysmetod 
för studien. En kvalitativ innehållsanalys som analysmetod kan identifiera variationer med 
avseende på likheter och skillnader i en text. Tillförlitligheten i resultatet kan styrkas av en 
noggrann redogörelse av analysarbetet (Lundman och Hällgren Graneheim, 2008). Analysen 
började med att meningsbärande enheter togs ut från intervjuerna. De meningsbärande 
enheterna kondenserades och kodades. Koderna skapades med hänsyn till meningsenheternas 
kontext och möjliggjorde nya sätt att tänka och reflektera över innehållet i texten (Burnard, 
1996). Därefter formades underkategorier och kategorier. Till sist mynnade resultat ut i två 
övergripande centrala teman (Graneheim och Lundman, 2004). Tema kan beskrivas som den 
röda tråden, som genomsyrar de olika kategorierna och binder samman det underliggande 
innehållet i kategorierna (Graneheim & Lundman, 2004). För att säkerställa rimligheten i 
formandet av underkategorier, kategorier och tematisering har analysarbetet diskuterats med 
handledaren. För att styrka resultatet användes citat från intervjuerna som ordagrant återgav 
svaren från deltagarna. Citaten ökar tillförlitligheten för att forskaren inte själv ska riskera att 
beskriva sina egna tolkningar och uppfattningar (Polit & Beck, 2008).  

Resultatdiskussion 
Denna studie belyser skolsköterskornas arbete med övervikt och fetma hos barn från 6 år till 
och med 16 år. Resultatet visar att skolsköterskorna har möjligheter att skapa en nära 
relation med överviktiga barn och deras föräldrar. Skolsköterskorna upplever att genom 



15 
 

hälsosamtal/undersökningar ges möjligheter till inventering av familjens egna resurser för 
fortsatt stöd i relationen med barn och föräldrar. Det kan finnas begränsningar i arbetet med 
övervikt och fetma när familjen saknar egna resurser. Skolsköterskorna upplever att 
möjligheterna i arbetet med övervikt och fetma ofta handlar om egen drivkraft hos barn och 
föräldrar och begränsningar visar sig när barnen och föräldrarna saknar motivationen som 
behövs vid livsstilsförändringar.   

Resultatet visar att skolsköterskorna har möjligheter och begränsningar att samarbeta med 
skolpersonal och övriga externa aktörer kring övervikt och fetma. Skolsköterskorna upplever 
att ”uppdraget” skapar möjligheter för det hälsoförebyggande arbetet i skolan. Begränsningen 
är att det saknas nya evidensbaserade och uppdaterade handlingsprogram som kan användas i 
skolhälsovården. Skolsköterskorna tycker att det finns möjligheter att fortsätta utveckling av 
samarbetet med lärare och övrig personal i skolan. De upplever begränsningar i samarbetet 
med externa aktörer och saknar kontinuitet i vårdkedjan med BVC, dietist och barnklinik.  

Upplevelse av att stödja barn och föräldrars egna resurser 

Resultatet visar att det finns möjligheter att arbeta för en nära relation med överviktiga barn 
och deras föräldrar. Skolsköterskorna känner att det är positivt när samtliga föräldrar inbjuds 
till hälsoundersökning/hälsosamtal i förskoleklassen. Utifrån hälsosamtalet med föräldrar och 
barn upplever skolsköterskan att hon oftast skapar en nära relation. Därefter är det lättare att 
bygga vidare på relationen och bjuda in till fortsatta möten eller telefonsamtal. Arbetet med 
övervikt och fetma i skolhälsovården handlar ofta om barnens och föräldrarnas egna resurser. 
Begränsningar finns när familjen saknar egna resurser för att få igång en livsstilsförändring. 
Det kan innebära att det blir svårare att skapa en nära relation när föräldrarna saknar de 
resurser som behövs vid en livsstilsförändring. Familjesituationen har betydelse för hur 
skolsköterskan arbetar med övervikt/ fetma i skolhälsovården. Familjer med ekonomiska 
svårigheter familjer med ett annat språk än svenska eller andra kulturella bakgrunder behöver 
en skolsköterska som arbetar utifrån olika behov. Skolsköterskorna bör alltid utgå från 
familjens egna resurser i arbetet med barnens livsstilsförändring. Det finns därför anledning 
att anpassa skolsköterskans arbete med övervikt/ fetma till de behov som finns hos de olika 
familjerna. Skolsköterskorna i studien beskriver möjligheterna i deras arbete genom att utgå 
från familjens egna resurser i skapandet av en nära relation med barn och föräldrar. Detta är i 
linje med Karlssons (2002) studie som visar att det ibland kan vara lättare för skolsköterskan 
att etablera en god relation med barnen, eftersom skolsköterskan är en neutral person i skolan. 
Enligt Karlsson (2002) behöver familjen stöd för att kunna ge barnen regelbundna 
levnadsvanor. Genom att skapa en god relation med barn och föräldrar kan skolsköterskan 
när som helst ta kontakt och gemensamt komma överens om bra utgångspunkter för barnens 
bästa (a.a.). Även Bergs (2006) studie visar att skolsköterskan kan stödja barn och föräldrar 
genom att vara öppen och närvarande i relationen. Due (2007) framhåller på liknande sätt att 
övervikt och fetma hos barn handlar om familjens livssituation och struktur. Magnussons 
(2011) studie visar på liknande sätt att det finns behov av familjerådgivning med olika språk 
omkring kost för barn och föräldrar, då det finns en kulturell skillnad mellan den traditionella 
svenska matkulturen och andras behov av råd. Magnussons (2011) studie framhåller att fetma 
hos barn är vanligare i områden med låg socioekonomisk status och framförallt där 
utbildningsnivån är låg och att man därför bör bli bättre på att anpassa kommunikationen att 
utveckla preventiva interventioner samt att implementera i samarbete med den målgrupp som 
finns.  
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Upplevelse av att känna ansvar för arbetet med övervikt och fetma  

Resultatet visar att arbeta för eget ansvar och delaktighet handlar om skolsköterskornas 
upplevelser av att de känner ansvar för arbetet med övervikt och fetma i skolhälsovården. De 
uppfattar sitt arbete med att stödja barnens och föräldrarnas eget ansvar och delaktighet, som 
viktigt i arbetet med övervikt och fetma. Skolsköterskorna tycker att det finns mer 
möjligheter att arbeta hälsoförebyggande i de lägre åldrarna. De upplever att det finns 
möjligheter genom stödjande möten och telefonsamtal med föräldrarna som har barn i de 
lägre åldrarna. Det underlättar om familjen är delaktig, tar eget ansvar när det finns en 
ömsesidig kontakt. Dock finns begränsningen när föräldrarna tackar nej till samtal eller inte 
önskar vara delaktiga i dialogen omkring barnens levnadsvanor. Skolsköterskorna upplever 
att de äldre barnen tar mer eget ansvar och är själva mer delaktiga än de mindre barnen från 6 
år till och med 12 år. Skolsköterskorna i studien tycker att de äldre barnen mellan 13 till och 
med16 år ofta behöver motiveras och uppmuntras i arbetet med övervikt eller fetma.  
Sutherland, Gill och Binns (2004) framhåller i sin studie att skolsköterskorna har ett stort 
ansvar att stödja och uppmuntra eleverna. Due (2007) betonar i sin studie på liknande sätt 
betydelsen av föräldrarnas ansvar för barnens mat – och motionsvanor och i poängterar att 
barnen aldrig har ensamt ansvar för deras livsstil. Borup (2002) och Borup och Holstein 
(2010) menar på liknande sätt att möten mellan skolsköterskan och barnen ska vara stödjande 
möten för en ökad delaktighet, som börjar där eleven är i tanke och utveckling. Detta är något 
som också Arnesdotter, Olander och Ragnaskog (2008) studie visar att hälsosamtalet bör 
hållas i en stödjande anda som leder till att barnen blir mer delaktiga. Moyers, Bugle och 
Jackson’s (2005) studie visar däremot att skolsköterskorna är av en helt annan uppfattning. 
De anser att rådgivning och stöd inte ligger på deras ansvar i skolhälsovården. Lissner, 
Sohlström, Sundblom och Sjöberg (2010) visar också i sin studie att det inte finns belägg för 
att det går att påverka barnen till eget ansvar och delaktighet.   

Resultatet visar att skolsköterskorna tycker att arbetet handlar om att arbeta med fokus på 
hälsan och känner ett stort ansvar för elevernas hälsa och för det hälsoförebyggande arbetet i 
skolhälsovården. De tycker att det finns möjligheter att arbeta med fokus på hälsa i skolan 
men anser att arbetet med övervikt/ fetma är tidskrävande och kräver engagemang från övrig 
personal på skolan. Trots det känner skolsköterskorna som arbetar med de yngre barnen från 
6 till och med 12 år att de har tid för arbetet med övervikt/fetma. Däremot känner de 
skolsköterskor som arbetade på högstadiet med barnen mellan 13 till och med 16 år oftare att 
tiden är en begränsning. De känner sig frustrerade för att tiden inte alltid räcker till på grund 
av andra arbetsuppgifter. Skolsköterskorna som arbetar på högstadiet tycker att de oftare 
arbetar med akutinsatser och arbetet med övervikt/fetma får ofta stå tillbaka för annat. 
Skolsköterskorna känner ett stort ansvar för det hälsoförebyggande arbetet och därför blir 
utmaningen att försöka arbeta med övervikt/fetma så mycket det är möjligt. Statens 
folkhälsoinstitut (2010) anser att det är särskilt viktigt att stödja små barn och deras familjer. 
FHI föreslår att skolan ger fler möjligheter till fysisk aktivitet och dessutom lära barnen goda 
matvanor för att uppnå en bättre hälsa och ett ökat välbefinnande. Murphy och Polivka 
(2007) studie visar också att skolan ska vara delaktig i det förebyggande arbetet av övervikt 
och barnfetma. Magnusson (2011) studie framhåller på liknande sätt att det förebyggande 
arbetet måste fortsätta i skolhälsovården och skolsköterskan är en central och viktig person i 
det hälsofrämjande arbetet (a.a.). Den svenska Riksföreningen för skolsköterskor (2008) 
lyfter också fram att skolsköterskorna ska arbeta med hälsofrämjande enskilda insatser för att 
stärka de krafter som upprätthåller och främjar hälsa och lärande. Sutherland, Gill och Binns 
(2004) framhåller även i sin studie att preventiva insatser i skolmiljön främjar hälsan hos barn 
med övervikt/fetma. Marcus, Nyberg & Nordenfelt (2009) studie visar att 
interventionsprogram i skolan kan minska förekomst av övervikt. Deghan, Danesh och 
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Merchant (2005) visar i sin studie att insatserna ska inriktas på preventiva åtgärder som bland 
annat handlar om kost och fysisk aktivitet. Power, Bindler, Goetz  & Daratha (2010) hävdar   
att det förebyggande arbetet är viktigt  och för  att lyckas minska övervikt hos barn behövs 
förebyggande strategier som initieras så tidigt som möjligt i barndomen. De psykosociala 
faktorerna har betydelse för barn med fetma och studien visar att överviktiga tonåringar ser ut 
att ha färre vänner, svårare att bygga nätverk med kamrater och är mer benägna att begå 
självmord (a.a.). 

Resultatet visar betydelsen av de möjligheterna som finns att arbeta med motivation hos barn 
och föräldrar. En återkommande uppfattning bland skolsköterskorna är att barnen men även 
föräldrarnas motivation är mycket viktigt i förändringsarbetet vid övervikt/fetma hos barnen. 
Den egna drivkraften hos barnen styr om det finns möjligheter att arbeta med 
livsstilsförändringar och begränsningar finns när barnen saknar egen drivkraft och 
motivation. Skolsköterskorna upplever att mycket av arbetet ligger på deras ansvar och de 
känner sig ofta ensamma i arbetet med övervikt/fetma när det saknar respons från barn och 
föräldrar. Motivationen hos barnen hänger också ofta ihop med hur föräldrarnas engagemang 
och inställning. Skolsköterskorna känner sig ibland frustrerade när föräldrarna inte inser vilka 
hälsorisker fetman kan innebära för barnen. Detta betyder att en del barn saknar stöd från sina 
föräldrar och konsekvenserna blir att inte alla barn har samma möjligheter till 
livsstilsförändringar och sunda levnadsvanor. Lindelöfs (2005) studie framhåller på liknande 
sätt att det finns variationer mellan hur olika familjerna upplever de risker som övervikt och 
fetma medför. Vissa familjer är mycket oroliga över barnets fetma och har förståelse för de 
hälsorisker som finns medan andra familjer inte anser att det är något problem och förklarar 
fetman som ett resultat av olika faktorer som inte kan relateras till mat eller fysisk 
aktivitet(a.a.).  

Upplevelse av att samarbeta med andra yrkeskategorier  

Skolsköterskorna upplever att arbeta för kontinuitet i vårdkedjan handlar om att det finns 
begränsningar i samarbete mellan BVC, skolhälsovård, dietist och barnkliniken. 
Skolsköterskor uttrycker att begränsningar finns i samarbetet med dietisten i landstinget. De 
upplever begränsningar i samarbetet mellan BVC och skolhälsovården och möjligheten 
kunde vara att arbeta efter gemensamma riktlinjer och handlingsprogram. Studien visar att 
det finns goda förutsättningar för fortsatt samarbete mellan skolsköterskan och övrig 
skolpersonal med fokus på hälsosammare levnadsvanor i skolan. De känner att möjligheter 
finns på grund av att skolpersonalen oftast är positivt inställda till ett samarbeta. Karlssons 
(2002) studie påvisade också att det behövs ett gott samarbete mellan skolsköterska, familjen 
och lärarna. För att minska barnens lidande måste vuxna personer i omgivningen samarbeta 
och stödja barnet för att kunna fånga upp kärnan i barnens problem och eventuella lidande. 
Ett lidande för barnen kan vara den psykiska och fysiska ohälsan som finns hos barn med 
fetmaproblem (a.a.). Bernardo, Matthews, Kaufmann och Yang’s (2008) studie visar också 
att för främjande av en sundare livsstil hos eleverna behövs ett bra samarbete mellan 
skolsköterska, lärare och andra aktörer. Även Eriksson, Martinson Zuccato, Mullersdorf och 
Nimborg’s (2010)  studie framhåller hur viktig uppgiften är att samarbeta omkring 
barnfetman. Garmy och Sivberg (2007) menar att effektiva sätt till förhindring av ytterligare 
viktökning hos överviktiga barn kan vara ett ökat samarbetet med dietister och andra 
hälsoteam. Ewles och Simnett’s (2005) studie visar att när skolsköterskor bedriver 
hälsofrämjande arbete i team bör ett gott samarbete finnas där flera olika professioner har bra 
samordningsförmåga.  

 



18 
 

Upplevelse av att det finns ett uppdrag 

Resultatet visar att skolsköterskorna tycker att det är bra om samtliga kollegor kan arbeta för 
gemensamma riktlinjer. För att eventuellt kunna se mer resultat av sitt arbete med 
övervikt/fetma vill de arbeta efter evidensbaserade metoder, som fungerar och som ger 
utdelning. De flesta skolsköterskorna anser trots allt, att det finns bra handlingsprogram i 
övervikt och fetma arbetet, men det finns behov revidering av befintligt handlingsprogram i 
skolhälsovården. De tycker att materialet som finns behöver uppdateras och efterlyser något 
nyare gemensamt handlingsprogram som kan stödja samtliga familjers behov i samhället, 
även de familjer som saknar tillräckligt med egna resurser för sina barn. När 
handlingsprogrammen är otillräckliga och känns för gamla i möten med grupper i samhället 
med särskilda behov kan det kännas frustrerande. Skolsköterskornas inställning till 
skolhälsovårdens uppdrag är positivt och framförallt att uppdraget är viktigt i arbetet med 
övervikt och fetma. Uppdraget är en trygghet, eftersom det ger styrka att kunna säga till 
föräldrar, att vi arbetar efter gemensamma mål och riktlinjer. Vidare upplever de att det finns 
vissa begränsningar i utvecklingen av egen kompetens.  Det framkommer att 
skolsköterskorna upplever begränsning av tid till kompetensutveckling i skolhälsovården. 
Nauta, Byrne och Wesley’s (2009) studie framhåller på samma sätt att begränsningarna i 
arbetet med övervikt och fetma finns när skolsköterskorna saknar kunskaper och brister i 
kompetensutveckling för att kunna hjälpa barnen till en hälsosammare livsstil. Magnussons 
(2011) studie visar att skolsköterskornas behöver stärkas genom kompetensutveckling. 
Eriksson, Mollersdorf, Zuccato och Nimborg’s (2010) studie visar på liknande sätt att det 
ställs stora krav på bra riktlinjer och utbildningar. Skolsköterskorna tycker att de har 
otillräckliga kunskaper om strategier och möjligheter att hantera övervikt och fetma hos 
barnen (a.a.).  

SLUTSATS 
I den här studien har skolsköterskorna på ett tydligt sätt beskrivit sina upplevelser av de 
möjligheter och begränsningar som finns i skolhälsovården i arbetet med övervikt och fetma. 
Resultatet tydliggör främst skolsköterskans möjligheter att inventera familjens egna resurser 
vid hälsoundersökningar/hälsosamtal och därigenom skapa nära relationer med barn och 
föräldrar. I resultatet framkommer att familjens egna resurser styr hur skolsköterskan kan 
fortsätta arbetet med livsstilsförändringarna hos barnen. Gemensamt för skolsköterskorna var 
att de såg möjligheter genom att arbeta hälsoförebyggande genom sitt uppdrag i 
skolhälsovården. Dessutom fanns möjligheter genom fortsatt utökat samarbeta med övrig 
skolpersonal omkring det hälsoförebyggande arbetet i skolan. Dock visade det sig att 
rektorernas inställning till det hälsoförebyggande arbetet i skolan hade betydelse för 
verksamheten. Begränsningarna handlade om brister i kontinuiteten i vårdkedjan, omkring 
samarbetet med externa aktörer och tid till kompetensutveckling. Skolsköterskorna kände att 
de handlingsprogram som redan fanns i arbetet med övervikt/ fetma behövde uppdateras och 
de saknade mer konkreta råd/tips, mer evidensbaserade metoder samt nyare arbetsmaterial.  

FORTSATT ANVÄNDBARHET I SKOLHÄLSOVÅRDEN 
För att utveckla och stärka skolsköterskans profession behövs beprövad erfarenhet 
tillsammans med nytt evidensbaserat arbetsmaterial som kan stödja skolsköterskorna i arbetet 
med övervikt och fetma i skolhälsovården. Här kan eventuellt universitetet vara en möjlig 
samarbetspartner för fortsatt utveckling. Förhoppningsvis kan resultaten i studien göra att 
skolsköterskorna fått mer kunskap, insikt och ökad medvetenhet omkring de möjligheter och 
begränsningar som finns i arbetet med övervikt och fetma. Detta resultat kan utmynna i 
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ytterligare ökat samarbete med skolpersonal, externa aktörer och andra 
skolsköterskekollegor, vilket behövs för att gemensamt utveckla skolhälsovården.  
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                                                                                                                                      Bilaga 1  

        

Information till verksamhetschef Kristina Gedda och Medicinsk ansvarig Anders Willstedt 
för Skolhälsovården i Växjö Kommun. 

Information från Pernilla Mölhede skolsköterska i Växjö kommun som studerar 
Magisterprogrammet vid Blekinge Tekniska Högskola. I min Magisteruppsats på 15 
högskolepoäng, inom vårdvetenskap ska jag göra en intervjustudie som belyser 
skolsköterskans upplevelser av möjligheter och begränsningar i arbetet med övervikt och 
fetma hos elever i skolhälsovården.  

Syftet med studien är att belysa skolsköterskans upplevelse av möjligheter och begränsningar 
i arbetet med övervikt och fetma hos elever i förskola till årskurs 9. Övervikt och fetma som 
barn medför ökad risk för att i framtiden ge livsrelaterade fysiska/ psykiska sjukdomar och 
hälsoproblem. Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården är, att vara tydlig i det 
hälsopreventiva arbetet. Skolhälsovårdens arbetsområden bör vara elever som är i behov av 
särskilt stöd, elevernas fysiska, psykiska, sociala arbetsmiljö och dessutom s.k. 
livsstilsrelaterade hälsorisker. Nyare studier visar, att övervikt och fetma de senaste 10 åren 
har minskat bland 10-11 åringar.  Enligt andra studier har övervikt hos barn ökat massivt de 
senaste 20-30 åren och olika handlingsprogram inom skolhälsovården har tagits fram för att 
arbeta efter hos barn med övervikt eller fetma.  Jag vore tacksam om jag fick göra ca.10 
intervjuer med skolsköterskorna som arbetar inom skolhälsovården. Deras upplevelse och 
erfarenheter skulle få stor betydelse för min magisteruppsats samt för arbetande 
skolsköterskor inom skolhälsovården. Metod En kvalitativ intervjustudie kommer att 
genomföras. Intervjun kommer att bestå av öppna, halvstrukturerade frågor. Vid intervjun 
kommer bandspelare att användas, intervjun kommer att vara i ca 30 min. Deltagare kan när 
som helst avbryta intervjun utan att ange skäl. När min magisteruppsats är klar kommer 
bandinspelningarna och utskrifter från intervjun att förvaras på BTH.  Medverkan är frivillig 
och materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Studien kommer att genomföras från 
september 2010 till juni 2011. Deltagandet vid intervjun har godkänts muntligt av respektive 
rektor på skolan där skolsköterskan arbetar. Intervjuerna kommer att ske under januari-
februari 2011.                                                                                                                          
Med vänlig hälsning Pernilla Mölhede 

Pernilla Mölhede Telefon 0470/293 89 arbetet: 0470-79 60 31. Pernilla.molhede@vaxjo.se 
Handledare:Thomas Eggers, universitetsadjunkt på BTH. thomas.eggers@bth.se 

mailto:Pernilla.molhede@vaxjo.se
mailto:thomas.eggers@bth.se
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                                                                                                                                     Bilaga 2  

  

 

Till dig som är skolsköterska i Växjö kommuns grundskola 

Förfrågan om medverkan i en undersökning 

Jag heter Pernilla Mölhede och studerar Magisterprogrammet på 60 högskolepoäng vid 
Blekinge Tekniska Högskola. I min Magisteruppsats på 15 högskolepoäng inom 
vårdvetenskap ska jag göra en intervjustudie. Syftet med studien är att belysa skolsköterskans 
upplevelser av möjligheter och begränsningar i arbetet med övervikt och fetma hos eleverna i 
skolhälsovården. Samtliga 16 skolsköterskor i Växjö kommuns grundskolor kommer först att 
få detta e-mail angående: Förfrågan om medverkan i undersökningen.  

För att medverka ska du som skolsköterska ha ansvar för skolhälsovården för elever från 
förskola till årskurs 9, arbetat minst två år i skolsköterskeyrket, ansvara för minst 300 elever 
på skolan samt utföra hälsokontroller eller hälsosamtal med elever i förskola, årskurs 2, 4, 6 
eller årskurs 8. 

De skolsköterskor som uppfyller ovanstående inklusionskriterier kommer sedan att bli 
kontaktade per telefon och tillfrågade om medverkan i undersökningen.  Tillsammans 
bestämmer vi tid och plats för intervjun. Intervjun kommer att bestå av öppna, 
halvstrukturerade frågor. Intervjun kommer att vara i ca 30 min och kommer att spelas in på 
band. Intervjun kan när som helst avbrytas om så önskas, utan att ange skäl. När 
magisteruppsats är klar kommer bandinspelningarna och utskrifter från intervjun att förvaras 
på BTH. Din medverkan är frivillig och materialet kommer att behandlas konfidentiellt. 
Studien kommer att genomföras från december 2010 till juni 2011. Intervjuerna kommer att 
ske under januari-februari 2011. Rektor Jerker Thagesson har informerat rektorerna om att 
studien ska genomföras. Ditt deltagande i undersökningen har godkänts av verksamhetschef 
och din rektor på skolan.  

Tack för ditt intresse! 

Med vänlig hälsning Pernilla Mölhede   
Pernilla Mölhede.  Telefon 0470/293 89 arbete: 0470-79 60 31  
pernilla.molhede@vaxjo.se  
Handledare:Thomas Eggers, universitetsadjunkt. Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. 
thomas.eggers@bth.se 
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Frågeguide                                      Bilaga 3  

Öppningsfrågor: 

- Hur  många år har du arbetat som skolsköterska? 

- Man /Kvinna/ Ålder? 

- Antal elever  på skolan? 

- Vilken ålder är det på eleverna som du ansvarar för? 

- I vilka årskurser utförs det hälsoundersökning/ hälsosamtal i din skola? 

Nyckelfrågor: 

1. Vilka möjligheter ser du i ditt arbete med övervikt och fetma hos eleverna? 

2. Vilka begränsningar ser du i ditt arbete med övervikt och fetma hos eleverna? 

Följdfrågor: 

- Vilka erfarenheter har du av att arbeta med externa aktörer  t.ex. barnläkare, dietister? 

- Vilka begränsningar finns i omgivningen för att  arbetet med övervikt och fetma ska 
fungera? 

- Skulle du vilja beskriva hur du  använder/hanterar de handlingsplaner  (”Redskapsboden”) 
som finns  i  arbetet med övervikt och fetma hos eleverna?  

- Vilka faktorer tycker du är viktiga i ditt arbete för att arbetet med övervikt och fetma hos 
eleverna ska fungera optimalt? 

- Kan du berätta på vilket sätt du helst skulle vilja arbeta med övervikt och fetma hos 
eleverna?  

- Kan du beskriva vilka eventuella hinder som gör att du inte kan arbeta på det sätt du önskar? 
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