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Abstract  

Background: The World Health Organization has expressed a great concern about the 

increasing prevalence of childhood obesity. Region Västra Götaland (VGR) has developed a 

web based program to support school nurses in their work to promote health among children 

with obesity. Previous research on childhood obesity emphasizes the importance of support 

from nurses and how their work is organized. Aim: The aim of the study is, firstly, to explore 

school nurses experiences with health promotion work among obese children. Secondly, to 

investigate whether school nurses use the salutogenic theory of health. Method: A qualitative 

study design was adopted. Data in form of semi structured interviews was collected from 

seven school nurses in the VGR. A directed content analysis was used for the analysis of the 

data. Results: The results are presented in three categories from the Tannahill health 

promotion model; health education, prevention and health protection. A new category 

emerged from the interviews and to be significant for the nurses´ work; organization. The last 

category was the salutogenic theory. The possibility to work in a health promotion manner 

became hard because of inadequate resources. However, we found that health education, 

prevention and health protection were areas of daily attention. The school nurses´ work was 

based on the salutogenic theory. Conclusion: School nurses were aware of the importance of 

health promotion. Overall, there was a feeling of diffuse guidelines for working in a health 

promotion manner (with childhood obesity), although a web-based tool was available. We 

recommend the use of a new model for daily practice capturing the key elements of health 

promotion.   
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Inledning  

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO (2009) finns det ca 43 miljoner barn under 5 år med 

fetma i världen och förekomsten har ökat på ett alarmerande sätt. Barns och ungdomars hälsa 

är ett prioriterat område för Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2004) och i linje med Förenta 

Nationernas (FN) barnkonvention (2010) anses det vara ytterst angeläget att bevara och 

förbättra verksamheter som skall tillgodose barn och ungdomars hälsa. I januari 2005 hade 

FN´s barnrättskommitté konferens och där uttrycktes en oro över det ökade antalet barn med 

övervikt och fetma. Sverige rekommenderas att angripa detta problem (a.a.). Inom Västra 

Götalandsregionen (VGR) förekommer en stor andel barn med fetma och det är ett område 

som bör uppmärksammas och prioriteras inom skolhälsovården (VGR, 2010). Media belyser 

problemområdet, men vad görs för att förhindra barnfetma innan det är manifest? Fetma är ett 

stort hot mot folkhälsan då den medför följdsjukdomar senare i livet. VGR har utformat ett 

beslutsstöd angående barnfetma. Där anges ett önskat mål om att komma tillbaka till 

barnfetmans prevalens runt 80-talet då det var mycket lågt, under 1 %, till skillnad från 

dagens siffror som visar 4 % (a.a.).  

Denna studie avser att lyfta fram skolsköterskornas erfarenheter av att arbeta hälsopromotivt 

utifrån de beslutsstöd som finns inom området. Vår förhoppning är att kunna bidra till ett 

tillförlitligt arbetssätt som underlättar i det praktiska arbetet och arbetet mot målet med 

minskad förekomst av barnfetma. 

 

Bakgrund  

Vad är hälsa?  

Hälsa kan definieras på olika sätt. Den mest kända är WHO’s definition från 1948, som ligger 

till grund för en mängd olika tolkningar: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt 

välbefinnande och inte enbart frånvaron av sjukdom eller handikapp” (WHO, 1948). 

Hälsa ses här som en resurs för dagligt liv och mänsklig rättighet. Sedan 1948 har hälsa inom 

vårdvetenskap utvecklats. Hälsa kan vara absolut (positiv) (WHO, 1948), eller relativ (social 

och kulturell) (Lincoln & Nutbeam, 2006). Nightingale beskrev att hälsa är knuten till olika 

miljöfaktorer och inte enbart frånvaro av sjukdom. Hon betonade vikten av att se 

sammanhang ur livserfarenheter (likväl goda som onda) och detta påverkade i vilken 

utsträckning människan kunde uppleva sin hälsostatus. Nightingale insåg att en negativ miljö 

kunde påverka patientens känsloläge. Om individens fysiska miljö var bra kunde 

sjuksköterskan ägna tid åt patientens sjukdomsförebyggande åtgärder (Marriner Tomey & 

Alligood, 2006). Hälsa enligt Eriksson (1989) är nära knuten till hennes människosyn och 

innefattar olika dimensioner och hälsa är ett tillstånd som karakteriserar människan. Hon 

menar att hälsa inte är ett statiskt tillstånd utan ständigt i rörelse och förändring. Eriksson 

beskriver hälsa som upplevelser av kroppsligt, själsligt och andligt välbefinnande.  
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Inom den salutogena teorin utvecklad av Antonovsky (1991) ses hälsa som en upplevelse av 

en strukturerad, begriplig omvärld. Individer är förmögna att själva ändra sin livssituation.  

Idag är även den andliga dimensionen integrerad i detta hälsokomplex. Inom den salutogena 

teorin beskrivs hälsa som: 

Hälsa är den process som gör det möjligt för individer, grupper och samhällen att öka 

kontrollen över och förbättra sin fysiska, mentala, sociala och andliga hälsa. Detta kan 

uppnås genom att skapa miljöer och samhällen som karaktäriseras av tydliga 

strukturer där människor känner delaktighet och där de kan identifiera sina interna 

och externa resurser. Miljöer där de kan nyttja dessa resurser om och om igen med 

målsättningen att förverkliga sina ambitioner och att tillfredsställa sina behov, att 

uppleva och uppnå meningsfullhet i livet och slutligen förändra eller anpassa sig till 

sin miljö på ett hälsofrämjande sätt (Eriksson, 2007, s. 69). 

 

Från att skydda hälsa till att främja hälsa  

De båda begreppen, prevention och promotion, förekommer i artiklar relaterade till hälsa. En 

definition är nödvändig för att skilja dessa åt. Många gånger är begreppen inte åtskilda i 

litteraturen, utan båda används. WHO beskriver hälsofrämjande, promotivt hälsoarbete (ett 

salutogent perspektiv), som: ”Den process som möjliggör för människor att öka kontrollen 

över sin hälsa och att förbättra den” (WHO, 1986).  

Ett promotivt arbete utgår från att skapa jämlikhet i hälsa och individer skall ges möjligheter 

att själva ta kontroll över och kunna påverka sin egen hälsa i positiv riktning. Inom prevention 

däremot (ett patogent perspektiv), är det centrala att det är ett förebyggande arbete riktat mot 

någon specifik risk eller sjukdom (Ejlertsson, 2009).  

 

 

(Källa: Eriksson & Lindström, 2010) 

Eriksson och Lindström (2008; 2010) beskriver att hälsa kan upplevas olika utifrån olika 

förutsättningar i livet och graden av hälsa/ohälsa kan illustreras som en flod. Tidigare var 

metaforen livets flod som ett lodrätt vattenfall, men har ändrats till ett vertikalt flöde som 

symboliserar livets gång. Beroende på var individen befinner sig i denna ”hälsoflod” krävs 

anpassade resurser och stöd för att kunna komma framåt och nå välbefinnande. Vid födseln 

hamnar vi i livets flod och flyter med strömmen och lär oss simma med åren (a.a.).  



   

3 

 

Vissa är födda högt upp där livet är ganska enkelt och kan liknas vid hög socioekonomisk 

status, andra föds närmare vattenfallet och får kämpa för överlevnad där risken för att åka 

över kanten är stor. Floden visar livets risker och resurser, där utgången är baserad på hur vi 

utnyttjar de resurser som finns i vår närhet för att öka möjligheterna för bättre hälsa och flyta 

lättare genom livets flod. Eriksson och Lindström (2008; 2010) menar att det inom 

hälsopromotion innefattar olika steg, arbetssätt. Det skyddande perspektivet (protect), betyder 

att målet är att minska riskerna för sjukdom. De är oftast befolkningsinriktade. Det preventiva 

perspektivet (prevent), är inriktat på att förebygga sjukdomar där den enskilde individen 

medverkar aktivt. Hälsoupplysning (educate), har funnits länge inom primärvården. Förr i 

tiden innebar det att ge råd och information, nu har det ändrats till att vara baserat på dialoger 

och ge individerna möjligheter att medverka i beslut som rör deras hälsa medan 

vårdpersonalen finns som ett professionellt stöd. Inom hälsopromotion ses hälsa som en 

mänsklig rättighet. Det salutogena perspektivet ligger till grund för alla delar i hälsofloden.  

 

Barnfetma  

I Sverige undersöker vi barns vikt genom tillväxtkurvor. Genom att rita in barnets ålder, längd 

och vikt i kurvorna visas barnens vikt i förhållande till deras längd. Gränsen mellan vad som 

räknas som övervikt och vad som räknas som fetma kan inte visas med tillväxtkurvor. Istället 

används iso BMI som kommer från IOTF (International Obesity Task Force). Iso BMI är ett 

kroppsmasseindex och är den metod som bäst avspeglar mängd kroppsfett, vikt (i kg) 

dividerat med längd i kvadrat (m
2
) i förhållande till barnets ålder och kön. Överviktsgränsen 

för pojkar och flickor kallas för iso BMI 25kg/m
2
 och fetmagränsen iso BMI 30kg/m

2
 

(Mårild, Neovius & Rasmussen, 2007).  

Fler elever uppger oftare att de är nedstämda, oroliga, har svårt att sova och har värk i 

kroppen. Elever utvecklar levnadsvanor som präglas av fysisk inaktivitet och dåliga matvanor 

som ökar risken för framtida livsstilsrelaterade sjukdomar och problem (Folkhälsorapport, 

2009). Positiva tecken visar på att barnfetman stannar av, men den totala andelen barn med 

fetma har aldrig varit så stor som idag. Forskning visar att det faktiskt går att vända en trend, 

som i många länder uppfattas som näst intill omöjlig att påverka. Preventionsarbetet får därför 

inte stanna av och måste starta både i hemmen och i skolorna. Stat och kommun bör skapa ett 

regelverk kring kost och motion för skol- och förskoleverksamheten, som stöd för de mest 

utsatta där första steget för förändring blir att skapa en medvetenhet om problemet, enligt 

Marcus (2009) vilket även stöds av Macphee (2008).  

Fetma hos barn förekommer mest bland låg- och mellaninkomsttagare, men ses i alla familjer 

oavsett socioekonomisk bakgrund (Cornette, 2008; Perlhagen, Flodmark & Hernell, 2007). En 

del barn med fetma utvecklar idag typ 2 diabetes före pubertetsåldern, en sjukdom som förr 

var tillhörande vuxna. Forskare oroas för att barn med fetma har en ökad risk för andra 

sjukdomar. Detta framkommer i en artikel av Macphee (2008) och bekräftas i ett flertal övriga 

studier och likaså i VGR’s beslutstöd (2010). Mårild et al. (2007) har uppmärksammat att det 

finns ungdomar med typ 2 diabetes, hypertoni, gallvägssjukdomar, leversjukdom, sömnapné, 

stroke och hjärtinfarkt kopplade till uttalad fetma. Fetma som utvecklas i barndomen har en 

stark tendens att bli bestående till vuxen ålder. Det har också visats att vuxna med fetma från 

barndomen har en ökad förekomst av hälsofarlig fetma. De får störningar i 

ämnesomsättningen (”metabolt syndrom”), jämfört med vuxna som utvecklat fetma senare i 

livet (a.a.).  
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Eftersom redan etablerad övervikt och fetma hos barn är svårbehandlad är det angeläget att 

finna effektiva förebyggande åtgärder enligt Perlhagen et al. (2007). Förskolan och skolan är 

nyckelmiljöer för hälsofrämjande åtgärder och det är av stor vikt att skolhälsovården aktivt 

medverkar i det hälsopedagogiska arbetet i skolan (a.a.). Barn och ungdomar med fetma 

utvecklar denna i de flesta fall vid 3-4 års ålder. Barn, speciellt i förskoleåldern, har relativt få 

subjektiva och märkbara symtom av sin fetma även om problemen redan är på väg. Senare, i 

pubertetsåldern är de oftast starkt medvetna om sin fetma (Flodmark, Marcus & Mårild, 

2007). 

 

Underlag för beslutsstöd  

Enligt Barnombudsmannen (2011) och Livsmedelverket (2011) har kommuner, landsting, 

frivilligorganisationer och föreningsliv en central roll i arbetet med att främja goda matvanor 

och ökad aktivitet bland befolkningen. På nationell nivå har regeringen bland annat fattat 

beslut om fria skolmåltider i grundskolan och skrivit in fysisk aktivitet i läroplanerna för 

grundskolan och gymnasieskolan. Myndigheten för skolutveckling har fått i uppdrag att följa 

och stödja skolornas arbete med att implementera målet om minst 30 minuters fysisk aktivitet 

om dagen för alla elever. Trots förebyggande insatser fortsätter den negativa utvecklingen av 

barnfetma. Arbetet med att främja goda matvanor och fysisk aktivitet behöver därför 

intensifieras, på lokal, regional och nationell nivå (a.a.).  

Folkhälsovetare inom VGR har arbetat fram ett webbaserat beslutsstöd för att tydliggöra 

planer och verktyg i arbetet med barn som har fetma eller där risk finns. I detta beslutstöd 

finns riktlinjer för hälsofrämjande, förebyggande och behandlande åtgärder till olika 

professioner, samt en strategi för hur regionen aktivt skall arbeta för att bekämpa den negativa 

fetmautvecklingen hos barn (VGR, 2010).  

Den nya skollagen (SFS 2010:800) – för kunskap, valfrihet och trygghet beskriver att 

elevhälsans fokus inte skall innefatta hälso- eller sjukvårdande insatser i snäv bemärkelse utan 

förebyggande och hälsofrämjande insatser i ett bredare perspektiv, även om det också ska 

vara möjligt för eleverna att få hjälp med enklare sjukvårdsinsatser. För att det hälsofrämjande 

arbetet ska fungera så bra som möjligt är det värdefullt om skolsköterskan har 

folkhälsovetenskaplig kompetens. Genom en tydlig koppling till barnkonventionen klargörs 

att barnets bästa ska vara utgångspunkten för arbetet.  

 

Skolsköterskans roll och arbetssätt  
 

En historisk tillbakablick visar att de första skolsköterskorna i Sverige anställdes 1913. Dessa 

skolsköterskor kallades ”lusfröknar” då en av deras uppgifter var att få bukt på problemet med 

löss (Arnesdotter, Olander & Ragneskog, 2008). Genom åren har skolsköterskans 

arbetsuppgifter ändrats betydligt. Bland annat har det under det senaste decenniet larmats om 

att allt fler barn i skolåldern mår allt sämre psykiskt (a.a.; Folkhälsorapport, 2009). 

 

I riktlinjerna för skolhälsovården (Socialstyrelsen, 2004) beskrivs omvårdnad som 

skolsköterskans specifika område. Genom sin utbildning och sin yrkeserfarenhet utvecklas 

goda kunskaper om vad som främjar respektive hotar barns hälsa och utveckling. Vidare 

beskrivs omvårdnadsarbetet att det sker utifrån ett helhetsperspektiv och är en viktig del i 

samhällets totala folkhälsoarbete.  
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För att uppnå goda resultat är det nödvändigt att arbeta strukturerat och metodiskt och att 

stärka det friska hos varje elev. Skolsköterskan skall, för enskilda elever eller för grupper av 

elever som drabbas av hälsoproblem, skapa resurser för att möta kraven i det dagliga livet. 

Det står även beskrivet att skolsköterskan skall medverka till utveckling och forskning 

rörande barns och ungdomars hälsa ur ett folkhälsoperspektiv. Här påtalas att hälsofrämjande 

arbete utgår från en salutogen teori som bygger på en vid hälsodefinition (Socialstyrelsen, 

2004). Skolsköterskans samarbete med övrig skolpersonal bidrar med ökad kunskap till elever 

och vårdnadshavare om sunda levnadsvanor och visar på faktorer som bidrar till ohälsa. Detta 

beskrivs av Riksföreningen för skolsköterskor (2011) samt Socialstyrelsen (2004) och bör 

genomsyra hela verksamheten. Arnesdotter et al. (2008) menar att det inom skolhälsovården 

finns möjlighet att bevaka hälsoläget och att ingripa, helst innan nya (o)vanor har etablerats. 

Skolsköterskan erbjuder hälsobesök vid olika tillfällen under grundskoletiden och samtalet 

ska då helst utgå från elevens egen verklighet. Detta främjar elevens hälsa och får eleven att ta 

ansvar för sin egen livsstil och medvetet vårda sig själv, att få eleven att se sina möjligheter 

och inre resurser (a.a.). Problem med ätande, vikt och kropp tar sig flera uttryck. Som 

övervikt, fetma eller självsvält i form av exempelvis anorexi eller bulimi och det medför krav 

på balans i arbetet med dessa frågor. Det handlar om att nå ut med ett hälsofrämjande budskap 

utan att samtidigt bidra till ett osunt smalhetsideal och bantningsbeteende 

(Barnombudsmannen, 2011).  

 

Teoretisk bakgrund  

Här presenteras uppsatsens bärande teori samt en befintlig modell för hälsopromotion, 

grunderna för studiens design. Studien bygger på hälsovetenskaplig teori, Antonovskys 

hälsoteori, som beskriver hur människan kan använda sina goda resurser för att klara 

påfrestningar. Tanken är att undersöka om skolsköterskor använder sig av ett salutogent 

förhållningssätt, medvetet eller omedvetet, för att främja skolbarnens hälsa.  

Omvårdnad och folkhälsoarbete har båda hälsa som övergripande mål. Både vårdvetenskap 

och hälsovetenskap tar hjälp av vad- hur- och varför- frågor för att nå målet för hälsa. 

Grundvärderingar för hälsofrämjande arbete delas av omvårdnad och folkhälsoarbete. Samsyn 

och samarbete i forskning och praktiskt arbete bygger på likheter inom dessa teorier (Olander, 

2009). Berg och Sarvimäki (2003) beskriver hur sjuksköterskans omvårdnadsarbete bygger på 

ett folkhälsoperspektiv. Där individer guidas till god hälsa med hjälp av sjuksköterskans 

erfarenheter och kunskaper. Hälsofrämjande strategier, information och delaktighet är viktiga 

delar i detta arbete.  

 

Antonovskys teori om hälsa  

Antonovsky (1991) utvecklade den salutogena teorin för hälsa när han under 1970-talet 

undersökte människor som upplevt svåra trauman men ändå kunnat bevara sin hälsa. Detta 

betraktades som ett paradigmskifte, från ett synsätt utifrån sjukdom till ett synsätt utifrån 

hälsa. Salutogenes är ett av nyckelbegreppen i skolsköterskans hälsopromotiva arbete och 

betyder ”Hälsans ursprung”. Den salutogena teorin innebär att fokusera på och stärka 

människans hälsoresurser istället för risker för sjukdom, vilket är fallet om utgångspunkten är 

patogen (a.a.; Eriksson & Lindström, 2010).  
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Det salutogena perspektivet på hälsa beskriver att vi inte kan definiera människor som 

antingen friska eller sjuka, utan det handlar om grader av hälsa eller ohälsa (Antonovsky, 

1991; Eriksson & Lindström, 2010). För att bidra till en hälsofrämjande livsstil skapas miljöer 

som kännetecknas av tydliga strukturer och stärker olika miljöer där människor ser sig själva 

som aktivt deltagande individer med egna resurser, att tillgodose behov och att uppfatta 

meningsfullhet. Det salutogena perspektivet ses genom hälsopromotionens alla steg 

(Eriksson, 2007; Eriksson & Lindström, 2008; Folkhälsokommittén, 2010). Vikten av ett 

salutogent synsätt genom hela verksamheten förstärks av Socialstyrelsen (2004). 

Nyckelbegrepp inom den salutogena teorin är känsla av sammanhang, sense of coherence 

(SOC) och det inbegriper tre delar; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begripligheten ökas genom individens inflytande, hanterbarheten ökas genom reflektion och 

återhämtning och meningsfullheten stärks genom delaktighet. Genom att ta hänsyn till dessa 

komponenter fås en förståelse för människors olika förmågor till problemhantering vid 

förändringar i livet (Antonovsky, 1991). 

 

Tannahills modell för hälsopromotion  
 

Downie, Tannahill och Tannahill, (1996) har utformat en modell där tre sammanhängande 

kategorier utgör en helhetsmodell för hälsopromotion.  

Naidoo och Wills (2009) refererar till modellen och skriver att den är allmänt accepterad och 

används både i praktiken och inom forskning. Modellen består av tre kategorier som går in i 

varandra och leder till en heltäckande grund för det hälsopromotiva arbetet (a.a.). Dessa 

kategorier ses även i Eriksson och Lindströms (2008) hälsoflod. 

 

 
Fig. 1. Källa: Downie et.al.( 1996) sid. 59. 
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De tre huvudkategorierna utgör: (5.) Hälsoupplysning (health education) som innebär att öka 

kunskap och skapa attitydförändring för att främja välbefinnande och förebygga ohälsa 

antingen i grupp eller individuellt. (1.) Prevention som innebär att minska eller undvika risk 

för sjukdom och ohälsa. (6.) Hälsoskydd (health protection) som innebär olika 

samhällsåtgärder i avsikt att främja hälsa och förebygga ohälsa hos befolkningen. Till 

exempel lagstiftning, upprättande av olika policydokument och genomförande av ekonomiska 

åtgärder. De tre huvudkategorierna är sammanlänkade med varandra och det skapar inre 

mindre, ej självständiga kategorier (2, 3, 4 & 7). Dessa mindre utgör en kombination av de 

huvudsakliga kategorierna för promotiva insatser.  

När författarna konstruerade denna modell fördjupade de sig i termerna hälsa, ohälsa och 

välmående. Downie, Tannahill och Tannahill (1996) kom fram till att den sanna hälsan 

involverar att som individ ha kontroll över sitt eget liv, med förmågan att välja yrke samt 

kunna ha förmågan att utveckla sina färdigheter. Hur stark hälsa individen har påverkas av 

huruvida de känner sig accepterade och är till nytta för någon. Målet med denna modell är att 

tydliggöra hälsopromotionens sökande efter förebyggande åtgärder mot ohälsa samtidigt som 

hälsan förstärks (a.a.; Tannahill, 2009).  

 

Modellens egenskaper har på senare tid kritiserats men också utvecklats och använts inom 

olika forskningsområden, till exempel psykologi och salutogenes. Tannahill (2009) reviderade 

därför modellen och han välkomnar i sin artikel nya förslag och tankar. Detta eftersom han 

såg ett växande intresse för hur människor kan stödjas med att utveckla sitt sätt att tänka, sitt 

sätt att se på och interagera med världen runt omkring. Modellen används för att tydliggöra 

individens kunskaper och styrkor som generellt är bra för hälsan. Individen kan ta till sig det 

som är av gagn för den egna hälsan. Tannahill visar på modellens kapacitet att fånga in 

åtgärder som betraktas som viktiga verktyg i folkhälsoarbetet.  

 

Problemformulering  

Barnfetman har ökat alarmerande de senaste åren och mycket ansvar läggs över på skolan. 

Barnen går långa dagar på skola och sedan fritidsverksamhet. Skolan har möjligheter att 

hjälpa eleverna att bygga upp en hälsosam livsstil. Det vilar ett stort ansvar på skolsköterskan 

som oftast är ensam på sin arbetsplats. Skolsköterskans roll och arbetsuppgifter inom skolan 

måste vara tydliga och är en förutsättning för arbete inom hälsopromotion. Det är av stor vikt 

att skolsköterskan tidigt anpassar resurserna för varje barns hälsosituation gällande barnfetma. 

För goda resultat är det nödvändigt att arbeta strukturerat och metodiskt och att stärka det 

friska hos varje elev. Omvårdnadsarbetet sker utifrån ett helhetsperspektiv och är en viktig del 

i samhällets totala folkhälsoarbete. Forskning visar att det faktiskt går att vända en trend, som 

i många länder uppfattas som näst intill omöjlig att påverka. Det finns få empiriska studier 

som beskriver skolsköterskors hälsofrämjande arbete i praktiken inom området barnfetma. 

Det är ett område som bör prioriteras inom skolhälsan. Kraven ökar på att ha ett 

hälsofrämjande arbetssätt och vi anser därför att det är ett angeläget område att utforska. 

Tanken med studien är att utefter den salutogena teorin samt modellen för hälsopromotion, 

synliggöra och skapa en struktur för skolsköterskans hälsopromotiva arbete. 
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Syfte  

Syftet med studien var dels att belysa skolsköterskans hälsopromotiva arbete med barn som 

har fetma. 

 

Metod  

Ansats 

Problemområdet studerades genom kvalitativ ansats. Kvalitativ ansats kan delas in i olika 

referensramar med olika metodinriktningar (Polit & Beck, 2008). För att belysa erfarenheter 

och tankar som skolsköterskorna hade, relaterat till beslutsstöd och riktlinjer gällande 

promotivt hälsoarbete med barn som har fetma valdes innehållsanalys. Efter en fördjupning i 

olika analysmetoder, valdes riktad innehållsanalys enligt Hsieh och Shannon (2005). Det 

finns tre olika inriktningar på kvalitativ innehållsanalys enligt dessa författare och gemensamt 

för alla inriktningar är att hitta kärnan och meningen i en stor mängd kvalitativt material 

(insamlad data). För att koppla samman den salutogena teorin och Tannahills modell stämde 

den riktade innehållsanalysen bäst. Riktad innehållsanalys präglas av en strukturerad process 

och studien startar med en befintlig teori, koder definieras före och under datainsamlingen och 

analysen. Målet är att bekräfta eller utvidga begreppen i tidigare forskning och är ett sätt att 

diskutera resultaten utifrån olika teoretiska perspektiv. Författarna skriver i sin artikel att 

syftet med en riktad innehållsanalys är att kunna nå förståelse och tydlighet genom ett antal 

kategorier (a.a.; Zang & Wildemuth, 2009).  

Enligt Zhang och Wildemuth (2009) måste en balans mellan beskrivningar och tolkningar 

skapas. Läsaren skall kunna göra egna tolkningar utifrån det som beskrivits i texten samtidigt 

som författarna tydliggör sina egna tolkningar av materialet och läsarna skall kunna se en 

tydlig koppling av dessa till den beskrivande texten. 

 

Urval  

Studien inriktades på att få kunskap om förekomsten och arbetet av barnfetma i hela regionen. 

Barn med fetma förekommer överallt men det kan finnas skillnader mellan olika 

socioekonomiska områden liksom mellan stad och landsbygd. Därför valdes skolsköterskor 

inom tätort, landsbygd, friskolor och kommunala skolor ut till intervju. Sju skolsköterskor 

inom VGR inkluderades, alla förtrogna med den befintliga handlingsplanen. Två av de 

intervjuade skolsköterskorna hade distriktssköterska som vidareutbildning, de andra fem var 

barnsjuksköterskor i grunden. Antal år de arbetat som skolsköterskor varierade från 3 - 11 år. 

Deras ansvarsområde sträckte sig mellan 480 – 520 antal elever inom grundskolan. 

 

Genomförande  
 

Kontakt togs med kommunsamordnande skolsköterska för tillstånd att intervjua på deras 

arbetsplats. Halvstrukturerade intervjuer genomfördes v. 49, 2010 till v. 2, 2011. Alla 

intervjuer ägde rum på skolsköterskornas egna mottagningar.  
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Kvale (1997) beskriver intervju som lämplig undersökningsmetod vid studier för att belysa 

människors erfarenheter och uppfattningar. Genom en intervju erhålls kunskap om 

människors uppfattningar om livet, intervjupersonerna får chans att berätta, beskriva och 

återge hur de ser på en specifik händelse utifrån egna ord och tankar (a.a.). I intervjun, som 

varade i ungefär 30 minuter, började vi med att först höra om deras utbildning, hur länge de 

arbetat som skolsköterska och hur stort område de ansvarade för. En inledande öppen fråga 

ställdes angående hur skolsköterskornas hälsopromotiva arbete ser ut i stort. Därefter ställdes 

frågor utifrån förutbestämda kategorier baserade på den salutogena teorin samt Tannahills 

modell för hälsofrämjande arbete. En intervjuguide fanns med under intervjun men följdes 

inte strängt från fråga ett till sju utan alla frågor ställdes då det i intervjun föll sig naturligt. 

Författarna valde att inte nämna nyckelbegreppen i intervjufrågorna. Med hjälp av 

intervjuguiden var förhoppningen att svaren ändå kunde kopplas samman till de 

förutbestämda kategorierna under analysen och på så sätt styrka hypotesen om att 

skolsköterskorna arbetar utefter den salutogena teorin. Frågor som behandlades var 

upplevelser angående arbete med barn som har fetma, upplägg vid konsultation, 

förhållningssätt, samverkan inom skolan och hur skolsköterskorna ser på samhällets insatser. 

Möjlighet fanns, att under intervjun göra förändringar angående frågornas form och 

ordningsföljd samt möjlighet att ge följdfrågor utifrån erhållna svar och berättelser från de 

intervjuade skolsköterskorna. För att fånga in det salutogena arbetssättet riktat mot den 

enskilda individen, ställdes följdfrågor som gjorde att intervjupersonen drog sig till minnes 

specifika situationer. Downie et al. (1996) beskriver att värdering av hälsopromotion nås via 

frågorna när, vad, varför och hur. Båda författarna var delaktiga i intervjun för att tillförsäkra 

att ingen information missuppfattades eller gick förlorad. Intervjuerna spelades in på band och 

svaren transkriberades omgående av författarna själva.  

 

Analys  

Zhang och Wildemuth (2009) skriver att författare bör tänka igenom följande tre frågor innan 

transkriberingen startar: Skall alla frågor transkriberas, eller bara huvudfrågorna från 

intervjuguiden? Skall artikulationer och beskrivningar skrivas ned ordagrant eller 

sammanfattande? Skall observationer som ljud, pauser och kroppsspråk transkriberas eller 

inte?   

I denna studie transkriberades alla frågor och svar som framkom under intervjun, även 

följdfrågorna. Detta för att ge djup i intervjuerna och för att lättare kunna koppla materialet 

till begreppen. Beskrivningar och vissa artikulationer som hade betydelse för studiens kvalitet 

transkriberades. Övriga kroppsspråk valdes bort i transkriberingen, men pauser, suckar och 

när intervjupersonen var tveksam inför svaret, skrevs ner i texten. Materialet skrevs ned 

ordagrant i snar anslutning till intervjutillfället och lästes noggrant igenom för att få en känsla 

av helhet och sammanhang utifrån studiens syfte.  

 

Då analysen präglades av en deduktiv ansats och strukturerad process inleddes kodningen 

utifrån teorier eller tidigare forskning. Hypotesen var att skolsköterskans arbete utgick ifrån 

den salutogena teorin. Materialet lästes igenom utefter de förutbestämda kategorierna, men 

författarna var även öppna för nya kategorier. Genom denna öppenhet präglas analysen även 

av en induktiv ansats. Vår första kodning inleddes utifrån teorin salutogenes och begreppen 

från den hälsopromotiva modellen; hälsoupplysning, prevention och hälsoskydd. Dessa 

begrepp framhävdes ur texten med olika färger och sorterades sedan in under passande 

kategori. Därefter lästes allt igenom ytterligare av båda författarna var för sig. Enligt Hsieh 

och Shannon (2005) och Zhang och Wildemuth (2009) kan koder valideras genom att se om 

de förekommer i samtliga intervjuer.  
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Detta görs för att se om koderna är relevanta emot studiens syfte och denna jämförelse 

upprepas under hela analysarbetet (Hsieh & Shannon, 2005; Zhang & Wildemuth, 2009).  

Kodning skall enligt Hsieh och Shannon (2005) ske direkt utifrån de förutbestämda 

kategorierna, teorins nyckelbegrepp. De data som inte kan kodas, identifieras och analyseras 

senare för att avgöra om den representerar en ny kategori eller en subkategori till en redan 

existerande kategori (a.a.). Utifrån en riktad innehållsanalys valideras och utvecklas 

begreppen och teorin i enlighet med vad Zhang och Wildemuth (2009) beskriver. Vidare kan 

författare under analysens gång behöva modifiera den ursprungliga modellen eller teorin 

under tiden som nya kategorier uppkommer (a.a.). Visst material kunde inte identifieras inom 

ramen av en befintlig kategori, vilket ledde till att en ny kategori framträdde, nämligen 

organisation. 

  

För att öka trovärdigheten användes äkta citat och läsarna ges möjlighet att bedöma 

giltigheten i tolkningar som utförts. Studiens tillförlitlighet stärks genom att författarna 

noggrant beskrivit analysarbetet och angett citat från intervjuerna. Detta belyser Lundman och 

Graneheim (2008) samt Polit och Beck (2008) som även skriver att det framkomna materialet 

troligtvis inte är det enda sättet att beskriva företeelsen, men då citat anges, ökar möjligheten 

att bedöma studiens giltighet. 

 

Etiska överväganden  

Tillstånd för genomförandet av denna studie erhölls av samordnande skolsköterska i 

respektive kommun via mail eller telefonsamtal som samtidigt gav förslag på vilka 

skolsköterskor vi kunde kontakta. Utvalda informanter fick en kort presentation av vad som 

ligger till grund för detta arbete, beslutsstödet samt övriga riktlinjer. Information gavs om hur 

lång tid intervjun beräknades ta samt att den skulle spelas in på band och att vi båda skulle 

vara aktiva vid intervjutillfället. Skolsköterskorna informerades om att deltagandet var 

frivilligt och om rätten att när som helst kunna avbryta deltagandet i studien utan närmare 

förklaring.  

Samtliga informanter gav sitt skriftliga samtycke till att delta i studien så som det beskrivs i 

Vetenskapsrådets samtyckeskrav. Ett informationsblad om bakgrund och syfte till studien, 

samt kontaktuppgifter på författarna samt handledare skickades ut till alla informanter enligt 

vad som beskrivs i Vetenskapsrådets informationskrav. Samtliga informanter önskade att 

resultatet skulle återges då studien var genomförd, detta garanterades och information gavs 

om att resultatet kunde komma att redovisas till VGR’s folkhälsokommitté enligt 

Vetenskapsrådets nyttjandekrav. I enlighet med Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav har 

inga dokument skickats via mail mellan författarna. Materialet har förvarats på ett säkert sätt 

och vi har arbetat med dokumenten på gemensam arbetsplats (Vetenskapsrådet, 1990).  
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Resultat  

 

Resultatet beskrivs utifrån de tre kategorierna som tidigare beskrivits i metoden: 

hälsoupplysning, prevention och hälsoskydd. För att svara på en fråga i syftet framkom en ny 

kategori, organisation, som visat sig vara av vikt för skolsköterskan i det hälsofrämjande 

arbetet. Dessa fyra kategorier förankras sedan i den salutogena teorin som representerar 

sammanhanget av hälsofrämjande arbete, detta efterföljs sedan av en egen modell bearbetad 

efter Downie et.al. (1996). 

 

Hälsoupplysning 

Upplysning var en av de stora uppgifterna i skolsköterskornas hälsopromotiva arbete. 

Upplevelsen var genomgående att det hälsofrämjande synsättet fanns och grundtanken i 

skolorna var ”hälsa för alla”. Upplysning handlar om den information som sjuksköterskan gav 

till skolans personal, föräldrar, elever och var helt i hälsofrämjande syfte. Skolsköterskorna 

förmedlade kunskap och kompetens och gav relevant information inom ämnet. Främst 

innefattade det kost och matvanor, motion och rörelse och begränsning av TV- och datortid. 

Skolsköterskorna menade att det var viktigt att prata om ämnet och när de utförde samtalen 

skulle de vara tydliga med vad de pratade om, det skapade förtroende. 

 

”Aha, det här är nån som kan nånting om det här - den personen kan jag gå till och prata om 

det med.”(3) 

”Frukosten är jätteviktig, det är många som inte äter frukost, så jag menar det här 

hälsofrämjande som gäller alla, det tar jag ganska grundligt när jag träffar dem i 

förskoleklass.”(5)  

 

All upplysning och information i hälsofrämjande syfte var baserad på medicinska grunder. 

Om ett barn verkade vara i riskzonen för utvecklande av fetma informerade skolsköterskorna 

föräldrarna om de medicinska riskerna.  

En övervägande del av skolsköterskorna upplyste endast föräldrarna, medan någon alltid hade 

med eleven i samtalen. Motiveringen var att skolsköterskan var till för barnets skull och det 

upplevdes mest ärligt mot barnet att ha det med vid informationstillfället. Barnet fick på så vis 

känna sig involverat. VGR’s kostråd användes av de flesta skolsköterskor som ett stöd i deras 

undervisning av hälsofrämjande livsstil. Dessa broschyrer finns tillgängliga på flertalet språk. 

Broschyrerna användes mest i enskilda samtal med en elev och dennes familj och inte i 

gruppsamtal. Syftet med kostråd är inte att ta bort mat, utan att äta rätt, balansera mat och 

motion och den stillasittande vardagen, menar skolsköterskorna. 

 

”Nä, jag jobbar mot de vuxna [paus] det är klart att man kan väga och mäta ett barn, men 

man ska [funderar] det är inte så att jag jobbar mot eller med det barnet i den frågan utan det 

är de vuxna som styr matvanor, som handlar hem till kylskåpet.”(2) 



   

12 

 

”Ska man göra något eller ska man bara ge råd, det hjälper ju inte om man går i åk 2 och de 

får råd av mig, det är ju inte eleven som behöver råden [paus] så det är lite olika beroende på 

ålder och beroende på vad eleverna säger själva.”(7) 

 

Skolsköterskorna upplevde att vi har en annan livsstil nu än vad vi hade förr, vilket gjorde att 

det kunde vara svårt för familjerna att ändra kost och motionsvanor.  

Känslan hos skolsköterskorna var att tiden inte räcker till för att orka förändra, då båda 

föräldrar ofta arbetar heltid.  

Skolsköterskorna kunde även se att kulturkrockar utgjorde ett hinder för adekvat upplysning, 

dock hade familjer som växt upp i Sverige fått god upplysning genom BVC och vår svenska 

kultur. Där det fanns en risk för fetma hos barn från andra kulturer kunde skolsköterskorna 

tyvärr se att dessa föräldrar sällan kom till avtalade möten.  

 

”Kommer man från ett annat land så har man inte detta riktigt med sig, utan man har kanske 

en stor glädje av att köpa allt det här goda och mysiga till sina barn och har inte riktigt 

kunskapen om vad som är hälsofrämjande och inte när det gäller mat.”(3) 

 

Prevention  

Det preventiva arbetet genomfördes när övervikt eller fetma redan existerade hos ett barn. 

Insatserna syftade till att minska risker för efterföljande sjukdom eller ohälsa hos barnen. 

Detta upplevdes som en viktig och stor del i skolsköterskornas hälsofrämjande arbete. Var 

övervikten eller fetman nyupptäckt togs kontakt med föräldrarna via telefon eller brev. 

Arbetet skedde främst ihop med föräldrarna, eleverna på lågstadiet var för små för att själva ta 

ansvaret över sin fetma.  

 

”Man är väldigt respektfull och ödmjuk inför föräldrarna men att vi ändå måste vara tydliga 

med att det här är ett hälsoproblem, att han ligger i [avbryter mening] och det kan på sikt 

leda till olika sjukdomar och hälsotillstånd.”(4) 

 

En skolsköterska ansåg att det var först när barnen kom upp i årskurs fyra som de själva 

kunde ha uppfattning och kunskap om sin situation. Skolsköterskan framhöll dock vikten av 

att kravet aldrig skall läggas på barnen själva att förändra sin livsstil, det är föräldrarnas 

ansvar. Inom det preventiva arbetet förekom samarbete mellan olika instanser, bland annat 

barnkliniken på NÄL, som har dietist i sitt team. För att höra sig fram var föräldrarna befann 

sig i processen upplevdes MI (Motiverande samtal), vara en bra arbetsmetod. Under denna 

samtalsmetod ställde skolsköterskorna öppna frågor och lät föräldrarna fundera och komma 

med förslag på hur de själva kunde förändra en ohälsosam livsstil.  
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”Sen, de som då är [funderar] om det är någon som är överviktig där, då pratar jag 

naturligtvis om [paus] då får de stöttning och hjälp via de här blanketterna till exempel, går 

igenom dem jättenoga och jag tycker de är bra, det står allt i den här och då pratar vi om 

det.”(5) 

 

Skolsköterskorna hade över lag ingen specifik arbetsmodell att arbeta utefter, utan det 

preventiva arbetet såg olika ut beroende på vilken kommun de jobbade i och vad de hade för 

arbetslivserfarenhet.  

Skolsköterskornas preventiva arbete handlade om att stödja barnet till minskad grad av 

upplevd ohälsa och få kontroll över sin hälsa och det innebar bland annat kontakt med 

sjukgymnast. Vissa skolsköterskor kunde erbjuda FYSS (Fysisk aktivitet på 

sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) och FAR (Fysisk aktivitet på recept) eller 

använda någon befintlig blankett som fanns tillgänglig via nätet. 

 

”Man får inte bara se till övervikt eller fetma utan du måste se hela, hela bilden. Och ha det 

med sig varje gång i allt alltså det är [paus] saker och ting är inte alltid bara det som det ser 

ut utan det kan finnas många faktorer bakom.”(4) 

 

Skolsköterskornas uppgift var att erhålla en samlad bild över elevens och familjens liv. Hur 

ofta de åt och hur mycket, hur mycket de rör de på sig, vilka lekar barnet lekte och så vidare. 

Skolsköterskorna beskrev att många barn med fetma inte klarade av att vara med och leka 

samma lekar som andra barn, de blev begränsade. De upplyste och motiverade föräldrarna att 

simma med sina barn, gå till skolan tillsammans istället för att välja bilen, fylla i kostdagbok 

och tänka extra på aktivitet och matvanor. Svårigheter i det preventiva arbetet sågs när barnet 

och familjen hade andra problem som till exempel ångest. Skolsköterskorna upplevde att det 

ofta fanns många bakomliggande orsaker till fetma. Om en elev tog om mat flera gånger och 

inte hade den naturliga mättnadskänslan, då var det oftast något annat barnet försökte 

tillgodose. Och då var det preventiva arbetet svårare. Där behövdes ett nära samarbete med 

elevhälsans övriga kompetenser. 

Skolsköterskorna uttryckte en önskan om att de skulle upptäcka risken för fetma i tid och 

därmed undvika att behöva remittera barnen vidare.  

 

Hälsoskydd  

Skolsköterskorna ansåg att ett ansvar vilar på samhället i stort, vad gäller möjligheterna till 

livsstilsförändring för barn med fetma. Det fanns olika projekt, team och profiler som 

skolsköterskan kunde remittera dessa barn och familjer till, där de till exempel kan få 

subventionerade kostnader för olika idrottsaktiviteter, tips från sjukgymnast och dietist.  

 

”Vi försöker ju jobba för detta att på högstadieskolorna att man ska ha någorlunda schysst 

mat i de här cafeteriorna som finns där.” (3) 



   

14 

 

Skolor i VGR arbetade på olika sätt för att finna så hälsosamma miljöer som möjligt och 

redan här visa både barnen och hela familjen på olika valmöjligheter till ett gott liv. 

Seminariekvällar anordnades på skolan där alla var inbjudna till olika teman. 

Köket/restaurangen samarbetade med skolsköterskan och hade teman om hur de tänker när de 

sätter upp matsedeln och vad de tänker på för att få ett bra mellanmål. Skolorna jobbade också 

för en hälsosammare cafeteria för högstadieeleverna där tanken var att det skulle erbjudas 

hälsosam mat.  

 

”…ansvarsområden, eller hur man ska säga det [paus] som vi har. En grupp med tre, fyra 

stycken som har tittat lite extra på det här.” (2) 

 

Skolans personal delades upp i olika ansvarsgrupper, en grupp fördjupade sig lite extra på 

området övervikt och mat/aktivitet. På någon skola framkom det att de fått in extra rörelse och 

mer motion på skoltid förutom schemalagd idrott för eleverna.  

 

”det promotiva arbetet som skolsköterska, det är ju egentligen barnens arbetsmiljö här i 

skolan, hur mycket man rör på sig, får möjlighet att röra på sig här i skolan [paus] hur det ser 

ut med måltidsordningen här i skolan.” (3)  

”Det hänger ihop, hela miljön för barnen.” (7) 

 

Skolsköterskorna screenade alla barn i förskoleklasserna, barnen i årskurs 2, 4 och 7 och 

dokumenterade längd och vikt på iso BMI- mallar. Skolsköterskorna hade där möjligheter att 

identifiera tendenser till och risker för barnen att utveckla fetma. Förhoppningen var att elever 

med övervikt hittades innan de gått över gränsen för fetma. Det fanns delade meningar bland 

skolsköterskorna vad gällde behovet av tätheten på kontrollerna, någon skola hade själva lagt 

in årliga kontroller medan andra inte tyckte detta var nödvändigt.  

Eleverna ses och finns i skolan bara en liten del av tiden, där skolsköterskornas upplevelse var 

att endast kunna ge ett begränsat skydd. Skolsköterskorna ansåg att brister mest ses utanför 

skolans tid och kapacitet, de tydliggjorde en önskan att med VGR’s beslutsstöd och 

ansvarsfördelning kunna öka elevernas hälsoskydd. 

Som det ser ut nu skall skolsköterskorna efter skolläkarens undersökning remittera till 

barnmottagningen. Erfarenheten var dock att där är fullt och det kan ta upp till 6 månader 

innan eleverna med familjen får komma till dietist för ett första möte med kostförslag. Än så 

länge hade skolsköterskorna inte lagt märke till omhändertagandet på vårdcentralerna, över 

lag önskade de att det anställdes dietister på vårdcentralerna. Skolsköterskorna ansåg att ett 

nära samarbete mellan vårdcentralerna och skolsköterskorna hade underlättat för dessa elever 

och familjer.  

Önskan fanns angående en öppen instans där specialkompetens skulle finnas tillgänglig och 

där jobbade sjuksköterska, läkare, dietist och psykolog som ett team. Barn som har fetma och 

deras familjer, är i behov av beteendeförändringar. Hos många av skolsköterskorna fanns en 

oro över att insatserna minskade på dessa olika kommunala projekt. 
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Flertalet skolsköterskor menade att samhället bidrog till att locka barnen till ohälsosamma 

inköp. Kampanjer med storpack läsk och stora förpackningar med godis gör att barnen hellre 

väljer dessa alternativ än de mer hälsosamma varorna. Samhällets ideal om hur kroppen skall 

se ut, att vara smal och vältränad samtidigt som det är lågpris på ohälsosam mat går inte ihop 

ansåg de. 

 

”…man har liksom de här flaskorna med coca-cola, pris [funderar] 5 stycken tvåliters till 

jättebra pris, godispåsar som är som ica-kassar och [paus] så att det [omformulerar sig] men 

så är det ju, alla vill ju sälja.” (3) 

”Alla läskflaskor blir större och större och chokladkakorna blir större och större och [djup 

suck] alltså, hur jobbar man för att fånga upp de här eleverna, de här barnen. Det finns ju 

bara skolhälsovården…” (1) 

 

Det var skolsköterskorna som fick arbeta med hälsoproblemen som följde en ohälsosam 

livsstil. En önskan med mer satsning på fritid och aktiviteter, förväntas kunna gynna barn och 

ungdomar. Skolsköterskorna kunde endast påverka i viss mån, sedan behövde eleverna mer 

hjälp än vad de kunde erbjudas på skolan och det skyddet fanns inte riktigt ännu. Här ansågs 

samhället ha en stor del i att kunna påverka hur familjer prioriterade sina inköp.  

 

Organisation  

De flesta skolsköterskor hade fått till sig information om beslutsstödet via skolläkaren, men 

det varierade mellan olika kommuner. Inget konsekvent system för att informera 

skolsköterskorna om ett nytt arbetssätt fanns, det låg i vart och ens intresse att leta på webben 

för att hitta information. Önskemål framkom om att VGR skulle presentera arbetet mer 

tydligt.  

 

”… fått det digitalt på något sätt. Inte så att det har varit presenterat eller så utan bara som 

en manual så att säga.” (7) 

 

Skolsköterskorna hade uppfattat att deras uppgift var att identifiera skolbarn med risk för 

fetma. De ansåg att det fattades resurser i kedjan från identifiering till åtgärd. Känslan fanns 

att när skolsköterskan väl identifierat och skickat vidare, fallerade fortsättningen. 

Beslutsstödet är nytt och det visar var ansvaret ligger, men det får kanske finnas ett tag innan 

kedjan fungerar till fullo enligt skolsköterskornas erfarenhet. De påpekade vikten av att när de 

identifierat ett barn med fetma, fanns behovet av att få hjälp snabbt. För att motivationen med 

livsstilsförändring skulle hållas uppe kunde dessa barn inte vänta. I vissa kommuner fanns 

projekt som arbetade med överviktiga barn, dit elevhälsan kunde remittera de familjer som 

var i behov av extra hjälp. Dessa projekt var dock tidsbegränsade och ovisshet fanns om det 

skulle finnas sådana möjligheter i framtiden.  
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Skolsköterskorna efterfrågade även ett gemensamt arbetsverktyg för att arbeta med 

hälsopromotion. Målet var att inte behöva lägga vikten på det preventiva arbetet, även om det 

är en del i det promotiva hälsoarbetet, utan hitta ett sätt att arbeta så att fetma inte uppkom. 

Det fanns många olika varianter på hur skolsköterskorna lade upp arbetet och många av deras 

verktyg var inte framtagna i denna region. Vissa skolor hade idrottsprofil som eleverna kunde 

välja, där ingick mer arbete med hälsa och motion, men det var inget som nådde alla elever.  

 

”Men just det här med att se helheten, att man jobbar kanske med hemkunskapen, att man vet 

vad hon har sagt där och så.” (6) 

”ja, men elevhälsovårdsteamet på skolan, kuratorn, jag och specialpedagogen, där kan man 

ju prata om en elevs situation, skolläkaren kan jag prata med om det [paus] om jag tycker att 

det hör dit [paus] och sen skolsköterskegruppen träffas en gång i månaden och då har man 

chans att få upp ämnen på agendan om man säger så, då kan man ju prata där också…” (2)  

 

Samarbetet med övriga personalgrupper bestod mest i att de gav information ihop vid 

föräldramöten, samt skolsköterskan kunde gå in till skolbespisningen och ha önskemål om 

vissa koständringar.  

Skolsköterskornas samarbete dem emellan var bra, de hade regelbundna träffar och tog upp 

olika problem som de stött på. De kände sig trygga i det nätverk som fanns. De upplevde även 

att skolläkaren hade stor kompetens och intresse i dessa frågor och det var lätt att samtala med 

henne eller honom när frågor om barnfetma kom upp. 

 

Salutogenes 
 

Den salutogena teorin utgår ifrån resurser och förmågor hos människor att upprätthålla och 

utveckla sin hälsa. Skolsköterskans uppgift var att betrakta elever och deras familjer som 

aktivt deltagande i varje specifik situation. Det handlade om att hjälpa dem finna 

meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i de förhållanden som rådde. 

 

”Svårigheten kan jag tycka är när man pratar med eleven och få det på ett värdigt sätt, ofta 

har ju dom eleverna dålig självkänsla redan innan och göra dem, alltså stärka dem istället då 

för att stjälpa dem.” (7) 

 

”Min roll för barnet det är ju mer att peppa och ge bekräftelse att de är duktiga och ge 

hoppet om att det här kan man göra någonting åt.” (3)  

 

Skolsköterskornas funktion på skolan var att på ett individuellt plan skapa kontakt och 

upptäcka barnens problem och ge peppning och stöd kring elevens egna resurser. Eleven var 

prioriterad i den enskilda kontakten, där skolsköterskans roll för barnet var att stärka resurser 

och ge bekräftelse. Skolsköterskorna menade att konsten var att uttrycka sig ödmjukt, vara 

inkännande och ha fingertoppskänsla över hur de kunde agera och uttrycka sig inför eleven 

och föräldrarna. Det handlade inte om att anklaga.  
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För att kunna erhålla en stark relation till eleven och dess familj krävdes respekt för andras 

känslor och deras liv men också att de hade ett förtroendefullt förhållningssätt gentemot 

eleven och föräldern, att de kunde känna att skolsköterskan var en resurs för familjen. Det 

hade stor betydelse hur skolsköterskan lade upp sina samtal på hur de togs emot, de kanske 

inte alls togs emot första gången utan skolsköterskan sådde ett frö hos familjen som sedan 

kunde ta egna beslut. Det fick absolut inte bli så att föräldrarna gick hem med känslan av att 

vara dåliga föräldrar.   

Skolsköterskornas viktigaste uppgift var att stödja och skydda föräldrarna och barnet för att 

de sen själva skulle koppla ihop orsak och verkan. Ett svårt scenario var de elever som inte 

var nöjda med sin kropp och där familjen inte var villig eller klarade av att hjälpa till. 

Skolsköterskorna menade att det var föräldrarna som gav pengar till barnen och det var 

föräldrarna som handlade hem råvarorna. Föräldrarna hade det största ansvaret. 

 

”Men sen ligger det så mycket på vad man orkar i familjen och vad barnet orkar. Ja det är 

inte enkelt.” (7) 

 

Uppfattningen var att det hälsofrämjande arbetet behöver ta mera plats i arbetet nu än vad det 

gjort tidigare. Det framkom att skolsköterskornas arbete handlade om att ge hjälp och stöd på 

frivillig basis, vilket skolhälsovården är - frivillig. Informationen skulle vara riktad på rätt sätt 

och enkel att förstå.  

 

”Som skolsköterska måste lägga krut på att jobba förebyggande i alla lägen [paus] vi måste 

tänka om och jobba på ett annat sätt, det är jätteviktigt att vi måste ändå se möjligheterna i 

detta.” (4)  

 

Vid den första kontakten lyssnade skolsköterskan på föräldrarnas inställning till problemet, 

det kunde vara föräldrar som var väl medvetna om det här med maten. Skolsköterskan erbjöd 

därefter sitt stöd och sina tjänster för att stärka elevens hälsotillstånd. Skolsköterskor erbjöd 

olika förslag på livsstilsförändringar Det kunde handla om att de gav lite tips om vardagen, 

hur de smått kunde öka barnets naturliga rörelse eller byta ut fika till mellanmål. Det 

upplevdes positivt att i varje samtal även skicka med lite material så familjen själva kunde ta 

beslut som var hälsofrämjande, ansåg en skolsköterska.  

All information fick sjunka in och föräldrar och elever kunde reflektera över det som sagts. 

Målet var att familjerna själva tänkte till och kunde komma med förslag på åtgärder. Alla 

kontakter var individuella och såg aldrig lika ut, skolsköterskan lade upp en plan för hur ofta 

de skulle träffas, tid för uppföljning och hur åtgärderna skulle utformas.  

 

”… men man får inte klampa in, hellre ha fler möten och träffa dem och va lite försiktig och 

inte dra igång med stora trumman direkt utan försöka; pröva det här nu så kör vi tre månader 

sen kan vi ta en tid till skolläkaren så kan vi göra näs [avbryter ordet] alltså såhär, stegvis.” 

(6) 
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Skolsköterskorna tyckte absolut att de kunde påverka utifrån ett hälsoperspektiv, att de såg 

vad som var hälsofrämjande för eleverna. Att de såg till helheten, från varje enskild individ 

till miljön i och runt skolan upplevdes stärkande och gynnsam för hälsa och kunskap.  

Varje elev skall känna sig så trygg som möjligt. En skolsköterska påpekade att det finns så 

mycket lustfylld rörelse som alla barn tjänar på, oavsett om eleven har problem med vikten 

eller inte. Lättillgänglighet till fri rörelse och att barnen skall ha roligt med olika aktiviteter på 

skolan och helst också på fritiden, upplevdes angeläget för en hälsosam livsstil. Målet var att 

finna en livsrytm som fortsatte på fritiden anpassat för olika åldrar.  

 

”… men det är ett svårt område, för att du måste ha med dig föräldrarna när de är små och 

att fånga tonåringar och att försöka få dem att förstå att de inte ska dricka coca-cola och äta 

chips varje dag, ja det är ju inte lätt.” (1) 

 

I äldre åldrar kunde eleverna komma själva (högstadieelever), då jobbade skolsköterskan mer 

individuellt med tonåringarna istället för hela familjen. Om skolsköterskan vid ett hälsosamtal 

såg att behov fanns att upplysa eleven om matvanor, motion och stillasittande kunde samtalet 

styras och komma in på ämnet så vis. Det blev mer naturligt att jobba med barnen direkt i de 

åldrarna när föräldrarna inte alltid medverkade. 

 

Modell för Hälsopromotivt arbete 

 

 

 

                     Hälsoupplysning 

 

        Organisation  

          Prevention  Hälsoskydd 

 

   Salutogenes 

 

Fig. 2. Bearbetad efter Downie et al. (1996)  
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Vår bearbetade modell är utvecklad från Tannahills modell för hälsopromotion som Downie 

et al. (1996) beskrivit, i kombination med intentionerna i Ottawa charter för hälsofrämjande 

arbete (1986). I likhet med den logotyp, som framtogs under den första internationella 

konferensen för hälsopromotion, bildar den röda yttersta cirkeln i vår modell ett behov att 

hålla samman nyckelbegrepp för att göra det hälsofrämjande arbetet komplett, alla delar bör 

implementeras och bilda ett sammanhang. 

Innehållet i de tre inre ringarna står för grundläggande dimensioner för hälsofrämjande arbete 

och grunden bör utgå från det salutogena perspektivet som därför utgör basen i modellen. 

Genom att utgå ifrån den salutogena teorin, tas elevernas egna resurser tillvara för 

bibehållandet av sin hälsa. Eleverna bör vara aktivt deltagande och utvecklas genom att 

skolsköterskan hjälper dem att finna meningsfull, begriplig och en hanterbar situation. 

Skolsköterskan kan genom att använda sig av modellen i sitt hälsopromotiva arbete, få med 

de olika delarna som har betydelse för att uppnå en helhet och ett sammanhang i elevernas 

livsvärld. 

I denna studie framkom en ny kategori, organisation, som visat sig vara betydelsefull för 

skolsköterskornas hälsopromotiva arbete. Då vår tidigare bearbetade modell inte innefattade 

denna kategori, gav resultatet upphov till ytterligare en ny modifierad modell. En god 

organisation är enligt skolsköterskorna en förutsättning för att kunna arbeta hälsofrämjande 

fullt ut. Denna del fick illustreras som navet i de tre kategorierna hälsoupplysning, prevention 

och hälsoskydd.  

 

Diskussion  

Metoddiskussion  
 

Vi bestämde oss för att genomföra en empirisk kvalitativ studie för att få fram erfarenheter 

och belysa skolsköterskans hälsopromotiva arbete såsom Lundman och Graneheim (2008) 

samt Polit och Beck (2008) beskriver. 

 

Vi genomförde semistrukturerade intervjuer med frågeställningar utifrån vad tidigare 

forskning visar angående hälsopromotivt folkhälsoarbete men även utifrån lokala 

handlingsprogram och riktlinjer gällande barnfetma. Vi ville också undersöka om den 

salutogena teorin var en grund för skolsköterskornas promotiva arbete och utgick därför från 

den teoribildningen när vi utformade vår intervjuguide. Intervju är en metod som lämpar sig 

väl då kvalitativ ansats byggs på erfarna händelser och tankar (Kvale, 1997; Polit & Beck, 

2008). Kvaliteten på intervjuerna är beroende av våra kunskaper och kvalifikationer som 

intervjuare. Följdfrågor ställdes utifrån hur samtalet utvecklades, vilket borde ha underlättat 

för skolsköterskan att dela med sig av sina erfarenheter utan att känna sig styrd att svara på ett 

visst sätt. Ambitionen var att båda författare skulle vara följsamma vid intervjuerna och vi är 

medvetna om att detta kan ha påverkat intervjusituationen. Redan vid telefonkontakten och 

via mailet med inbjudan blev skolsköterskorna informerade om att vi skulle delta båda två 

under intervjutillfället, vilket samtliga gav sitt godkännande till. Vi är medvetna om att två 

intervjuare kan få skolsköterskan att känna sig i underläge, så för att försöka minska denna 

effekt inledde vi med en presentation oss själva och vår egen arbetserfarenhet. Vi försökte 

skapa en lättsam stämning och skolsköterskan fick välja tid och plats för intervjun. Vid alla 

tillfällen var vi på skolsköterskans egen arbetsplats.  
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Vi ville se om skolsköterskorna arbetade utifrån den salutogena teorin och samtidigt 

tydliggöra deras hälsopromotiva arbete genom att koppla det till en befintlig modell.  

Utifrån denna analys kunde begreppen och teorin valideras och utvecklas i enlighet med vad 

Zhang och Wildemuth (2009) beskriver. Lundman och Graneheim (2008) menar att genom att 

ge en noggrann beskrivning av analysarbete kan läsaren bedöma giltigheten i tolkningar som 

framkommit. Det som framkommer är troligtvis inte det enda sättet att beskriva företeelsen, 

men att ange citat ökar även det möjligheten att bedöma giltigheten i studien (a.a.).  

 

Zhang och Wildemuth (2009) beskriver att studier med riktad innehållsanalys bygger på en 

modell eller teori. Författare kan under analysens gång få ut en initial lista utifrån 

förutbestämda kategorier. Enligt riktad innehållsanalys kan modellen eller teorin behöva 

modifieras under tiden som nya kategorier uppkommer, vilket vi tagit fasta på och utformade 

en egen modell för hälsoarbete för skolsköterskor (a.a.; Hsieh & Shannon, 2005). Vår första 

kodning inleddes utifrån teorin salutogenes och begreppen hälsoupplysning, prevention och 

hälsoskydd och dessa begrepp framhävdes ur texten. Författarna har vid minsta tveksamheter 

diskuterat om var innehållet hör hemma och om det eventuellt skulle hamna under en annan 

kategori. Denna diskussion stärker studiens trovärdighet enligt Lundman och Graneheim 

(2008) och Zhang och Wildemuth (2009). Utöver våra befintliga begrepp framkom vid vår 

analys, en ny kategori; organisation. Vi anser att studiens syfte är besvarat då det var belysa 

skolsköterskans hälsopromotiva arbete. Önskan fanns att tydliggöra deras hälsopromotiva 

arbete genom att koppla det till en teori och modell. Att använda Tannahills modell för 

hälsopromotion kändes för oss heltäckande och då han välkomnade nya idéer kändes det 

stimulerande att bearbeta modellen utifrån vårt resultat.  

 

Tannahill (2009) upplever att intresset ökat i att ta reda på hur människan stöds i sitt tänkande 

och att upptäcka världen runt omkring för att kunna ta till sig det som är gott för deras egen 

hälsa (a.a.) vilket vi också får känslan av. Vi testade empiriskt Tannahills modell för 

hälsopromotion med de tre huvudkategorierna, ihop med den salutogena teorin. Vi erhöll 

dock en ny kategori som kändes aktuell och betydelsefull efter intervjuerna och fann även 

litteratur som belyste vikten av en god organisation. Kategorin organisation samt salutogenes 

gav upphov till ytterligare en modifiering av Tannahills modell.  

 

Studiens styrkor och begränsningar  
 

Enligt Lundman och Graneheim (2008) är strategier för val av deltagare betydelsefullt för 

studiens giltighet. I en intervjustudie krävs tillräckligt många intervjuer för att resultatet skall 

bli kvalitativt och svaren uttömmande (a.a.). Informanterna valdes ut av samordnande 

skolsköterska och urvalet av informanterna kan ha påverkat resultatet. Kanske hade resultatet 

blivit ett annat om vi efterfrågat skolsköterskor som hade ett speciellt intresse eller stort 

engagemang inom detta ämne och de själva fått ta kontakt med oss efter en presentation av 

studiens syfte. Genom att inkludera skolsköterskor från landsbygd, stad, kommunal och 

friskola anser vi att god kvalitet i materialet har uppnåtts. Det borde ha ökat möjligheterna att 

få med olika erfarenheter inom hälsopromotivt arbete vilket Lundman och Graneheim (2008) 

beskriver. Vi har haft ambitionen att säkerställa studiens överförbarhet enligt ovan nämnda 

författare, en tydlig beskrivning av kontext, urval av informanter, genomförande och analys. 

Vi anser att vårt resultat kan överföras till andra kommuner och regioner i Sverige eftersom 

fenomenet barnfetma är rikstäckande. Skillnader kan dock förekomma kring lokala rutiner 

och beslutsstöd. 
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Uppsatsen bygger på intervjuer med sju skolsköterskor inom VGR. Det är färre än vad vi från 

början hade tänkt oss, men det är osäkert om fler intervjuer kunnat ge oss mer variation 

eftersom alla skolsköterskor arbetade inom VGR och hade samma beslutsstöd och riktlinjer 

att förhålla sig till. Författarna har ingen tidigare personlig erfarenhet av att genomföra 

intervjuer, vilket troligtvis bidragit till att vi fått ett begränsat djup i intervjuerna. Carlsson 

(2008) menar att det är av stor betydelse hur frågorna ställs under intervjun och olika 

formuleringar kan leda till olika resultat. 

 

Det finns en risk i att utföra datainsamling utifrån en riktad innehållsanalys, att informanterna 

genom dessa frågor anpassat sina svar för intervjuarnas vinning, anser Hsieh och Shannon 

(2005).  

Vi har valt att inte nämna våra nyckelord i intervjuguiden utan vår uppfattning var ändå att 

skolsköterskorna själva spontant berör de tidigare kända kategorierna. Våra följdfrågor 

användes för att förtydliga eller fördjupa det som redan berörts samt för att få skolsköterskan 

att dra sig till minnes specifika situationer. Det går i och för sig inte att undkomma att vi haft 

en viss förförståelse inom ämnet, då vi studerat modellen för hälsopromotion enligt Downie et 

al. (1996) och följdfrågorna kan ha riktats omedvetet utan att nyckelorden nämndes.  

 

Resultatdiskussion  
 

Syftet med studien var att belysa skolsköterskans hälsopromotiva arbete med barn som har 

fetma. 

Genom att använda citat i resultatdelen stärks den beskrivande texten som följer. 

Tyngdpunkten ligger på citaten. Resultatet kan framstå som självklart utefter skolsköterskans 

kompetensbeskrivning och styrdokument. Vår mening är dock att kunna sammanföra de olika 

delarna i resultatet till den modell som beskrivits och synliggöra skolsköterskans 

hälsopromotiva arbete. 

Hälsoupplysning  

Det finns en övergripande känsla hos skolsköterskorna att detta är ett mycket svårt och 

kontroversiellt ämne som kräver information och resurser under lång tid. Det upplevs vara ett 

känsligt ämne att prata med vissa föräldrar om barnens fetma eller övervikt. Detta finns 

beskrivet i en kvalitativ studie av Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten (2009) där 

sjuksköterskor upplever att en förtroendefull relation mellan föräldrar och skolsköterska 

underlättar för att ta upp dessa frågor. Att väga sina ord och vara väl förberedd är mycket 

viktigt enligt studien. Ett ord som sägs fel kan göra att familjen helt tappar förtroendet för 

skolsköterskan (a.a.). Under intervjuerna upplevde vi att det fanns ett hinder för att uttrycka 

ordet fetma. Ord som ”stora”, ”kraftig” och ”överviktig” förekom oftare. Detta har även 

framkommit i Edvardsson et al. (2009) studie.  

Skolsköterskor skall ha ett hälsofrämjande synsätt under hälsoupplysningen, då skapas 

förutsättningar för goda val hos eleven och det är då viktigt att inte skuldbelägga. Angående 

hälsoupplysning så informerar skolsköterskorna om hur viktigt det är att äta frukost, det tas 

ofta upp på föräldramöten och i enskilda samtal. Att detta är en viktig del i det promotiva 

arbetet styrks i Myrin och Lagerströms (2006) kvantitativa studie där det framkommer att 

elever som sällan eller aldrig äter frukost har en lägre känsla av sammanhang än de elever 

som dagligen äter frukost. Ohälsosam livsstil som rökning, stillasittande, alkoholanvändning 

och högt BMI kan kopplas samman med de elever som hoppar över frukosten.  
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Författarna i den studien påpekar att det är en indikator för skolsköterskorna att vara 

uppmärksamma på för att arbeta hälsofrämjande och genom delaktighet stödja och hjälpa 

dessa elever (Myrin & Lagerström, 2006).  

Vi kan se att adekvat kommunikation och information har stor betydelse för att underlätta 

elevens och familjens delaktighet i folkhälsoarbetet och det är viktigt att informera om 

möjligheter lika mycket som risker och att tydligt visa vad skolans policy är. 

 

Prevention  
 

Den nya skollagen (SFS 2010:800) som träder i kraft i juli 2011 samt Socialstyrelsen (2004) 

och Riksföreningen för skolsköterskor (2011) beskriver att skolsköterskor bör arbeta mer 

hälsofrämjande för att förhindra barnfetma. Detta är även i linje med vad WHO (1986) 

föreslår. Verkligheten ser annorlunda ut, förstår vi efter våra intervjuer, det är fortfarande en 

stor del av arbetet som är preventivt och inriktat på manifest fetma eller dess följdsjukdomar. 

I vårt resultat framkommer skillnader i kommunerna, som troligtvis beror mycket på vilken 

skola barnen går på. Det spelar en betydande roll för hur mycket hjälp och förutsättningar 

eleverna kan få, skolans engagemang samt rektorns/skolsköterskans kunskaper och den tid 

som finns till förfogande.  

 

Det finns många faktorer som utgör hinder i det hälsopromotiva arbetet, bland annat 

samhällets resurser vad gäller antal dietister, reglering av matkostnader och i vissa fall 

socioekonomiska faktorer. Skolsköterskorna upplever rädsla för att de olika projekt som de 

kan remittera överviktiga barn till inte kommer att fortsätta, beroende på kommunernas 

ekonomi. Skolsköterskorna har många idéer men känslan av frustration över att de inte är 

beslutsfattare i dessa frågor framkom i studien. 

 

Hälsoskydd 
 

Skolsköterskorna i denna studie har ett bra samarbete med skolans övriga personal angående 

hälsoskyddet för barnen, bland annat genom att jobba för en hälsosammare cafeteria, bra 

mellanmål och temaveckor för matsedeln. Dock saknas ett strukturerat arbetssätt för detta och 

skolsköterskan kan bara göra en liten del i detta arbete. En studie av Johansson och Lundmark 

(2010) beskriver att det är flera faktorer som bidrar till en hälsofrämjande skolcafeteria, bland 

annat utbudet av hälsosamma produkter. Kommunbeslut styr över utbudet av mat i matsal och 

cafeteria och de vuxna bör föregå med gott exempel och lära eleverna vad som är hälsosamt 

eller inte.  

 

Hälsoskydd kan vara att screena eleverna genom att använda sig av iso BMI-mallar. Det 

upplevs positivt och det är ett bra sätt att upptäcka risk för barnfetma i tid. På VGR´s hemsida 

där beslutsstödet finns, presenteras gränsvärden för barnfetma och hur arbetsgången bör vara 

när skolsköterskan identifierar dessa elever. Det upplevs som ett bra stöd för 

skolsköterskornas arbete, det som saknas är ett bra distributionssätt av beslutsstödet. 

  

På frågan vad skolsköterskorna anser att samhällets insatser och resurser är med avsikt att 

arbeta promotivt inom barnfetma, nämner flera skolsköterskor att chipspåsar och coca-cola-

flaskor blivit större med åren och det utgör ett direkt hot mot barnens hälsa. Samhället bidrar 

till ohälsosam livsstil och skolsköterskorna får arbeta för att återställa hälsan. Det uppfattas 

som en dålig ekvation.  
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French (2003) skriver att storleken på coca-cola flaskorna har ökat med 250 % från 1950 till 

2000-talet. I samma studie ges förslaget att höja priserna på ohälsosam mat för att ta vinsten 

till att kunna sänka priserna på den mer hälsosamma maten. Det är ett angeläget ämne för 

staten och kommunerna anser den författaren.  

 

Organisation  
 

Vi kunde i denna studie se att skolsköterskorna ansåg att ett gott samarbete med övriga 

skolsköterskor i kommunen och övrig skolpersonal, är av stort värde för att kunna stärka 

elevernas hälsa. Hur organisationen är uppbyggd och vilka resurser som finns att tillgå var 

även det en viktig del. Detta ser vi även i Reuterswärd och Lagerströms (2010) artikel där tre 

viktiga aspekter framkommer för att kunna nå framgångsrik hälsopromotion inom 

skolhälsovården, organisation, support och kunskap. Skolsköterskans roll och arbetsuppgifter 

inom skolan måste vara tydliga och är en förutsättning för hälsopromotivt arbete. Vidare 

uttrycker skolsköterskorna i artikeln vikten av att ha ett starkt nätverk med andra yrkesutövare 

som tillsammans jobbar för elevernas hälsa. Med evidensbaserad kunskap såväl inom teorier 

som arbetsmetoder kan skolsköterskan känna trygghet inom arbetet, detta framkommer dock 

som en brist. Slutsatsen författarna drar är att i en organisation där promotivt hälsoarbete 

prioriteras och skolsköterskan har god support och kunskap kan arbetet utföras inte bara 

individuellt utan också allmänt (a.a.). 

 

Salutogenes 
 

Vi har tillämpat den salutogena teorin på Tannahills modell för hälsopromotivt arbete. Detta 

för att teorin bör spegla skolsköterskornas förhållningssätt och modellen är ett redskap för att 

utföra det hälsopromotiva arbetet. Eikeland (2010) beskriver att elever och deras föräldrar 

erhåller inflytande i sin behandling via delaktighet och stärkande av resurser. Detta uppnås 

genom att ställa frågor riktade till specifika problemområden. I studien kan vi se att 

skolsköterskorna bekräftar detta; målet med hälsopromotivt arbete är att familjerna själva 

tänker till och kan komma med förslag på åtgärder. Uppgiften skolsköterskorna har är att 

stödja och ge skydd till föräldrarna och barnet som själva ska förstå orsak och verkan. 

Olander (2009) menar att det hälsofrämjande arbetet ur ett vårdvetenskapligt perspektiv, bör 

betona styrkorna och potentialen hos eleverna för att arbetet skall få genomslagskraft (a.a.). 

Att förändra någons livsstil är svårt, men respekt och förståelse för elevens och familjens 

komplexa situation är ett måste för skolans personal (Garmy & Sivberg, 2007). 

Skolsköterskorna i denna studie anser att förutsättningar för att göra goda val måste skapas 

och det är viktigt att inte skuldbelägga barnen eller deras familjer. Samtalet bör ha sin 

tyngdpunkt på att uppmuntra det som är bra i barnets livsstil. Om barnen är för små tas 

samtalen upp med föräldrarna, det är först när eleverna kommer upp i fjärde klass som de 

klarar av att ta egna beslut rörande sin hälsa. Det har även Arnesdotter et al. (2008) fått fram i 

sin studie: hälsosamtalen fungerar bäst när barnen är i 11-årsåldern och de flesta av dessa barn 

diskuterar vidare med sina föräldrar hemma utifrån det som framkommit under hälsosamtalet.  

 

Hypotesen var att skolsköterskans arbete utgick ifrån den salutogena teorin vilket vi får 

bekräftat i analysen. Det utgör grunden i deras hälsopromotiva arbete. Precis som Eikeland 

(2010) skriver, arbetar skolsköterskorna i denna studie med att stärka elevernas självkänsla. 

Detta görs genom att eleverna får vara delaktiga i olika beslut som rör deras hälsa och att 

skolsköterskan inger hopp hos dem. Arnesdotter et al. (2008) styrker det här i sin studie.  
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Vidare skriver Eikeland (2010) att barn med fetma som har låg självkänsla visar störst 

positiva effekter av en livsstilsförändrad behandling. Behandlingen syftar till att stärka 

barnens begriplighet och hanterbarhet i sin situation. Det vill säga att barnen kan förstå varför 

förändringen genomförs, för vems skull den utförs och att de genom det kan hantera sin 

situation. En livsstilsförändring är effektiv för att bromsa och upphäva en fetma hos barn, 

vilket även bekräftas av Garmy och Sivberg (2007). I denna studie framkommer att 

skolsköterskan bidrar till att stärka barnens självkänsla just genom att göra dem och deras 

familjer delaktiga och genom att prata om viktproblemen på ett värdigt sätt. Detta stärker 

ytterligare hypotesen om att skolsköterskorna har ett salutogent förhållningssätt inom arbetet 

med barnfetma. 

  

Konklusion  
 

Det promotiva arbetet, att förhindra att ohälsa och övervikt eller fetma uppkommer, upplevs 

ha en liten del i det dagliga arbetet trots att nya riktlinjer från skola och Socialstyrelsen 

betonar värdet av detta. Dock fann vi att hälsoupplysning, prevention och hälsoskydd är 

områden som de arbetar med. Genom denna studie visas tydligt var fokus ligger och bör vara 

i ett hälsopromotivt arbete mot fetma. Det är lika viktigt att visa skolsköterskor som andra 

personalgrupper hur det ser ut. Att ha ett salutogent förhållningssätt och hjälpa eleven och 

familjen att främja det hälsosamma beteendet och faktorerna i det sociala livet, skolmiljön och 

samhället i stort kan underlätta situationen för eleven och förhindra ohälsa på lång sikt. 

Skolsköterskorna i denna studie har ett salutogent förhållningssätt, de uppmuntrar eleverna 

och stärker deras upplevda hälsa genom att ge relevant information, se över skolmiljön och 

vid uttalad fetma, hjälpa dem med åtgärder. Det är dock viktigt att tydliga riktlinjer för 

skolsköterskorna måste till för att få ett kvalitativt och säkert arbetssätt i det promotiva 

arbetet.  

 

Skolsköterskorna är medvetna om det värdefulla arbetet med hälsofrämjande åtgärder. 

Resultatet visar att skolsköterskorna inte har tydliga riktlinjer för hur arbetet skall utföras, 

trots att beslutsstödet finns att tillgå. Skolsköterskornas uppfattning är att de skall identifiera 

risken med fetma eller övervikt hos barnen och det stämmer överens med vad som står i 

beslutsstödet. Men därefter finns känslan av att vårdkedjan stannar på grund av otillräckliga 

resurser och ett gemensamt arbetsverktyg saknas.  

 

Förslag till fortsatt forskning  
 

Fortsatt forskning angående behovet av hälsofrämjande arbete är angeläget och bör prioriteras 

inom omvårdnadsarbetet.  

 

Vår modifierade version av Tannahills modell skulle vara av intresse att undersöka om den 

håller även i praktiken för ett större utbud av skolsköterskor eller andra yrkeskategorier som 

jobbar med hälsopromotion. Håller vår tanke med den röda sammanhangsringen runt om 

kategorierna och skulle vår nyfunna kategori, organisation, stärkas av fler yrkesutövare? 

Förhoppningsvis kan modellen ge upphov till ytterligare forskning angående 

skolsköterskornas hälsopromotiva arbete. 

 

Det skulle också vara intressant att utforska vårdkedjan i större utsträckning för att se hur 

BVC, skolan, öppenvården och specialistmottagningarna följer VGR´s beslutsstöd. 
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bilaga I 

Intervjuguide 

 

1. Vilken är din utbildning och hur många år har du jobbat som skolsköterska? Hur stort 

är ditt ansvarsområde?  

 

2. Har du fått till dig information ang. beslutstödet? I så fall, vad har du för inställning 

till beslutstödet ang. barnfetma? Kan du berätta om någon situation där du känner att 

beslutstödet kan hjälpa dig i ditt arbete? 

 

3. Vilka andra styrdokument styr ditt promotiva hälsoarbete, förutom HSL? Finns det 

något speciellt för er skola? Hur ser ditt promotiva arbete ut?  

 

4. Har du några önskemål om vad som bör ingå i ett beslutstöd för skolsköterskor? Är 

det något du skulle vilja ändra på vad gäller arbetsmetoden för att minska fetman? 

 

5. Vilka har du som medarbetare inom skolan? Hur kan du som skolsköterska öka 

kunskapen hos barnen, föräldrarna och personalen på skolan i syfte att arbeta 

hälsopromotivt? Har du något inflytande över skolmaten? 

 

6. Känner du dig säker när frågor ang. fetma kommer upp? Eller när du har ett barn som 

är i risk för fetma? Vart vänder du dig för att få stöd?  

 

7. Vad anser du om samhällets insatser och resurser i avsikt att arbeta promotivt inom 

barnfetma? 



bilaga II 

 

Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur 

Till verksamhetschef/rektor   Trollhättan 2010-11-19 

Inbjudan att delta i studie om skolsköterskans hälsoarbete. 

Vi heter Lena Dahlqvist och Annika Freiholtz och är blivande distriktssköterskor. Vi brinner 

båda för skolsköterskans arbete och står nu inför vårt examensarbete som omfattar 15 

högskolepoäng, en magisteruppsats-D-uppsats. Inriktningen vi valt är hur skolsköterskan kan 

använda sig av de beslutstöd som finns i det hälsopromotiva arbetet angående barnfetma. Det 

är av stor vikt att detta uppmärksammas då barnfetman har ökat över tid. Till grund utgår vi 

ifrån beslutstödet mot fetma som utarbetats i Västra Götalandsregionen (VGR). Vi beräknar 

att vara färdiga med studien i mars 2011. Då beslutstödet riktar sig mot arbete inom 

trestadsområdet, är vi mycket intresserade av att få utföra vår studie vid er skola i kommunen. 

Hela studien omfattar två skolor i var och en av kommunerna Uddevalla, Trollhättan och 

Vänersborg, alltså totalt sju skolsköterskors upplevelser. Resultatet kommer att presenteras 

för hälsokommittén i VG-region samt samordnade skolsköterska i Göteborg och om det 

genom studien framkommer önskemål om förbättringar av beslutstödet, är tanken att studien 

kan ligga till grund för ändringar som önskas.   

Om du godkänner att studien genomförs vid er skola, är vi tacksamma för din underskrift av 

denna bilaga och ber dig returnera den i bifogat svarskuvert. Är det något som verkar oklart, 

eller om ni inte har möjlighet att delta i studien, är vi tacksamma för besked. För ytterligare 

information om studien, vänligen kontakta oss eller vår handledare. 

Med vänlig hälsning 

Lena Dahlqvist, leg.ssk   Annika Freiholtz, leg.ssk 

lena.dahlqvist@student.hv.se  annika.freiholtz@student.hv.se  

Tel: XXX    Tel: XXX 

Handledare: Monica Eriksson, PD, Universitetslektor i folkhälsovetenskap. 

monica.eriksson@hv.se tel: XXX 

mailto:lena.dahlqvist@student.hv.se
mailto:annika.freiholtz@student.hv.se
mailto:monica.eriksson@hv.se


bilaga III 

 

Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur 

Till skolsköterskor som vill bidra med erfarenhet till vår studie. 

 

Inbjudan att delta i studie om skolsköterskans hälsoarbete. 

Vi heter Lena Dahlqvist och Annika Freiholtz och är två blivande distriktssköterskor som 

studerar vid Högskolan i Trollhättan. Vår inriktning är folkhälsa och nu står vi inför vårt 

examensarbete på magisternivå- D-uppsats. Vi är intresserade av barnfetma och hur 

skolsköterskor kan använda sig av de beslutstöd som finns för att arbeta promotivt inom detta 

område.  Intresset med skolhälsovård finns hos oss båda och barnfetma är något som berör 

allmänheten i stort. 

Vi har som mål att få med sju skolsköterskors upplevelser i studien, tre från varje kommun; 

Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg. Detta för att se om det finns likheter eller skillnader 

mellan kommunerna, och se hur ni arbetar utifrån VGR’s beslutstöd. Vår förhoppning med 

arbetet är att era kommentarer och erfarenheter ska leda till förbättringar inom 

skolhälsovården och beslutstödet som finns.  

Vi vill intervjua dig på din arbetsplats, detta är frivilligt och uppgifterna behandlas 

konfidentiellt. Intervjun beräknas ta ungefär en timma och vi kommer till dig. För att 

säkerställa kvalitén på vårt material, önskar vi banda intervjun.  

Beslutstödet finns på webben; www.vgregion.se/beslutstodfetma  

Med vänliga hälsningar: 

Lena Dahlqvist, leg. ssk.   Annika Freiholtz, leg. ssk. 

lena.dahlqvist@student.hv.se   annika.freiholtz@student.hv.se 

     

 

Handledare: Monica Eriksson, PD, Universitetslektor inom folkhälsovetenskap. 

monica.eriksson@hv.se 

http://www.vgregion.se/beslutstodfetma
mailto:lena.dahlqvist@student.hv.se
mailto:annika.freiholtz@student.hv.se
mailto:monica.eriksson@hv.se


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Högskolan Väst 

Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur 

461 86 Trollhättan 

Tel: 0520-223000 Fax 0520-223099 


