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Abstrakt 
 

Bakgrund: Barnfetma är ett växande, globalt problem och en av de mest allvarliga 

folkhälsoutmaningar som funnits under detta århundrade. Barn med övervikt/fetma löper risk 

för utanförskap och ökad risk att utveckla följdsjukdomar som exempelvis hjärtsjukdomar, 

stroke och diabetes senare i livet. Övervikt/fetma kan förebyggas och skolsköterskan är viktig 

i detta arbete. Syfte: Att beskriva faktorer som påverkar skolsköterskans arbete gällande barn 

med övervikt eller fetma. Metod: En litteraturöversikt med datainsamling från databaserna 

CINAHL och PubMed och resultatet baseras på 17 artiklar med kvalitativ (8), kvantitativ (5) 

och mixad metod (3). Resultat: Skolsköterskans självförtroende i yrkesrollen var viktigt och 

påverkades av utbildning och kompetens inom övervikt/fetmaprevention, den personliga 

bakgrunden och skolsköterskans oro för barnet. Samverkan med barn och familjer framträdde 

också som en påverkande faktor där barnets bakgrund och hemmiljö, föräldrarnas uppfattning 

om barnets vikt och föräldrar och barns motivation till förändring var av betydelse. 

Organisatoriska förhållanden påverkade skolsköterskans arbete och samarbetet med övrig 

skolpersonal, brister gällande riktlinjer/rutiner samt hög arbetsbelastning och tidsbrist 

illustrerade detta. Slutsats: Skolsköterskans självförtroende behöver stärkas och därför behövs 

insatser, till exempel utbildning. Barnets hemmiljö var en nyckelfaktor och samverkan med 

föräldrar var viktigt. Föräldrar behöver erbjudas stöd/ utbildning i syfte att skapa ökad förståelse 

och förhöjd motivation. Hög arbetsbelastning och tidsbrist framkom som det största hindret i 

arbetet mot övervikt/fetma. Avsaknad av vetenskapligt underbyggda nationella riktlinjer var 

också något som påverkade. Därav behövs ökade resurser för att minska arbetsbelastningen och 

ett vetenskapligt nationellt program behöver utarbetas. 

 

 

  

Nyckelord barn, fetma, skolsköterskor, ungdomar, upplevelse, övervikt. 



 

Abstract 
 

Background: Obesity is a growing, global problem and one of the most serious public health 

challenges that has existed during this century. Children with overweight / obesity are at risk of 

exclusion and increased risk of developing sequelae such as heart disease, stroke and diabetes 

later in life. Overweight / obesity can be prevented and the school nurse is important in this 

work. Aim: To describe factors that affect the school nurse's work regarding children with 

overweight or obesity. Method: A literature review with data collection from the databases 

CINAHL and PubMed and the result is based on 17 articles with qualitative (8), quantitative 

(5) and mixed method (3). Result: The school nurse's self-confidence in the professional role 

was important and was influenced by education and competence in overwight / obesity 

prevention, the personal background and the school nurse's concern for the child. Collaboration 

with children and families also emerged as an influential factor in which the child's background 

and home environment, the parents 'perception of the child's weight and the parents' and 

children's motivation for change were of importance. Organizational conditions influenced the 

school nurse's work and the collaboration with other school staff, shortcomings regarding 

guidelines / routines and high workload and lack of time illustrated this. Conclusion: The school 

nurse's self-confidence needs to be strengthened and therefore efforts are needed, for example 

education. The child's home environment was a key factor, and collaboration with parents was 

important. Parents need to be offered support / education in order to create increased 

understanding and increased motivation. High workload and lack of time emerged as the biggest 

obstacle to work against overweight / obesity. The lack of scientifically substantiated national 

guidelines was also something that affected. Hence, increased resources are needed to reduce 

the workload and a scientific national program needs to be developed. 
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1 Inledning 

 

Övervikt och fetma hos barn/ungdomar är ett globalt problem som är förknippat med risker 

både för såväl den fysiska som den psykiska hälsan. I arbetet som skolsköterskor har vi upptäckt 

att det är ett komplext och känsligt område och det finns en osäkerhet hos skolsköterskor vad 

det gäller bemötande och arbetssätt. Därav väcktes ett intresse av att beskriva vilka faktorer 

som påverkar skolsköterskans upplevelser i arbetet med överviktiga barn och/eller som lider av 

fetma. 

 

2 Bakgrund  

 

Enligt World Health Organization (WHO, 2016) är barnfetma en av de mest allvarliga 

folkhälsoutmaningar som funnits under detta århundrade. Problemet är globalt och 

utbredningen har ökat kraftigt.  

 

2.1 Definition av övervikt/fetma och prevalens 
 

Övervikt innebär att barnet väger för mycket och löper större risk att utveckla fetma som är en 

komplex sjukdom och kräver livslång behandling. Övervikt och fetma definieras vanligen hos 

vuxna med hjälp av Body Mass Index (BMI). När det gäller barns kroppsproportioner förändras 

de under uppväxten och därför kan inte samma gränsvärden användas, utan gränserna har 

anpassats utifrån barnens ålder och kön. De gränsvärden man använder kallas ISO-BMI, där ett 

värde över 25 definieras som övervikt, och över 30 som fetma (Rikshandboken i Barnhälsovård, 

2018 & Vårdprogram Uppsala - Örebroregionen, 2017). 

 

Under 2016 var 340 miljoner (18 procent) av alla barn och ungdomar i världen överviktiga. 

Detta innebär en kraftig ökning sett från 1975 då motsvarande siffra endast var fyra procent 

(WHO, 2016 och NCD Risc Factor Collaboration [NCD-RisC], 2017). I Sverige är ungefär 20 

– 25 procent av barnen i 10 – årsåldern överviktiga och cirka tre procent har fetma 

(Vårdprogram för Uppsala – Örebroregionen, 2017; Barn Obesitas Register I Sverige [BORIS], 

2018; NCD-RisC, 2017; Schäfer – Elinder, Patterson, Nyberg & Norman, 2018).    
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2.2 Orsaker till övervikt och fetma 

 

Orsaken bakom övervikt och fetma är komplex och är beroende av flera olika faktorer. Under 

flera tusen år var det brist på föda, vilket gynnat människor med sparsam energimetabolism. 

Anlagen för ett effektivt energiutnyttjande har främjat evolutionens urvalsprocess. Idag finns 

samma genetiska uppsättning kvar, men tillgången till föda och aktivitetsnivå har förändrats. 

Därmed kan problemet med övervikt och fetma vara ett resultat av ett evolutionärt arv som 

interagerar med vårt nuvarande samhälle (Han, Lawlor & Kimm, 2010, Rikshandboken i 

Barnhälsovård, 2018). Förändringar avseende kostvanor och aktivitetsnivå är ofta resultatet av 

miljö- och samhällsförändringar. Dagens samhälle ger ökad tillgänglighet till energitäta 

livsmedel med en hög fetthalt och vid ett ökat matintag i kombination med minskad fysisk 

aktivitet fås ett energiöverskott som leder till övervikt och fetma (Stewart, 2015 & WHO, 2016).  

 

Ärftlighet beskrivs också ha betydelse när det gäller utvecklandet av övervikt/fetma och anses 

stå för cirka 30–50 procent av sjukdomsfallen. De gener som är kopplade till fetma påverkar 

hur kroppen tar hand om energiöverskott i syfte att spara energi. Ett barn kan vara mer eller 

mindre känsligt för viktuppgång och våra gener påverkar också faktorer som ämnesomsättning, 

aptit/mättnadskänsla samt kroppsform (Rikshandboken i Barnhälsovård, 2018).  

 

Kost - och aktivitetsvanor påverkas av både psykologiska som kulturella faktorer. En individ 

styrs av attityder och uppfattningar från personer i sin närhet. Olika sociala/kulturella 

förväntningar samt krav avseende mat/dryck kan vara starka och påverkar bland annat 

anledningen till varför en person äter, frekvensen av måltider samt i vilka situationer. Barnets 

levnadsvanor grundas tidigt i livet och föräldrar spelar en betydande roll. Alla familjer har inte 

samma förutsättningar för att ge sina barn en bra uppväxt (Rikshandboken i Barnhälsovård, 

2018). Hemmiljön ses som en viktig aspekt i detta sammanhang eftersom barnens matvanor 

och aktivitetsvanor påverkas direkt av föräldrarnas livsstil. Trots att föräldrar har sitt barns bästa 

i fokus är de inte alltid medvetna om betydelsen av eget beteende när det gäller kost och 

aktivitetsvanor och hur det kan påverka barnen (Herbenick James, Milton & Cannon, 2018) 

 

Barn som växer upp under mer eller mindre ogynnsamma förhållanden och till exempel utsätts 

för misshandel, har föräldrar med psykisk sjukdom eller lever med separerade föräldrar löper 

ökad risk att senare utveckla fetma. Detta är troligen beroende på många olika faktorer och 

inkluderar både biologiska som beteendemässiga aspekter (Beck, 2016). Ohälsosamma vanor 
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förekommer överallt, men har en större utbredning i grupper med lägre utbildningsnivå och 

inkomst (Rikshandboken, Barnhälsovård, 2018). Livsstil, kost och sömn är faktorer som 

påverkar risken för att utveckla övervikt och fetma (Thorstensson, Blomgren, Sundler & 

Larsson, 2018). Undermedicinerad Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) kan 

också vara en riskfaktor för att utveckla övervikt. Ett impulsivt beteende med nedsatt exekutiv 

funktion som förmåga att planera, organisera och ha bristande självkontroll, skulle hypotetiskt 

sett kunna vara orsaker till detta då brister i ovan nämnda förmågor påverkar bland annat intaget 

av mat (Beck, 2016).  

 

2.3 Hälsorisker till följd av övervikt 

 

Övervikt i barndomen kommer sannolikt innebära övervikt även som vuxen och mer troligen 

kommer också följdsjukdomar utvecklas i yngre åldrar. Övervikt, fetma och dess 

följdsjukdomar är till stor del möjligt att förebygga och därför är ett förebyggande arbete av 

högsta prioritet (Hampl & Campbell, 2015; WHO, 2016).  

 

Hur benägen en person är att utveckla så kallade icke smittsamma sjukdomar är kopplat till 

ärftlighet. (Hampl & Campbell, 2015; Garmy, Claesson, Nyberg & Jakobsson, 2014; 

Rikshandboken i Barnhälsovård, 2018). Global Burden of Disease [GBD] Obesity 

Collaborators, (2017) har i en stor studie undersökt hälsoeffekterna av övervikt och fetma i 195 

länder mellan åren 1990 - 2015. De fann övertygande bevis för en koppling mellan 

övervikt/fetma och 20 olika hälsotillstånd, som hjärtkärlsjukdom (till exempel hypertoni och 

stroke) och diabetes mellitus. Även många olika former av cancerformer (matstrupen, kolon, 

rektum, lever, gallblåsa och gallvägar, bukspottkörtel, bröst, livmoder, äggstock, njure, 

sköldkörtel och leukemi) fanns beskrivna. 

 

Förutom en rad negativa hälsoaspekter finns också många psykologiska faktorer att ta i 

beaktande när det gäller barn med övervikt/fetma som till exempel sämre självförtroende 

relaterat till ökad grad av ensamhet. Även sömnen påverkas och barn/ungdomar med övervikt 

sover ofta sämre (Beck, 2016; Garmy & Sivberg, 2007; Hampl & Campbell, 2015; Robinson, 

2006; Thorstensson et al., 2018). Att vara överviktig leder ofta till sämre livskvalitet och det 

går att se samband mellan övervikt och sämre resultat i skolan (Beck, 2016; Garmy, et al., 2014; 

Hampl & Campbell, 2015).   
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2.4 Mobbning och övervikt 

 

Individer med övervikt/fetma är ofta utsatta för diskriminering och utanförskap (mobbning) 

beroende på deras vikt. Överviktiga barn uppfattas ofta av sina kamrater som mindre atletiska, 

oattraktiva, lata, oärliga, dumma och väljs troligen mer sällan som kamrat (Beck, 2016; Garmy 

et al., 2007; Robinson, 2006). Ett barn med övervikt löper ca 63 procents högre risk för att bli 

mobbad jämfört med ett barn med hälsosam vikt och ju mer övervikt barnet har desto högre 

risk för att barnet ska utsättas för mobbning. Att vara mobbad leder ofta till låg självkänsla, 

missnöje med den egna kroppen, social isolering, dålig psykosocial anpassning, ångest, 

depression, ätstörning och självmordstankar/-försök (Beck, 2016; Robinson, 2006).   

Enligt Beck (2016) är den vanligaste formen av mobbning verbal, men ungdomar med övervikt 

upplever ofta alla former av mobbning. Det framkom att 54 procent av ungdomarna med 

övervikt/fetma hade blivit fysiskt trakasserade, 76 procent upplevde sig blivit ignorerade samt 

över 60 procent hade upplevt nätmobbning och varit måltavla för ryktesspridning. I de flesta 

fallen är det kamrater som mobbar, men även personer som ansågs som vänner, föräldrar, 

familjemedlemmar, idrottslärare, klasslärare identifieras som mobbare. 

  

Eftersom skolsköterskorna ofta är ”första linjens försvar” för barnen/ungdomarna har de en 

utmärkt möjlighet att identifiera former av mobbning och vara beredd på att ingripa. 

Skolsköterskor kan potentiellt bevara den psykosociala integriteten hos de överviktiga 

ungdomarna genom att främja hälsosamma interaktioner och upplevelser (Hampl & Campbell, 

2015; Robinsson, 2006).  

 

2.5 Elevhälsan och skolsköterskans roll 

 

I Sverige trädde en ny Skollag i kraft 2011 (SFS 2010:800) där elevhälsan infördes som begrepp 

och skolsköterskans huvuduppgift är att arbeta hälsofrämjande för att stödja elevers utveckling 

mot sina utbildningsmål (Socialstyrelsen, 2016). Från sitt ”insidesperspektiv” på inte enbart 

elever utan också övrig skolpersonal, administrativ personal och de politiska influenserna som 

kan antingen vara ett hinder eller till hjälp för elevens hälsa, är skolsköterskan idealiskt 

positionerad för att initiera eller medverka till arbete med att identifiera och förebygga 

barnfetma (Hampl & Campbell, 2015; Thorstensson et al., 2018).  
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Sveriges nationella riktlinjer för elevhälsan, Vägledning för elevhälsan, är utgivet av Skolverket 

och Socialstyrelsen. Denna vägledning ska bidra till utvecklingen av en likvärdig elevhälsa över 

hela landet. Det är generella rekommendationer som ger stöd när det gäller att tillämpa olika 

författningar (lagar, förordningar och föreskrifter). De anger hur någon kan eller bör handla i 

ett visst hänseende, men innehåller inte bindande regler. Förenta Nationernas (FN) konvention 

om barnets rättigheter, barnkonventionen, är vägledande för arbetet inom elevhälsan. 

Barnkonventionen handlar i korthet om barnets rätt att få sina grundläggande rättigheter och 

behov tillgodosedda, bland annat rätten till hälso- och sjukvård och utbildning. Delar av 

barnkonventionens huvudprinciper har skrivits in i skollagen (1 kap 10 §). Elevhälsans arbete 

ska liksom andra verksamheter som riktar sig till barn och unga präglas av ett barnperspektiv 

(Socialstyrelsen, 2016). Elevhälsans medicinska insats, som består av skolsköterska och 

skolläkare, ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Elever ska erbjudas minst tre hälsobesök under skoltiden som innefattar allmänna 

hälsokontroller (Skollag, SFS 2010:800). Skolsköterskan använder en speciell hälsoenkät som 

inkluderar ämnen som fysisk aktivitet/inaktivitet, kost, sömn, tobak och alkoholvanor, 

skolsituation och relationer. Vid hälsosamtalet mäts också längd, vikt och BMI (Thorstensson 

et al., 2018). Enligt Socialstyrelsen (2016) är det värdefullt om skolsköterskan har 

folkhälsovetenskaplig kompetens för att det hälsofrämjande arbetet ska fungera så bra som 

möjligt. Skolsköterskan kan främja goda matvanor och fysisk aktivitet genom att samtala med 

alla elever utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt, helst vid varje ordinarie hälsobesök. 

 

Insatser av mer generell karaktär som riktar sig till en grupp elever kan normalt, även om de 

utförs av hälso- och sjukvårdspersonal, inte anses vara hälso- och sjukvård. Exempel på sådana 

insatser kan vara förebyggande och hälsofrämjande arbete och undervisning om hälsa, kost och 

motion (Socialstyrelsen, 2016). Hälsofrämjande omvårdnad innefattar åtgärder som möter 

individens eller gruppens behov i deras ansträngning att klara av de hälsoutmaningar de stöter 

på i det dagliga livet. Det betyder att kommunikation om hälsoproblem mellan skolsköterska 

samt elev är central och möjliggör för skolsköterskan att använda sin kunskap för att främja 

utvecklandet av elevens egen förmåga att förbättra sin hälsa (Thorstensson et al., 2018). 

 

2.6 Program och metoder som används mot övervikt och fetma 
 

För att möta utmaningarna när det gäller övervikt/fetma hos barn/ungdomar har WHO (2019) 

upprepade gånger efterfrågat effektiva och förebyggande metoder och rekommenderat globala, 
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regionala och lokala åtgärder för att förhindra att fetmaepidemin utvecklas ytterligare. Många 

länder har svarat genom att utveckla nationella kliniska riktlinjer för hantering av 

övervikt/fetma hos ungdomar och barn, inklusive strategier för prevention, identifiering samt 

behandling. I allmänhet utvecklas kliniska riktlinjer baserade på befintlig bästa kunskap för att 

omsätta vetenskaplig kunskap till praktiskt utförande. Enligt Miller – Lovell (2017) har 

forskning utvärderat en rad olika metoder för att hantera fetmabehandling och/eller 

förebyggande i skolan. Dessa inkluderar; dataprogram, gångprogram, klassrumsundervisning 

med individuellt stöd, rådgivning, efter-skola aktivitetsklubb och efter-skola program som 

fokuserade på bästa vanor för aktiviteter samt matkonsumtion. Framgångsrika 

viktminskningsprogram i skolan kombinerade ofta aktiviteter, balanserad kost, 

familjeengagemang och en individualisering av tillvägagångssättet för att möta varje 

skolpopulations behov. 

 

Enligt Höstgaard-Bonde, Bentsen och Lykke-Hindhede (2014) finns det inte något direkt 

nationellt förebyggande behandlingsprogram riktat mot övervikt/fetma utan skolsköterskor 

arbetar utifrån olika lokala program och metoder som inte är vetenskapligt utforskade. En metod 

som används i många länder är motiverande samtal (MI) och är en rådgivningsmetod som 

används av skolsköterskor i syfte att nå beteendeförändringar. Ett program som används i USA 

som kan vara effektivt, tidsbesparande och når många studenter är 5-2-1-0, Activity and 

Nutrition Challenge (ANC) som visar en hälsosam livsstil genom att låta praktisera hälsosamma 

vanor (Miller - Lovell, 2017). Ett annat program kallat The Healthy Options and Physical 

activity program (HOP) är utvecklat för barn med svår övervikt och implementeras på skolor i 

New York 2012 (Schroeder & Smaldone, 2017).  I Sverige finns motsvarigheter som till 

exempel ”MittBpSamtal” vilket är en framarbetad metod som använts sedan 2009 och över 650 

familjer har deltagit. Metoden handlar främst om bemötandetekniker som motiverar till 

livsstilsförändringar och cirka 800 skolsköterskor/barnsjuksköterskor har hittills grundutbildats 

i metoden (Brännpunkten, 2018).  

 

Ett svenskt, pågående multidisciplinärt vetenskapligt projekt som utvärderas maj 2019, En frisk 

skolstart-plus, bestående av fyra delar förväntas fylla en stor kunskapslucka vad gäller 

evidensbaserat handlande inom elevhälsans medicinska insats avseende övervikt och fetma 

(Schäfer – Elinder et al., 2018). Programmet är utformat för att integreras i de vanliga 

skolrutinerna och kommer för första gången skapa en länk mellan skolhälsa - primärvård samt 

nå hela familjen. Alla som arbetar med projektet ingår i en forskargrupp med namnet 
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Samhällsnutrition och fysisk aktivitet vid institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska 

Institutet. Forskargruppen utgör en av de ledande grupperna i Sverige inom forskning på mat 

och rörelse. De har lång erfarenhet av att utveckla/utvärdera program för att främja hälsosamma 

mat- och rörelsevanor samt förebygga ohälsa inom olika grupper i samhället (Schäfer - Elinder 

et al., 2018). 

 

2.7 Teoretisk referensram 

 

Så länge människan funnits har det utforskats och funderats över hälsa samt sjukdom. Ett helt 

rättvist svar kommer antagligen aldrig kunna ges. Än idag lever tron kvar att sjukdom är ett 

straff eller en synd. Hippokrates (460 år före Kristus) ansåg att hälsa var ett tillstånd av jämvikt 

och där kroppens organ var i harmoni med varandra och med omvärlden. Platon (300 år före 

Kristus) beskrev att en förutsättning för att uppnå hälsa var att personlighetens olika sidor 

behövde vara i balans (Eriksson, 2018).  

 

Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson (2018) har utarbetat ett teoretiskt hälsobegrepp vilket 

belyser ett samspel mellan friskhet, sundhet och välbefinnande. Hälsa är mer än bara frånvaro 

av sjukdom och är ett tillstånd med en upplevelse av att vara hel. Hälsan är ständigt föränderlig 

och växlar mellan ett “varande” och ett “icke varande”. Eriksson (2018) illustrerar hur de olika 

dimensionerna av hälsa förhåller sig till varandra och vilken position individen kan befinna sig 

i genom ett “Hälsokors” (se bild 1) där sundhet relateras till den psykiska hälsan, friskheten 

kopplas till den fysiska hälsan och välbefinnandet har samband med personliga upplevelser av 

välmående. 

                                   

                Bild 1, Hälsokorset (Eriksson, 2018)  
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Enligt Eriksson (2018) är hälsa en del av livet och hör samman med kropp, själ och ande. Det 

är inget statiskt tillstånd utan är en rörelse där många faktorer samspelar. Hälsa finns alltid inom 

människan och som trots lidande samt obehag består. Den är också en bärande kraft som är 

viktig att främja för att motverka ohälsa, vilket kan skapas av olika hälsohinder som kan finnas 

inom människan själv eller omvärlden. Människan “är” hälsa och detta kan inte kan ges till 

någon annan, men vårdare och medmänniskor kan skapa förutsättningar för hälsa. 

 

 ”Att hjälpa en människa att vara en hel människa är ett uttryck för det sant mänskliga. Det är 

vårdandets innersta kärna.” (Eriksson, 2018 s.18) 

 

Den karitativa omvårdnadsteorin av Katie Eriksson, grundar sig i en humanvetenskaplig 

tradition och där kunskap om det vårdande söks för att förstå hur förändringar gestaltar sig hos 

olika individer. Vårdande betyder att skapa en känsla av att vara under utveckling i syfte att 

förändra. Det betyder också att gå bredvid och att visa vägen framåt utan att bestämma takt och 

vad som är mål. Att ha modet att vara vårdare innebär att den egna existensen bekräftas och 

lyssnandet till ens innersta önskningar synliggörs i handlingar och värderingar. En vårdare 

behöver stor entusiasm, hängivenhet och arbetsglädje. Detta fås genom utförandet av något 

personen själv tror på och upplever vara viktigt, det vill säga personen är “kallad”. Ingen person 

kan, oavsett vad det handlar om, utföra ett arbete med hängivenhet och glädje om den själv inte 

vill göra det. Eriksson (2018) menar att det så kallade “kallet” måste slås hål på och istället 

erkännas som ett djupt personligt/etiskt ställningstagande utan att det hamnar i konflikt med 

vårdvetenskapens och professionens intressen. 

 

2.8 Problemformulering 
 

Övervikt/fetma hos barn och ungdomar är idag ett allvarligt, globalt och ökande problem. Dessa 

barn löper ökad risk för utanförskap, social isolering och utvecklande av följdsjukdomar senare 

i livet. Orsaken till att problemet ökat anses vara en förändring i miljö, beteende och livsstil i 

kombination med minskad fysisk aktivitet, ändrade kostvanor samt ökad tillgänglighet till 

kalorier. Ett förebyggande arbete är högprioriterat i många länder världen över och olika 

metoder/program används. Elevhälsan i Sverige har utvecklats för att stödja elever mot sina 

utbildningsmål. Skolsköterskan möter dessa elever och har en väsentlig roll när det gäller att 

bibehålla och förbättra goda hälsovanor. Genom ett gott preventivt arbete kan många av de 

följdsjukdomar som relateras till övervikt förhindras och välbefinnandet stärkas. För att nå 
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framgång i det preventiva arbetet behöver en förståelse över vad som påverkar skolsköterskans 

upplevelser i arbetet skapas. 

 

2.9 Syfte 
 

Syftet är att beskriva faktorer som påverkar skolsköterskans arbete gällande barn med övervikt 

eller fetma. 

 

2.10 Definition av begrepp 

 

Barn/ungdomar – I denna studie menas barn och ungdomar i grundskolan (6 – 16 år). 

Övervikt/fetmaprevention – Insatser i syfte att förebygga övervikt och fetma. 

 

3 Metod 

 

3.1 Design 

 

Studien har genomförts som en litteraturöversikt, vilket innebär att fastställa kunskapsläget 

inom ett visst område. Genom en bred sökning efter vetenskapliga artiklar och en lika bred 

analys samt sammanställning av dessa, kunde kunskapsläget/forskningsfronten fastställas. En 

sådan analys gav kunskap som kan påverka det praktiska arbetet på olika sätt (Friberg, 2017). 

 

3.2 Urval och datainsamling 

 

Sökning har framförallt skett i databaserna PubMed och Cinahl, där större delen av 

omvårdnadsinriktad forskning återfinns (Polit & Beck, 2017). För att undvika att relevanta 

synonymer förbises, så skedde sökning med hjälp av ämnesord (Rienecker & Jorgensen, 2018).  

Sökorden som användes var; adolescents (tonåringar), challenges (utmaningar), children 

(barn), experiences (erfarenhet), obesity (fetma), overweight (övervikt), parents (föräldrar), 

perceptions (upplevelse), school nurse (skolsköterska), quality of life (livskvalitet), treatment 

(behandling), youth (ungdom), och well-being (välbefinnande). Friberg (2017) beskriver att 
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boolesk sökning innebär en kombination av sökord och synonymer för att få fram ett större 

urval av artiklar. Därför kombinerades sökorden med de booleska söktermerna AND/OR. 

Begränsning av antal relevanta studier gjordes genom att först se till antal sökträffar, sedan läsa 

och välja ut titlar som svarade mot studiens syfte. Därefter lästes abstract och sedan hela artikeln 

och slutligen valdes 17 artiklar ut som motsvarade syftet. Samtliga artiklar som ligger till grund 

för resultatet sammanställs i tabell (bilaga 1). Sökstrategi redovisas i tabell nedan: 

 

Databas Sökord Antal träffar Urval efter 

lästa titlar  

Urval efter lästa 

abstrakt  

Antal utvalda artiklar 

till resultat efter 

genomläsning av 

artiklar, n=17 

Cinahl 

14 - 19 

Engelska 

Peer-reviewed 

School nurse            

and 

experiences or perceptions             

and 

obesity or overweight 

3771 

 

1001 

 

   29 

 

        

 

 

         16 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

5 

Cinahl 

14 - 19 

Eng 

Peer-reviewed 

School nurse             

and 

obesity or overweight 

and 

quality of life or well-being 

3771 

 

 154 

 

    9 

 

       

         

 

2 

 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

1 

Cinahl 

14-19 

Eng 

Peer-reviewed 

School nurse            

and 

children or adolescents or youth                    

and 

obesity or overweight 

and 

parents 

3771 

 

1297 

 

             136 

 

               38 

 

 

 

 

 

  

         17 

 

 

 

 

 

 

                    9 

 

 

 

 

 

 

                   3 

Cinahl 

14-19 

Eng 

Peer-reviewed 

School nurse            

and 

experiences or perceptions or 

challenges              

and   

overweight or obesity              

3771 

 

            

           1202 

 

               37 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

3 

Cinahl 

14-19 

Eng 

Peer-reviewed 

School nurse             

and 

overweight or obesity      

and 

treatment 

3771 

 

 154 

 

   16 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

1 

Pubmed 

 

14-19 

Eng 

Peer-reviewed 

 

School nurse         

and 

experience 

and 

obesity 

and 

children 

64527 

 

11391 

 

     83 

 

    24 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Inklusionskriterier 

Artiklarna skulle vara; peer reviewed, publicerade år 2014 - 2019, skrivna på engelska, 

resultatet baserat på barn/ungdomar i skolåldern (6 - 16 år), vara av hög kvalitet (> 80 procent 

JA - svar vid kvalitetsgranskningen) samt vara etiskt godkända 

 

Exklusionskriterier 

Artiklar med resultat baserat på övriga åldrar, artiklar med låg - mellannivå i kvalitet (<80 

procent Ja-svar vid kvalitetsgranskningen) samt som inte var etiskt godkända exkluderas. 
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3.3 Kvalitetsgranskning 

 

Kvalitetsgranskning har tydliggjort vad valda artiklar handlar om så att ställning kunde tas till 

artiklarnas kvalitet samt om texterna passade syftet (Friberg, 2017). En modifierad mall för 

granskning, som tillhandahölls av Högskolan Dalarna, har använts för kvalitativa (bilaga 2) och 

kvantitativa (bilaga 3) studier (Forsberg & Wengström, 2008 och Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006). Kvalitén poängsattes och de artiklar som var av hög kvalité och skattade 

minst 80 procent (20 poäng för kvalitativa och 23 poäng för kvantitativa) valdes ut. 

 

3.4 Tillvägagångssätt 

  

Under hela arbetet har Google Documents använts, vilket underlättat arbetet från varsitt håll. 

Initialt utformades en projektplan innehållande fasta datum när olika delar av arbetet skulle vara 

färdigt samt en planering för när möten/avstämning skulle ske. Det gav en förståelse och bild 

över arbetet som helhet. Möten och avstämningar har skett per telefon, via Högskolan Dalarnas 

plattform, Connect, samt vid fysiska träffar. 

 

Sökningsprocessen utfördes inledningsvis enskilt, men med överenskomna kriterier som val av 

databaser, sökord/söksträngar samt begränsningar som peer reviewed, engelska artiklar, och 

publiceringsår samt med täta kontakter för att stämma av sökresultatet.  

 

Urvalet av artiklar följde processen; titlar lästes - abstract lästes - hela artikeln lästes. Efter 

avslutad enskild sökning gjordes hela sökningen om gemensamt (vid ett fysiskt möte) för att 

säkerställa att samma resultat erhållits. Detta resulterade i 17 vetenskapliga artiklar som ligger 

till grund för resultatet och dessa sammanställdes i en artikelmatris (bilaga 1). Varje artikel 

lästes till en början, av båda författarna, därefter delades arbetet upp och sammanfattningar 

skrevs av respektive artikel. Dessa sammanfattningar lästes också av båda och diskuterades för 

att säkerställa korrekt uppfattning av artiklarnas innehåll. Utifrån sammanfattningarna och 

återläsning av artiklarna identifierades likheter/skillnader som sedan mynnade ut i slutliga 

kategorier/subkategorier. 
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3.5 Analys och tolkning av data 
 

Analys av valda artiklar har skett enligt Friberg (2017). Ambitionen har varit att utgå från ett 

förhållningssätt som präglats av öppenhet, följsamhet och reflektion. De utvalda artiklarnas 

innehåll har lästs flera gånger för att förstå texten som helhet. Därefter skrevs en 

sammanfattning av varje artikel och det mest väsentliga av innehållet sammanställdes i en 

artikelmatris, se bilaga 1. Efter artikelsammanställningen söktes efter likheter/skillnader och 

meningsbärande delar som svarade mot syftet.  Därefter sammanfördes de meningsbärande 

delarna utifrån befintliga likheter/skillnader till tre kategorier och nio subkategorier. Dessa 

kategorier och subkategorier namngavs sedan utifrån innehållet. 

 

3.6 Etiska överväganden 

 

Vid forskning är det av vikt att skydda den enskilda människan och detta regleras enligt lag om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003:460). Vid bearbetning och 

granskning av utvald litteratur eftersträvades återgivning på ett korrekt sätt, t.ex. genom 

användning av översättningsprogram engelska till svenska för att inte innehållet skulle 

förändras (Polit & Beck, 2017). Ambitionen var att arbeta utifrån ett objektivt förhållningssätt 

för att inte riskera ett selektivt urval av fakta till resultatet utifrån egen ståndpunkt (Friberg, 

2017). Författarna till denna litteraturstudie intygar att artiklar har valts ut, översatts och 

återgetts så objektivt som möjligt. Resultatet har redovisats sanningsenligt. Någon egen etisk 

granskning har inte gjorts då detta är en litteraturstudie och det material som den bygger på 

redan har prövats.  

 

4 Resultat 
 

Resultatet baserades på sammanställningen av 17 vetenskapliga artiklar som var publicerade de 

senaste fem åren (2014 - 2019), varav sex artiklar avsåg kvantitativa studier, åtta artiklar avsåg 

kvalitativa studier och tre använde “mixed method”, det vill säga både kvantitativ och kvalitativ 

design. Studierna var genomförda i följande länder: Danmark (1), England (2), Finland (1), 

Norge (1), Sverige (2) och USA (10). 
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Genom att sedan systematiskt och kritiskt granska dessa artiklar samt genom att jämföra 

likheter/skillnader har tre huvudkategorier och nio subkategorier framkommit;  

 

 

 

 

4.1 Skolsköterskans självförtroende i yrkesrollen 
 

Skolsköterskans självförtroende var viktigt och påverkade i hög grad hur frekvent de arbetade 

med insatser rörande övervikt/fetma på både individ- och gruppnivå. Flera faktorer som till 

exempel, utbildning och kompetens inom övervikt/fetmaprevention, den personliga 

bakgrunden och en oro för att insatserna potentiellt skulle skada barnet hade påverkan på 

skolsköterskans självförtroende.  

 

4.1.1 Utbildning och kompetens inom övervikt/fetmaprevention 
 

Quelly (2014; 2017) visade att utbildning och kompetens inom övervikt/fetmaprevention hade 

en stor inverkan på hur frekvent skolsköterskor utförde preventionsprogram på både individnivå 

samt gruppnivå. De skolsköterskor som hade högre grad av utbildning, deltog mer i aktiviteter 

kopplade till insatser mot övervikt och fetma på individnivå. De som dessutom fått extra 

utbildning i övervikt- och fetmaprevention deltog också mer i aktiviteter på gruppnivå, medan 

de som inte hade fått utbildning deltog mindre. Detta såg även Turner, Owen och Watson (2016) 

och de försökte förklara möjliga orsaker, men även förstå hur skolsköterskans roll kunde 

optimeras för att deltagandet inom övervikt/fetmaprevention skulle öka. I deras studie framkom 

att de flesta skolsköterskor upplevde att utbildning inom övervikt/fetmaprevention var 
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otillräcklig och detta kunde vara en anledning till att det saknades självförtroende och att de 

inte kände sig säkra på vad de levererade. Även om viss relevant utbildning hade erbjudits 

tidigare hade inte all personal möjlighet att få tillgång till den och inga ytterligare 

utbildningstillfällen hade erbjudits; 

 

"I’m just hoping I’m doing the right thing, training’s not up to date.” (Turner et al., 2016, s. 

309) 

  

Därför förlitade sig många i studien till kollegor med längre erfarenhet;  

 

"I did like the fact that I personally had good mentors . . . who were teaching me the job . . . I 

didn’t have formal training, but you’re learning as you go along.” (Turner et al., 2016, s. 309) 

 

 Med undantag för en, ansåg alla de deltagande skolsköterskorna, att de skulle gynnats av 

ytterligare utbildning samt kompetensutveckling. I studien presenterades också en 

sammanfattning av identifierade utbildningsbehov; mätning och diagnostik av fetma, 

vidareremittering, bakgrundskunskap, stödja hälsosamma livsstilar (Turner et al., 2016). I en 

studie av Schroeder och Smaldone (2017) fanns däremot inte brist på kompetens med som ett 

hinder för att genomföra program inom övervikt/fetmaprevention. 

 

En norsk studie av Helseth, Riiser, Holmberg - Fagerlund, Misvaer och Glavin (2017) 

rapporterade att arbete med överviktiga barn ofta var utmanande och skolsköterskorna kände 

sig osäkra på hur deras roll i arbetet skulle se ut. Det fanns tvivel över om de hade nödvändig 

kompetens för att utveckla och utföra alla uppgifter som riktlinjerna mot övervikt/fetma, vilka 

infördes i Norge 2010, krävde av dem. Det framkom också att många av skolsköterskorna 

upplevde att bördan av ansvar vilade på deras axlar, med avsaknad av behöriga att diskutera 

svåra fall med.  

 

4.1.2 Den personliga bakgrunden 
 

Betydelsefulla skillnader inom skolsköterskornas utövande inom övervikt- och 

fetmaprevention kopplades till den personliga bakgrunden. Faktorer som antal år inom samma 

arbetsplats, ålder, egen erfarenhet gällande barn och längre yrkeserfarenhet som inte berörde 

övervikt och fetmaprevention, lyftes fram (Quelly, 2014; Quelly, 2015; Quelly, 2017; 



15 

 

Schroeder & Smaldone, 2017; Turner et al., 2016). Trots att skolsköterskor borde vara delaktiga 

i det skolbaserade arbetet mot övervikt sett till deras kliniska expertis, tillgänglighet, och 

relationen med eleverna samt deras familjer så varierade deras engagemang i detta arbete 

(Schroeder & Smaldone, 2017). Turner et al. (2016) beskrev att de deltagande uttryckte olika 

nivåer av hur säkra de kände sig i arbetet med barns övervikt. Självförtroendet hos 

skolsköterskorna grundade sig ofta på deras personliga bakgrund. En av deltagarna som kände 

sig säker i sitt arbete, uttryckte det så här:  

 

“I feel quite confident in speaking to them [parents] . . . that may be because of my background” 

(Turner et al., 2016, s. 309)  

 

Även Quelly (2017) hade studerat detta och såg betydelsefulla positiva samband mellan 

elevinriktade insatser mot övervikt/fetma och antal år inom nuvarande arbetsplats och ålder.  

En annan deltagare som upplevde en viss osäkerhet i arbetet med överviktiga barn beskrev det 

så här: 

  

“cos I’ve had kids myself so you generally know what’s healthy . . . but still winging it a little 

bit” (Turner et al., 2016, s. 309) 

 

En studie av Quelly (2017) visade att många skolsköterskor hade många års erfarenhet inom 

andra sjuksköterskespecialiteter. Skolsköterskor med lång erfarenhet som sjuksköterska var 

mer benägna att aktivt arbeta med övervikt/fetma (Quelly, 2014). Därmed ansågs lång 

erfarenhet vara en kraftfull källa till att nå högre grad av självförtroende. I Quelly (2017) sågs 

däremot endast en svag positiv koppling mellan antal år av erfarenhet som skolsköterska och 

delaktighet i kampen mot övervikt/fetma. En möjlig förklaring till denna upptäckt kunde vara 

väsentliga skillnader i skolsköterskors arbetsbeskrivning, där vissa bestod av massiva BMI 

screeningar i många skolor, vilket kunde klargöra detta oväntade resultat. 

 

4.1.3 Skolsköterskans oro för barnet 
 

Skolsköterskorna var oroade över ungdomarnas emotionella reaktioner och var speciellt rädda 

för att provocera fram en ätstörning, vilket påverkade deras självförtroende. På ett sätt kände 

sig skolsköterskorna fångade i ett svårt dilemma bestående av en vilja att förhindra övervikt 

och dess negativa konsekvenser samt rädslan att skada de sårbara ungdomarna (Helseth et al., 

2017).  
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Många skolsköterskor kände oro för att vissa insatser i arbetet mot övervikt kunde strida mot 

både barnens och familjernas integritet och potentiellt ”märka” ett barn med en negativ 

viktrelaterad term. Vissa skolsköterskor tvekade att implementera viktminskningsprogram på 

grund av en rädsla för att barnen skulle bli stigmatiserade och i vissa fall också minskade 

barnens möjligheter att delta i programmet för att på så sätt skydda barnet (Schroeder & 

Smaldone, 2017).  Det framkom att skolsköterskor ofta kände en oro för att ”peka ut” ett barn 

i en klass genom sina insatser och att det potentiellt skulle skapa ytterligare press på barnet. 

Därför ansågs istället, att utbildning för elever avseende övervikt/fetma, skulle hållas på 

klassrumsnivå och inte riktas mot enskilda individer (Schroeder & Smaldone, 2017).  

 

Att bli klassad som överviktig eller fet ansågs vara ett känsligt ämne särskilt när det rörde 

ungdomar (Helseth et al., 2017). Ungdomar är sårbara eftersom de befinner sig i en 

utvecklingsfas där utseendet är viktigt och där de kämpar med att forma sin identitet. Om en 

skolsköterska, under ett samtal med en ung flicka, skulle nämna att hon var överviktig eller 

hade fetma, så skulle det enda den flickan mindes av det samtalet vara: ”Skolsköterskan sa att 

jag var fet”.  

 

”……of course we want to prevent an negative development, so that´s why we start early. But 

how do you communicate with the young person and with parents without them perceiving it as 

´you are fat´ or ´your child is fat´?” (Helseth et al., 2017, s. 4720) 

 

4.2 Samverkan med barn och familjer 

 

För att främja hälsa hos överviktiga barn, är det viktigt att stoppa viktökningen. Detta kräver 

föräldrars medverkan och medvetenhet i deras barns hälsostatus och livsstilsförändringar, vilket 

skolsköterskor ofta upplever som en utmaning. Vissa svårigheter kunde uppstå då föräldrar, 

barn och skolsköterska hade olika uppfattningar om barnets vikt. Barnens hemmiljö, 

socioekonomisk status, hemmets kost- och fysiska aktivitetsvanor var aspekter som lyftes fram. 

Dessa faktorer påverkade barnet och familjerna vilket därmed också påverkade skolsköterskans 

arbete (Thorstensson et al., 2018). 
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4.2.1 Barnets bakgrund och hemmiljö 
  

Det framkom att skolsköterskor ansåg att ett barns kulturella och/eller socioekonomiska 

bakgrund påverkade kosthållning samt fysiska aktivitetsvanor och därmed effektiviteten av ett 

viktminskningsprogram (Schroeder & Smaldone, 2017; Schäfer-Elinder et al., 2018). Många 

av barnen var stillasittande större delen av dagen och hade lätt tillgång till mat samt dryck av 

dålig kvalitet. I kontrast till detta fanns inte alltid sportsliga faciliteter lätt tillgängliga till en låg 

kostnad (Höstgaard-Bonde et al., 2014). Den socioekonomiska nivåns betydelse hos 

skolpopulationen påvisades även av Quelly (2017).  Skolsköterskor som arbetade på 

socioekonomiskt svagare skolor, genomförde fler elevinriktade insatser gällande övervikt och 

fetma, än skolsköterskor som arbetade på socioekonomiskt starkare skolor. En förklaring till 

detta kan vara att det fanns ett större behov av insatser eftersom socioekonomiskt svaga 

populationer ofta inkluderar en högre procent av ras/etniska minoriteter och båda dessa har en 

ökad utbredning av barnfetma. Skolsköterskor på skolor med lägre socioekonomisk status 

behövde troligtvis vara mer aktivt engagerade i elevinriktad COP än skolsköterskor som 

arbetade på välbärgade skolor där tillgången till andra vårdgivare kanske var mer tillgänglig 

(Quelly, 2017 & Schäfer-Elinder et al., 2018). 

 

Hemmiljön identifierades som en nyckelfaktor när det gällde det förebyggande arbetet mot 

övervikt och fetma, enligt Schäfer - Elinder et al. (2018). Skolmiljön i Sverige, sett till 

internationella normer, ansågs vara hälsofrämjande då alla barn erbjöds fri skolmat av god 

kvalitet och aktivitet utomhus under skoldagen var oftast schemalagt. I hemmet hade 

föräldrarna ansvaret för kosten och den fysiska aktiviteten avseende tillgänglighet och 

regelbundenhet: Interventioner i syfte att förebygga övervikt/fetma gav bättre effekt om 

föräldrarna var involverade. När det gällde föräldrametoder för att främja den fysiska 

aktiviteten var logistisk support förknippat med en ökad aktivitet hos barnen. Avsaknad av 

föräldrasamarbete och negativ interaktion mellan föräldrar och barn kunde ses som ett hinder 

på vägen mot ett hälsosammare beteende (Schäfer - Elinder et al., 2018). Även om föräldrar 

och barn ville göra en beteendeförändring för att motverka övervikt/fetma upptäckte 

skolsköterskorna att många familjer hade svårt för att göra de nödvändiga förändringar som 

krävdes (Höstgaard – Bonde et al., 2014).  

 

Det var vanligt att skolsköterskorna använde BMI för att avgöra om barnet var överviktigt och 

den bedömningen kunde sedan leda till föräldrakontakt när övervikt/fetma noterats. I samband 



18 

 

med denna kontakt rekommenderades eventuellt föräldrarna om att de skulle vända sig till 

hälso- och sjukvården för viktproblematiken. Däremot rapporterade de flesta av 

skolsköterskorna att de aldrig eller sällan erbjöd rådgivning till en förälder till ett överviktigt 

barn och en förklaring till det kunde vara utmaningen i att engagera föräldrar i känsliga 

diskussioner om ett barns vikt (Quelly, 2014).  Att en diskussion om ett barns övervikt med 

föräldrar var känsligt och emotionellt laddat belystes även Torstensson et al., (2018). 

 

4.2.2 Föräldrarnas uppfattning om barnets vikt  
 

För att skolbaserade överviktsprogram ska vara framgångsrika, behöver föräldrar ha en bra 

uppfattning om deras barns vikt. Om inte föräldrar hade förmågan att bedöma sitt barns vikt, 

kanske de inte var villiga eller motiverade att göra de förändringar i barnets närmiljö som 

behövdes för att främja en hälsosam vikt. Underskattning av vikten var vanligt enligt Black et 

al. (2015). Deras studie beskrev att 31 procent av föräldrarna underskattade vikten och en 

procent överskattade den. Föräldrar underskattade vikten oftare om barnet var; svart, kom från 

sydostasien, var pojke eller hade gått längre i skolan. Föräldrar från bättre sociala områden 

underskattade inte vikten lika ofta. I en annan studie av Hernandez, Reesor och Kabiri (2017) 

underskattade mammorna vikten med 27 procent och överskattade den med 9 procent. Även 

här visades att vikten underskattades oftare om barnet var pojke.  Det fanns även ett samband 

mellan mammors eget ökande BMI och oro över sitt barns vikt. Dessa mammor underskattade 

inte vikten lika ofta.  

 

Höstgaard - Bonde et al. (2014) rapporterade i sin studie att skolsköterskorna upplevde en 

svårighet när de upptäckt övervikt hos ett barn, men där varken föräldrar eller barn såg det som 

ett problem. Då ville inte skolsköterskorna lyfta fram problemet med övervikt, men å andra 

sidan så kände skolsköterskan att hon svek barnet om hon inte informerade om övervikten och 

då med risken för utveckling av fetma som en följd av detta. De allra flesta av skolsköterskorna 

beskrev hur de flera gånger hamnat i situationer där antingen föräldrarna eller barnet tackade 

nej och avböjde inbjudan till MI - samtal eller var motvilliga att konfrontera problemet under 

ett samtal. Skolsköterskan respekterade det enskilda barnet och dess föräldrar som inte såg 

övervikten som ett problem och därför inte var beredda att agera. Denna del av MI-samtal, det 

vill säga, respektera barnets och föräldrarnas val, upplevdes ofta som en fördel av 

skolsköterskorna. Då vilade ansvaret på familjen, det var de som måste åstadkomma en 

förändring och det kunde inte skolsköterskan göra åt dem (Höstgaard - Bonde et al., 2014). 
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4.2.3 Föräldrar och barns motivation till förändring 
 

En annan utmaning som skolsköterskorna upplevde var när föräldrarna inte var motiverade eller 

engagerade i att göra några förändringar. Detta gjorde att skolsköterskorna kände att de hade 

misslyckats och väckte frågan om de hade kunnat göra på något annat sätt (Thorstensson et al 

2018). Turner et al. (2016) visade i sin studie att denna brist på engagemang ansågs bero på ett 

antal faktorer som till exempelvis att föräldrarna var överviktiga själva, andra problem inom 

familjen som överskuggade barnets viktproblem eller att barnet var så litet ännu:   

 

“the obesity isn’t such a problem then, they’re not getting teased . . . a lot of them are quite 

cute . . . a bit of puppy fat . . . it’s when they get to eight or nine when it all changes” (Turner 

et al., 2016, s. 308).  

 

Skolsköterskor som använde sig av motiverande samtal i mötet med överviktiga barn och deras 

föräldrar såg också olika utmaningar och svårigheter (Turner et al., 2016). I en annan studie 

sågs att skolsköterskor upplevde det viktigt att lyssna på både barnet och föräldrarna, för att få 

deras bild av situationen. Målet var att ha en konversation som kunde stärka barnets välmående 

och hälsa och motivera dem till en hälsosammare livsstil. Viktigt att det blev ett motiverande 

samtal med respekt för att guida till förändringar (Thorstensson et al., 2018).  

 

I olika studier (Kubik & Lee, 2014; Schroeder & Smaldone, 2017) framkom skillnader i 

föräldrars respons till skolbaserade viktminskningsprogram erbjudet av skolsköterskor. Kubik 

och Lee (2014) kom fram till att i synnerhet minoritetsföräldrar, föräldrar som var oroade för 

sitt barns vikt och de som var föräldrar till flickor var mer positiva till att delta. Schroeder och 

Smaldone (2017) såg däremot att föräldrars uppmuntran och stöd till skolsköterskorna i deras 

arbete med att implementera viktminskningsprogram som till exempel HOP varierade. En 

skolsköterska beskrev att 30 procent av föräldrarna var arga, 40 procent var mottagliga och de 

andra 40 procenten brydde sig inte. Skolsköterskor ansåg att barnets övervikt inte bara var en 

utmaning för barnet utan även för föräldrarna. Vissa föräldrar trodde inte på sin egen förmåga 

att hjälpa sitt barn och skolsköterskorna upplevde att de behövde stötta både barn och föräldrar. 

De beskrev ofta vikten av att samarbeta med föräldrarna. När det fanns ett samarbete upplevdes 

det som möjligt att stötta till en hälsosammare livsstil i vardagen. Skolsköterskorna upplevde 

också att det var känslomässigt laddat att prata om övervikt med barnet och föräldrarna. Det 

krävdes en lyhördhet då det var nära till missuppfattningar, ilska eller ledsnad (Thorstensson et 
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al., 2018). Ytterligare en komplex situation som beskrevs var när barnet och föräldrarna befann 

sig på olika nivåer, när det gällde upplevelsen av själva viktproblemet och motivationen till 

beteendeförändring. Barnet var olyckligt för att det var överviktigt medan föräldrarna inte såg 

det som ett problem och inte heller hade viljan att göra en förändring för att komma tillrätta 

med problemet (Höstgaard – Bonde et al., 2014). 

 

4.3 Organisatoriska förhållanden 

  

Faktorer kopplade till organisationen som; samarbetet med övrig skolpersonal och 

riktlinjer/policys och arbetsbelastning/tidsbrist påverkade skolsköterskans arbete och därmed 

också arbetet med överviktiga barn. 

 

4.3.1 Samarbetet med övrig skolpersonal 

 

En aspekt som lyftes fram var vikten av samarbete med övrig skolpersonal, när det gällde 

arbetet mot övervikt och när ett program mot övervikt skulle implementeras. Schroeder och 

Smaldone (2017) rapporterade att rektorer ibland pressade skolsköterskor till att inte 

implementera överviktsprogram som till exempel HOP i syfte att undvika risken att uppröra 

föräldrar. I motsats till detta beskrevs hur andra rektorer underlättade för skolsköterskorna 

genom att till exempel informera lärare om att under en period inte skicka elever till 

skolsköterskan och på så sätt minska antalet elevbesök. 

 

Enligt Tucker och Lanningham - Foster (2015) kunde skolbaserade överviktsprogram som 

använde nytänkande resurser, som att lära sig förändring, vara effektiva strategier för att nå 

fram till barn och familjer i kampen mot övervikt och fetma. Skolans administrativa personal, 

lärare och skolsköterskor samarbetade med studenter inom hälsa, och studenter inom 

beteendevetande för att införa ett hälsotänkande i skolans läroplan. Detta genomfördes genom 

att bygga på existerande basstruktur som lunchtider, raster och idrottslektioner (Tucker & 

Lanningham-Foster, 2015). Elever med kraftig övervikt och fetma kämpade ofta med fysiska 

begränsningar som till exempel att gå i trappor och psykosociala hinder som att bli retad för sin 

vikt. Detta var viktigt att skolpersonal var medvetna om. Här spelade skolsköterskan en viktig 

roll genom att vara en länk mellan skolans system och hälsovården (Baker - Powell, Keehner – 

Engelke & Swanson, 2018b). Den allmänna uppfattningen var att skolsköterskor skulle vara 
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inblandade i uppföljning av övervikt och fetma hos ungdomar. Trots det kände de sig ensamma 

och ansvaret upplevdes betungande. Skolsköterskorna uttryckte också ett behov av mer ”back 

up” av kollegor och ledning (Helseth et al., 2017). 

 

4.3.2 Brister gällande riktlinjer och rutiner 
 

Nationella riktlinjer angående övervikt och fetma i barndomen har utvecklats i många länder 

för att översätta vetenskaplig kunskap till praktisk (Helseth et al., 2017). Turner et al. (2016) 

beskrev i sin engelska studie att de deltagande skolsköterskorna saknade riktlinjer för övervikt 

inom skolhälsovården. De fick ofta lita till sin professionella bedömning när de avgjorde vilka 

insatser som skulle göras. Deltagarna upplevde även brist på stöd i de fall barn med övervikt 

remitterades vidare. De var också osäkra på gällande rutiner vid remittering och det var oklart 

vilken vård som de andra instanserna, som barnen remitterades till, kunde erbjuda (Turner et 

al., 2016). Vidare beskrev Helseth et al. (2017) att skolsköterskorna också upplevde att det 

fanns få möjligheter till vidare remittering när behov fanns. Skolsköterskorna var inte heller 

nöjda med den återkoppling de fick efter att de remitterat elever, vilket resulterade i att de inte 

visste vad som hände med barnet och de lärde sig inget av erfarenheten. Detta ledde till att 

arbetet blev inkonsekvent och ofta baserades på individuella bedömningar (Turner et al., 2016). 

 

Även om det i studien av Turner et al. (2016) framkom att skolsköterskorna upplevde bristen 

på tydliga riktlinjer som försvårande i arbetet med överviktiga barn, visade Helseth et al. (2017) 

att skolsköterskorna i Norge också upplevde hinder vid implementeringen av de nya nationella 

riktlinjerna som infördes 2010. Här upplevde skolsköterskorna att riktlinjerna var direkt 

utformade av myndigheter och de blev inte inblandade i beslut om när och hur 

implementeringen skulle gå till. Många av skolsköterskorna upplevde riktlinjerna som för 

omfattande och krävande och ledde till stora förändringar i deras dagliga arbete. Införandet av 

de nya riktlinjerna skapade ett litet uppror i Norge och ledde till en bojkott av riktlinjerna, de 

första följande åren och enligt de i studien deltagande skolsköterskorna, var största anledningen 

till detta att de kände sig överbelastade, saknade resurser och extra resurser var inget som ingick 

i riktlinjerna (Helseth et al., 2017).  

 

Att mäta längd och vikt samt erbjuda uppföljning på ca 20 procent av ungdomarna som var 

överviktiga ansågs extremt tidskrävande (Helseth et al., 2017). Häkkänen, Ketola och 

Laatikainen (2018) visade däremot i sin finska studie att det fanns en lucka mellan nationella 
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riktlinjer (current care guidelines), den verkliga screeningen och behandlingen. De 

obligatoriska hälsosamtalen genomfördes väl och skolsköterskorna identifierade 

övervikt/fetma bra, men det ställdes sällan en diagnos. Dessutom skiljde sig behandlingen från 

riktlinjerna genom uteblivna kostplaner och träningsplaner, bland annat.  

 

4.3.3 Hög arbetsbelastning och tidsbrist 

 

De flesta skolsköterskor upplevde att hög arbetsbelastning och tidsbrist var ett stort hinder för 

att engagera sig i det preventiva arbetet mot övervikt och fetma (Baker - Powell, Keehner -  

Engelke & Neil, 2018a; Quelly, 2014). Större delen av arbetstiden gick åt till andra 

arbetsuppgifter som vaccinationer, oanmälda besök och administration. Skolsköterskor med 

färre antal elever som de ansvarade för, noterade en lättare arbetsbelastning, vilket underlättade 

implementeringen av överviktsprogram medan vissa fick göra särskilda ansträngningar för att 

kunna få in det i deras redan fulla kalendrar (Schroeder & Smaldone, 2017). Quelly (2017) såg 

i sin studie motsatsen till detta; när antalet elever som behövde erbjudas hjälp ökade, så utövade 

skolsköterskorna mer elevinriktade insatser mot övervikt/fetma. En möjlig förklaring till detta 

kan vara väsentliga skillnader i skolsköterskornas arbetsbeskrivning. 

 

Övervikt beskrevs generellt som ett utmanande ämne, men trots det var uppfattningen att det 

inte var särskilt svårt att angripa så länge skolsköterskorna fick den tid och de resurser som 

krävdes för att bygga en relation med ungdomarna och deras föräldrar (Helseth et al., 2017). 

Skolsköterskornas förmåga att stötta barn med övervikt ansågs också vara begränsad kopplat 

till reducerad personalstyrka och minskad rekrytering av ersättare vid exempelvis vid olika 

typer av frånvaro som sjukdom, ledighet och personal som är frånvarande med andra åtaganden 

(Turner et al.,2016). 

 

Vissa skolsköterskor anpassade viktminskningsprogrammen för att möta behovet på deras 

skolor trots hög arbetsbelastning och tidsbrist (Schroeder & Smaldone, 2017). Miller-Lovell, 

(2018) såg i sin studie att det, med små resurser, gick att ändra ett stort antal elevers hälsovanor 

utan att bli en allt för stor belastning på skolsköterskan eller lärare. Ett annat exempel som lyftes 

fram var en skolsköterska med högt elevantal som valde att ha möten med elever i grupper om 

tre istället för individuella möten för att effektivisera och öka antalet elever som kunde delta i 

programmet. Andra skolsköterskor som inte hade möjlighet att implementera hela program 

gjorde insatser för att säkerställa att barnen erhöll fysisk aktivitet eller utbildning i näringslära 
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på annat sätt, till exempel vid oplanerade besök. En skolsköterska beskrev ett samarbete med 

lokala sjuksköterskestudenter, vilka hjälpte till att implementera viktminskningsprogram på 

klassrumsnivå, vilket föll väl ut och ansågs vara genomförbart (Schroeder & Smaldone, 2017). 

 

5 Diskussion 

 

5.1 Sammanfattning av resultat 
 

Denna studie syftar till att skapa förståelse över faktorer som påverkar skolsköterskans arbete 

med barn som har övervikt eller fetma och i resultatet framstod skolsköterskans självförtroende 

i yrkesrollen som en viktig påverkande faktor. Utbildning och kompetens inom 

övervikt/fetmaprevention,  den personliga bakgrunden och oro för barnet sågs ha betydelse och 

påverkade arbetet. En annan aspekt som framkom var vikten av samverkan med barn och 

föräldrar vilket hade avgörande betydelse för att nå framgång i arbetet. Barnets bakgrund och 

hemmiljö, föräldrarnas uppfattning om barnets vikt och föräldrar och barns motivation till 

förändring visades påverka detta samspel. Slutligen sågs också organisatoriska förhållanden 

påverka skolsköterskans arbete och aspekter som samarbetet med övrig skolpersonal, brister i 

riktlinjer/rutiner och hög arbetsbelastning/tidsbrist var av betydelse. 

 

5.2 Resultatdiskussion 
 

Att vara överviktig och då speciellt lida av fetma beskrivs ofta som ett komplext problem och 

är därför utmanande för skolsköterskorna att närma sig (Helseth et al., 2017). Trots det är skolan 

en idealisk plats att lära barn olika sätt att förebygga och behandla övervikt och fetma eftersom 

de tillbringar många timmar per dag i skolan (Schäfer - Elinder et al., 2018).  Detta stöds av 

Baker - Powell et al. (2018a) som skriver att skolsköterskan är i en unik position att träffa elever 

regelbundet och kan bedöma elever i en naturlig miljö. Annan vårdpersonal har inte dessa 

möjligheter utan det blir ofta korta möten. 

 

5.2.1 Skolsköterskans självförtroende i yrkesrollen 
 

Resultatet belyser att skolsköterskans självförtroende i arbetet med överviktiga barn är viktigt 

och påverkas av olika faktorer (Quelly, 2014). Att självförtroendet är viktigt tillstyrks också av 
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Eriksson (2018) som menar att vårdaren måste känna tillit till sig själv och ha sina egna 

grundbehov tillfredsställda för att god vård och omsorg ska kunna ges. Utbildning och 

kompetens inom övervikt - och fetmaprevention var en återkommande faktor som hade stor 

inverkan på självförtroendet. De skolsköterskor som hade högre grad av utbildning och även 

fått extra utbildning i arbete mot övervikt, deltog oftare i insatser rörande övervikt och fetma 

(Quelly, 2017). Helseth et al. (2017) visade att brist på utbildning gav dåligt självförtroende 

vilket skapade osäkerhet och en upplevelse av för mycket ansvar och bristande kompetens.  

Enligt Socialstyrelsen (2016) kan skolsköterskan främja goda matvanor och fysisk aktivitet 

genom att samtala med alla elever utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt, helst vid varje 

ordinarie hälsobesök. Tidigare forskning påvisar, för att kunna göra detta, behöver 

skolsköterskan kunskap i samtalsteknik, hälsopedagogik och beteendeteknik som till exempel 

motiverande samtal och vad det innebär att ha ett hälsofrämjande förhållningssätt. Dessutom 

behövs specifik kompetens kring matvanor och fysisk aktivitet (Höstgaard – Bonde et al., 2014; 

Miller – Lovell, 2017; Schroeder & Smaldone, 2017; Schäfer – Elinder et al., 2018; 

Thorstensson et al., 2018). Med stöd av detta och det resultat denna studie visar behövs, enligt 

författarna, mer utbildning för att stärka skolsköterskornas självförtroende och därigenom skapa 

en större säkerhet i arbetet som i sin tur leder till en kvalitetssäkrare omsorg.  

 

En annan faktor som identifierades och som sågs påverka skolsköterskans självförtroende var 

den personliga bakgrunden, till exempel, antal år inom samma arbetsplats, ålder, egen 

erfarenhet av barn, arbetslivserfarenhet (som inte berörde övervikt och fetmaprevention) lyftes 

fram (Quelly, 2014; Quelly, 2015; Quelly, 2017; Schroeder & Smaldone, 2017; Turner et al., 

2016). Eriksson (2018) beskriver att en vårdare behöver stor entusiasm, hängivenhet och 

arbetsglädje vilket kan uppnås då personen utför något som den själv tror på och anser vara 

viktigt. Om detta inte uppfylls och personen inte själv vill, kan ingen person, oavsett vad det 

handlar om, utföra ett arbete med hängivenhet och glädje. Det menar författarna kan förklara 

varför det är viktigt att belysa att den personliga bakgrunden är av betydelse i detta sammanhang 

då dessa faktorer formar skolsköterskan och påverkar arbetet. 

  

I resultatet framkom även att flera skolsköterskor lyfte att de upplevde en oro för barnet vilket 

innebar en rädsla för att barnet potentiellt skulle kunna ta skada av insatserna mot övervikten. 

De upplevde sig fångade i ett svårt dilemma där viljan var att motarbeta övervikt, men med en 

rädsla att skada de sårbara ungdomarna (Helseth et al., 2017; Schroeder & Smaldone, 2017). 

Detta kan knytas an till att barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder 
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som rör barnet. Vad som är barnets bästa måste bedömas i varje enskilt fall och där beaktande 

av barnets egen åsikt och erfarenhet sker (Socialstyrelsen, 2016). En studie visade att istället 

för individuella insatser, skulle utbildning för elever avseende övervikt/fetma hållas på 

klassrumsnivå (Schäfer - Elinder et al., 2018). Det kan, enligt författarna, vara ett sätt att 

undvika att peka ut enskilda elever och på så vis minska risken för stigmatisering. Detta 

arbetssätt kan också vara mer effektivt och få bättre acceptans hos föräldrar/elever, vilket stöds 

av Schroeder och Smaldone (2017) som skriver att skolsköterskor som utförde näringslära och 

fysisk aktivitetsutbildning på klassrumsnivå noterade att elever/ föräldrar var mer mottagliga 

än de var vid individuell rådgivning.  

 

Rädslan för att barnet skulle kunna ta skada av skolsköterskornas insatser påverkar, och kan 

enligt författarna, leda till osäkerhet i arbetet. Detta stöds av tidigare forskning som visar att när 

det gäller barn med övervikt/fetma finns också många psykologiska faktorer att ta i beaktande 

som till exempel sämre självförtroende, risk för depression, oro/ångest och ökade 

självmordstankar (Beck, 2016; Garmy et al., 2007; Hampl & Campbell, 2015; Robinson, 2006; 

Thorstensson et al, 2018). För att övervinna osäkerheten behövs även här utbildning och väl 

utarbetade rutiner att luta sig mot så att skolsköterskorna känner sig trygga och säkra på att 

deras insatser är för barnets bästa och att de inte tar skada. 

 

5.2.2 Samverkan med barn och familjer 
 

Skolsköterskor ska enligt nationella riktlinjer för skolhälsovården, arbeta aktivt för att främja 

hälsa i samarbete med föräldrar eller vårdnadshavare (Schäfer – Elinder et al., 2018 & 

Socialstyrelsen, 2016). I denna studie framkom att barnets bakgrund och hemmiljö visade sig 

ha betydelse och påverkade skolsköterskan i arbetet. Enligt Schäfer - Elinder et al. (2018) var 

skolmiljön i Sverige hälsofrämjande utifrån internationella normer och därför sågs hemmiljön 

vara en nyckelfaktor i det förebyggande arbetet och god samverkan med familjen var väsentlig. 

Olika studier i resultatet påvisade betydelsen av barnets socioekonomiska bakgrund (Quelly, 

2017; Schroeder & Smaldone, 2017; Schäfer-Elinder et al., 2018). Det framkom att 

kosthållningen påverkades och skolor med lägre socioekonomiskt status krävde mer insatser 

från skolsköterskan (Quelly, 2017). Detta kan tolkas som att det finns ojämlika förutsättningar 

för hälsa, och därmed behöver familjer med lägre socioekonomisk status, få extra stöd i att 

kunna uppnå hälsosamma levnadsvanor.  
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Resultatet visade även att avsaknad av föräldrasamarbete kunde ses som ett hinder på vägen 

mot ett hälsosammare beteende medan insatser i syfte att förebygga övervikt/fetma gav bättre 

effekt om föräldrarna var involverade (Schäfer-Elinder et al. 2018). Rikshandboken i 

Barnhälsovård (2018) beskriver att levnadsvanor etableras tidigt i livet och föräldrar har stort 

inflytande över barnets utvecklande av mat- och rörelsevanor. I hemmet har föräldrarna 

ansvaret för kosten och den fysiska aktiviteten avseende tillgänglighet och regelbundenhet. 

Detta belyses också i tidigare forskning, där det framkommer att även om föräldrar har sitt barns 

bästa i fokus är de inte alltid medvetna om betydelsen av sitt eget beteende, när det gäller kost 

och aktivitetsvanor, och hur det kan påverka barnen (Herbenick et al., 2018). Samspelet mellan 

barnet och föräldrarna spelar en viktig roll och familjer har olika förutsättningar och möjligheter 

till att ge barnen en bra uppväxt. Det är av grundläggande betydelse att hela familjen och även 

andra betydelsefulla personer involveras i barnets viktarbete. Hälsa är inget statiskt tillstånd, 

menar Eriksson (2018), utan är en rörelse där många faktorer samspelar. Hälsa finns alltid inom 

människan och som trots lidande samt obehag består. Denna bärande kraft behöver främjas för 

att motverka ohälsa, vilket kan uppstå av olika hälsohinder som kan finnas inom människan 

själv eller i omvärlden. 

 

En annan aspekt som lyftes i resultatet till denna studie visade att barnets och föräldrarnas 

motivation till förändring var viktigt. I fall där motivation till förändring saknades kunde detta 

enligt Turner et al. (2016) förklaras med ett antal påverkande faktorer som till exempel att 

föräldrarna var överviktiga själva eller att det fanns andra problem inom familjen som 

överskuggade barnets viktproblem. Detta stöds av Herbenick et al. (2018) som beskriver att 

föräldrarnas livsstil är viktig i detta sammanhang eftersom barnens matvanor och 

aktivitetsvanor påverkas direkt av detta. Omotiverade föräldrar eller barn kan, enligt författarna, 

tolkas vara en utmaning för skolsköterskan och påverka arbetet. För att främja motivationen 

kan skolsköterskan därför arbeta utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt. Eriksson (2018) 

menar att vårdande betyder att gå bredvid och visa vägen framåt utan att bestämma takt och vad 

som är mål. Detta innebär, enligt Rikshandboken i Barnhälsovård (2018) att familjens 

psykosociala resurser understöds, till exempel stärka självkänslan, skapa känsla av kontroll och 

förmåga att hantera olika sammanhang samt att stärka familjens tilltro till sina egna möjligheter 

till ett bra liv, trots svårigheter som uppkommer. Vidare beskrivs ett gott bemötande hjälpa till 

att öka förälderns förmåga samt motivation till att göra viktiga förändringar när det gäller 

beteende och livsstil.  
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För att nå framgång när det gäller skolbaserade överviktsprogram behöver föräldrar ha en bra 

uppfattning om barnets vikt. Ett dilemma som skolsköterskorna i denna studie kunde ställas 

inför och som framkom i resultatet var när samsyn inte nåddes utan skolsköterskor, barn och 

föräldrar hade olika uppfattningar över om vikten var ett problem eller inte (Black et al., 2015; 

Höstgaard-Bonde et al., 2014 & Quelly, 2014). I detta sammanhang sågs den socioekonomiska 

bakgrunden ha inverkan och föräldrar från starkare sociala områden hade en bättre 

viktuppfattning och underskattade inte vikten lika ofta som de från socialt svagare områden 

(Black et al., 2015 & Hernandez et al., 2017). Föräldrarnas uppfattning om barnets vikt är av 

stor betydelse för att kunna främja en hälsosam viktutveckling. Många föräldrar ser inte en 

tillväxtökning, och här kan skolsköterskorna hamna i ett dilemma där de, med sin 

expertkunskap och där deras främsta uppdrag är att främja hälsa, vet att barnet behöver 

stöd/insatser, men där föräldrarna inte ser samma problem (Rikshandboken i Barnhälsovård 

(2018). Denna studie visade att, om föräldrar saknade förmågan att bedöma sitt barns vikt, fanns 

inte viljan att göra de förändringar i barnets närmiljö som behövdes för att främja en hälsosam 

vikt (Black et al. 2015). Detta går att förstå genom att relatera till Eriksson (2018) som i sin 

teori skriver att vårdande betyder att skapa en känsla av att vara under utveckling i syfte att 

förändra. Människan “är” hälsa och detta kan inte kan ges till någon annan, men vårdare och 

medmänniskor kan skapa förutsättningar för hälsa (Eriksson, 2018). Här behöver alltså 

skolsköterskan ta ett steg tillbaka och samtidigt som de värnar om familjens autonomitet också 

lita till sin profession, menar författarna.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att fokus behöver riktas mot familjen och med tyngdpunkt på 

föräldrastöd. Det är även viktigt att hela familjen engageras i barnets viktarbete för att kunna 

hålla sunda levnadsvanor. Detta stöds av tidigare forskning som visar att olika skolbaserade 

program blir mer framgångsrika när hela familjen engageras (Höstgaard - Bonde et al., 2014; 

Miller – Lovell, 2017; Rikshandboken i Barnhälsovård, 2018; Schroeder & Smaldone, 2017; 

Schäfer - Elinder et al., 2018). Det är därför av värde, enligt författarna, att föräldrar erbjuds 

stöd samt utbildning, och det är rimligt att anta att om detta behov tillgodoses skulle det 

sannolikt ge ett flertal positiva effekter. Förutom tryggare föräldrar skulle även skolsköterskans 

upplevelser i arbetet och barnens välmående påverkas i positiv riktning. 
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5.2.3 Organisatoriska förhållanden 
 

Organisatoriska faktorer visade sig ha betydelse och påverkade skolsköterskans arbete gällande 

barn med övervikt och fetma. Samarbetet med övrig skolpersonal var en sådan faktor som 

lyftes fram i resultatet. För att nå framgång är samarbete viktigt och en viktig förutsättning är 

då samverkan enligt Schäfer-Elinder et al. (2018). Projektet “En frisk skolstart-plus”, har 

utformats för att integreras fullt ut i de vanliga skolrutinerna, vilket kan göra det mycket hållbart 

om det nödvändiga stödet från skolans ledning kan säkras (Schäfer-Elinder et al., 2018). I 

resultatet beskrev skolsköterskor att de upplevde det positivt när de kände stöd av rektorer och 

övrig skolpersonal och tvärtom negativt när de kände att det inte fanns ett samarbete (Baker-

Powell et al., 2018a). Schroeder och Smaldone (2017) belyste att rektorer ibland motarbetade 

skolsköterskorna medan andra istället underlättade för dem. Även Socialstyrelsen (2016) 

belyser vikten av samarbete med övrig skolpersonal. Arbete med elevhälsa förutsätter en hög 

grad av samverkan mellan elevhälsans personal och övrig personal i skolan. Om det i samband 

med hälsosamtal skulle framkomma upplevda hinder i vissa ämnen, som till exempel idrott, så 

är det viktigt att skolsköterskan kan hjälpa till att undanröja dessa hinder, genom att diskutera 

med ämneslärare eller rektor. Med stöd av vad som framkommit anser författarna att ett bra 

samarbete har stor betydelse för skolsköterskans arbete och därmed upplevelsen.   

 

Denna studie visade att skolsköterskorna ofta upplevde att det fanns brister i riktlinjer och 

rutiner för övervikt/fetma inom skolhälsovården. De fick ofta lita till sin professionella 

bedömning när de avgjorde vilka insatser som skulle göras (Turner et al., 2016).  Detta kan 

kopplas till att det för närvarande råder brist på samförstånd över hela världen om vilka 

strategier som sannolikt är mest effektiva för att förhindra barnfetma. Commission on Ending 

Childhood Obesity (ECHO) bildades 2014 av WHO för att påskynda framsteg och åtgärda 

brister i fetmaprevention hos spädbarn, barn och ungdomar. Kommissionen har fått i uppdrag 

att samla råd från experter runt om i världen och ta fram rekommendationer om hur man ska 

hantera den nuvarande krisen. Ingen enskild disciplin kan utgöra grunden för en strategi för att 

bekämpa barnfetma (WHO, 2019). Socialstyrelsen (2016) belyser att elevhälsans huvuduppgift 

är att arbeta hälsofrämjande för att stödja elevers utveckling mot sina utbildningsmål, och 

tidigare forskning visar att skolsköterskan spelar en väsentlig roll, utifrån sin idealiska position, 

att initiera eller medverka till arbete med att identifiera och förebygga barnfetma (Hampl & 

Campbell, 2015; Thorstensson et al., 2018). Förenta Nationernas (FN) konvention om barnets 

rättigheter, barnkonventionen, är vägledande för arbetet inom elevhälsan och huvudprinciperna 
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har skrivits in i skollagen. Elevhälsans arbete ska liksom andra verksamheter som riktar sig till 

barn och unga präglas av ett barnperspektiv (Socialstyrelsen, 2016). Trots dessa lagar och 

vägledningar är det vetenskapliga underlaget för hälsoundersökningar och metoder som 

används inom skolhälsovården svagt och evidensbaserade program saknas (Socialstyrelsen, 

2012). Avsaknaden av en nationell vetenskaplig metod/program stöds också av Höstgaard-

Bonde et al. (2014). Det svenska projektet “En frisk skolstart plus” förväntas, om det faller väl 

ut, att fylla denna kunskapslucka gällande evidensbaserat arbete inom elevhälsans medicinska 

insats (EMI) i syfte att främja hälsorelaterade beteenden samt förebygga övervikt och fetma hos 

barn (Schäfer – Elinder et al., 2018). Med stöd av vad som framkommit saknas idag ett 

nationellt program mot övervikt och fetma, därför är det av stort värde att ett sådant utarbetas. 

 

Resultatet belyste också att skolsköterskorna upplevde oklarheter kring remittering av barn med 

övervikt eller fetma. De kände sig osäkra på gällande rutiner och möjligheter att remittera, och 

önskade därför en utveckling av klara riktlinjer för arbetet med övervikt och fetma i 

skolhälsovården (Turner et al., 2017 & Helseth et al., 2017) Detta resultat kan relateras till Barn 

Obesitas Register i Sverige (BORIS, 2017) som beskriver att det fortfarande finns områden där 

sjukvården inte räcker till. Flera barnkliniker tar inte emot barn med fetma medan andra kliniker 

är mycket restriktiva och erbjuder en sjukdomskontroll, men ingen behandling. I vissa regioner 

måste en patient ha fetma av allvarlig grad för att tas emot vilket går helt emot vad som är 

rimligt sett ur ett kliniskt- och ett resursperspektiv. Resursfördelningen av vården för barn med 

övervikt/fetma bedöms inte vara i närheten av vad som internationellt krävs för att behandlingen 

ska ge gott resultat. Med anledning av den dåliga beredskapen som barnklinikerna avseende 

barn med övervikt eller fetma har, sköter fortfarande skolhälsovården en del av behandlingen, 

vilket inte ingår i uppdraget (BORIS, 2017).  

 

Även om fetma och kroniska sjukdomar kan hanteras eller behandlas i många fall, är fortfarande 

det förebyggande arbetet, det mest hållbara alternativet sett från ett etiskt och ett ekonomiskt 

perspektiv. En stödjande politik, miljöer, skolor och samhällen är grundläggande för att forma 

föräldrars och barns val, vilket gör det hälsosammare valet av livsmedel och regelbunden fysisk 

aktivitet till det enklaste valet och därmed förebygga fetma. (Schäfer-Elinder et al., 2018). Detta 

kan kopplas till Katie Erikssons teori där det beskrivs att hälsa kan uppnås eller förbättras 

genom olika åtgärder. Vi behöver påverka samhällets utveckling från ett hälsobevarande 

perspektiv, till exempel genom att påverka lagstiftning och lokal planering rörande byggnader 

och miljö (Eriksson, 2018). 



30 

 

I resultatet framkom att många skolsköterskor upplevde hög arbetsbelastning och tidsbrist som 

deras största hinder i arbetet mot övervikt och fetma (Quelly, 2014).  Eriksson (2018) beskriver 

att vårdrelationen utgör grunden i vårdandet och vårdprocessen. Oberoende av hur lång tid den 

aktuella vårdprocessen pågår är kontinuiteten viktig. Kontinuitet innebär att patientens 

hälsoprocesser ostört kan utvecklas mot optimal hälsa och en fungerande vårdrelation utgör en 

förutsättning för en fungerande vårdprocess. Med stöd av detta kan det förstås, enligt 

författarna, att det är av vikt att skolsköterskan ges rätt organisatoriska förutsättningar och får 

tid/möjlighet att bygga goda relationer med eleverna. Dessa relationer är mycket betydelsefulla 

och är grunden till ett framgångsrikt arbete rörande övervikt och fetmaprevention. 

  

Resultatet visade att när arbetstiden inte räckte till eller att ingen ersättare fanns vid frånvaro, 

var det svårt att få tid till implementering av överviktsprevention och skolsköterskorna försökte 

då anpassa sitt arbete utifrån förutsättningarna. Detta gjordes genom att invänta tills 

arbetsbelastningen var mindre, ha möten med elever i grupper för att effektivisera, inte hade 

möjlighet att implementera hela program gjorde istället insatser vid oplanerade besök eller 

upprättade ett samarbete med lokala sjuksköterskestudenter (Helseth et al., 2017; Quelly, 2017; 

Schroeder & Smaldone, 2017 & Turner et al., 2016).  I en annan studie framkom att när behovet 

av insatser ökade så utövade också skolsköterskorna mer elevinriktad övervikt/fetmaprevention 

(Quelly, 2017). Detta kan enligt författarna tolkas som att skolsköterskor ansträngde sig för att 

klara av arbetet på bästa sätt, trots situationen med tidsbrist. Tidigare studier visar att 

skolsköterskor använde sig av tillgängliga program, trots att de inte var vetenskapligt 

underbyggda (Höstgaard-Bonde et al., 2014; Miller – Lovell, 2017; Schroeder & Smaldone, 

2017; Schäfer - Elinder et al., 2018). Ett exempel på sådant program är Mitt BpSamtal som 

främst handlar om bemötandetekniker som motiverar till livsstilsförändringar. Ungefär 800 

skolsköterskor/barnsjuksköterskor i Sverige har hittills grundutbildats i metoden 

(Brännpunkten, 2018).  

 

I resultatet visade Helseth et al., (2017) att skolsköterskor med lägre antal elever hade lättare 

att införa överviktsprogram och Schroeder och Smaldone (2017) visade på vikten av att få tid 

och resurser till att kunna bygga relationer med ungdomarna och föräldrarna. I USA 

rekommenderar National Association of School Nurses (NASN) en skolsköterska på 750 

elever, men många stater når inte detta mål, utan skolsköterskan har ofta ansvar för ännu fler 

elever (Tucker & Lanningham - Foster, 2015). Den svenska motsvarigheten till NASN är 

Riksföreningen för Skolsköterskor och de har sedan 1990-talet rekommenderat 400 
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elever/heltid och skolsköterska. Detta är en siffra som saknar relevans för dagens uppdrag och 

behöver anpassas för att uppnå en mer likvärdig elevhälsa. Därför har Riksföreningen för 

skolsköterskor, vilka ska främja forskning och utveckling inom EMI, gett den fackliga 

organisationen Vårdförbundet i uppdrag att se över hur fördelningen av antal 

elever/skolsköterska skulle kunna se ut. Vid resursfördelning bör flera faktorer 

uppmärksammas, som exempel; elevunderlagets socioekonomiska sammansättning, antal 

skolor/skolsköterska, antal hälsobesök, antal vaccinationer, antal uppföljningar, antal rektorer 

att samarbeta med, antal elevhälsoteam att närvara vid, antal elever i grund- och 

gymnasiesärskola och antal nyanlända elever (Riksföreningen för Skolsköterskor, 2019). Detta 

menar författarna vara av stor vikt för att skolsköterskorna ska få en rimlig arbetsbelastning och 

ingår i skapandet av goda organisatoriska förutsättningar 

 

5.2 Metoddiskussion 

 

I denna kvalitativa litteraturstudie har artiklar sökts i CINAHL och PubMed då dessa till stor 

del består av omvårdnadsinriktad forskning. Att söka i flera databaser med omvårdnadsfokus 

stärker studiens validitet/trovärdighet eftersom chansen att hitta relevanta artiklar ökar. Val av 

inklusions- och exklusionskriterier har också betydelse för studiens kvalitet (Henricson, 2018). 

I denna studie har endast artiklar som blivit peer reviewed använts, vilket betyder att studierna 

är bedömda som vetenskapliga och stärker trovärdigheten. Artikelsökningen begränsades till 

publiceringsår 2014 - 2019, vilket anses som en styrka då resultatet representerar relativt ny 

och aktuell forskning. Efter sökning med sökord som motsvarade syftet valdes 17 artiklar ut för 

att ingå i resultatet. Därefter genomfördes en kvalitetsgranskning av samtliga artiklar med hjälp 

av de granskningsmallar som tillhandahölls av Högskolan Dalarna, se bilaga 2 och 3 (Forsberg 

& Wengström, 2008 och Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Denna kvalitetsgranskning har 

påverkat resultatets tillförlitlighet i viss mån, dels då granskningsmallarna lämnar utrymme för 

personliga tolkningar och då granskningsarbetet delades upp mellan författarna. Dock har 

granskningsprocessen också inneburit täta diskussioner, jämförelser och reflektioner för att 

säkerställa samstämmighet, vilket kan anses bidra till att motverka den negativa effekten och 

stärka tillförlitligheten. Utvalda artiklar översattes från engelska till svenska, vilket kan vara en 

svaghet då författarnas modersmål är svenska och risk för feltolkningar fanns. Dock har 

ordböcker använts, samt en diskussion har förts avseende oklarheter, för att minimera detta.  
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Trovärdighet när det gäller litteraturöversikter med kvalitativ design innebär reflektion över 

förförståelsen (Henricson, 2018). I denna studie finns en ofrånkomlig förförståelse då båda 

författarna tjänstgör som skolsköterskor och det går inte att utesluta effekter på dataanalys och 

resultat (Polit & Beck, 2016). Dock har detta faktum noga övervägts och förförståelsen har 

tillsammans medvetandegjorts, diskuterats och reflekterats över för att begränsa dess påverkan 

på resultatet. Under hela processen har handledning skett, både enskilt och i grupp, och 

återkoppling mottagits avseende resultatets rimlighet och om syftet besvarats, vilket enligt 

Henricson (2018) stärker tillförlitligheten.  

 

Artiklarna som ligger till grund för resultatet representerar olika länder, som USA (10), England 

(2), Finland (1), Danmark (1), Norge (1) samt Sverige (2). De flesta av studierna är således 

genomförda i USA, vilket möjligtvis kan ha betydelse för resultat och kan ses som en svaghet. 

Dock är två av artiklarna från England och fyra nordiska länder är representerade vilket ändå 

ses stärka resultatet. Nyckelfynden i de olika artiklarna, som presenterats i 

kategorier/subkategorier, är samstämmiga och de faktorer som påverkar skolsköterskornas 

arbete med överviktiga barn, verkar vara likartade oavsett om skolsköterskan arbetar i USA, 

England eller i Norden och kan därmed ses som överförbart till svenska förhållanden.  

 

Tre av de ingående artiklarna är skrivna av samma författare (Quelly, 2014; 2015; 2017) vilket 

kan ha både positiva och negativa effekter på trovärdigheten. Viss risk finns för att resultatet i 

viss mån vinklas, men å andra sidan är Susan B Quelly en känd forskare inom ämnet för denna 

studie och det anses bidra till att stärka trovärdigheten. 

 

5.3 Etikdiskussion 
 

Syftet med lag om etikprövning (2003:460) är att skydda den enskilda människan och 

respektera människovärdet vid forskning.  Denna ståndpunkt har präglat valet av artiklar till 

denna studie. 

I denna litteraturstudie undersöktes faktorer som påverkade skolsköterskans arbete gällande 

barn med övervikt eller fetma. En viktig aspekt att ta hänsyn till är att barn med övervikt 

och/eller fetma är en utsatt och skör grupp. Dessa barn kan antas att redan innan brottas med 

låg självkänsla och utsatthet. Det är viktigt att vid stödprogram inte bara prata om kost och 

motion utan att även ta upp låg självkänsla samt fysiska utmaningar utifrån ett mer holistiskt 

synsätt (Baker - Powell, et al., 2018b).  I begreppet hälsa lägger Eriksson (2018) också en 
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andlig, existentiell dimension; att det finns djupare värden som har en mening i livet, som 

naturen.  

 

I resultatet har framkommit att skolsköterskor upplever oro för att skada det enskilda barnet i 

kampen mot övervikten. Ambitionen när det gäller övervikt- och fetmaprevention är god, det 

vill säga avsikten är att stoppa viktutvecklingen i syfte att bevara hälsa och förebygga 

följdsjukdomar. Dock finns en risk att det utsatta barnet kan fara illa genom att känna sig 

utpekad som överviktig och ytterligare press läggs på barnet, att det inte duger som de är. 

Balansen mellan att göra nytta eller att skada är hårfin och det är av vikt att agera varsamt och 

med eftertanke. Med detta i åtanke har artiklarna valts med omsorg och stor vikt har lagts vid 

att samtliga artiklar var etiskt godkända. 

 

Samtliga artiklar i denna studie är skrivna på engelska vilket inte är författarnas modersmål och 

det innebar en risk för tolkningsfel under översättningsprocessen. För att minimera denna risk 

har artiklarna lästs ett flertal gånger och dess innehåll diskuterats. Dessutom har engelsk - 

svensk ordbok använts som stöd. 

 

I de artiklar som ingår i studien, nämns att deltagarna informerats om att de deltar på frivillig 

basis och kan när som helst avsluta deltagandet (Polit & Beck, 2016). Vilket är i linje med vår 

etiska ståndpunkt och är en styrka i denna studie. 

 

5.4 Klinisk betydelse för samhället 
 

Ohälsosamma matvanor i kombination med för lite fysisk aktivitet är en av de största 

riskfaktorerna för att människor ska bli sjuka och dö i förtid. Sjukdomar kopplade till 

levnadsvanor står för en stor del av samhällskostnaderna och enbart fetman kostar 

uppskattningsvis cirka 70 miljarder kronor per år (Folkhälsomyndigheten, 2017). Effektiv 

barnfetmabehandling lönar sig ekonomiskt, socialt och medicinskt (BORIS, 2018). Mycket av 

problematiken med övervikt och fetma hos barn/ungdomar går att förebygga och ett bra 

proaktivt arbete kan minska kostnaderna för samhället samt öka välbefinnande enligt 

författarna. Genom samsyn och gemensamt arbete skapas förutsättningar för hälsosamma 

matvanor och fysisk aktivitet i vardagen (Folkhälsomyndigheten, 2017).  Det förebyggande 

arbetet är således mycket viktigt i kampen mot det ökande problemet med övervikt och fetma 

hos barn.  Skolsköterskan som möter alla barn i skolan spelar en betydande roll i det preventiva 
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arbetet. Därav kan denna studie bidra till förståelse för vilka faktorer som påverkar 

skolsköterskan i arbetet och medverka till skapandet av bra förutsättningar för att arbeta 

förebyggande. Ett effektivt preventivt arbete kommer på sikt leda till, menar författarna, 

reducerade kostnader för samhället och ohälsa kopplat till övervikt/fetma kommer sannolikt 

minska. 

 

5.5 Konklusion/slutsats 
 

Det framkommer i resultatet att skolsköterskans självförtroende i arbetet med barn som har 

övervikt eller fetma har betydelse och påverkas av olika faktorer som till exempel 

utbildning/kompetens samt en rädsla för att barnet skulle kunna ta skada av deras insatser. Det 

visade sig att brist på utbildning och rädslan för att stigmatisera barnet skapade osäkerhet och 

därför behövs utbildning för att bredda kompetensen och därmed också stärka självförtroendet.  

 

Resultatet åskådliggjorde samverkan med föräldrar som en förutsättning för ett välfungerande 

och effektivt arbete. Hemmiljön identifierades som en nyckelfaktor och influerade 

effektiviteten av arbetet. Socioekonomiska faktorer påverkade föräldrarnas 

möjligheter/förutsättningar till en beteendeförändring. Föräldrarnas uppfattning avseende 

barnets vikt, där underskattning av vikten var vanligt, lyftes som en utmaning för 

skolsköterskorna att hantera. Även föräldrars och barns motivation till en beteendeförändring 

belystes. För att stärka föräldrar till barn med övervikt eller fetma och öka motivationen till 

förändring kan föräldrastöd/utbildning vara av värde och det är rimligt att anta att om detta 

behov tillgodoses skulle det sannolikt ge positiva effekter på föräldrarnas trygghet, 

skolsköterskans upplevelser i arbetet och på barnens välmående. 

 

Organisatoriska faktorer hade också inverkan på skolsköterskans arbete och tidsbrist till följd 

av hög arbetsbelastning samt avsaknad av ersättare vid frånvaro framstod som det största 

hindret i arbetet mot övervikt/fetma. Trots den upplevda tidsbristen ansträngde sig 

skolsköterskorna och försökte på olika sätt effektivisera arbetet för att kunna få in övervikt- och 

fetmapreventiva åtgärder. 

 

En annan aspekt som belystes var att det idag inte finns någon övergripande nationell, 

vetenskapligt underbyggd, metod som används vilket ansågs som ett problem och som också 

skapade osäkerhet i arbetet. Även vikten av samarbetet med övrig skolpersonal var viktigt och 
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hade påverkan på arbetet. Det behöver därför skapas bra organisatoriska förutsättningar dels 

genom utarbetande av ett vetenskapligt underbyggt, nationellt program, men också genom 

tillsättning av ökade resurser samt möjlighet till utvecklat samarbete inom skolan med stöd av 

ledningen. 

 

5.6 Förslag till vidare forskning 
 

Syftet med denna studie var att beskriva faktorer som påverkar skolsköterskans arbete gällande 

barn med övervikt eller fetma och resultatet visar att det finns ett flertal faktorer som är av 

betydelse. En aspekt att utforska vidare är betydelsen av hemmiljön, som i denna studie visats 

vara en nyckelfaktor när det gäller arbetet med övervikt/fetma och för att lyckas med preventiva 

insatser måste fokus riktas mot hemmet. Det skulle därför också vara intressant att 

vidareutveckla innebörden av samspelet mellan skolsköterskor och föräldrar. Att belysa hur 

faktorer som socioekonomi och dess påverkan på föräldrarnas möjligheter, samt 

förutsättningar, när det gäller barn med övervikt/fetma och hur skolsköterskor kan stödja 

föräldrar på bästa sätt vore betydelsefullt. 

 

Det behövs även ett bra vetenskapligt underbyggt nationellt program som skolsköterskan kan 

luta sig emot och som skapar säkerhet samt trygghet i arbetet. Därför är det av intresse att titta 

på om projekt som till exempel En frisk skolstart-plus kan visa resultat som leder fram till ett 

effektivt och nationellt övergripande program och användas i skolmiljön. Därefter vore det 

intressant att göra en ny studie med motsvarande syfte för att se eventuella skillnader i 

skolsköterskors upplevelser.  
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Bilaga 1. Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  

 

Bortfall 

Resultat  Kvalitets-

grad 

Baker Powell, S., 

Keehner Engelke, M. 

& Swanson, S.M 

2018 

USA 

Quality of life in 

school-age children 

with obesity 

Syftet med studien var att 

skatta självupplevd fysisk hälsa 

och psykosocial livskvalitet hos 

en grupp barn med kraftig 

fetma. 

Studien använde sig av mixed-

method retrospektiv deskriptiv 

design. 

Studien består av kvantitativa 

data som mäter livskvalitet hos 

barn i skolåldern och kvalitativa, 

deskriptiva kommentarer ställda 

av skolsköterskor. 

 

37 barn i skolåldern med 

kraftig fetma och som har 

svårt att hantera sjukdomen. 

 

Bortfall redovisas inte. 

Genomsnittligt visar att 

livskvaliteten var betydligt lägre 

hos denna grupp jämfört med 

friska barn. Liknande resultat 

sågs för fysisk hälsa och 

psykosociala hälsan. För fysisk 

hälsa skattade många 

”svårigheter att delta i sport 

aktiviteter eller träning och 

löpning” som sämst. 

Psykosocialt fanns största oron 

kring ” vad som kommer att 

hända med mig” Kommentarerna 

från skolsköterskorna delades in 

i två grupper; fysiska svårigheter 

och psykosociala svårigheter. 

 

Kvalitativt: 

Hög = 88% 

 

 

Kvantitativt: 

Hög = 82% 

Baker-Powell, S., 

Keehner-Engelke, M. 

& Neil, A.J. 

 

 

2018 

 

USA 

 

 

 

Seizing the 

moment: 

experiences of 

school nurses caring 

for students with 

overweight and 

obesity 

Utforska upplevelserna hos 

skolsköterskor som erbjuder 

stöd till elever med övervikt 

eller fetma. 

1) Vilka upplevelser har 

skolsköterskor som 

tillhandahåller stöd till elever 

med övervikt eller fetma? 

2) Vilka är de förväntade 

hindren hos skolsköterskor i 

relation till framgångsrika för 

att förebygga och minska 

övervikt och fetma hos barn i 

skolålder i skolmiljön? 

3) Hur inför skolsköterskor 

framgångsrikt program för att 

förebygga och minska övervikt 

och fetma hos barn i skolåldern 

i skolmiljön? 

Kvalitativ deskriptiv design. 

 

Datainsamlingen skedde genom 

personliga, bandinspelade, 

djupgående, öppna intervjuer., 

som varade ca 45-60 min. 

Innehållsanalys användes för att 

analysera data och identifiera 

gemensamma teman. Varje 

bandinspelad intervju skrevs ut 

ord för ord och sedan granskad i 

detalj av huvudforskaren. 

10 skolsköterskor. 

 

 

Bortfall redovisas inte. 

Resultatet mynnade ut i tre olika 

teman och åtta underteman;  

 

Jumping hurdles – tid, hög 

arbetsbelastning, begränsade 

resurser, press från skolledning 

 

Seize the moment – besök av 

andra orsaker, kommer upp i 

samtal om andra saker 

 

Moral distress - andra 

prioriteringar, önskar att man 

kunde göra mer 

 

 

Hög 

 

84% 
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Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  

 

Bortfall 

Resultat  Kvalitets-

grad 

Black, J.A., Park, 

M.H., Gregson, J.,  

Kinra, S., Kessel, 

A.S., Falconer, C.L., 

White, B., Viner, 

R.M. & Saxena, S. 

 

2015 

England 

Child obesity cut-

offs as derived from 

parental 

perceptions: 

cross-sectional 

questionnaire 

Jämföra föräldraupplevd och 

objektivt härledd bedömning av 

undervikt, normalvikt och 

övervikt; och identifiera 

sociodemografiska kännetecken 

som kan förutspå föräldrars 

under- eller överskattning av 

sitt barns vikt. 

Kvantitativ studie. Tvärsnitts-

enkät 

Frågeformulär skickades ut till 

föräldrarna samma dag som 

barnets mätning, men innan de 

fick vikt feedback. Föräldrarna 

frågades om de uppskattade att 

deras barn var underviktigt, 

normalviktigt eller överviktigt 

eller mycket överviktigt. PCT 

journaler tillhandahöll barnets 

ålder, kön, etnisk grupp, skolår, 

NCMP av sköterska mätt längd 

och vikt. 

Totalt svarade 3397 föräldrar 

på frågeformuläret (15% av 

alla barn som bjöds in). 

 

Bortfall: 

139 föräldrar fullföljde inte 

frågeformuläret och 282 barn 

var inte närvarande vid 

kontroller.  

Totalt deltog 2976 barn (88%) 

med både föräldrarapporterad 

viktstatus och en giltig 

NCMP-mätning. 

Denna studie har visat på den 

stora skillnaden mellan klinisk 

och föräldrars skattning av 

fetma. 

Totalt svarade 68% rätt 

viktstatus på sina barn. Totalt 

underskattade 31% vikten och 1 

% överskattade vikten. Föräldrar 

underskattade vikten oftare om 

barnet var; svart, sydostasien, 

manlig, åk 6. Föräldrar från 

bättre sociala områden 

underskattade inte vikten lika 

ofta. 

 

       

         Hög 

86 % 

Helseth, S.,  

Riiser, K., Holmberg-

Fagerlund, B., 

Misvaer, N. & 

Glavin, K.  

 

2017 

 

Norge.  

 

Implementing 

guidelines for 

preventing, 

identifying and 

treating adolescent 

overweight and 

obesity – School 

nurses perceptions 

of the challenges 

involved  

Syftet med den här studien var 

att få bättre förståelse för 

skolsköterskors upplevelser av 

de utmaningar som var 

inblandade vid 

implementeringen av 

riktlinjerna.  

 

Kvalitativ studie 

 

 

Intervjuer, 6 fokusgrupper (2-5 

deltagare/grupp) 

 

Data transkriberades 

n=21 skolsköterskor, 33 - 58 

år, 1 - 39 års erfarenhet  

 

Ett lämpligt prov drogs ur 

gruppen med 145 

skolsköterskor (21) 

Riktlinjer för att upptäcka och 

behandla övervikt/fetma hos 

barn och ungdomar publicerades 

2017 i Norge. Tre huvudteman 

framkom efter att data från 

intervjuerna sammanställts; 

Bördan av ansvar, skepticism 

mot premisser i riktlinjerna och 

det känsliga ämnet 

 

 

 

Hög 

 

87% 

Hernandez, C.D., 

Reesor, L. & Kabiri, 

S.L. 

 

 

2017 

 

 

USA 

Maternal concerns 

and perceptions of 

elementary school-

age children´s 

weight status 

Ett syfte var att undersöka 

moderns upplevelse av sitt 

barns vikt jämfört med faktiska 

vikten.  

Det andra syftet var att 

undersöka hur barn, mor, och 

övriga familjemedlemmar 

förhöll sig till att barnet skulle 

bli överviktigt i framtiden. 

Kvantitativ deskriptiv 

tvärsnittsundersökning. 

 

Mammorna talade om sina 

uppfattningar kring deras barn 

vikt. 1.Oro för deras barns 

framtida vikt 2.Uppfattning av 

deras barns nuvarande vikt. 

3.Barnets BMI 

4.Barn, mamma och hushållets 

egenskaper 

Ett skolbaserat urval av 55 

barn och deras mammor från 

Houston, Texas, deltog 

 

Bortfall redovisas inte. 

Mer än en tredjedel av 

mammorna missbedömde sitt 

barns vikt (9% överskattade, 

27% underskattade). Mammor 

till pojkar var mindre noggranna. 

För varje ökning i enhet av 

moders BMI, hade mammorna 

13% högre odds att vara orolig 

över sitt barns vikt. Oroliga 

mammor hade 82% lägre odds 

att underskatta sitt barns vikt. 

 

 

Hög 

88% 
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Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  

 

Bortfall 

Resultat  Kvalitets-

grad 

Häkkänen, P., Ketola, 

E. & Laatikainen, T. 

 

2018 

 

Finland 

Screening and 

treatment of obesity 

in school health 

care – the gap 

between clinical 

guidelines and 

reality 

Analysera möjligheterna för 

skolhälsovårdspersonal att 

identifiera fetma och 

implementera stödprogram. Att 

hitta brister i behandlingen för 

att se var man kan förstärka i 

framtiden. 

Kvalitativ studie 

 

Alla hälsojournaler lästes igenom 

till de 172 ” ever-obese” och 

manuellt sammanställdes alla 

data om hälsokontroller och 

”överviktsrelaterade besök”. 

Detta sammanställdes sedan till 

en samlad bild av erbjudna träffar 

under de sex skolåren. 

Alla skolbarn som gick ut åk 

6 i Helsingfors 2013. Utifrån 

alla 4968 barn, valdes 2000 

randomiserat. I denna 

retrospektiva cohort, 172 hade 

skattats som fetma och 401 

som övervikt under minst en 

av årskurserna. 

Det finns en lucka mellan 

riktlinjer och verklig screening 

och behandling. Hälsosamtalen 

genomfördes väl. Skolsköterskor 

identifierade fetma bra, även om 

det sällan blev en diagnos. ¼ av 

alla ”ever-obesed” fick aldrig 

någon total behandlingsplan 

d.v.s. uppföljning, tränings och 

kostprogram 

Vi behöver hitta effektivare 

behandlingsmetoder för 

skolmiljöer och lyfta samarbetet 

med föräldrar till nästa nivå. 

 

Hög 

84% 

Höstgaard-Bonde, A., 

Bentsen, P. & 

Lykke–Hindhede, A. 

 

Danmark 

 

2014 

School nurses 

experiences with 

motivational 

interviewing for 

preventing 

childhood obesity 

  

Syftet var att undersöka hur 

skolsköterskor applicerade och 

upplevde att ge råd enligt 

motiverande samtalsteknik till 

överviktiga (inte feta) barn och 

deras föräldrar i den dagliga 

verksamheten. 

Kvalitativ studie 

 

Djupgående semistrukturerade 

intervjuer 

 

Data transkriberades 

 

 

n=12, kvinnor, 9-20 års 

erfarenhet 

 

 

Bortfall redovisas inte 

Tre dilemman framkom; När 

barnet var avsevärt överviktigt, 

men föräldrar såg inget problem; 

när barn och förälder var på olika 

nivåer av motivation till 

förändring; och vid applicering 

av motiverande samtal för att 

förhindra ett komplext socialt 

problem, som fetma. 

 

 

Hög 

 

87% 

Kubik, M. Y. & Lee, 

J. 

 

2014 

 

USA 

Parent interest in a 

school-based, 

school nurse-led 

weight management 

program 

 

 

Säkerställa om det finns 

intresse hos föräldrar att delta i 

ett skolbaserat viktminsknings-

program, erbjudet av skol-

sköterskor och att fastställa 

huruvida intresse för att delta i 

ett program var sammankopplat 

med barnets viktstatus, 

föräldraoro för barnets vikt 

och/eller socioekonomiska 

faktorer.  

Kvantitativ, tvärsnittsstudie.  

Enkätfrågor skickades ut via 

mejl. Beskrivande statistik 

användes. Bivariata föreningar 

mellan oberoende/beroende 

variabler bedömdes med 

användning av chi-kvadrattestet 

(Polit & Beck, 2008). 

Multivariant logistisk regression 

användes 

bedöma föreningar mellan varje 

beroende variabel. 

n=122, föräldrar till  andra- 

och fjärdeklasselever i ett 

stort lantligt beläget 

skolområde. 

 

Bortfall n=159 (122 av 281) 

 

Det framkommer att föräldrar till 

unga skolbarn stöder ett 

skolbaserat 

viktminskningsprogram som 

erbjuds av skolsköterskor. 

Minoritetsföräldrar, föräldrar 

som var oroade för sitt barns vikt 

och de som var föräldrar till unga 

flickor var särskilt intresserade. 

 

 

 

 

Hög 

 

86% 



45 

 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  

 

Bortfall 

Resultat  Kvalitets-

grad 

Miller-Lovell, C. 

2017 

USA 

5-2-1-0 activity and 

nutrition challenge 

for elementary 

students: new, 

evidence-based, 

promising 

Syftet med studien var att 

påvisa en stor mängd elever en 

väg till en hälsosam livsstil 

genom att låta dem praktisera 

hälsosamma vanor genom ett 5-

2-1-0 baserat ANC (Activity 

and Nutrition Challenge) utan 

att skapa en stor belastning för 

skolsköterskan eller lärare 

Kvantitativ studie. 

En kvantitatibel variabel för att 

utvärdera projektet var att mäta 

mängden chokladmjölk som 

konsumerats. 

ANC erbjöds till alla elever och 

deras familjer. Under projektets 

gång infördes ett hälsotänk på 

skolan.  

Vid tiden för ANC, skola A 

hade 397 elever och skola B 

389 elever. 

Bortfall redovisas inte. 

 

Projektet visar att det går att nå 

en stor grupp med elever med 

ganska lite ansträngning; men 

mer forskning behövs för att 

utvärdera effekten av det. Den 

största utmaningen vad gäller 

förändringar i levnadsvanor är att 

uppehålla dem. Ett sätt att 

förbättra resultatet kan vara fler 

priser, att öka information, att 

jobba för att ta bort 

chokladmjölken i skolan. 

 

 

Hög 

 

82% 

Quelly, S.B. 

2014 

USA 

Influence of 

perceptions on 

school nurse 

practices to prevent 

childhood obesity 

Syfte var att bestämma: (1) 

påverkan av upplevda fördelar, 

upplevda hinder och 

självförmåga hos 

skolsköterskors COP insatser 

på elevnivå och skolnivå och 

(2) medlingseffekten av 

upplevda fördelar och upplevda 

hinder som påverkan på 

självförmågan hos 

skolsköterskors COP insatser 

på elevnivå och skolnivå. 

Kvalitativ och kvantitativ 

Deskriptiv tvärsnittsdesign. 

 

Deltagarna fyllde i en enkät med 

70 punkter, som bestod av 17 

uppdelade områden, två COP- 

insatsskalor (en på elevnivå och 

en på skolnivå) och tre COP 

uppfattningsskalor som mäter 

självförmåga, upplevda hinder 

och upplevda förmågor. 

En grupp med 171 

skolsköterskor i Florida. 

Bortfall redovisas inte. 

Skolsköterskans upplevelse av 

självförmåga att genomföra olika 

COP insatser sågs tydligt 

förklara variationen i frekvensen 

som skolsköterskor utförde COP 

insatser. Påverkan av 

självförmågan vid genomförande 

av elevnivås COPinsatser var 

delvis förmedlad av upplevda 

hinder. 

 

Kvalitativt: 

Hög = 84% 

 

Kvantitativt: 

Hög = 82% 

 

Quelly, S. B. 

 

2015 

 

USA 

 

 

 

 

Reliability and 

validity of a tool to 

measure school 

nurse perceptions 

and practices 

associated with 

childhood obesity 

prevention 

Utvärdera tillförlitligheten och 

giltigheten av 5 mätningar av 

skolsköterskors COPmetoder 

och upplevelser. 

En kvalitativ och kvantitativ 

deskriptiv statistisk design. 

 

Undersökningen erbjöds i ett 

penna-papper format på två 

skolsköterskekonferenser och 

som en online version. 

              

En grupp med 171 

skolsköterskor i Florida. 

 

Bortfall redovisas inte. 

Visade minimal till tillräcklig 

tillförlitlighet och giltighet för 

alla fem skalor som omfattade 

denna undersökning som mätte 

skolsköterskors COP upplevelser 

och metoder. Ytterligare 

forskning behövs för att förfina 

detta instrument. 

 

Kvalitativt: 

Hög = 88% 

 

Kvantitativt: 

Hög = 82% 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

 

Metod 

Deltagare 

 

Bortfall 

Resultat Kvalitets- 

grad 

Quelly, S. B. 

2017 

USA 

Characteristics 

associated with 

school nurse 

childhood obesity 

prevention 

practices.  

Är personliga, professionella 

och/eller arbetsrelaterade 

egenskaper kopplade till 

skolsköterskans engagemang i 

elevnivå och/eller skolnivå 

COPmetoder? 

Kvantitativ studie. Deskriptiv 

tvärsnittsstudie.  

Enkät – mejlades ut till de flesta 

av deltagarna (n=111), andra 

(n=60) rekryterades under en 

FASN konferens. Statistiska 

programmet Social Science 

Version 19.0 användes för att 

analysera data. 

N= 171 

Bortfall redovisades inte. 

Variation sågs inom egenskaper 

hos skolsköterskor som 

professionellt, personligt och 

jobbrelaterat. Variation sågs 

också inom olika skolsköterskors 

engagemang i COP-aktiviteter. 

Betydelsefulla positiva samband 

upptäcktes mellan elevinriktade 

COP-aktiviteter och år av 

sjuksköterskeerfarenhet, år av 

skolsköterskeerfarenhet, år inom 

nuvarande position, och ålder.  

 

Hög 

82% 

Schroeder, K. & 

Smaldone, A. 

2017 

 

USA 

 

What barriers and 

facilitators do 

school nurse 

experience when 

implementing an 

obesity intervention 

Syftet var att undersöka 

skolsköterskors upplevda 

barriärer och förutsättningar vid 

implementeringen av 

fetmaintervention för att förstå 

den låga implementeringsnivån 

Kvalitativ studie 

 

 

Semi-strukturerade individuella 

intervjuer 

 

Data transkriberades 

n=19, skolsköterskor, endast 

kvinnor 

 

 

31 kontaktades/bortfall 12 

Åtta teman påverkade införandet 

av ett program mot övervikt. 

Gatekeepers (föräldrar/ övrig 

skolpersonal), samarbete, en 

kamp i uppförsbacke, stigma, 

hög arbetsbelastning, kreativitet 

/skrädderi (anpassning) 

ekonomiska/ kulturella aspekter 

och förbättring av programmet i 

framtiden. 

 

 

 

Hög 

 

88% 

Schäfer-Elinder, L, 

Patterson, E., 

Nyberg, G. & 

Norman, Å. 

 

2018 

 

 

Sverige 

 

 

 

 

 

 

A healthy school 

start plus for 

prevention of 

childhood over-

weight and obesity 

in disadvantaged 

areas through 

parental support in 

the school setting – 

study protocol for a 

parallell group 

cluster randomised 

trial 

”En frisk skolstart plus” som 

sträcker sig från sep-okt 2017 

till en sista utvärdering nu i 

april-maj 2019. 

1.Vad blir effekten av prog-

rammet på barnens kostvanor, 

fysiska aktivitet, stillasittande 

och kroppsvikt jämfört med 

”standard care”? 

2.Hur är programmet 

implementerat vad gäller tid, 

trovärdighet, möjlighet och 

accepterande? 

3.Vad är det som stärker 

effekten av programmet? 

Kvalitativ 

En klusterrandomiserad 

jämförande design.  

Består av 4 delar: 1) En broschyr 

om hälsa till föräldrarna 2) 1 eller 

2 MI samtal med föräldrar som 

genomförs av skolsköterskan 3) 

nio klassrums-aktiviteter som 

leds av klass-lärare med 

hemuppgifter som ska slutföras 

av barnen tillsammans med 

föräldrarna 4) en webbaserad 

självtest för T2D-risk för 

föräldrarna med feedback 

gällande risknivå. 

n= 352 (barn förskoleklass, 

17 skolor) 

 

 

Bortfall redovisas inte.. 

Primära resultatet är att se en 

sammansatt poäng av bra 

matvanor. Tidigare studier har 

visat att kosten är en 

diskriminerande faktor. Andra 

resultat handlar om fysisk 

aktivitet, stillasittande och BMI, 

Utvärdering maj 2019 kommer 

att inkludera projekttid (hur 

delaktiga har föräldrarna varit?), 

trovärdighet (MI), 

genomförbarhet och 

godtagbarhet (intervju med 

lärare, föräldrar, skolsköterskor 

efter studiens slut). 

 

 

 

Hög  

 

 92% 
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Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  

 

Bortfall 

Resultat  Kvalitets- 

grad 

Thorstensson, S., 

Blomgren, C., 

Sundler, J.A. & 

Larsson, M. 

 

2018 

 

Sverige 

 

To break the weight 

gain- A qualitative 

study on the 

experience of 

school nurses 

working with 

overweight children 

in elementary 

school 

Syftet är att beskriva 

skolsköterskors erfarenhet av 

att arbeta med överviktiga barn. 

Kvalitativ studie. 

 

Deskriptiv design. 

Empiriska data bestående av sex 

individuella intervjuer med 

skolsköterskor, ljudinspelning 

och skriftligt. 

n=6 skolsköterskor 

 

 

Bortfall redovisas inte. 

Skolsköterskornas erfarenhet av 

att arbeta med överviktiga barn 

är att det är en krävande del i det 

dagliga arbetet. 

Det kan delas in i olika områden; 

1) Identifiera barn som är över-

viktiga  

2) Stötta välmåendet i skolan  

3) Samarbeta med föräldrar 

4)Engagera i motiverande samtal 

med barnet och föräldrar  

5) Förebygga ytterligare vikt-

uppgång och jobba steg för steg 

 

 

Hög 

 

80% 

Tucker, S. & 

Lanningham-Foster, 

L.M.  

 

 

2015 

 

 

USA 

Nurse-led  

school-based  

child obesity 

prevention 

Syfte och hypoteser för studien 

var: 

1.Undersöka effekten av 

”projekt mot barnfetma” som 

består av Let´s go och personlig 

coachning varje vecka av sjuk-

sköterskestudenter, på aktivitets 

nivåerna och hälsofrämjande 

förändringar hos skolbarn i åk4. 

2.Jämföra förändringar i 

aktivitetsnivåer mellan grund-

skolor med olika skol -

sköterskeprogram. 

Kvantitativ studie. 

 

En två-grupps, före-och efter 

design med mätningar och 

jämförelser inom och emellan två 

olika grupper, ingen kontroll-

grupp användes. Före/efter 

mätning skola A/B; undersöka 

längd, vikt, mätning fysisk 

aktivitet.  

Två grundskolor 

Skola A , n=50 elever 

Skola B, n = 22 elever 

 

 

Bortfall: Skola A återkom inte 

2 elever (4%) och skola B 

återkom inte 2 elever (9%). 

 

 

Barnen vid bägge skolorna ökade 

aktiviteten. Konsumtionen av 

frukt och grönt ökade också, 

skola A minskade fruktjuice och 

helmjölk. 

 

 

Hög 

 

82% 

Turner. G. L., Owen, 

S. & Watson, P.M. 

2016 

England 

 

Addressing 

childhood obesity at 

school entry: 

qualitative 

experiences of 

school health 

professionals 

 

Undersöka skolsköterskornas 

arbete vad gäller övervikt hos 

barn vid skolstart och förklara 

potentiella skäl till den låga 

remissfrekvensen samt få 

förståelse för hur hälso- och 

sjukvårdspersonal skapar ett 

optimerat arbetssätt för att ta itu 

med barndomsfetma vid en 

tidig ålder. 

Kvalitativ (multipel metod) 

Semi-strukturerade intervjuer 

fokusgrupper och 

frågeformulär/öppna frågor  

Data transkriberades 

n=26 (n=3 intervjuer/chefer, 

n=12 fokusgrupper, 

skolsköterskor och n=6  

BHV-personal)(n=4 

frågeformulär/öppna frågor 

skolsköterskor och n=1, BHV 

personal)Bortfall redovisas 

inte 

Hälsofrämjande arbete är viktigt   

Skolsköterskor/BHV personal 

önskar delta mer i arbetet mot 

övervikt. Deras insatser 

begränsades av brist på 

kapacitet, brist på tydliga 

riktlinjer samt utmaningen i att 

engagera föräldrar. 

  

 

Hög 

 

86% 



48 

 

Bilaga 2  
 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING  

Kvalitativa studier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maxpoäng:          25  

Erhållen poäng:     ?    

Kvalitet:      låg        medel      hög 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & 

Wengström (2008). 

 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 

  

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
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Bilaga 3 
 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING  
 
Kvantitativa studier 
 

 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
 

Maxpoäng: 29 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & 

Wengström (2008). 


