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SAMMANFATTNING 

Syftet med studien var att undersöka skolsköterskors inställning till gymnasieungdomars 

övervikt. Studien genomfördes med hjälp av två fokusgruppsintervjuer. Den första gruppen 

bestod av tre skolsköterskor och den andra av fem. Data har analyserats med kvalitativ 

innehållsanalys. De tre kategorier som kom fram var övervikt som hälsoproblem, bedömning 

och diagnostik och hälsofrämjande åtgärder vilket visade att många skolsköterskor uppfattade 

sig ha större problem med anorexia bland eleverna jämfört med övervikt. Ofta hade 

ungdomarna fått fetma innan skolsköterskorna ansåg sig reagera på övervikten. 

Skolsköterskorna uppfattade en skillnad i övervikt hos ungdomarna mellan olika 

gymnasieprogram. De ansåg också att övervikt kan vara svårt att tala om och att problemet 

kunde vara svårt att åtgärda på grund av att tiden inte räcker till. Skolsköterskorna menade att 

de hade en god förståelse för hur övervikt uppstår och hur problemet kan åtgärdas. Slutsatsen 

är att skolsköterskorna inte uppfattade övervikt som ett stort problem bland skolungdomar. De 

menade att problemet är litet i jämförelse med andra hälsoproblem. När övervikten betraktas i 

relation till andra problem kan det finnas en risk att problemet underskattas. För att klargöra 

detta behövs dock ytterligare undersökningar. 

 

 

Nyckelord: skolsköterska, ungdomar, övervikt  



ABSTRACT 

The aim of the study was to investigate the school nurses' attitudes towards overweight among 

teenagers. The study was conducted using two focus group interviews. The first group 

consisted of three school nurses and the other of five. Data was analyzed using qualitative 

content analysis. Three categories appeared: overweight as a health problem; assessment and 

diagnosis; and health promotion. It showed that many nurses perceived the greater problem 

was anorexia among students compared to obesity. Often the young people had become obese 

before school nurses reacted to their overweight condition. The school nurses perceived that 

there is a difference between high school programs in percentage of adolescents who are 

overweight. They also found that overweight can be difficult to talk about. The problem could 

be difficult to deal with because of insufficient time. The school nurses felt that they had a 

good understanding of how obesity occurs and the measures to be taken. The conclusion is 

that school nurses did not perceive obesity as a major problem among schoolchildren. They 

argued that the problem is small in comparison to other health problems. When weight is 

considered in relation to other problems, there may be a risk that the overweight is 

underestimated. However, to clarify this, further studies are needed. 
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BAKGRUND 

 

Övervikt och fetma 

Världshälsoorganisationen (WHO, 2016a) definierar övervikt och fetma som en onormalt stor 

eller överdriven mängd fett som utgör en hälsorisk. Body mass index (BMI) är ett mått på 

vikten i jämförelse med längden, där undervikt är <18,5, normalvikt 18,5–24,9, övervikt 25-

29,9 och fetma>30. BMI beräknas genom att kroppsvikten divideras med kroppslängden i 

kvadrat (kg/m2). År 2014 var 39 % av människorna över 18 år i världen överviktiga och 13 % 

feta, och 2013 var 42 miljoner barn under fem år i världen överviktiga (WHO, 2016b). Det 

blir allt svårare att ignorera det faktum att Statistiska centralbyrån redovisar att 40 % av 

kvinnorna och hälften av alla män i Sverige är feta eller överviktiga (SCB, 2016). Andelen 

överviktiga bland unga vuxna i Sverige (16–29 år) har dock inte förändrats under de senaste 

tio åren, utan ligger stadigt på 26 % (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

 

Vad som kan orsaka övervikt 

I intervjuer säger många överviktiga att de äter då de känner sig ledsna, stressade, arga eller 

förtvivlade, och att de skulle må bra av att hitta en annan strategi att hantera sina känslor på 

(Geller et al, 2011). I en studie i USA undersöktes ungdomar med dåliga mat- och 

motionsvanor och deras intresse för sitt hälsobeteende och vad detta kan få för konsekvenser 

för viktkontrollerna. Självtillit, hälsosamt matintag och fysisk aktivitet var vanligare hos dem 

med intresse för hälsosam vikt, jämfört med de som inte intresserade sig för sin vikt 

(Thunfors, Collins & Hanlon, 2009). Äldre ungdomar har större möjlighet att välja egen mat 

utanför hemmet i jämförelse med yngre ungdomar. Detta kan vara både positivt och negativt. 

Matvalen är dock ofta påverkade av vänner och föräldrar (Geller et al., 2011). Barn i 

stadsmiljö (7-18 år) med föräldrar med högre utbildning, hade en mindre ökning av BMI än 

genomsnittet. När barnen blev äldre minskade andelen med övervikt och fetma (Wronka, 

2014). 

 

Sjukdomar som kan orsakas av fetma 

De sjukdomar som ökar i samband med fetma är: hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, artros 

och vissa cancerformer. Bland ungdomar med fetma finns en ökad risk för ogynnsamma 
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blodfetter vilket leder till åderförkalkning, som i sin tur kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar. 

Ökad insulinresistens, som leder till typ två diabetes, kan förekomma och även en ökad risk 

för olika cancerformer samt ortopediska problem (Folkhälsorapport, 2009). Neovius, 

Sundström & Rasmussen (2009) rapporterade att fetma i tonåren var lika farligt som att vara 

storrökare; en fördubblad risk för förtidig död sågs bland såväl feta icke-rökare som 

normalviktiga storrökare. Storrökare som är feta löpte en femfaldigt ökad risk för att dö i 

förtid, efter att hänsyn tagits till socialgrupp, muskelstyrka och ålder. Överviktiga personer 

skattar sig själva mycket lågt, vilket i sin tur kan ge problem i privatliv och arbetsliv 

(Sundström & Rasmussen, 2009). 

 

Åtgärder mot övervikt 

Det finns ingen konsensus kring fungerande behandlingar vid övervikt, och därför är det 

viktigt att med goda evidensbaserade förebyggande insatser motverka uppkomsten av fetma 

(Folkhälsorapport, 2009). Eftersom fetma som redan har uppstått är svår att behandla är det 

därför särskilt angeläget med effektiva förebyggande åtgärder (Asp, 2002). 

 

Skolsköterskans roll 

Skolsköterskan ska arbeta utifrån konsensusbegreppen människa, hälsa, omgivning/miljö och 

omvårdnad/vårdande i mötet med ungdomarna. Människa innefattar i det här sammanhanget 

individen, dvs. skoleleven, och andra deltagare i vårdandet. Omgivningen/miljön i denna 

uppsats är skolan, dvs. den där personen befinner sig i och där vårdandet sker. Hälsa är 

människans känslotillstånd och välbefinnande, vilket skolsköterskan i vårdandet av 

ungdomarna eftersträvar att förbättra via bland annat hälsosamtalen (Wiklund Gustin & 

Bergbom, 2012). I skollagen 2010:800, 2 kap § 27 står det: ”Varje elev i gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan ska erbjudas minst ett hälsobesök som innefattar en allmän 

hälsokontroll”. Där ges tillfälle att ta upp överviktsproblematiken och ge eleven chansen att 

förhindra att överviken övergår till fetma. Under hälsobesöket erbjuds även vägning och 

längdmätning.  

 

Omgivningens inställning till övervikt hos ungdomar 

I en fokusgruppintervju av Bucher Della Torre et. al (2010) intervjuades skolpersonal, 

föräldrar och ungdomar för att belysa skolans preventionsarbete mot övervikt. Deltagarna i 
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studien tyckte att sunda vanor borde uppmuntras istället för att vuxna ska vidta begränsande 

åtgärder. Studien framhöll även att insatser för att öka intresset för hälsosamma val och 

beteenden är bra. Det framkom att lärare och föräldrar påpekade att den mat som serveras i 

skolan bör vara näringsmässigt bra sammansatt och att det inte ska serveras för mycket 

bakverk i skolans cafeteria. Ett problem som nämndes var att det ofta finns snabbmat och 

godis att köpa i anslutning till skolans lokaler. I diskussionen betonade författarna att goda 

matvanor och tillgång till fysisk aktivitet framför allt bör främjas av föräldrarna (Bucher Della 

Torre et al., 2010). 

 

I en studie av Vanhala et al. (2011) visades att föräldrar ofta underskattar sitt barns vikt. I över 

hälften av fallen där barnet hade övervikt eller fetma ansåg föräldrarna att barnet hade normal 

vikt. Om barnet uppfattades äta hälsosam mat och utförde fysisk aktivitet var det svårare för 

föräldrarna att upptäcka att barnet var överviktigt. Det finns forskning som visar att föräldrars 

övervikt har ett samband med barnets övervikt (Liou et al., 2010). Detta samband gäller 

oberoende av vilket kön barnet har (Mihas et al., 2008). I en svensk studie framkom att 

föräldrarna ofta hade lagt märke till barnets övervikt men inte uppmärksammat detta som ett 

problem (Isma et al., 2012).  

 

Vidare finns det studier som visar att vårdpersonalens attityder och förmåga att bedöma 

personer med ohälsosam vikt har stor betydelse för att påverka samhället och minska 

utvecklingen av övervikt och fetma (Moorhead et al., 2011). Swift et al. (2013) visade att det 

ofta finns fördomar hos vårdpersonal om att överviktiga är lata och har dålig karaktär. De med 

övervikt och fetma upplever många gånger att vårdpersonalen är översittare. De anser också 

att det finns en kunskapsbrist hos vårdpersonal om hur samhället och de genetiska faktorerna 

påverkar. Ibland känner sig personalen osäkra på hur de ska ta upp övervikt med barn och 

dess föräldrar och hur de ska formulera sig (Edvardson et al., 2009). Magnusson et al. (2009) 

ansåg att det är viktigt att skolsköterskan är medveten om sin egen inställning i övervikts- och 

fetmafrågan. Skolsköterskor har i många fall svårt att veta hur de ska benämna övervikten. 

Författarna drar slutsatsen att det är viktigt att lyssna på vad ungdomar och föräldrar uttrycker 

för oro, och utgå från den vid samtal om övervikt (Magnusson et al., 2009).  

 

I en enkätstudie som genomfördes på 11, 13 och 15 åringar om skolsköterskans hälsosamtal 

svarade hälften av de 55 ungdomarna att de hade funderat över hälsosamtalet efteråt. Fler än 

hälften hade också nämnt samtalet till någon av sina föräldrar. Det fanns en signifikant 
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skillnad mellan normalviktiga och överviktiga pojkar, där de överviktiga i större utsträckning 

besökte skolsköterskan igen efter det första hälsosamtalet (Borup & Holstein, 2010). 

Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är ett effektivt sätt att identifiera barn 

och ungdomar med övervikt och få dem att själva formulera sina mål. Metoden är väl 

etablerad inom elevhälsan i Sverige (Lindhe Söderlund et al., 2009) och i andra länder 

(Flattum et al., 2009).  

 

Problemformulering 

I skollagen står det att Elevhälsovårdens största uppgift är att ” Elevhälsan ska omfatta 

medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska 

främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål 

ska stödjas” (Skollagen 2010:800, 2 kap § 25). Övervikt är ett komplext område där flera 

faktorer samverkar. Eftersom skolsköterskan har en nyckelroll i preventionsarbetet, som 

tidigare studier i ämnet visat, är det angeläget att undersöka skolsköterskors inställning, då 

sköterskans inställning kan påverka arbetet med övervikt bland ungdomar. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva skolsköterskors inställning till gymnasieungdomars 

övervikt och hur det påverkar deras arbete. 
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METOD 

Fokusgruppintervju 

Studien genomfördes med hjälp av fokusgruppintervjuer. Fokusgruppintervju är ett 

gruppsamtal där de olika deltagarna diskuterar ett på förhand givet ämne. Syftet med 

fokusgruppsamtal som metod är enligt Wibeck (2000) att genom ”gruppdiskussion kunna 

upptäcka underliggande föreställningar - tankefigurer eller om man så vill, sociala 

representationer - om ämnet” (s. 54). Fokusgruppen ger möjlighet att studera den sociala 

interaktionen d.v.s. hur åsikter, attityder och idéer uttrycks i en grupp. Malterud (1998) menar 

att gruppen kan mobilisera associationer och fantasi, genom att gruppdynamiken bidrar till att 

skapa berättelser. Syftet med en fokusgrupp är att minska intervjuarens styrande roll, eftersom 

man med metoden vill komma åt hur gruppen tänker kring ämnet och existerande 

”gemensamma, kulturellt förankrade föreställningar och attityder” (Wibeck, 2000, s.54).  

 

I gruppsamtalen i denna studie deltog en moderator och en observatör. Enligt Polit och Beck 

(2008) är det viktigt att en moderator är observant på alla deltagare, och uppmuntrar de 

mindre talföra. Det är viktigt att vara medveten om att deltagarna kan påverkas av varandra. 

Alla människor är heller inte bekväma med att uttrycka sig i grupp. Moderatorns roll är att 

hjälpa gruppen att föra samtalet framåt, så att samtalet inte leds in på saker som inte är 

aktuella utifrån syftet. Observatören förde anteckningar över vad som sades under intervjun. 

Anteckningarna användes i slutet av intervjun för att sammanfatta intervjun inför gruppen för 

att stämma av att man uppfattat rätt (Polit & Beck, 2008). 

 

Urval 

Polit och Beck (2008) anser att en homogen grupp med medlemmar från liknande bakgrund, 

ålder, etnicitet eller erfarenhet kan vara bra i en fokusgrupp, för att diskussionen ska fortlöpa 

och att alla ska känna sig bekväma. Författaren eftersträvade att få ihop minst 10 personer för 

att kunna genomföra två fokusgruppsintervjuer. I Uppsala kommun jobbar 17 

gymnasieskolsköterskor inom kommunala skolor och friskolor. Via verksamhetschefen för 

Uppsala kommuns skolsköterskor, tillika författarens handledare, kontaktades alla 17 

gymnasieskolsköterskor via mail (bilaga 1). Av dessa tackade 10 skolsköterskor ja till att 

medverka. Fyra i den första och sex i den andra intervjun. På intervjudagen uteblev dock en 

på grund av sjukdom och en på grund av bortglömd tid. I den första intervjun deltog tre 

skolsköterskor, som i transkriberingen kodades till skolsköterska 1, 2 och 3. I den andra 



 

6 

 

intervjun deltog fem skolsköterskor, som kodades till skolsköterska 4, 5, 6, 7 och 8. Alla 

skolsköterskor var kvinnor, de hade jobbat mellan 2- 21 år och medianen för hur länge de 

jobbat som skolsköterska var 12 år. 

 

Datainsamlingsmetod 

För att genomföra studien utvecklades en intervjuguide med kvalitativa frågor (bilaga 3). 

Frågorna var öppet formulerade, så att svaren inte kunde bli ja eller nej, utan stimulera till 

diskussion. Det är även viktigt att använda frågor som leder diskussionen i gruppen framåt. 

En intervjuteknik som kan uppnå det är att börja med frågor som är generella om ämnet, för 

att sedan komma ner på mer specifik nivå (Polit & Beck, 2008). Intervjuerna spelades in med 

mobiltelefoner för att senare kunna transkriberas. Första intervjun tog 70 minuter och den 

andra var 60 minuter lång. Den första intervjun gjordes med handledaren som moderator och 

författaren som observatör. Den andra utfördes av författaren som moderator och handledaren 

som observatör. En av skolsköterskorna i den andra intervjun avvek efter 30 minuter pga. av 

personliga angelägenheter. 

Etiskt övervägande 

Samtyckesblanketten (bilaga 2) undertecknades av skolsköterskorna innan intervjuerna 

påbörjades. Enligt personuppgiftslagen (2011) är det viktigt att informera de medverkande om 

att informationen, som framkommer i studien, inte ska användas emot personen, att 

deltagandet i studien är frivilligt och den medverkande har rätt att hoppa av studien när som 

helst innan uppsatsen är utgiven och godkänd vilket också kan läsas i 

Helsingforsdeklarationen (2013). Det kan även finnas skolsköterskor som kan känna rädsla 

för att lämna ut sin inställning gällande övervikt och ungdomar. Polit och Beck, 2008 skriver 

att det finns risker som den intervjuade kan utsättas för. Det kan finnas rädsla att det den 

intervjuade säger kan tolkas så att personen blir utfryst från ex sin arbetsgrupp. Psykisk skada 

kan uppstå då en person som delgivit sig information är rädd att denna ska komma ut och 

därför går och mår psykiskt dåligt p.g.a. av detta. Det är därför mycket viktigt att ta det ovan 

beskrivna i beräkning, då man ska genomföra en intervju med människor. 

 

Bearbetning och analys 

Intervjuerna transkriberades och därefter lyssnade författaren ytterligare igenom 

inspelningarna och färgkodade varje persons tal i de två intervjuerna. För att analysera 
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materialet bröts de utskrivna intervjuerna ned i mindre delar. Ämnet, i detta fall övervikt, 

delades upp i koder och kategorier. Koderna och kategorierna namngavs efter vad de 

representerade. I denna uppsats består koderna av ord och meningsbyggnader beroende på vad 

deltagarna benämner som orsaker till att ta upp ungdomarnas övervikt. Meningar och citat 

flyttades över till ett Excel dokument där varje meningsbyggnad som hade liknande svar 

sattes i samma kolumn och namngavs. Efter diskussion med handledaren arbetades kategorier 

och subkategorier fram (Graneheim & Lundman, 2004). 
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RESULTAT 

Det temat som kom fram var skolsköterskors inställning till övervikt hos ungdomar. 

Kategorierna blev övervikt som hälsoproblem, bedömning och diagnostisk samt 

hälsofrämjande åtgärder. Subkategorierna blev hälsoproblemets omfattning, ett känsligt ämne, 

fördelning inom program och kön, i förhållande till andra hälsoproblem, vägning och 

längdmätning, beräkning av BMI, hälsosamtal och livsstil, motion, idrott och aktivitet, kost 

och miljö, remiss till specialister, föräldrasamtal och eget ansvar (tabell 1). 

 

Tabell 1. Teman, kategorier och subkategorier 

Tema Kategorier Subkategorier 

Skolsköterskans inställning 

till övervikt hos ungdomar 

Övervikt som 

hälsoproblem 

Hälsoproblemets omfattning 

Ett känsligt ämne  

Fördelning inom program och kön 

I förhållande till andra 

hälsoproblem 

 Bedömning och 

diagnostik 

Vägning och längdmätning 

Beräkning av BMI  

Hälsosamtal och livsstil 

 Hälsofrämjande 

åtgärder 

Motion, idrott och aktivitet 

Kost och miljö 

Remiss till specialister 

Föräldrasamtal och eget ansvar  

 

Övervikt som hälsoproblem 

Hälsoproblemets omfattning 

Sex av åtta skolsköterskor ansåg att övervikt inte var ett stort problem på skolorna, men sade 

samtidigt att det kunde bero på att de vant sig att se ungdomar med övervikt som 

normalviktiga. ”I och med att man uppmärksammar dom är det nog snarare så, att det är åt 

fetma hållet”(skolsköterska 7).  De menade att det först är när ungdomarna börjar bli feta som 

de börjar reagera över att det är ett problem. Skolsköterskornas samlade bedömning var att 

andelen överviktiga ligger någonstans mellan 1 och 5 % av eleverna.”… jag tycker nog att, 

jag har tillvant mig lite grann att se feta”(skolsköterska 3).  
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Ett känsligt ämne 

Skolsköterskorna ansåg dock att tidsbristen gjorde det svårt att hinna med överviktiga 

ungdomar, eftersom det fanns så många andra som mådde dåligt på skolorna. Elevantalet är 

för stort så det är svårt att hinna med uppföljning. I vissa fall undvek därför skolsköterskan att 

ta upp problemet med ungdomarna. Det skulle vara lättare att kalla till återbesök om 

elevantalet per sköterska minskade. ”Ja, jag säger rakt ut, om jag hade färre elever så skulle 

jag kalla tillbaka. Jag erbjuder nästan aldrig en återbesökstid hos mig, för jag kan inte 

efterleva det. Sen har jag givetvis lugna stunder också där man skulle kunna organisera det” 

(skolsköterska 2). Skolsköterska 7 upplevde att hon inte hinner bygga upp förtroende från 

ungdomarnas sida under första hälsosamtalet och få ungdomarna att våga anförtro sig om 

vissa saker. Hon ansåg att det finns ungdomar som med sitt kroppsspråk visar en sak men 

säger en helt annan. Därför behövs det flera möten innan ungdomarna anförtror sig för 

sköterskan om vissa känsliga saker. För varje möte öppnar sig ungdomarna lite mer och mer. 

 

Skolsköterskorna i den första fokusgruppen tyckte även att det var viktigt att föregå med gott 

exempel. Skolsköterska 1 ansåg att det var viktigt att leva som man lär. Genom att äta frukost, 

lunch och middag, och leva hälsosamt kan man i många fall vinna på att visa sig själv som en 

hälsosam person och på så sätt visa sig trovärdig. Därefter är det lättare att komma in på andra 

problem. Skolsköterska 2 upplevde att man borde vara pigg och glad i mötet med ungdomarna 

och att det ibland är svårt leva som man lär och att det ibland kan vara bättre att vara tyst än 

att ex. säga ”jag mår också illa på morgonen, jag har heller aldrig kunnat äta frukost” som 

hon hört ett fåtal lärare säga till ungdomarna. 

 

Alla skolsköterskorna var överens om att det var svårt att ta upp övervikten med ungdomarna. 

”Något som är svårt är att det blir stökigt, att man börjar prata med någon som faktiskt bara 

är överviktig men inte fet. Börja med, prata om deras vikt, man kan ju riktigt höra dom 

berätta ”skolsköterskan, jag kommer ihåg att skolsköterskan sa, att jag var överviktig, Sen 

den dagen så väger ja, slutade jag äta och blev anorektiker”, det finns ju tusen sådana 

historier” (skolsköterska 3). En av skolsköterskorna nämnde att det kunde vara svårare att ta 

upp överviktsproblem än exempelvis drogproblem. ”Övervikt är svårare att jobba än med 

knark, för det går aldrig att sluta äta heller. Knarkar du för mycket hamnar du i fängelse, du 

hamnar på anstalt, du får hjälp. Du blir ren, men inte med maten” (skolsköterska 1). 
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Skolsköterskorna upplevde rädsla att påverka ungdomen till en sämre självkänsla och 

eventuellt förvärra viktproblematiken med att ta upp problemet hos någon med ”bara” 

övervikt. ”Om dom redan har en låg självkänsla, om man känner att man ska beröra det här 

är så tycker jag att det svårt att veta hur mycket man ska smyga på tå för samtidigt så är det 

ju viktigt, för allt hänger ihop, det här med sömnen och ont i knäna å så att man är ju snäll 

för stunden om man inte tar upp det. Men man kanske inte är snäll i ett längre perspektiv. 

Men man vill göra så att det blir bra. Det tycker jag är svårt” (skolsköterska 4). 

 

Fördelning inom program och kön 

På frågan om det fanns någon skillnad mellan programmen svarade fem av åtta sjuksköterskor 

att det fanns en skillnad. De ansåg att det fanns en överrepresentation på vissa program, såsom 

omvårdnad-, energi-, naturbruksprogrammet och särskolan. Skolsköterska 3 sa, ”det är nog 

också så att det är några fler bland de svagbegåvade”. 

 

Angående skillnaden mellan flickor och pojkar med övervikt på skolorna var det endast 

skolsköterska 1 och 2 som uppfattade en liten skillnad. Skolsköterska 1 ansåg att det endast 

fanns ett fåtal pojkar med övervikt, ”några pojkar, ingen flicka faktiskt”. Skolsköterska 2 

kunde se att det blivit en ökning i vikten över tid hos flickorna. 

 

I förhållande till andra hälsoproblem 

I jämförelse med andra skolsköterskeuppgifter fanns det saker som de oroade sig mer för, t.ex. 

elever med självdestruktivt beteende, anorexi eller knarkmissbruk. Övervikt var inget de såg 

som ett stort problem. Skolsköterska 1 sade t.ex. ”..anorexia har ökat i min verksamhet, 

ganska många ungdomar som lider av diagnosen anorexia och beteendestörningar och det 

oroar mig..”. Hon jobbade mycket aktivt med ungdomar med detta beteende. Samtidigt 

nämnde hon att lärarna oroade sig för att ungdomarna inte ville äta och var för smala. Hon 

menade, att det är okej att under vissa perioder äta för lite, för att så småningom hitta sin egen 

balans. 

 

Skolsköterska 1 hade fått frågan av lärarna om att väga en överviktig ungdom där föräldrarna 

reagerat på en snabb viktuppgång. Skolsköterska 2 däremot, hade aldrig fått en sådan fråga. 

Hon upplevde att lärarna reagerade fortare då någon av ungdomarna var underviktiga, och 

tyckte sig se en minskning av problemet med övervikt över tid. Skolsköterska 3 trodde att 



 

11 

 

detta berodde på att de vant sig vid att se överviktiga och därför såg ungdomarna först då de 

hade fått fetma. 

 

Bedömning och diagnostik 

I skolorna använder sköterskorna sig av elevenkäter och har elevhälsosamtal för att kunna 

bedöma ungdomarnas hälsa under första gymnasieåret. Där kan de få en uppfattning om 

ungdomarnas totala hälsa med bland annat levnads-, rök- och drogvanor. Under hälsosamtalen 

ingår även att uppmärksamma ungdomarnas vikt och längd.  

 

Vägning och längdmätning  

I intervjuerna framkom att skolsköterskorna ansåg att vägningen av ungdomarna är viktigt. De 

framhöll att de inte ska tvingas till det, eftersom vägningen i vissa situationer kan göra mer 

skada än nytta. Skolsköterska 6 sade ”Ibland ser man att det bara står längd och längd och 

längd och ingen vikt”. Hon hade testat att låta ungdomarna väga sig själva, utan att själv titta 

på vad vågen visade. Därefter fick de själva tala om vad vikten visade, och om de ville ha den 

inskriven i journalen. Skolsköterska 2 nämnde att hon inte alltid vägde, och hon krävde aldrig 

att ungdomarna måste väga sig. Skolsköterska 7 upplevde att det var stor variation bland 

ungdomarna beträffande frågan om de ville väga och mäta sig eller diskutera sin vikt. När 

ungdomarna ibland inte ville väga sig kunde skolsköterska 6 säga, ”du behöver inte väga dig, 

men jag tycker det vore bra om du vägde dig, du behöver inte tala om för mig, vi behöver inte 

skriva, men att du själv ändå vet hur mycket du väger”. Hon upplevde att detta kunde rulla 

igång en process. Skolsköterska 5 var noga med att ungdomarna skulle känna sig bekväma 

under tiden de vägde sig ”det får inte bli så att de känner sig jagade, jag har haft en som 

grinade en gång på slutet, jag ville inte väga honom”. 

 

De flesta skolsköterskorna som medverkade i studien ansåg att det är bra om ungdomarna 

själva har koll på vikten samt att det är viktigt att undersöka så att det inte finns 

bakomliggande sjukdomar. Skolsköterskan är i huvudsak intresserad av ohälsosamma 

viktförändringar, medan förändringar på några kilo upp eller ned inte orsakar några åtgärder. 
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Beräkning av BMI  

Skolsköterska 5 och 6 hade ganska lika uppfattning om BMI. Det uppfattades vara ett bra 

verktyg att använda sig av för att se om någon var normalviktig eller inte, men de lade inte så 

stor vikt vid BMI, utan försökte se på helheten istället. De fokuserade istället på att upptäcka 

onormala viktuppgångar. Detta utförs genom att titta på såväl viktkurva som längdkurva och 

jämföra förändringarna i de båda kurvorna. Skolsköterskorna menade att avvikelser på mer än 

två standardavvikelser i viktkurvan kan vara orsak till att vidta åtgärder. De upplevde att de 

kan göra mer skada än nytta med att bara räkna ut BMI och inte se till helheten.  

 

Hälsosamtal och livsstil 

Första året på gymnasiet genomförs ett hälsosamtal med ungdomarna. Före samtalet får de 

fylla i en hälsoenkät för att få en överblick över ungdomarnas livssituation av deras sömn, 

matvanor och relationer. Vid hälsosamtalet går man igenom enkätsvaret. Skolsköterskan ser 

då hur mycket de rör sig och kan ha detta som utgångspunkt för att diskutera om ungdomarna 

var nöjda med den mängd de rörde sig och utifrån detta ta upp biverkningar av eventuell 

övervikt. ”Däremot tycker jag.. den här mittemellan gruppen kan man fånga genom vissa 

symtom som dom har, ..det är inte vikten som är utgångsläget, utan det är kanske knäna. Eller 

att astman blivit lite svårare, eller att dom sover dåligt, så att man kan komma in på vikten så 

småningom, men att det inte är det man utgår ifrån” (skolsköterska 7). Skolsköterska 3 

nämnde att sättet att komma åt övervikt var att fokusera på vad det ohälsosamma beteendet 

gjorde med ungdomarna, och där utgå från olika påståenden. Exempelvis kan ungdomar som 

uppgett att de rör sig för lite erbjudas stegräknare. Efter ett par veckor har man en återträff för 

att utvärdera resultat och diskutera fortsatta åtgärder. ”Helheten av tänket, beteendet... så att 

man inte bara fixerar sig på mat utan det är helheten… livsstilen.” (skolsköterska 5). 

 

Hälsofrämjande åtgärder 

Motion, idrott och aktivitet 

Vad gäller ungdomarnas kondition så konstaterade skolsköterskorna att skolgymnastiken 

minskat och skolsköterska 3 nämnde att föräldrarna skjutsar ungdomarna i allt större 

utsträckning, och att detta inte gynnar någon. Ett återkommande råd om vardagsmotion som 

skolsköterskorna gav till ungdomarna var att hoppa av bussen en hållplats tidigare eller att 

cykla till och från skolan.  
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Skolsköterska 1 och 2 diskuterade huruvida träningen på gymmen var träning eller en social 

funktion där eleverna gillade att ”hänga”. Vidare menade skolsköterska 1 att det inte var 

frågan om någon kaloriförbränning utan snarare att ungdomarna var intresserade av att skaffa 

muskler eller få en platt mage. Hon nämnde också att ett behandlingshem med elever 

tillhörande gymnasiet hade börjat med två till tre kilometer långa morgonpromenader före 

skoldagens början och att detta hade givet mycket goda resultat. 

 

Skolsköterskorna i fokusgruppen kom in på att diskutera hur idrotten hade minskat. För att få 

ungdomarna att röra sig skulle det vara bra om det var idrott tre gånger, i stället för en gång i 

veckan. Skolsköterskorna menade att det var viktigt alla kom ut och rörde sig men att det 

också blev en vinstsituation då de med fetma och övervikt, som inte var sugna på att röra sig, 

kom ut i alla fall på en promenad. De ungdomar som deltar i en promenad varje idrottslektion 

får godkänt i ämnet. Ungdomar som inte tar en promenad eller gör något motsvarande får 

underkänt. Skolsköterska 2 påpekade att idrottstimmarna hade minskat från tre till en gång i 

veckan sedan hon själv gick på gymnasiet och menade att från skolan sida på så sätt var tydlig 

med att idrott inte var så viktigt. 

 

Det framkom också att de andra lektionerna i sig skulle kunna innehålla fler aktiva delar, där 

man stimulerade till aktivitet. Skolsköterska 1 påpekade att redan från årskurs ett skulle de 

kunna baka in minst 20 minuters rörliga aktiviteter under andra lektioner, eller gå en 

promenad på tjugo minuter under lektionstid. 

 

Kost och miljö 

Skolsköterskornas åsikt var att gemensamma måltider med familjen hade blivit allt färre och 

att fler äter halvfabrikat och färdiga rätter. Skolsköterska 6 nämnde att vid fem-sex tiden på 

eftermiddagen är det långa köer av barnfamiljer till restauranger på stan. ”Jag tror det är jätte 

viktigt att man behöver smälta maten, helt enkelt få ro i det hela” (skolsköterska 6). Hon 

upplevde att det var bra att fokusera på regelbundna måltider som gärna bestod av ett innehåll 

från tallriksmodellen och att inte nämna att ungdomarna skulle banta. ”Jag tycker om 

tallriksmodellen, för det är så många metoder i dag, men där är ju ett innehåll som är bra på 

nått sätt” (skolsköterska 5).”Man läser mer och mer nu om tallriksmodellen igen, jag har 

alltid använt mig av den” (skolsköterska 8).  
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Skolsköterska 6 kunde se att tallrikarna på restaurangerna hade blivit större under åren och 

skolsköterska 8 upplevde att samhället uppmuntrade till att äta för mycket. Om ungdomarna 

var överviktiga lades fokus på att de inte skulle gå upp ytterligare i vikt och hellre lära sig att 

äta rätt. Skolsköterska 3 upplevde ibland att ungdomarna på grund av grupptryck anammat en 

livsstil med att säga ”jag äter aldrig frukost”. Skolsköterska 1 nämnde att vissa hoppade över 

måltider för att gå ner i vikt. Skolsköterska 4 poängterade att: ”bara för att man är smal 

behöver man inte äta godis och kakor, alla ska äta en bra balanserad kost, oavsett om man är 

smal eller tjock” 

 

Alla skolsköterskor ansåg att kafeterians verksamhet var viktig men beskrev att utbudet var ett 

stort problem som de försökte att påverka med varierande resultat. Det största problemet var 

läsk- och godisförsäljningen. Dock framhölls att det var viktigt att det fanns mellanmål att 

köpa för ungdomar som inte hunnit äta frukost hemma, eller behövde någon form av 

mellanmål mitt på dagen. ”Lättillgängligheten för allt det här som inte är bra mat, tänk er då 

skolans kiosk, det är ju inte bra, där skulle kunna åtgärdas massor. Att kunna locka till frukt å 

nått som är mer aptitligt …(än) en chokladkaka eller vad det nu är för någonting” 

(sjuksköterska 5). Alla skolsköterskorna var överens att läskautomaterna var överflödiga och 

bidrog till onödigt läskintag, och de hade startat en diskussion om att få bort dessa från 

skolorna. På vissa skolor fanns det även problem med att eleverna kunde köpa stora flaskor 

med t.ex. läsk i närliggande butiker. Vid tillfrågan om ett eventuellt samarbete mellan skola 

och butik, fanns det en omtanke och rädsla att butiken skulle gå i konkurs om eleverna inte 

skulle handlade där. ”De skulle nog gå i konkurs om inte skolan (fanns), det är ju inte så 

många andra kunder i närheten utan det är ju skolorna som är det” (sjuksköterska 7). 

 

Skolsköterskorna ansåg att skolmatsalens miljö och matsedel är viktig för att ungdomarna ska 

äta bra mat, och hade delvis jobbat tillsammans med skolans ledning för att förbättra utbudet. 

”Vår rektor har insett det här problemet, så nu kommer Kost och service (ett företag) att ta 

över hela skolrestaurangen från och med hösten. Han (rektorn) inser att lärande och nutrition 

är väldig nära förknippat” (skolsköterska 6). De ansåg att ett varierande utbud, som lockade 

till att äta måltiderna, gjorde att eleverna inte handlade snabbmat och godis som ett substitut. 

”Vi har en bra matsal, med mycket stort utbud, alternativa rätter, vegetariskt och soppa som 

alternativ så de flesta elever säger ju ändå att det är bättre, än den gamla skolan” 

(skolsköterska 8). Skolsköterskorna påpekade även att maten var oerhört viktig då de såg ett 
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samband mellan lärande och god nutrition. ”Jag tänker på skolmaten, att det är en viktig 

faktor. Jag tycker ofta det kommer upp under hälsosamtalen också när man kommer in på om 

de äter, hur de äter och när de äter skolmaten. Det finns ju olika åsikter, men sjuttiofem 

procent tycker att den smakar ungefär som skolmat och det är ju inte direkt positivt” 

(skolsköterska 7). 

 

Remiss till specialister 

Skolsköterskorna remitterade till skolläkaren då de trodde att det kunde finns någon 

bakomliggande medicinsk orsak till övervikten, eller vid onormalt stor viktuppgång. 

Skolsköterska 6 nämnde t.ex. att ”jag har faktiskt fångat en hypothyreos” (underfunktion i 

sköldkörteln). I övrigt används skolläkaren till stor del vid andra åkommor eller då ett större 

gehör för vad som tidigare sagt eller bestämts önskas. ”Just att man inte missar någonting, 

med sköldkörteln eller någonting annat. Vi har faktiskt haft en elev nu som hade PCO (cystor 

på äggstockarna) och hon har också ökat mycket i vikt. Det är en sådan där sjukdom som jag 

inte känt till innan, men det kan också göra det att de ökar i vikt” (skolsköterska 4). Det var 

mycket olika hur ofta skolsköterskorna träffade skolläkaren. ”Vi har skolläkaren i andra fall, 

men inte direkt övervikt, däremot svåra fall av anorexia har jag hjälp av skolläkaren” 

(skolsköterska 5). Skolsköterska 3 tyckte att läkaren var en resurs och ibland kunde förklara 

den fysiologiska biten bättre för ungdomarna än hon själv kunde. ”Om det är jätteohälsosamt 

och om det är någon man jobbar med och inte kommer någonstans med, då tycker jag man 

ska vara frikostig med skolläkaren i första hand, det är min erfarenhet” (skolsköterska 4) 

 

Något direkt samarbete med dietist fanns inte och en av skolsköterskorna ansåg att det inte var 

någon mening med att skicka iväg ungdomarna till någon dietist om inte de eller föräldrarna 

var med på det och var mottagliga för råd. 

 

Föräldrasamtal och eget ansvar 

Under första årets hälsosamtal läggs fokus på vad som är bra och vad som är mindre bra, 

genom att hitta och förstärka det positiva hos varje person och som skolsköterska 3 sade ”inte 

lägga fokus på själva vikten”. I detta fall fokuserar skolsköterskorna på symtomen som 

ungdomarna själva upplever som ett problem, och försöker hitta lösningar på vad de själva 

skulle kunna åtgärda. Skolsköterska 6 ansåg att ungdomarna ofta är medvetna om att de 

behöver gå ner i vikt, och är medvetna om vad de behöver förändra och behöver därför endast 
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en liten ”puff” i rätt riktning. Skolsköterskorna ansåg att det finns ett samband mellan stressen 

i samhället och i skolan som ungdomarna hade svårt att hantera, och därför tröståt för att 

uppnå ett tillfälligt lugn. ”De flickor jag tänker på som tröstäter kanske har varit mer 

deppiga. Sen har det blivit som en ond cirkel där de tyckt att de varit för tjocka” 

(skolsköterska 1). Skolsköterska 5 upplevde att föräldrar, på grund av den ”teknostress” vi 

lever med i dag, inte har samma tid i dag som förr, för att uppmärksamma sina ungdomar. 

Hon ansåg dessutom att det ibland ställs för höga krav på ungdomarna.  

 

Eleverna på gymnasiet är så pass stora att föräldrarna endast blir inkopplade då det är fara för 

barnets liv, eller då skolsköterskan tillsammans med ungdomarna har bestämt att det är bra att 

koppla in föräldrarna. På grundskolan är föräldrarna oftare inkopplade. Ju yngre barnet är 

desto större ansvar läggs på föräldrarna. Skolsköterskan upplevde det som sällsynt att de 

träffade ungdomarnas familjer pga. övervikt, men att de ibland kunde sitta med på 

utvecklingssamtal om de blev tillfrågade. ”Jag har någon gång haft föräldrar med, men då 

sitter jag mest med på utvecklingssamtalet” (sjuksköterska 1). 

 

Skolsköterskorna framhöll att ungdomarna själva behövde finna sitt eget sätt att hitta en 

hälsosam livsstil och att detta inte alltid var så lätt. Något de testade var att uppmuntra 

ungdomarna till att själva ta ett större ansvar för matinköp och matlagning. Skolsköterskorna 

ansåg att det var först när ungdomarna själva var positiva till en förändring som den kunde 

genomföras.  
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DISKUSSON 

Skolsköterskorna upplevde att problemet med övervikt var ganska litet jämfört med andra 

hälsoproblem. De nämnde samtidigt att de troligtvis var först då ungdomarna kommit upp i 

fetma som skolsköterskorna reagerade på att det var ett problem. Skolsköterskorna uppfattade 

en skillnad av övervikt hos ungdomarna mellan olika gymnasieprogram, där 

yrkesprogrammen var överrepresenterade. Vidare menade skolsköterskorna att ämnet är 

känsligt att prata om och att de kände sig osäkra på hur de skulle ta upp problemet. De var 

rädda att göra mer skada än nytta. Tidsbrist gjorde att skolsköterskorna inte hade möjlighet att 

prioritera ämnet övervikt då de ansåg att det fanns mer brådskande arbetsområden. I de fall 

man vidtog åtgärder utgick de från hälsoenkäter och hälsosamtal, kompletterat med längd och 

viktmätning. Skolsköterskorna uppgav att de alltid utgick från ett helhetsperspektiv när 

åtgärder sätts in. De jobbade också aktivt med förbyggande åtgärder som t.ex. motion och 

idrott i skolan, matkvalitet i skolmatsalen samt att få bort läskautomater och förbättra utbudet 

i skolkafeterior. 

 

Resultatdiskussion 

Övervikt som hälsoproblem 

Via hälsoenkäten och samtalen kunde problemen ringas in. I ett samhälle där hälften av 

männen och 40 % av kvinnorna är feta och överviktiga (Folkhälsomyndigheten, 2014), är det 

troligt att många av skolsköterskorna ser överviktiga ungdomar idag som normalviktiga. I 

denna studie konstaterades att det fanns skillnader mellan olika gymnasieprogram i 

frekvensen överviktiga. Man såg t.ex. att omvårdnadsprogrammet och naturbruksprogrammet 

var överrepresenterade. Man kan därför behöva lägga större resurser på de program som är 

yrkesförberedande. Wronka (2014) hävdar att personer med högre utbildning i genomsnitt har 

lägre BMI jämfört med personer med lägre utbildning. Hansson och Rasmusson (2014) kunde 

dock inte se någon skillnad mellan människor med låg och hög socioekonomisk status. 

 

Det framkom även bland skolsköterskorna i denna studie att de tyckte det var svårt att ta upp 

övervikt med ungdomarna då de upplevde att de fanns risk att ge ungdomarna komplex. Även 

Geller et al. (2011) menar att övervikt är ett mycket känsligt ämne och att det är det största 

tabut att ta upp med elever och prata om. Edvardsson et al. (2009) visar att sjuksköterskorna 

sällan är bekväma med att samtala om fetma och ibland upplever de att det kan vara svårare 

att ta upp problemet med överviktiga föräldrar än med normalviktiga. Skolsköterskan vill 
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gärna skapa en relation mellan sköterska och förälder innan problematiken tas upp. I samtalet 

beskrivs att sjuksköterskan ogärna använder ord såsom fet eller fetma utan hellre använder 

ord som "överviktig", "stor", större eller "ligger ovanför grafen". Det beskrivs i studien att 

sjuksköterskorna är rädda att kränka eller förvärra situationen i samtalet. 

 

Bedömning och diagnostik 

I den här studien diskuterades om det var bra att följa BMI. I boken om fetma beskriver 

Larsson och Rössner (2016) att användningen av BMI kritiserats mycket beroende på hur 

metoden används. Mycket vältränade personer kan ha ett högt BMI men inte lida av övervikt 

eller fetma, medan personer med lägre BMI och större midje- och stussmått kan ha större risk 

att drabbas av någon följdsjukdom. Midjemåttet för kvinnor för bukfetma ligger på 88 cm och 

för män 102 cm, Larsson & Rössner (2016). 

 

Att uppmana ungdomarna att banta var inte aktuellt, men däremot att försöka uppmuntra till 

en god och hälsosam livsstil, vilket de med hjälp av samtalsmetodiken, MI upplevde 

fungerade. Choo och Kang (2014) beskriver att motiverande samtal i form av ”självstärkande 

inställning” är en bra metod att nå personer med övervikt och vill åstadkomma en psykisk 

förändring hos en person. Larsson och Rössner (2016) skriver att det finns många fördomar 

bland vårdpersonal om att feta har brist på självkontroll och att denna målgrupp nedvärderas 

vid information om ändrad kost och hälsa. De kan pga. detta missa annan information som 

gett upphov till fetma och övervikt. Swift, (2013) framhåller även att det finns ett ökat behov 

om att även ta upp miljöfaktorerna och dess genetiska ärftlighet. 

 

En studie med 549 kvinnliga deltagare mellan 18 och 25 år visade, att där sjuksköterskor och 

läkare tidigt i livet påpekat deltagarnas övervikt, fanns det ingen ökning av ätstörningar. 

Däremot tänkte dessa deltagare oftare på sin vikt än de som inte fått några sådana 

påpekanden. Bästa sättet att tala om vikt är att fokusera på en hälsosam livsstil med 

regelbunden sömn, och framhålla sunda livsval (Kass et al., 2015). Denna slutsats 

sammanfaller väl med åsikterna hos skolsjuksköterskorna i denna studie. I Uppsala kommun 

genomfördes t.ex. under intervjuperioden en hälsoenkät där man fokuserade på regelbundna 

måltider, småätande, sömn och fysisk aktivitet, rökning droger samt relationer och sex, och att 

tänka tallriksmodellen efter livsmedelverkets rekommendationer. 
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Skolsköterskorna i den här studien ansåg att det finns andra arbetsområden som är allvarligare 

och mer brådskande än övervikt. Den upplevda tidsbristen medförde att, även om sköterskan 

uppmärksammat problemet, undveks ämnet då tid inte fanns för önskad uppföljning. 

 

Hälsofrämjande åtgärder 

Bland deltagarna i denna studie fanns en uppfattning om att samhället i stort har stor betydelse 

för den ökade fetmaepidemin. Lättillgängligheten av godis, chips och snabbmat, samt att allt 

är gjort i stora förpackningar innebär en ökad risk för uppkomsten av övervikt. I den här 

studien hade redan åtgärder för en del av dessa problem påbörjats. Problem med 

läskautomater, matsal och utbudet i skolkiosken borde vara ett ganska lätt problem för skolan 

att åtgärda. I Uppsala kommuns vårdprogram för att bekämpa övervikt står det att godis, läsk 

och osunda matval inte ska serveras i skolans cafeterior eller läskautomater (Vårdprogram, 

2012). Skolsköterskorna nämnde också svårigheterna med att eleverna trots allt kan köpa vad 

de vill på väg till och från skolorna, vilket i sig är svårt att förhindra. I ett flertal länder har 

resultat uppnåtts genom gemensamma åtgärder från skolan och övriga samhället. Genom att 

servera nyttiga måltider och mellanmål i och utanför skolan har man kunnat få bukt med en 

del av överviktsproblemen efter några år (Tang et al., 2014; Robbins et al., 2015). 

 

Ett mer stillasittande liv med mindre och mindre vardagsmotion är ett stort problem. Ett par 

av åtgärderna som skolsköterskorna uppgav, var att hoppa av bussen tidigare samt att ta 

trappen istället för hissen. De konstaterade också att ungdomarna hade allt mindre idrott i 

skolan. I en intervju med ungdomar om vad som är viktigt för att få hjälp med att gå ner i vikt 

påpekade ungdomarna att de först och främst ville äta bättre och träna mer. Sist på 

åtgärdslistan kom att spela mindre eller se minde på tv. Involvera familjen i en hälsosam 

livsstil är viktigt (Wilson, 2007). Skolsköterskorna i denna studie jobbar aktivt utifrån de olika 

konsensusbegreppen, då man försöker se en helhetsbild av hur ungdomarna upplever sin egen 

hälsa, samt hur de trivs i skolan, i hemmet och på sin fritid. Syftet är också att ungdomarna 

ska känna trygghet och tillförlitlighet under hälsosamtalen (Wiklund Gustin & Bergbom, 

2012). 
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Metoddiskussion  

Intervjusituationen 

Författaren av denna studie upplevde att de deltagande skolsköterskorna var engagerade och 

att diskussionerna var givande. I en fokusgruppintervju finns det dock en risk att deltagarna 

påverkas av varandras åsikter, vilket har påpekats av Graneheim & Lundman (2004). 

Moderatorn återkopplade direkt efter avslutad intervju sina anteckningar muntligt för att 

klargöra betydelsen av skolsköterskornas svar. En aspekt som författaren tog i beaktning var 

att handledaren av denna studie, tillika moderator och observatör, var med. Hon har en 

chefsroll över skolsköterskorna och det kan därför finnas en rädsla hos skolsköterskorna att 

deras svar är ”fel” i förhållande till chefens åsikter. Detta diskuterades även med 

fokusgrupperna, handledaren och författaren som alla var överens om att det inte fanns några 

svar som var rätt eller fel. Eftersom två av de skolsköterskor som anmält sig uteblev, borde 

det ha gått ut en påminnelse ett par dagar innan intervjun genomfördes. Alternativt kunde ett 

extra intervjutillfälle ha anordnats.  

 

Transkriberingen 

En diktafon användes i första intervjun och mobiltelefon i den andra. Mobiltelefonens ljud var 

betydligt bättre. Det är dock inte alltid så lätt att transkribera ostrukturerat tal till en klar 

klassificering av åsikter. Upprepningar och talspråk kan dölja det som egentligen 

skolsköterskan vill ha sagt. Trots att författaren var med på intervjun var det ibland svårt att 

urskilja vilken skolsköterska som sa vad.  

 

Trovärdighet och tillförlitlighet 

Polit och Beck (2008) beskriver att det optimala antalet vid en fokusgruppintervju är 6 – 12 

deltagare, för att få till en bra diskussion. Antalet i denna intervju, åtta personer, diskuterades 

före intervjuns genomförande med de båda handledarna samt med examinator. Efter 

diskussion bestämdes att antalet var tillräckligt stort för att uppfattas som tillförlitligt. 

Eftersom antalet intervjuade endast var åtta skolsköterskor, får resultatet av denna studie 

betraktas mer som exempel på hur skolsköterskorna jobbar. Graneheim och Lundman (2004) 

beskriver att resultatet förstärks genom att ha med citat från deltagarna i resultatet. Detta har 

författaren av denna studie tagit fasta på vilket stärker dess giltighet. Mer omfattande 

intervjuer skulle behövas för att säkerställa överförbarhet till liknande kontexter. 
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Överförbarhet i termer av likheter och olikheter får bedömas av läsaren. Slutsatserna i denna 

studie visar dock på god överensstämmelse med skolsköterskornas uppfattning om orsaker 

och åtgärder vilket styrker tillförlitligheten. Dock ses inte övervikt som något stort 

hälsoproblem på skolorna. Därför är det viktigt att lyfta problemet för att arbetet med övervikt 

skall uppmärksammas och ses som en viktig del i det preventiva arbetet med att begränsa 

uppkomsten av fetma. 

Slutsats 

Slutsatsen är att skolsköterskorna inte uppfattade övervikt som ett stort problem bland 

skolungdomar. De menade att problemet är litet i jämförelse med andra hälsoproblem. Det 

finns en risk att problemet med övervikt underskattas i relation till andra hälsoproblem. För att 

klargöra detta behövs dock ytterligare undersökningar. 
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BILAGA 1 

Förfrågan om att delta i en fokusgruppintervju angående 

gymnasieungdomars övervikt 

Till dig som jobbar som gymnasieskolsköterska inom Uppsala kommun. 

Du som jobbar som skolsköterska på en gymnasieskola i Uppsala kommun, tillfrågas 

härmed om att delta i en fokusgruppsintervju om skolsköterskans inställning i samband 

med ungdomars övervikt. 

Om du väljer att delta kommer du att vara med i en så kallad fokusgruppintervju med 4-5 

skolsköterskor som arbetar på gymnasieskolor i Uppsala kommun. Syftet med intervjun är att 

få bättre förståelse om skolsköterskors syn på övervikt. 

Intervjuerna kommer att ta ca 30-90 minuter och de kommer att genomföras under din 

studiedag, 17 februari 2012. Det är helt frivilligt att delta i studien. Du kan när som helst 

avbryta din medverkan utan att förklara varför.  

Intervjuerna kommer att ljudinspelas och därefter transkriberas för att användas i en D-

uppsats på Uppsala universitet. 

Sekretess 

Informationen kommer att behandlas som sekretessmaterial och kommer endast att behandlas 

av författaren och de handledare som genomför studien. Intervjuerna kommer att 

avidentifieras. Dina personuppgifter kommer att kodas och hanteras konfidentiellt. Materialet 

kommer att förvaras inlåst och bandinspelningen kommer att raderas efter att uppsatsen är 

godkänd.  

Tack för din medverkan 

Vid frågor kontakta: 

Josefine Karlsson 

Studerande 

Specialistsjuksköterskeutbildningen för 

barn och ungdom 

Uppsala Universitet 

Mobil: 070-683 82 45 

mail: josefinekarlsson82@gmail.com 

 

 

 

Christina Stenhammar. 

Barnsjuksköterska, med. dr 

Fyrisborgsgatan 1 

753 75 Uppsala 

telefon: 018-727 20 15 

mail: christinastenhammar@uppsala.se 

 

Eva-lotta Funkqvist 

Barnsjuksköterska, med. dr 

Institutionen för kvinnors och barns hälsa 

751 81 Uppsala 

mail: Eva-Lotta.Funkquist@kbh.uu.se.

  

mailto:josefinekarlsson82@gmail.com
tel:018-727%2020%2015


 

 

 

BILAGA 2 

SAMTYCKESBLANKETT 

Vill du delta i en fokusgrupp intervju angående gymnasieungdomars övervikt? 

Om du väljer att medverka i studien, betyder det att: 

 du kommer att svara på frågor i en fokusgruppintervju angående ungdomars 

övervikt 

 du kommer att ljudinspelas under intervjun och att det du sagt kommer att 

transkriberas av författare och handledare 

 de uppgifter du lämnat kommer att sammanställas till en D-uppsats under våren 

2012 

 dina personuppgifter kommer att avkodas och behandlas konfidentiellt 

 du kan när som helst avbryta studien utan närmare förklaring 

Jag godkänner ovanstående och kommer att medverka i fokusgrupp intervju den 17 februari 

2012 

Ort/ datum……………………………………………………………………… 

Underskrift……………………………………………………………………. 

 

  



 

 

 

BILAGA 3 

Öppningsfråga 

1. Börja gärna med att berätta vilken skola du jobbar på och hur länge du har jobbat där? 

Introduktion 

2. I vilken utsträckning tycker du att övervikt/fetma förekommer bland dina elever på 

den skola du jobbar? 

3. Vad ser du som den största orsaken till att barn/ungdomar blir överviktiga? 

Nyckelfrågor 

4. Hur jobbar du med elever som är överviktiga? 

5. Hur ser du på din roll/ansvar som skolsköterska för elever med övervikt? 

6. Vad ser du för fördelar med att samtala med eleven om ungdomens övervikt? 

7. Vad ser du för nackdelar med att samtala med eleven om ungdomens övervikt? 

8. Hur ser du på vägning av ungdomar? 

9. Vad behöver du som skolsköterska för stöd för att kunna påverka elevernas övervikt? 

10. Finns det något i skolans miljö som skulle kunna underlätta för överviktiga elever att 

förbättra sin hälsa? 

Avslutningsfråga 

11. Vad är det viktigaste som har framkommit idag angående skolsköterskors sätt att 

arbeta med överviktiga elever? 

 

 


