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Sammanfattning 
Bakgrund: Övervikt och fetma hos barn är ett växande folkhälsoproblem i 
världen och kan leda till försämrad hälsa, följdsjukdomar och sämre livskvalité. 
Orsaker till övervikt och fetma är en kombination av sociala, psykologiska och 
genetiska faktorer. Skolsköterskor och elevhälsan har en betydande roll i arbetet 
med att främja barns hälsa. I arbetet ingår att fokusera på att minska viktuppgång 
hos överviktiga barn.  
Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva skolsköterskors erfarenheter av 
att arbeta med övervikt och fetma hos barn inom skolhälsovården.  
Metod: Metoden var en integrativ litteraturstudie och kom att innefatta 11 
artiklar. 
Resultat: Resultatet visade att flera olika faktorer påverkade skolsköterskornas 
arbete med övervikt och fetma hos barn. Erfarenheter som beskrevs presenteras i 
följande teman i resultatet; Organisationens påverkan, samarbete med föräldrar, 
ett känsligt ämne och den egna professionen. Arbetet med övervikt och fetma hos 
barn beskrevs av skolsköterskorna som komplext och därför svårt att hantera. 
Genom att beskriva skolsköterskors erfarenheter av arbetet ur ett salutogent 
perspektiv kan förståelsen för arbetet öka. 
Konklusion: Skolsköterskors arbete med övervikt och fetma hos barn består till 
stor del av preventivt arbete som påverkas av många faktorer. Ett behov av att fler 
aktörer samarbetar kring problematiken förespråkas av författarna för att på lång 
sikt uppnå hälsovinster. 
 
Nyckelord: Barn, erfarenheter, fetma, skolsköterskor, övervikt 
Teoretisk referensram: Känsla av sammanhang, KASAM 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Abstract 
Background: Overweight and obesity in children is a growing public health 
problem in the world and can lead to deteriorating health, comorbidities and 
poorer quality of life. Causes of overweight and obesity are a combination of 
social, psychological and genetic factors. School nurses and school health services 
have a significant role in the health promotion work with children, and to focusing 
on reducing weight gain in overweight children. 
Purpose: The purpose of the literature study was to describe the experiences of 
school nurses working with overweight and obesity in children in school health 
care. 
Method: The method was an integrative literature study using 11 articles. 
Results: The results showed that school nurses are affected by several factors in 
their work with overweight and obesity in children. The experiences are presented 
as the following themes; influence of organization, cooperation with parents,  a 
sensitive subject and their own profession. The work experience with overweight 
and obesity in children were described by school nurses as complex and possibly 
difficult to manage. By describing the work experience from a salutogenic 
perspective, the understanding of the work can increase. 
Conclusion: School nurses' work with overweight and obesity in children is 
largely due to prevented work that is affected by many factors. A need for more 
actors to collaborate on the problem is advocated by the authors in order to 
achieve long-term health benefits. 
 
Keywords: Child, experience, obesity, overweight, school nurses 
Theoretical reference frame: Sense of Coherence, SOC 
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1. Bakgrund 
 
1.1 Förekomst av övervikt och fetma hos barn 
Övervikt och fetma är ett globalt folkhälsoproblem som ökar ständigt i världen. Övervikt och 
fetma hos barn är den största utmaningen för folkhälsan under 2000-talet. Förekomsten har 
ökat i alarmerande takt. Mer än 200 miljoner skolbarn i hela världen är överviktiga och kan 
vara den första generationen som riskerar att dö före sina föräldrar (World Health 
Organisation, WHO, 2019). I en studie av 195 länder påvisades att förekomst av övervikt och 
fetma har fördubblats i 70 % av länderna under de senaste 35 åren. Det sker en ökning av högt 
Body Mass Index, BMI globalt sett men också av de följdsjukdomar som övervikt och fetma 
för med sig. Studien påtalar att vuxna har en högre förekomst av fetma men att fetma hos barn 
ökar i snabbare takt i många länder (Afshin, Forouzanfar, Reitsma, Estep, Lee, Christopher & 
Murray, 2017).  

Enligt Socialstyrelsen folkhälsorapport (2009) visade flera studier från olika regioner i 
Sverige att 15 - 20 % av barnen var överviktiga och att 3 - 5 % hade fetma. Barn Obesitas 
Register I Sverige, BORIS (2017) beskriver i sin årsrapport från 2017 att 20 - 25 % av barnen 
i 10 årsålder var överviktiga och 3% led av fetma. Av de barn som var överviktiga i ålder sex 
till sju år beräknades 80 % vara överviktiga upp till sena tonåren (ibid). Enligt en kartläggning 
av Sjöberg, Moraeus, Yngve, Poortvliet, Al-Ansari och Lissner (2011) av svenska skolbarn i 
ålder sex till nio år fanns skillnader av förekomst av övervikt och fetma hos barn som var 
bosatta i områden med sämre social och ekonomisk status i jämförelse med barn som bodde i 
områden med hög social status och ekonomi. Identifiering av barns övervikt i ett tidigt skede 
är av betydelse för att kunna förbygga det globala hälsoproblemet (Davidson, Vidgren, 
Denney-Wilsson & Daniels, 2018).  

1.2 Definition övervikt och fetma 
Body Mass Index, BMI används för att avgöra om en person har övervikt eller fetma (WHO, 
2018a). Den internationella överviktsorganisationen, IOTF genererade år 2000 köns- och 
åldersspecifika BMI gränsvärden för barn, eftersom relationen mellan vikt och längd varierar 
hos barn som växer (World Obesity Federation, 2015). Gränsen för övervikt hos barn kallas 
för iso-BMI 25 och gänsen för fetma kallas iso-BMI 30. För att räkna ut rätt iso-BMI används 
en åldertabell (WHO, 2018b).  

1.3 Orsaker till övervikt och fetma hos barn 
Orsaker till övervikt och fetma är komplext. Det kan vara en kombination av sociala, 
kulturella, psykologiska, metaboliska och genetiska faktorer som påverkar om en individ 
utvecklar övervikt och fetma (Apovian, 2016). En bidragande faktor till ökning av övervikt 
och fetma är att samhället i dag har förändrats till att skapa fler miljöer som gynnar minskad 
fysisk aktivitet och ökat energiintag. Mer lättillgängliga energitäta livsmedel, ökad bilism, 
mer tid framför tv-apparater, datorer och surfplattor är exempel på detta (Corsica & Hood, 
2011). Även Pandita, Sharma, Pandita, Pawar, Tariq och Kaul (2016) beskriver hur det 
moderna samhället har påverkat barns ohälsosamma kostvanor. Ohälsosam kost är ofta mer 
prisvärd, lättillgänglig och mer tilltalande (ibid). Rekommendationer från WHO uppger att 
barn och unga ska vara aktiva minst en timma per dag (WHO, 2018c). Andelen som uppnår 
den rekommendationen är fortsatt liten enligt en rapport om skolbarns hälsovanar i Sverige 
från folkhälsomyndigheten (Folkhälsomyndigheten, 2014). Rapporten från 
folkhälsomyndigheten tar även upp vikten av regelbundna måltidsvanor i unga år som 
betydelse för utveckling av en sund kosthållning (ibid). En annan bidragande orsak till barn 
och ungas överviktsproblematik kan vara familjens livsstil. Det är föräldrarnas ansvar att 
skapa ett hälsosamt liv med en aktiv fritid för barnen. Barn till lågutbildade föräldrar har 
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större risk att drabbas av övervikt och fetma på grund av att de ofta har en stillasittande 
livsstil och är mer inaktiva än barn till högutbildade föräldrar (Harbaugh, Jordan-Welch, 
Bounds, Blom & Fisher, 2007). Föräldrar är förebilder för sina barn, och barn efterliknar sina 
föräldrars levnadsvanor (Rew, Arheart, Thompson & Johnson, 2013). Studier har beskrivit 
hur barn i utsatta områden påverkas av föräldrars livsstil (Norman, Bohman & Nyberg, 2017). 
Barn som lever i områden med högre socioekonomisk standard har större tillgång till 
regelbunden fysisk aktivitet (Apovian, 2016). Ensambarn har enligt De Coen, De 
Bourdeaudhuij, Verbestel, Maes och Vereecken (2013) en större risk för att utveckla övervikt 
och fetma. Föräldrar till ensambarn har en större benägenhet att skämma bort barnen med 
sötsaker ökad skärmtid samt att det kan innebära att de är mindre fysiskaktiva. Melin och 
Lenner (2009) skriver att viktuppgång hos barn kan motverkas genom att öka förståelsen av 
problemet kring deras matvanor och livsstil, samt att skolsköterskor behöver få kunskap om 
hur de ska motverka problemet. 
 
1.4 Risker med övervikt och fetma hos barn 
Övervikt och fetma påverkar hälsan och livskvaliteten negativt. Barn med övervikt och fetma 
har en ökad risk att utveckla ortopediska problem och att som vuxna riskera att få hjärt- och 
kärlsjukdomar samt dö i förtid. Barnfetma är svårt att behandla därför är det angeläget att 
satsa på förebyggande åtgärder för att förhindra att barn utvecklar fetma. Det har ofta antagits 
att barn med fetma också löper högre risk att utveckla psykisk ohälsa än andra barn 
(Socialstyrelsen, 2009). I O`Haver, Jacobson, Kelly och Melnyk (2014) studie beskrev barn 
sin upplevelse att leva med övervikt och fetma, resultatet visade att 24 % av barnen hade en 
sämre självkänsla och 56 % upplevde ökade ångestsymtom på grund av sin vikt. Även Reilly, 
Mathven, Hacking, Alexander, Stewart och Kelnar (2003) studie visar att personer med 
övervikt och fetma i barndomen riskerar att få psykologiska besvär och kroniska sjukdomar 
som hjärtkärlsjukdom och diabetes som vuxna. De riskerar även att få sämre sociala och 
ekonomiska förutsättningar enligt studien (ibid).  

1.5 Barnperspektiv  
FN konvention är individinriktad och riktar sig till det enskilda barnet omfattar alla barn och 
ungdomar upp till 18 års ålder. Barnkonventionen är universell, den är en generell definition 
på rättigheter och den anses gälla för varje enskilt barn. Alla kommuner/regioner och 
landsting har ansvar för arbetet med barns rättigheter. Barnkonventionen innehåller 54 
artiklar, fyra av dem brukar kallas huvudprinciperna. Barnkonventionens fyra huvudprinciper 
brukar lyftas som grundläggande principer i barnrättsarbetet och benämns som: ”Barnets rätt 
att inte diskrimineras”, ”Principen om barnets bästa”, ”Barnets rätt till liv och utveckling” 
samt ”Barnets rätt att framföra sina åsikter”. De nämnda fyra principerna är tillsammans med 
principen som handlar om ”Barnets rätt till hälsa och sjukvård” hörnstenarna som behöver 
lyftas fram vad gäller barnrättsarbetet inom hälso-och sjukvården. Barnets bästa ska alltid 
komma i första hand vid alla beslut som berör barnet (Unicef, 2019).  
  
1.6 Distriktsköterskans/skolsköterskans ansvarsområde inom skolhälsovården 
Distriktssköterskans kompetens omfattar ett hälsofrämjande arbetssätt genom att möta, stödja, 
hjälpa, förebygga, råda, vårda samt behandla en person och dennes familj i livets alla skeden 
utifrån fysisk, psykisk, social, kulturell och existentiell hälsa och sjukdom. Distriktssköterskor 
verkar inom kommun, landsting och privata verksamheter. Ett av distriktsköterskan 
arbetsområden är som skolsköterska inom skolhälsovården. (Distriktsköterskeföreningen i 
Sverige, 2008).  
Enligt svensk skollag, 25 §, kap 2 (SFS 2010:800) har alla elever i förskolan, grundskolan, 
grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan rätt till 
elevhälsa. Insatserna från elevhälsan kan vara av medicinsk, psykologisk, psykosocial och 
specialpedagogisk karaktär. Inom elevhälsan ingår flera olika professioner som skolläkare, 
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skolsköterska, kurator, psykolog samt specialpedagoger. Professionerna utgör ett team som 
arbetar för att främja elevernas hälsa (ibid). 
Skolsköterskan har två huvudsakliga ansvarsområden mot bakgrund av (SFS 1993:100) vilka 
är hälsoundersökningar och vaccinationsverksamhet inom elevhälsans medicinska insats, 
EMI. Skolsköterskan ska i första hand arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att främja 
fysisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa (Riksföreningen för skolsköterskor och svensk 
sjuksköterskeförening 2016). Under tiden i grundskolan har barn rätt till tre hälsobesök hos 
skolsköterskan. Tillväxtkontroller i samband med hälsobesök hos skolsköterskan indicerar på 
övervikt och fetma hos eleven. I hälsobesöken ingår hälsosamtal, där bland annat information 
om kost och motion ska förekomma. Socialstyrelsen betonar vikten av att skolsköterskor 
fokuserar på hur man kan minska viktuppgång hos överviktiga barn (Socialstyrelsen, 2016). 
En utmaning för skolsköterskan är att individanpassa hälsosamtalen för att kunna tillgodo se 
barnets behov och önskemål (Golsäter, 2012). 
Många länder har utvecklat nationella riktlinjer för att hantering av övervikt och fetma hos 
barn. De flesta riktlinjer rekommenderar screening av BMI i skolhälsovården för att upptäcka 
och följa utveckling av övervikt och fetma hos barn (Gagliardi & Alhabib, 2015). I Sverige är 
preventiva och främjande åtgärder för barns hälsa inkluderade i skolsköterskans uppdrag 
(Socialstyrelsen, 2016). 

2. Problemformulering 
Övervikt och fetma betecknas som ett globalt folkhälsoproblem. Forskning visar att andelen 
överviktiga barn har fördubblats och andelen barn med fetma har blivit fyra till fem gånger så 
stor under de senaste 20 åren. Orsaken till övervikt och fetma hos barn kan bero flera faktorer 
och är komplex. Övervikt och fetma hos barn kan leda till flera följdsjukdomar och psykiska 
besvär. Det är av betydelse att upptäcka barns övervikt i ett tidigt skede för att kunna 
förbygga det globala hälsoproblemet. Skolsköterskor och elevhälsan har en betydande del i 
det hälsofrämjande arbetet av barns hälsa. Skolsköterskor möter dagligen eleverna under 
skoltiden och är en nyckelperson då det gäller att identifiera och förebygga övervikt och 
fetma. Med en litteraturstudie vill författarna beskriva skolsköterskors erfarenheter av arbetet 
med övervikt och fetma inom skolhälsovården.  
 

3. Syfte 
Syftet med studien var att beskriva skolsköterskors erfarenhet av att arbeta med övervikt och 
fetma hos barn i ålder 6 - 18 år inom skolhälsovården.  
 
4. Metod 
 
4.1 Design 
En integrativ litteraturstudie (Whittemoore & Knafl, 2005) med deskriptiv design. 
 
4.2 Sökstrategi 
Datainsamlingen gjordes utifrån forskningsprocessen (Polit & Beck, 2017). För att få fram 
relevanta sökord användes Svensk MeSH. Arbetet påbörjades med fritextsökningar efter 
vetenskapliga studier inom ämnet. Artiklar söktes i databaserna CINAHL och PubMed. 
Sökningar utfördes med ett ämnesord i taget för att sedan kombineras med ”or” och ”and” för 
att få fram relevanta artiklar som svarar mot syftet. Fritextord användes för att hitta artiklar 
som inte indexerats eller har generella indexeringsord. För att få fram samtliga böjningar på 
fritextord användes trunkeringstecken. Explode har använts på ämnesord för att få med 
samtliga underkategorier. De sökord som användes var: School Health Nursing, Schools 
Nursing, Overweight, Obesity, Experience, Child. Sökorden skilde sig utifrån databasernas 
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olika ämnesord (se bilaga 1, sökmatris). Sökningen begränsades med barn i ålder 6 - 18 år, 
artiklar som var granskade via peer-review samt publicerade på engelska mellan åren 2008 – 
2019.  
 
4.3 Urval 
Inklusionskriterier för litteraturstudien var att artiklarna skulle beskriva skolsköterskans 
erfarenhet av att arbeta med övervikt och fetma hos barn i skolhälsovården. Barnens ålder 
begränsades till 6-18 år. Artiklar skulle vara etiskt godkända och inte äldre än 10 år. Urval av 
artiklar gjordes utifrån i första hand titeltext, 267 titlar lästes igenom. Om titel ansågs relevant 
mot syftet lästes sedan artikelns abstrakt, totalt 154. Artiklar som inte svarade mot syftet 
exkluderades, de handlade om studenter, familjens erfarenheter och sjuksköterskor med andra 
arbetsområden än skolan. De artiklar som berörde endast övervikt eller endast fetma 
exkluderades. Även dubbletter sorterades bort. Slutligen återstod 21 relevanta artiklar att läsas 
i sin helhet, varav tio artiklar svarade på vårt syfte och kom att ingå i studiens resultat. 
Manuella sökningar gjordes därefter i form av reference tracking vilket ledde till att 
ytterligare en artikel identifierades. Artikeln var publicerad oktober 2008 men valdes att 
inkluderas i studien då den bedömdes relevant och svarade bra på syftet. Totalt kom 11 
artiklar att inkluderas i studien. Flödesschema av urvalsprocessen kan ses i figur 1. 
 
  

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
Figur 1. Flödesschema av urvalsprocessen 
 

4.4 Kvalitetsvärdering 
Studierna granskades med hjälp av granskningsmall från Örebro Universitet (2015). Mallarna 
skiljer sig åt beroende av om de är kvalitativa eller kvantitativa artiklar. Granskningarna 
utfördes med hjälp av att besvara olika frågor om artikeln utifrån mallarna. Utifrån 
granskningen av artiklarna bestämdes kvalitén med låg-, medelhög och hög kvalité. Artiklar 
inkluderades i studien var av medelhög och hög kvalité (Se bilaga 3). Av de 11 artiklarna som 
inkluderades var tre artiklar av kvantitativ design och sju kvalitativ design.  
 
4.5 Dataanalys  
Dataanalys i litteraturstudier genomfördes enligt Whittemoore och Knafl (2005). Data 
sorterades, kodades, kategoriserades och sammanfattades i en enhetlig integrerad slutsats. 
Arbetet påbörjades med att innehållet i artiklarna granskades och lästes igenom av båda 
författarna. Det innefattade att upptäcka likheter och olikheter i artiklarnas resultat. 
Informationen i artiklarnas resultat kodades med olika färgpennor för att sedan sammanställas 
till undergrupper. De olika undergrupperna utmynnade i fyra teman som på olika sätt beskrev 
skolsköterskan erfarenheter och kom att ligga till grund för litteraturstudiens resultat.  
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4.6 Forskningsetiska överväganden 
Etiska överväganden av artiklarna gjordes för att säkerställa vetenskaplig kvalitet. De artiklar 
som inkluderade studier har tagit hänsyn till etiska aspekter i urval och resultatpresentation. 
Studier som inte var forskningsetiskt godkända exkluderades (Polit & Beck, 2017).  
Artiklarna granskades av båda författarna för att återge resultatet så sanningsenligt som 
möjligt. Författarna är under utbildning till distriktssköterska och har under utbildningen haft 
kontakt med skolhälsovården under sin verksamhetsförlagda utbildning. Där har författarna 
kommit i kontakt med barn med överviktsproblematik och kan därav ha en viss förförståelse 
för arbetet. Författarna har varit medvetna om sin förförståelse men har försökt sätta sina egna 
känslor och åsikter åt sidan för att inte påverka resultatet.   

5. Resultat  
Resultatet baserades på 11 vetenskapliga artiklar, se bilaga 2. Efter att artiklarna bearbetats 
och analyserats sammanställdes resultatet under följande fyra olika teman som beskrev 
skolsköterskornas erfarenheter; organisationens påverkan, samarbete med föräldrar, ett 
känsligt ämne och den egna professionen. Nedan presenteras resultatets teman i en tabell och 
i vilka artiklar de ingår (tabell 1). Resultatets teman och dess undergrupper visas i tabellen 
nedanför (tabell 2).   

 
Tabell 1. Temafördelning utifrån analys av de olika artiklarna 
 
Artiklar 

Teman 
Organisationens 

påverkan  
Samarbete med 

föräldrar 
Ett känsligt 

ämne 
Den egna 

professionen 
1. Bonde et al., (2014)  x x  
2. Helseth et al., (2017) x  x x 
3. Hendershot., (2008) x x x x 
4.  Jain et al., (2013) x   x 
5. Morrisson et al., 
(2011) x x x  
6. Powell et al., (2017) x  x x 
7. Quelly, (2014) x x x x 
8. Quelly, (2017) x x  x 

9. Stalter et al., (2011) x x x  
 

10. Steel et al., (2011) x x x x 
11. Turner et al., (2016) x x  x 

 
 
 
Tabell 2. Resultatets teman och undergrupper 
Teman 
Erfarenheter av: 

Undergrupper 
Betydelsen av: 

Organisationens påverkan Tid- och resursbrist 
Stöd från skolledning och samarbetspartners 

Samarbete med föräldrar Föräldrars acceptans och engagemang 
Socioekonomiska förhållanden 

Ett känsligt ämne Kommunikation 
Motivation 

Den egna professionen Rätt kompetens 
Egna inställningar  
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5.1 Organisationens påverkan 
Skolsköterskorna beskrev erfarenheter av hur organisationen på olika sätt påverkar deras 
arbete med övervikt och fetma hos barn. Tid, resurser, stöd från skolledning och samarbete 
med kollegor påverkade skolsköterskors förmåga att utföra sitt arbete (Helseth. S., Riiser, K., 
Holmberg, B., Fagerlund, M., Misvaer, N. & Galvin, K., 2017; Hendershot, C., Telljohann, 
S., Price, J., Dake, J., &, N., 2008; Jain, A., & Langwith, C., 2013; Morrison-Sandberg, L., 
Kubik, M. & Johnson, K., 2011; Powell, S.B., Engelke, M. K., & Neil, J.A., 2017; Quelly,S. 
B., 2014, 2017; Stalter, A., Chaudry, R., & Polivka, B., 2011; Steele, R. G., Wu, Y. P., 
Jenssen, C. D., Pankey, S., Davis, A. M., & Aylward, B. S., 2011; Turner, G.L., Owen, S., & 
Watson, P., 2016)  
 
5.1.1 Tid- och resursbrist 
Erfarenheter av hantering av arbetsbelastning, prioriteringar, tid- och resursbrist beskrevs som 
viktiga problem att hantera i skolsköterskornas arbete. De var positiva till ett preventivt arbete 
mot övervikt och fetma i skolan men kände att de skulle kunna erbjuda mer om de hade 
adekvata resurser och tid (Morrisson-Sandberg et al., 2011; Hendershot et al., 2008; Quelly, 
2014). BMI-screening ansågs vara av betydelse för arbetet med övervikt och fetma men 
skolsköterskorna upplevde tid och resursbrist som ett problem för uppföljning av 
viktproblematik (Hendershot et al 2008). Uppföljningar av de barn som hade överviktig eller 
fetma upplevdes extremt tidskrävande (Helseth et al., 2017).  
Skolsköterskorna beskrev att de ställde sig avvaktande till implementering av nya program 
gällande övervikt och fetma på grund av att de konkurrerar med redan många arbetsuppgifter 
(Jain et al., 2013). Att ha många olika ansvarsområden samt att arbeta på flera skolor 
medförde mindre tid för arbete med övervikt och fetma (Steel et al., 2011). De fick ofta slitas 
mellan akuta och kroniska åtgärder vilket ansågs vara ett hinder för arbetet med övervikt och 
fetma (Stalter et al 2011; Powell et al., 2017). Skolsköterskornas erfarenhet var att deras 
förmåga att stödja barn med övervikt och fetma var begränsad på grund av undermålig 
bemanning. Hanteringen av viktproblematik fick stå tillbaka för andra arbetsuppgifter så som 
vaccinering (Tuner et al., 2016). Ekonomi och tidsbrist bidrog till att de inte kunde genomföra 
sitt arbete så att det gynnade eleverna. Deras upplevelse var att de fick ta tillfället i akt vid 
andra planerade kontroller för ingripande vid övervikts problematik (Powell et al., 2017).  
 
5.1.2 Skolledning och samarbetspartners  
En generell brist i kommunens organisation och brist av intresse av att medverka i att 
upptäcka övervikt hos barn beskrevs av skolsköterskorna som ett hinder (Stalter et al., 2011). 
Erfarenheter av brist på stöd från skolledning gällande hantering av viktproblematik hos 
elever framkom (Powell et al., 2017; Steele at al., 2011). Hälsokontroller och uppföljningar 
fick inte ta tid från den ordinarie undervisningen (Powell et al., 2017) Skolsköterskorna hade 
en önskan om större engagemang från skolledningen för att kunna genomföra förbättringar 
och införa program för att arbeta förebyggande mot övervikt och fetma (Steele et al., 2011).  	
Erfarenheter av brist på stöd från samarbetspartners beskrevs. De beskrev att de kände sig 
ensamma med ett stort ansvar och efterfrågande backup från kollegor och arbetsledning 
(Helseth et al., 2017). Riktlinjer saknades för vem som gör vad och det framkom önskemål 
om bättre samarbete med andra professioner (Turner et al., 2013). Samordning och 
uppmuntran från andra medarbetare uppskattades, det upplevdes då lättare att initiera till 
hälsosamma aktiviteter för att främja välmående hos elever (Jain et al, 2103). Samarbete med 
idrottslärare och teamarbete med andra professioner samt föräldraengagemang beskrevs som 
underlättande faktorer i arbetet med övervikt och fetma hos barn och underlättade vid BMI 
screening (Stalter et al., 2011).  
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5.2 Samarbete med föräldrar 
Skolsköterskorna beskrev erfarenheter av hur samarbetet med föräldrar påverkade deras 
arbete med övervikt och fetma hos barn. Betydelsen av föräldrars acceptans och engagemang 
samt betydelsen av socioekonomiska förhållanden påverkade deras arbete (Bonde et al., 2014; 
Hendershot et al., 2008; Morrisson-Sandberg et al., 2011; Quelly, 2014, 2017; Stalter et al., 
2011; Steele et al., 2011; Turner et al., 2016).  
 
5.2.1 Föräldrars acceptans och engagemang  
Skolsköterskorna beskrev att de behövde lägga mycket kraft på samarbetet med föräldrar, att 
få föräldrar engagerade var associerat med en brist på acceptans av barnets 
överviktsproblematik och ledde ofta till konflikter (Stalter et al., 2011). En inadekvat eller 
olämplig föräldrarespons var hinder för att utföra preventivt arbete mot fetma (Quelly, 2014). 
Det var svårt att få bra kontakt med barnens familjer när de inte såg barnets övervikt som ett 
problem (Bonde et al., 2014; Steel et al., 2011). Samarbetet med föräldrar var även svårt när 
de inte hade insikt om deras barns övervikt (Hendershot et al., 2008). Skolsköterskorna 
upplevde ofta ett misslyckande i att få föräldrarna engagerade. De beskrev att föräldrar som 
inte såg sitt barns vikt som ett problem ofta själva var överviktiga. Oengagerade föräldrar 
missade även i många fall inplanerade möten med skolsköterskan (Tuner et al., 2016). 

5.2.2 Socioekonomiska förhållanden 
Tillgång till sjukvård, föräldraskap och familjeekonomiska bekymmer var viktiga frågor i 
skolsköterskornas arbete med övervikt och fetma (Morrisson-Sandberg et al., 2011). Ett 
dilemma som beskrevs var att ge rådgivning till barn och föräldrar som ville göra förändringar 
men att upptäcka att många familjer hade svårt att utföra förändringar på grund av problem 
som låg på samhällsnivå, som snabb tillgång till ohälsosam mat och dryck samt en 
stillasittande livsstil (Bonde et al., 2014). Barn med viktproblem kunde ha komplicerade 
familjesituationer som gjorde det svårare för skolsköterskorna att ingripa. Familjers 
begränsade resurser kunde bidra till att de inte kunde tillgodo se barnen med sunda matvanor 
och regelbunden fysisk aktivitet (Steele et al., 2011). Skolsköterskorna som arbetade på 
skolor i fattiga områden var mer benägna att använda sig av preventiva åtgärder mot fetma, då 
elever i socioekonomiskt utsatta områden oftare var drabbade av överviktsproblematik 
(Quelly, 2017).  
 
5.3 Ett känsligt ämne 
Skolsköterskorna beskrev erfarenheter av att övervikt och fetma upplevdes som ett känsligt 
ämne att ta upp med barnet och familjen. Kommunikation och motivation var hörnstenar i 
arbetet för att närma sig problemet (Bonde et al., 2014; Helseth et al., 2017; Hendershot et al., 
2008; Morrisson-Sandberg et al., 2011; Powell et al., 2017; Quelly, 2014; Stalter et al., 2011; 
Steele et al., 2011)  
 

5.3.1 Kommunikation 
Barnens problem med övervikt och fetma beskrevs av skolsköterskorna som svårt att närma 
sig då det fanns en känslighet kring ämnet. De upplevde det var svårt att prata om ämnet och 
att de hade för lite hjälp att erbjuda (Helseth et al., 2017). Det beskrevs en känslighet av att 
identifiera ett barn som var i riskzonen för att utveckla fetma. De upplevde det svårt att följa 
upp viktproblem med barnens föräldrar på grund av att ämnet var känsloladdat (Stalter et al., 
2011). Upplevelse av rädsla för familjernas reaktioner beskrevs när de arbetade med elevernas 
viktproblematik. Det fanns en rädsla för att familjerna skulle känna sig kränkta och att de 
skulle uppleva stigmatisering (Steele at al., 2011). Stigmatisering var ett hinder för att utföra 
preventivt arbete mot fetma (Quelly, 2014). Ett etiskt dilemma beskrevs av skolsköterskorna 
mellan respekt för barnets och föräldrarna autonomi och sitt ansvar för barnets hälsa (Bonde 
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et al., 2014). Erfarenheter av att göra intrång i barnens privatliv och känslan av oro över 
sårbarheten hos barnen beskrevs. (Hendershot et al., 2008; Helseth et al., 2017). BMI mätning 
beskrevs vissa gånger som en upplevelse av att göra intrång i barnets privatliv (Hendershot et 
al., 2008). När BMI låg på ett gränsvärde upplevdes ibland inte barnen som överviktiga, i de 
fallen var problemet svårare att ta upp. Det var lättare att identifiera viktproblematiken när 
föräldrarna var medvetna om problemet. Skolsköterskorna beskrev en önskan om att ha 
riktlinjer för att kunna prata med barn och föräldrar om ämnet på ett bra sätt (Helseth et al., 
2017). Många av skolsköterskorna hade ändå erfarenhet av att det fanns fördelar med BMI 
mätning och andra preventiva åtgärder mot övervikt och fetma. Det gav möjlighet till att 
kommunicera med elever och föräldrar om problemet och hjälp att närma sig ämnet (Quelly, 
2014). Genom att använda motiverande samtal upplevde skolsköterskorna att de fick hjälp att 
komma över hinder i kommunikationsprocessen. Deras erfarenheter var att det motiverande 
samtalet hjälpte barn och föräldrar att komma till insikt om överviktsproblematiken (Bonde et 
al., 2014). Det var svårt att hitta tid för att kommunicera med eleverna. Skolsköterskorna 
beskrev att de försökte finnas med i lunchmatsalen och vara tillgänglig på raster för att på så 
sätt kunna ge råd och vägledning till barnen. De använde sig även av affischering på väggarna 
för att nå ut med information (Powell et al., 2017). 

5.3.2 Motivation 
När barn och föräldrar var på olika stadier i sin motivation till förändring var det svårare för 
skolsköterskorna att utföra av motiverande samtal (Bonde et al., 2014). De beskrev 
erfarenheter av brist på motivation hos barn och ungdomar för att ta itu med viktproblematik. 
Tidigare fanns ett stigma runt ämnet som nu inte längre upplevdes på samma sätt. Inspiration 
från media upplevdes ha bidragit till att det ansågs vara mer accepterat att vara stor. 
Erfarenheten var att elevernas familjer inte heller ansåg barnets vikt som ett problem och var 
därför inte motiverade till förändring (Steel et al., 2011). Skolsköterskorna beskrev vikten av 
känslighet för den emotionella stress som övervikt och fetma medför för barn och familjer. 
Att ha övervikt eller fetma påverkar barnets mentala hälsa. Skolsköterskorna upplevde därför 
att de behövde uppmuntra barn och familjer att fokusera på hälsofrämjande insatser istället för 
familjens nuvarande livsstil (Morrisson-Sandberg et al., 2011). 

5.4 Den egna professionen 
Skolsköterskorna beskrev erfarenheter av hur den egna professionen, betydelse av rätt 
kompetens för uppgiften och att egna värderingar har betydelse för arbetet med övervikt och 
fetma hos barn (Helseth et al., 2017; Hendershot et al., 2008; 2014; Jain et al., 2013; Powell et 
al., 2017; Quelly., 2014, 2017; Steele at al., 2011; Turner et al., 2016). 

5.4.1 Rätt kompetens 
Erfarenheter av brist på kompetens och kunskap i arbetet med övervikt och fetma hos barn 
framkom. Skolsköterskorna beskrev att de inte visste hur de skulle hantera viktproblematik 
och inte heller hur de skulle nå ut till barnen och deras familjer. Många upplevde att de inte 
hade tillräcklig erfarenhet eller kunskap om hur de skulle kommunicera med familjer (Steel et 
al., 2011; Turner et al., 2016). De uttryckte blandade nivåer av erfarenhet av att hantera 
viktproblem med föräldrar och barn, några skolsköterskor hade fått möjlighet till 
vidareutbildning medans andra inte fått den möjligheten (Turner et al., 2016). Även Helseth et 
al. (2017) beskrev att skolsköterskorna ifrågasatte om de hade rätt kompetens för uppgiften att 
hantera övervikt och fetma hos barn. De hade en önskan om riktlinjer för att prata med barn 
om föräldrar om problemen (ibid). Det beskrevs att det var svårt att bemöta familjer från 
andra kulturer då det kunde finnas olika uppfattningar om kroppsstorlek och mat och 
motionsvanor. De beskrev avsaknad av erfarenhet och rätt kompetens för att ge råd och 
information till familjer från andra kulturer (Steele et al., 2011). 
Skolsköterskorna var positiva till införande av viktminskningsprogram, men de upplevde att 
de hade brist på kunskap kring BMI mätning för att känna sig bekväma med uppgiften 
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(Hendershot et al., 2008). Längre erfarenhet och vidareutbildning gjorde att skolsköterskorna 
kände sig mer bekväma med arbetet av att förebygga övervikt och fetma hos barn (Quelly, 
2017). Vidareutbildning medförde större engagemang i arbetet med barn med övervikt och 
fetma. Skolsköterskorna som var engagerade hittade lösningar och fann tid till att arbeta för 
förbättringar med hjälp av implementering av nya program eller andra insatser (Jain et al., 
2013). Även skolsköterskornas tro på sin förmåga påverkade signifikant arbetet med 
prevention av fetma hos barn (Quelly, 2014).  

5.4.2 Egna inställningar  
Skolsköterskorna ifrågasatte även sin egna inställning till övervikt och fetma. Inställningen 
om att det skulle vara ett självförvållat tillstånd (Helseth et al., 2017). De beskrev att de var 
medvetna om att övervikt och fetma som ett problem som de helst vill göra mer åt. Deras 
uppfattning var att ingen skolsköterska av vilja eller brist på förmåga avstod från att hjälpa 
barnen med övervikt och fetma (Powell et al., 2017). Skolsköterskorna som själva hade 
övervikt beskrev att de upplevde det mer känsligt att prata om överviktsproblematik med barn 
och deras föräldrar (Hendershot et al., 2008; Steele at al., 2011). BMI ansågs känsligt att prata 
om eftersom de själva var överviktiga (Hendershot et al., 2008) och de upplevde att det var 
svårt att låta övertygande till att ändra livsstil (Steele at al., 2011). 

6. Diskussion 
6.1 Metoddiskussion 
Metoden för studien var en integrativ litteraturstudie (Whittemoore & Knafl, 2005). En 
integrativ litteraturstudie grupperar inte studier efter metod utan efter svaren på ett gemensamt 
syfte. Metoden anser författarna till föreliggande studie ha en styrka i att sammanställa flera 
vetenskapliga artiklars resultat och ger därmed en helhetsbild över det valda området. 
 
I sökningen efter artiklar har databaserna Cinahl och PubMed används då de anses lämpligast 
för litteratur inom omvårdnad och medicin (Polit & Beck, 2017). Författarna är medvetna att 
relevanta artiklar kan ha fallit bort då endast två databaser används, men sökningen av de 
båda databaserna och reference tracking gav ändå tillräckligt många artiklar för studien och 
därför användes inte fler databaser.  
Valet av att använda ämnesord i så stor utsträckning som möjligt medförde relevanta träffar. 
En svaghet kan vara relevanta artiklar som inte indexerats under ämnesord fallit bort. En 
styrka var att flera artiklar återkom i de olika sökningarna vilket ansågs av författarna som att 
rätt sökord använts. Community Health Nursing och Public Health Nursing användes också 
som sökord för att få fram distriktsköterskeperspektiv i artiklarna, dock blev sökningen för 
bred och artiklar som belyste distriktsköterskans andra arbetsområden framkom. 
 
Urval av artiklar gjordes utifrån ålder på barnen. Studiens syfte var att beskriva 
skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med övervikt och fetma hos barn i ålder 6 – 18 år. 
Barnens ålder valdes utifrån den ålder då de börjar i skolan, 6 år, upp till den ålder de 
definieras som barn, 18 år. Det breda åldersspannet kan ha resulterat i att skolsköterskornas 
erfarenhet skilt sig åt beroende på vilken åldersgrupp av barn som de arbetar med. Författarna 
anser ändå att det är relevant att belysa skolsköterskors erfarenheter av arbetet i alla 
åldersgrupper då det är ett omfattade område i deras arbete oavsett ålder på de barn de arbetar 
med.  
 
Studier från Danmark, Norge, Storbritannien och mestadels USA låg till grund för 
litteraturstudiens resultat. Det anses av författarna vara en styrka då det gav en mångfald och 
ett internationellt perspektiv på arbetet. En svaghet men studien var enligt författarna att ingen 
studie från Sverige kom att ingå i resultatet. Två svenska studier framkom i sökning men fick 
exkluderas då de inte svarande mot syftet om skolsköterskors erfarenhet om att arbetet med 
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både övervikt och fetma. Överförbarheten mellan de olika systemen för skolhälsovård och 
skolsköterskans roll kan vara svår att praktisera då det skiljer sig åt från olika länder. Många 
länder har riktlinjer för hantering av övervikt och fetma hos barn men skolsköterskans roll och 
arbete inom området kan skilja sig åt. För att få fram skolsköterskors erfarenheter av arbetet 
inom skolhälsovården i Sverige skulle ett alternativ till metod kunnat vara en intervjustudie. 
En litteraturstudie anser författarna ändå ger en mer överskådlig sammanställning och därmed 
en helhetsbild över det valda området. 
 
Artiklarna i studien var skrivna på engelska vilket inte är författarnas modersmål. 
Översättningar har ändå försökts göras så korrekt och sanningsenligt som möjligt med hjälp 
av översättningsverktyg som Google translate och svensk-engelskt lexikon, för att minska 
risken för feltolkning. De inkluderade artiklarna var inte äldre än tio år vilket författarna 
ansåg vara en styrka då artiklarna presentera den aktuella forskningen i problemområdet. En 
svaghet kan vara om relevanta artiklar exkluderats som var äldre. En artikel som inkluderades 
var från oktober 2008. Trots att den låg utanför den begränsning för ålder på artiklar som 
valts, ansåg författarna ändå att artikeln vara relevant. 
 
Värderingen av de inkluderade artiklarna gjordes med hjälp av granskningsmallar från Örebro 
Universitet (2015). Det underlättade för författarna i värderingen av studiernas kvalité. Det 
ses som en styrka att artiklarna som inkluderats i studien var av hög- eller medelhög kvalité. 
För att säkerställa artiklarnas trovärdighet och tillförlitlighet granskades samtliga artiklar som 
kom att ingå i resultatet av båda författarna. 
 
Författarna sammanställde och kategoriserade artiklarnas resultat gemensamt för att undvika 
bias och felkällor. Flera undergrupper växte fram som omstrukturerades flera gånger för att 
resultera i övergripande teman. Författarna upplevde att flera undergrupper kunde passa in i 
flera teman vilket tyder på att skolsköterskors erfarenheter av arbetet med övervikt och fetma 
hos barn är komplext.  
 
6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att beskriva skolsköterskors erfarenhet av att arbeta med övervikt och 
fetma hos barn i ålder 6 - 18 år inom skolhälsovården. Resultatet visar att skolsköterskor hade 
erfarenheter av olika brister i organisationen. Deras erfarenheter var att de hade tidsbrist, brist 
på kunskap samt att ekonomiska begränsningar försvårade arbetet. Samarbete med 
skolledning, lärare och andra yrkeskategorier var svårt men ansågs nödvändigt för att det 
hälsofrämjande arbetet skulle fungera. Erfarenheten av att samarbeta med barnets föräldrar 
beskrevs som en svårighet. Försvårande faktorer som brist på acceptans och engagemang hos 
föräldrarna framkom och även betydelsen av socioekonomiska skillnader försvårade arbetet. 
Arbetet kring barn med övervikt och fetma ansågs vara ett känsligt ämne där motivation och 
kommunikation var av stor betydelse. Det framkom att skolsköterskornas erfarenheter av den 
egna professionen, vikten av rätt kompetens och egna inställningar till arbetet också var av 
betydelse. 

Resultatet beskrev i stor utsträckning skolsköterskornas erfarenhet av arbetet med övervikt 
och fetma som preventivt. Det stämmer bra överens med skolsköterskors och 
distriktssköterskors kompetensbeskrivning som i första hand beskriver arbetet som 
förebyggande och hälsofrämjande (Riksföreningen för skolsköterskor och svensk 
sjuksköterskeförening, 2016; Distriktsköterskeföreningen i Sverige, 2008). Att 
skolsköterskans arbete med övervikt och fetma mest är preventivt stämmer väl överens med 
författarnas förförståelse om att skolhälsovården har en stor roll i det hälsofrämjande arbetet 
för barns hälsovanor. 
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Antonovsky (2002) skriver om begreppet KASAM, känsla av sammanhang. Antonovsky 
menade att det var viktigt att se människan i sin helhet och ta hänsyn till biologiska, 
psykologiska och sociologiska faktorer. Antonovsky skriver även om det salutogena 
perspektivet vilket fokuserar på faktorer som orsakar och upprätthåller hälsa. I det salutogena 
perspektivet ingår komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullbarhet 
(Antonovsky, 2002). Författarna anser att begreppet KASAM och det salutogena perspektivet 
är relevant att diskuteras gentemot skolsköterskans erfarenheter av arbete med övervikt och 
fetma hos barn då arbetet är komplext bör ses i en helhet.  
 
Litteraturstudien visar att organisationsfaktorer som ledning, tid, resurser, arbetsbelastning 
påverkar skolsköterskors arbete med övervikt och fetma hos barn. De beskrev att de kände sig 
ensamma i ansvaret för arbetet med barns övervikt och fetma och hade en önskan om mer 
stöd från kommun och skolledning samt att de önskade fler samarbetspartners. Resultatet 
stöds av en studie av Reutersvärd och Hylander (2016) som skriver att förebyggande arbete 
mot övervikt och fetma ofta saknar stöd från skolledning. 
Resultatet i litteraturstudien visar att skolsköterskor ställer sig positiva till olika program och 
riktlinjer för att arbeta med övervikt och fetma. De skulle vilja lägga mer tid på arbetet men 
hindras av faktorer som i tid- och resursbrist. Studiens resultat stämmer väl överens med en 
studie av Müllersdorf et al. (2010), där svenska skolsköterskor rapporterade en önskan om 
mer stöd, samarbete, fler riktlinjer för att arbeta med barn med fetma. Mot bakgrund av 
resultatet drar författarna en slutsats om att det är av stor vikt att kommun och skolledning 
inser vikten av att lägga resurser och tid på arbetet med övervikt och fetma hos barn för att 
skolsköterskor ska kunna utföra ett värdefullt arbete. Stöd från skolledning, samarbetspartners 
samt tid och resurser är av vikt för att skolsköterskor ska känna att arbetet med övervikt och 
fetma hos barn är hanterbart och meningsfullt vilket stödjs av Antonovskys (2002) teori.  
 
Utifrån litteraturstudiens resultat kan det konstateras att skolsköterskor har erfarenheter av 
svårigheter kring samarbete med föräldrar. Deras erfarenheter var att det var svårt att få en bra 
kontakt med föräldrar. Föräldrarna var många gånger oengagerade och insåg inte barnens 
problematik med övervikt och fetma. Torstensson et al. (2017) styrker litteraturstudiens 
resultat med sin studie där skolsköterskor hade erfarenheter av att det var svårt att få ett bra 
samarbete med föräldrar då föräldrar upplevdes omotiverade till förändringar. Författarna till 
föreliggande studien anser därför att det är av stor vikt för skolsköterskor att får vägledning i 
att samarbeta med föräldrar för att förhindra viktuppgång hos barn. Skolsköterskornas 
erfarenheter var att olika socioekonomiska förutsättningar kunde leda till svårigheter i det 
preventiva arbetet kring barn med övervikt och fetma. Schroeder och Smaldone (2017) studie 
belyser att barns socioekonomiska bakgrund påverkar barnens kostvanor och fysiska aktivitet 
vilket stödjer studiens resultat. Studiens resultat styrks även av Norman et al. (2017) som 
skriver om hur barn i utsatta områden påverkas av föräldrars livsstil. Författarna kan utifrån 
resultatet se att det sammanhang barnet befinner sig i, familjens socioekonomiska bakgrund 
och även samhället påverkar skolsköterskans förutsättningar för att lyckas med arbetet. 
Skolsköterskor behöver därför se barnet i ett helhetsperspektiv och ta hänsyn till biologiska, 
psykologiska och sociologiska faktorer (Antonovsky, 2002).  

En etisk aspekt som framkom i litteraturstudien var att skolsköterskorna hade erfarenheter av 
att övervikt och fetma var ett känsligt ämne att prata med barnet och föräldrarna om. De var 
oroliga över att göra intrång i barnets och familjens integritet samt att såra mer är än att göra 
gott. Skolsköterskor behöver beakta barnkonventionens huvudprincip som är ”principen om 
barns bästa” och principen om ”Barnets rätt till hälsa och sjukvård” (Unicef, 2018). Ett etiskt 
dilemma beskrevs mellan respekt för barnets och föräldrarnas autonomi och sitt ansvar för 
barnets hälsa. Författarna kan se att skolsköterskor ställs inför svåra val i att vilja gör gott och 
arbeta för vad som är bäst för barnets hälsa men samtidigt inte göra intrång i barnets och 
familjens privata sfär. 
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Skolsköterskorna beskrev att det fanns en önskan om stöd och riktlinjer för hur de ska 
kommunicera med barnet och familjen. Erfarenheter var att brist på och skillnad i motivation 
hos barn och föräldrar var en försvårande faktor. Motiverande samtal som metod används för 
att stärka en persons egen motivation till förändring (Miller och Rollnick, 2013). 
Användandet av MI som metod anser författarna skulle kunna vara användbart i det 
förebyggande arbetet av övervikt och fetma hos barn. Det framkom i föreliggande studie att 
skolsköterskorna var hjälpta av motiverande samtal (MI) som metod men önskade mer 
utbildning i hur de kommunicerarar och motiverar barn och föräldrar i det känsliga ämnet. 
Vikten om kommunikation och motivation styrks av en studie av Thorstensson, Blomgren, 
Sundler och Larsson (2017) som skriver att skolsköterskorna i studien upplevde att det var en 
utmaning att kommunicera och motivera barn och föräldrar i det känsliga ämnet. 
Föreliggande studie visar att skolsköterskor behöver vara lyhörda och stöttande i deras arbete 
för att lyckas stödja en hälsosam livsstil för barnet. Författarna anser att hälsosamtalen kan ses 
som ett hälsoverktyg för att bidra med struktur och underlätta samtalet med barnen. Det är av 
vikt att skolsköterskor individanpassar hälsosamtalen för att kunna tillgodo se barnets behov 
och önskemål (Golsäter, 2012). Skolsköterskor har möjlighet att stärka barnets och 
föräldrarnas motivation genom att lyfta fram deras möjligheter och resurser till att kunna 
påverka sin situation. Genom att lyfta fram möjligheter och resurser bidrar skolsköterskor till 
att barn och föräldrar ser problemet som mer hanterbart (Antonovsky, 2002). 
  
Enligt litteraturstudien har skolsköterskor erfarenheten av brist på kompetens i arbetet med 
övervikt och fetma. Många skolsköterskor önskar mer utbildning särskilt vid införande av nya 
preventiva program eller för BMI screening. Studiens resultat styrks av Hessler (2015) som i 
sin studie redovisar att fördjupad utbildning på området ledde till större självförtroende med 
djupare engagemang i arbetet. Även Davila, Vess och Jonsson (2017) styrker med sin studie 
att utbildning är nödvändigt. Studien visar att det var större mängd barn som fick hjälp till 
viktminskning efter att skolsköterskorna fått utbildning och kände sig säkra på BMI 
screening. Författarna anser att skolsköterskor behöver känna att de har rätt kompetens och 
utbildning i att hantera övervikt och fetma hos barn för att ska känna att arbetet är 
meningsfullt och hanterbart vilket stämmer överens med teorin om det salutogena 
perspektivet (Antonovsky, 2002).   

Skolsköterskors erfarenhet av sin egen inställning till övervikt och fetma har betydelse för 
arbetet med övervikt och fetma hos barn. Ifrågasättande av sina egna attityder och att själva 
vara överviktig kan ha betydelse för arbetet. Det stärks av en studie som tar upp 
skolsköterskors erfarenheter om hur de försöker hitta balans i sina egna attityder och 
fördomar om övervikt och fetma (Müllersdorf et al., 2010). Att ha ett professionellt 
förhållningssätt handlar i hög grad om skolsköterskans attityd till både sitt arbete och eleverna 
och är avgörande för hur skolsköterskan lyckas med arbetet (Holmström, Häggström & 
Kristiansen, 2015). Om skolsköterskors egen inställning och attityder stämmer överens med 
arbetet mot övervikt och fetma hos barn leder det till att de känner en större begriplighet för 
arbetet (Antonovsky, 2002). Författarna anser att skolsköterskor behöver arbeta med ett 
professionellt förhållningsätt och försöka lägga sina egna värderingar åtsidan för att kunna 
lyckas med arbetet. 

6.3. Konklusion 
Skolsköterskors arbete med övervikt och fetma hos barn består till stor del av hälsofrämjande 
preventivt arbete. Det är ett komplext och utmanade arbete då skolsköterskor behöver ta 
hänsyn till barnet som individ, barnets familj och även skolan och den miljö barnet befinner 
sig i. Skolsköterskors arbete kan belysas i ett salutogent perspektiv där det är viktigt att se 
barnet och dess omgivning i en helhet och framhäva barnets resurser och faktorer som 
påverkar hälsan. 
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6.4. Kliniska implikationer 
Författarnas förhoppning är att studiens resultat av skolsköterskors erfarenheter av arbetet 
med övervikt och fetma hos barn ska väcka intresse för området och att fler aktörer och 
verksamheter blir intresserande av att samarbete kring problematiken. Samt att fler ska se 
mening i att lägga tid och resurser på arbetet för att på lång sikt uppnå hälsovinster. 
 
6.5. Förslag på fortsatt forskning 
Förslag på fortsatt forskning inom området är studier om hur olika aktörer kan samarbeta i det 
hälsofrämjande arbetet mot övervikt och fetma hos barn.  
Enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL (2017) saknas nationell statistik om förekomst 
av övervikt och fetma hos barn i olika ålderskategorier och framförallt tonåren. Ett förslag på 
fortsatta forskning skulle därför kunna vara på förekomst av övervikt och fetma hos barn i 
olika åldersgrupper.  
Då författarna inte funnit så många nordiska artiklar som berör skolsköterskors erfarenheter 
av övervikt och fetma hos barn, skulle det vara värdefullt med ytterligare forskning kring 
ämnet i de nordiska länderna. 
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aktiv som skolsköterska 1 år sedan 
utbildningen.  
 
Exklusionskriterier                    
Framgår ej. 
 
Urvalsförfarande 
Skolsköterskor blev tillfrågande att 
delta via e-mail. Av dessa valdes 12 
ut att delta som representerade olika 
skolor, allmänna och privata skolor, 
och vara från fem olika områden i 
Köpenhamn. 
 
Urval 
Ändamålsenligt urval av 12 
skolsköterskor. 
 
Beskrivning av studiegrupp 
Skolsköterskornas var kvinnor som 
hade arbetat som skolsköterskor 
mellan 9 - 20 år 
 
Datainsamlingsmetod 
Semistrukturerade intervjuer 
 
Analysmetod 
Kvalitativ innehållsanalys 

Styrkor  
Skolsköterskorna i studien 
representerade skolor med 
olika ålderskategorier och 
områden med olika 
socioekonomisk klass. Vilket 
gav en bredd på resultatet. 
 
Svagheter 
Alla skolsköterskor i studien 
hade lång erfarenhet av arbetet. 
Det kan ha lett till en mindre 
möjligheten till att generalisera 
resultatet på mindre erfarna 
skolsköterskor.  
 
Bevisvärde 
Medel 

Studien visade att motiverande 
samtal hjälpte skolsköterskor 
att komma över hinder 
kommunikationsprocessen och 
att motiverande samtal hjälpte 
barn och föräldrar att komma 
till insikt i att vara överviktig.  
Skolsköterskorna beskrev 
svårigheter när barnet var gravt 
överviktig och föräldrarna inte 
upplevde det som ett problem, 
eller när barn och föräldrar var 
på olika stadier i sin motivation 
till förändring. En annan 
svårighet var att upptäcka att 
många familjer har svårt att 
göra nödvändiga förändringar 
på grund av problem som ligger 
på samhällsnivå.  
Skolsköterskorna upplevde ett 
etiskt dilemma mellan respekt 
för barnets och föräldrarna 
autonomi och sitt ansvar för 
barnets hälsa. 

 
                       



 

 

Författare, år, titel, 
tidskrift och land   

Syfte 
 

Metod och ev. design Värdering Resultat 

Helseth. S., Riiser, K., 
Holmberg, B., Fagerlund, 
M., Misvaer, N., & 
Galvin, K. (2017). 
 
Implementing guidelines 
for preventing, identifying 
and treating adolescent 
overweight and obesity – 
School nurses´ 
perceptions of the 
challenges involved 
 
Journal of Clincal 
Nursing, 2017(26), 4716 -
4725.  
 
Norge  

Att få en bättre förståelse för 
skolsköterskors upplevelse 
av de utmaningar som 
involverar 
implementeringen av 
nationella riktlinjer för att 
hantera övervikt och fetma 
hos tonåringar 

Kvalitativ metod 

Inklusionskriterier                
Sjuksköterskor som var ansvariga för 
mätning av vikt och längd enligt 
nationella riktlinjer och arbetade med 
ungdomar i ålder 13 - 15 år.  
 
Exklusionskriterier                    
Framgår ej. 
 
Urvalsförfarande 
Skolsköterskor som deltog i en 
övergripande studie blev tillfrågande att 
delta. Ett bekvämlighets urval av 146 
skolsköterskor. De första 21 som 
svarade ja, till att delta blev inkluderade. 
 
Urval 
21 skolsköterskor deltog i studien  
 
Beskrivning av studiegrupp 
21 skolsköterskor deltog i 6 
fokusgruppsintervjuer. 
Skolsköterskornas ålder var 33 - 58 år 
och hade 1 - 39 år erfarenhet av yrket. 
 
Datainsamlingsmetod 
Fokusgruppsintervjuer 
 
Analysmetod 
Kvalitativ innehållsanalys 

 

Styrkor: 
De flesta skolsköterskor som 
deltog hade lång erfarenhet i 
yrket, mellan 1 - 39 år. 
Fokusgrupper bedöms ge en 
rik information. 
 
Svagheter: 
Skolsköterskorna i 
fokusgrupperna var bara från 
norra delen av Norge samt var 
del av en övergripande studie 
om övervikt och fetma hos 
ungdomar vilket kan ha 
påverkat resultatet.  
 
Bevisvärde 
Högt 

Skolsköterskorna beskrev en känsla 
av överbelastning och brist på 
resurser för att screena barnen för 
övervikt och fetma. Skolsköterskor  
ifrågasatta om de hade rätt kompetens 
för uppgiften och brist på 
samarbetspartners. 
Det var lättare att identifiera fetma då 
barnen och föräldrarna var mer 
medvetna om problemet. Önskan om 
riktlinjer för att prata med barn om 
föräldrar om problemen framkom. 
Skolsköterskorna var oroliga över 
sårbarheten hos barnen. De 
ifrågasatte sina egna attityder till 
övervikt och fetma. Ämnet var svårt 
att närma sig, svårt att prata om och 
de kända att de hade för lite hjälp att 
erbjuda. 

 
 
                  



 

 

Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och land   

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Hendershot, C., Telljohann, S.,   
Price, J., Dake, J., & Mosca,J. 
(2008). 
 

Elemetary School 
Nurses`perceptions and 
Practices Regarding Body Mass 
Index Measurement in School 
Children 

Journal Of School Nursing 
(Sage Publications Inc.), 24(5) 
298-309. 

USA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet med studien var att 
undersöka skolsköterskor i 
grundskolan och deras 
upplevelse och förväntningar på 
effektiviteten och upplevda 
hinder och fördelar med att 
mäta BMI hos elever i skolor 
med mandat för BMI jämfört 
med skolor utan sådant mandat. 

 

Kvantitativ 

Inklusionkriterier 
Skolsköterskor som arbetade i grundskolan 
i Amerika och var medlemmar i National 
Association of school nurses 

Exklutsionskriterier 
Ej angivna 

Urvalsförfarande 
6288 potentiella skolsköterskor valdes ut ur 
databasen från National Association of 
School Nurses. En poweranalys för 
generaliserbarhet för analysen visade att 
914 skolsköterskor behövdes för studien. 
Enkäter skickades ut till skolsköterskorna 
via e-mail. 

Urval 
6288 undersökningar skickades ut. 2629 
returnerades.  

Beskrivning av studiegrupp 
2629 skolsjuksköterskor. 97% var kvinnor.  

Datainsamlingsmetod 
Elektronisk enkätstudie 
 
Analysmetod 
Deskriptiv statistisk standarddivision     
Chi-square test 

Styrkor 
Ett stort antal 
deltagare. En 
expertkontrollerad 
enkät som är 
pilottestad för 
reliabiliteten. 

Svagheter 
Bortfallet var stort. 
De som svarade kan 
ha varit begränsat till 
de som kände sig 
bekväma att använda 
elektronisk enkät. 
Fokusgrupper 
användes inte för att 
formulera 
enkätfrågorna. 

 
Bevisvärde  
Högt 

 

Mer än hälften av 
skolsköterskorna i studien 
trodde att mätning av BMI 
kunde vara till hjälp för att 
implementera program i 
skolan för att hjälpa barnen 
till att hålla en hälsosam vikt. 
Problemen var att de hade 
dåliga erfarenheter av 
samarbetet med föräldrarna 
som inte alltid såg att deras 
barn var överviktiga. Brist på 
kunskap och tid var en 
bidragande orsak till att några 
inte var bekväma med att 
använda sig av BMI-mätning. 
De saknade tid för 
uppföljningar. De upplevde 
att de gjorde intrång i barnens 
privatliv. 

 
    
 
 



 

 

Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och 
land   

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Jain, A., & Langwith, C. 
(2013). 

Collaborative School-Based 
Obesity Interventions: Lessons 
Learned from 6 Southern 
districts 

Journal of school health, 83(3), 
213 - 222. 

USA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet med studien var att få 
lärdom av implementeringen av 
Activate for Kids (AFK). Ett 
program som utformades för att 
hantera hinder i det preventiva 
arbetet genom att tillhandahålla 
utbildning och stöd till 
sjuksköterskor. 

 

Kvalitativ metod 

Inklusionskriterier 
Ej specifikt angivet 

Exklusionskriterier 
Ej specifikt angivet 

Urvalsförfarande 
UnitedHealth Group (UHG): s 
projektledare utsåg fyra 
distriktsadministratörer och sex 
skolsköterskor för att fungera som 
nyckelinformanter för olika 
distrikt. De kontaktades via e-post.  

Urval 
Alla fyra av administratörerna och 
tre av skolsköterskorna svarade 
och gick med på att bidra med 
informanter till studien. Totalt 
intervjuades 19 stycken 
nyckelinformanter. Oklart hur 
många som var skolsköterskor. 
 
Datainsamlingsmetod 
Semistrukturerade intervjuer 
 
Analysmetod 
Kvalitativ Innehållsanalys. 

Styrkor 
Studien visar vikten av 
samarbete mellan olika 
professioner för att lyckas 
med att initiera nya 
hälsoinsatser på skolorna. 
 
Svagheter 
En liten grupp av 
nyckelinformanter.  
Distrikten var i olika stadier 
av genomförandet vid 
intervjuerna. 
 
Bevisvärde 
Medel 
 

Skolsköterskornas erfarenhet 
var att de upplevde brist på tid 
och resurser. De beskrev att de 
redan hade många olika 
arbetsuppgifter som 
konkurrerar med nya. De 
saknade stöd från ledningen och 
även kunskap. Engagemang och 
effektivitet varierade. Vissa 
skolsköterskor försökte bortse 
från tidsbristen och tog till sig 
förändringar i arbetet. 

 
 

        
 
 
 
              



 

 

Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och 
land   

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Morrison-Sandberg, L., 
Kubik, M., & Johnson, K. 
(2011).  

Obesity prevention practices 
of elementary school nurses in 
Minnesota: Findings from 
interviews with licensed 
school nurses. 

Journal of School Nursing 
(Sage Publications Inc.), 
27(1), 13 - 21. 

USA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att få insikt i aktuell fetma-
relaterad skolsköterskepraxis i 
grundskolan, åsikter och 
övertygelser hos 
skolsköterskor och den lokala 
skolan angående 
skolsköterskans förebyggande 
program av fetma och intresset 
hos skolsköterskor i att 
genomföra ett förebyggande 
program av fetma i framtiden. 

Kvalitativ metod.  
 
Inklusionskriterier  
Att vara anställd och vara en licenserad 
skolsköterska i Minnesota, samt arbeta 
på en grundskola med > 300 elever i 
första eller fjärde klass, >20 % av 
eleverna var av etnisk minoritet eller 
deltog i statliga 
matminskningsprogrammet.  
 
Exklusionskriterier  
Framgår inte. 
 
Urvalsförfarande  
Stratifierat urval från olika geografiska 
områden i Minnesota. 29 skoldistrikt 
kontaktades och 21 skoldistrikt deltog. 
 
Urval  
21 skolsköterskor.  
 
Beskrivning av studiegrupp  
Deltagna hade ansvar för en eller flera 
grundskolor. De hade varit 
yrkesverskasamma i medel 14 år och 
som skolsköterskor i medel 6 år. 
 
Datainsamlingsmetod  
Semistrukturerade intervjuer.  
 
Analysmetod  
Kvalitativ innehållsanalys 

Styrkor: 
Skolsköterskorna i studiens 
arbetade i olika geografiska 
områden, både på 
landsbygd, förort och tätort 
 
Svagheter: 
Deltagarna var enbart de 
som hade utbildning som 
licenserade skolsköterskor i 
Minnesota vilket är den 
lägsta kompetensen som 
krävs för arbetet, ett bredare 
urval av skolsköterskor med 
annan utbildning kunde 
kanske gett ett annat 
resultat. 
 
Bevisvärde 
Medel 
 

Skolsköterskorna beskrev 
hantering av arbetsbelastning, 
förespråkare för 
skolsköterskans roll, 
prioriteringar, tid- och 
resursbrist som viktiga 
problem att hantera för 
skolsköterskor. 
Även familjeekonomiska 
bekymmer som beskrevs som 
viktiga frågor. 
Skolsköterskorna beskrev 
vikten av känslighet av den 
emotionell stress som övervikt 
och fetma medför för barn och 
familjer. Skolsköterskor ska 
uppmuntra barn och familjer 
att fokusera på hälsofrämjande 
insatser. Skolsköterskorna 
stödde ett preventivt arbete 
mot fetma i skolan men kände 
att de skulle kunna erbjuda 
mer om de hade adekvata 
resurser och tid. 

 
 
 



 

 

Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och 
land   

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Powell, S.B., Keehner 
Engelke, M., & Neil, J.A. 
(2017). 
 
Seizing the Moment: 
Experiences of School  
Nurses Caring for Students 
with Overweight and       
Obesity.    
 
The Journal of School          
Nursing 34(5), 380 - 389. 
 
USA 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet med studien var 
att utforska 
erfarenheter från 
skolsköterskor som ger 
vård till elever som har 
överviktig eller fetma. 

 

Kvalitativ metod 
 
Inklusionskriterier 
Skolsköterskor i grundskolan och gymnasiet 
som var anställda i North Carolina under 
tiden som studien pågick. 
 
Exlusionskriterier 
Skolsjuksköterskor som 
arbetade administrativt 
 
Urvalsförfande 
Skolsköterskorna kontaktades via e-mail 
eller telefon för potentiellt intresse till att 
delta. 
 
Urval 
10 skolsköterskor deltog i studien.  
 
Beskrivning av studiegrupp 
10 skolsköterskor varav alla var kvinnor. 
Samtliga var utbildade till sjuksköterskor, 9 
stycken var certifierade skolsköterskor. 
Samtliga arbetade i skolor på landsbygden.  
 
Datainsamlingsmetod 
Intervjuer med öppna frågor 
 
Analysmetod 
Kvalitativ innehållsanalys  

Styrkor 
Bidrar med kunskap om 
skolsköterskors upplevelse av 
att arbeta med övervikt och 
fetma hos barn på 
landsbygdsområden.  
 
Svagheter 
Deltagarna var bara kvinnor 
och från ett begränsat område. 
Annat resultat kanske hade 
visats om även män 
intervjuats och om 
skolsköterskor från andra 
områden fanns representerade. 
 
Bevisvärde 
Högt 

Skolsköterskor i studien upplevde 
olika kategorier av hinder för att 
kunna genomföra ett 
tillfredställande arbete. 
Framförallt beskrevs tidsbrist och 
tung arbetsbelastning samt 
påtryckning av skolledning. De 
upplevde en stress och frustration 
när de inte kan genomföra sitt 
arbete så att det gynnar eleverna. 
De upplevde att de ofta får ta 
tillfället i akt vid exempelvis 
andra planerade kontroller för 
ingripande vid övervikt 

 
 

 
 
 
              



 

 

Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och 
land   

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Quelly. S.B. (2014). 
 
Influence of Perceptions on 
School Nurse Practice to 
Prevent Childhood Obesity 
 
The Journal of School Nursing, 
30(4). 292-302. 
 
USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att undersöka inflytandet av 
skolsköterskors upplevda 
fördelar, upplevda hinder och 
tro på sin förmåga av arbetet 
med COP (Childhood Obecity 
Prevetion) på individ och 
skolnivå och att undersöka 
effekten av hur upplevda 
fördelar och upplevda hinder 
påverkas av skolsköterskorna 
egna tro på sin förmåga av COP 
på barn- och skolnivå.  

Kvantitativ 

Inklusionkriterier 
Registrerad sjuksköterska som 
arbetade och var anställd i Florida som 
skolsköterska mellan 2010 - 2011. 

Exklutsionskriterier 
Ej angivna 

Urvalsförfarande 
Skolsköterskor i Florida kontaktades 
genom Florida School Nurse 
Assosition och 12 skoldistrikt i Florida 
via e-mail. En poweranalys visade att 
77 skolsköterskor behövdes för 
studien.  

Urval 
171 skolsköterskor. 
 
Beskrivning av studiegrupp 
Deltagarnas medelålder var 51,1 år 
och hade arbetat i medel 9,5 år i 
skolan. 
 
Datainsamlingsmetod 
Enkätstudie. 
 
Analysmetod 
Deskriptiv statistisk analys. Linjär 
regressionsanalys.  

Styrkor 
Ett stort antal deltagare i 
studien.  
En kontrollerad enkät 
som är pilottestad för 
reliabilitet. 

Svagheter  
Professionella 
organisationer användes 
för att rekrytera deltagare 
till studien. Det skulle 
kunna lett till att urvalet 
inte blev representativt. 
 
Bevisvärde 
Högt 

Majoriteten av skolsköterskor i 
studien upplevde att det fanns 
flera fördelar med att mäta BMI 
och andra COP-aktiviteter. Mer 
än två tredjedelar höll med om 
att inadekvata skol- och 
kommunresurser, brist på tid, 
risk för stigmatisering och 
inadekvat eller olämplig 
föräldrarespons var hinder för 
preventivt arbete mot fetma, 
(COP). 
Skolsköterskornas tro på sin 
förmåga påverkade signifikant 
arbetet med att arbeta 
preventivt mot fetma (COP).  

 
 
 
 



 

 

 
Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och land   

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Quelly,S. B. (2017). 
 

Characteristics Associated with 
School Nurse Childhood 
Obesity Prevention Practices. 

Pediatric Nursing, 43(4), 193 – 
199. 

USA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Är personliga, yrkesmässiga 
och / eller jobbrelaterade 
egenskaper förknippade med 
skolsköterskans engagemang av 
förebyggande åtgärder fetma 
hos barn på barn- och/eller 
skolnivå. 
 

Kvantitativ metod 
 
Inklusionskriterier 
För närvarande arbeta som 
skolsköterska i Florida, eller 
vara anställd i Florida som 
sköterska under skolåret 2010 - 
2011 
 
Exklusionskriterier 
Ej specifikt angivet 
 
Urvalsförfarande 
Rekryteringen till studien 
skedde via e-mail. 
 
Urval 
171 skolsköterskor deltog. 
Enligt en poweranalys 
behövdes 159 skolsköterskor 
för studien. 
 
Beskrivning av studiegrupp 
Deltagarnas medelålder var 
51,1 år och hade arbetat i medel 
9,5 år i skolan. 
 
Datainsamlingsmetod 
Enkäter som besvarades 
anonymt 
 
Analysmetod 
Beskrivande statistik 
Cronbachs`s alpha, t-test, 
ANOVA, test-retest, Likert 
skala. 

Styrkor 
Stort antal utbildade 
skolsköterskor deltog i studien. 
Studien kan ligga till grund för 
ytterligare forskning som 
behövs för att stödja 
skolsköterskans preventiva 
arbete mot fetma hos barn.  
 
Svagheter 
Deltagarna till studien 
rekryterades av två 
professionella organisationer. 
Studien begränsar 
generaliserbarheten av resultat 
till skolsköterskor i andra stater. 
 
Bevisvärde 
Högt 
 
 

Skolsköterskornas erfarenheter 
var att det fanns behov av 
finansiering för att ge 
ytterligare 
utbildningsmöjligheter för att 
öka skolsköterskors 
engagemang till preventivt 
arbete med fetma hos barn 
(COP). Skolsköterskor med 
längre erfarenhet och 
vidareutbildning kände sig mer 
bekväma i arbetet. 
Skolsköterskors användande av 
förebyggande metoder mot 
fetma skilde sig åt beroende på 
grad av skolornas 
socioekonomiska standard. 

 
 



 

 

 
 

Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och land   

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Stalter, A., Chaudry, R., & 
Polivka, B. (2011). 

Regional Diffrences as Barriers 
to Body Mass Index Screening 
Described by Ohio School 
Nurses  

Journal of School Health. 
81(8), 437 - 438. 

USA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Att identifiera hinder och 
underlättande faktorer av BMI 
screeningsarbetet bland 
skolsköterskor i Ohio som 
arbetar i kommunala 
grundskolor i förort, landsbygd 
och tätort. 

Kvalitativ metod.  
 
Inklusionskriterier  
Medlem i Ohio Association of 
school Nurses, ha en aktiv 
Registerd Nurse lincens, vara 
anställd på heltid i kommunal 
grundskola. 
 
Exklusionskriterier  
Framgår inte. 
 
Urvalsförfarande  
Slumpmässigt urval från 3 olika 
geografiska områden i Ohio. 
352 skolsköterskor tillfrågandes 
via e-mail, 43 var intresserade 
att delta var av 25 valdes 
utifrån inklusionskriterier.  
 
Urval  
25 skolsköterskor deltog.  
 
Beskrivning av studiegrupp  
3 fokusgrupper med 6 - 10 
skolsköterskor i varje från olika 
geografiska områden  
 
Datainsamlingsmetod  
Semistrukturerade 
fokusgruppsintervjuer.  
 
Analysmetod  
Kvalitativ innehållsanalys 

Styrkor: 
Skolsköterskorna i studiens 
arbetade i olika geografiska 
områden, både på landsbygd, 
förort och tätort, vilket gav en 
bredd i resultatet. 
 
Svagheter: 
Deltagarna var enbart de som 
var licenserade skolsköterskor i 
Ohio, ett bredare urval av 
skolsköterskor med annan 
utbildning kunde kanske gett ett 
annat resultat. 
 
Bevisvärde 
Högt 
 
 

Skolsköterskorna i studien 
beskrev en ”känslighet” av att 
identifiera ett barn som är i 
riskzon för att utveckla fetma. 
Svårigheter i att följa upp ett 
viktproblem med barnets 
föräldrar, på grund av ett 
känsloladdat ämne. 
De beskrev att en generell brist 
i kommunens organisation och 
medverkan i att adressera 
övervikt hos barn var ett hinder.  
Skolsköterskorna beskrev deras 
arbetsbelastning som att slitas 
mellan akuta och kroniska 
åtgärder och att tidsbrist vara ett 
hinder för att BMI-screening. 
Skolsköterskorna beskrev ett 
fenomen av att behöva ”kämpa 
med föräldrar”. Att få föräldrar 
engagerade var associerat med 
brist på acceptans av övervikt 
och ledde till stor risk för 
konflikt.  
Skolsköterskor beskrev 
idrottslärare, teamarbete och 
föräldraengagemang  
som underlättande faktorer för 
BMI-screenings arbetet. 
 
  

 



 

 

 
 
Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och 
land   

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Steele, R. G., Wu, Y. P., 
Jenssen, C. D., Pankey, S., 
Davis, A. M., & Aylward, 
B. S. (2011). 

School Nurses Perceived 
Barriers to Discussing 
Weight with Children and 
Their Families: A 
Qualtative Approach 

Journal Of School Health, 
81(3), 128 - 137. 

USA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet med studien var att ge 
ytterligare bidrag till 
litteraturen genom djupare 
analys, med hjälp av 
fokusgrupper, av 
skolsköterskors upplevda 
hinder när de tar itu med 
viktrelaterade hälsoproblem 
hos barn och deras familjer. 

 

Kvalitativ metod 
 
Inklussionskriterier 
Ej specifikt angivet 
 
Exklussionskriterier 
Ej specifikt angivet 
 
Urvalsförfarande 
Uppskattningsvis fick 100 skolsköterskor 
information om studien via e-mail eller lokala 
möten. 33 skolsköterskor var intresserade att 
delta. 
 
Urval 
Av de 33 valdes 22 ut som kunde delta vid 
minst en fokusgrupp därför valdes de att ingå i 
studien. 
 
Beskrivning av slutlig studiegrupp 
22 skolsköterskor som genomsnitt har arbetet 
9 år i skolan. De flesta har ansvar för omkring 
617 elever i grundskolan. 
 
Datainsamlingsmetod 
Fokusgruppsintervjuer 
 
Analysmetod 
Kvalitativ innehållsanalys 
 

Styrkor 
Fokusgrupper gav ett 
objektivt perspektiv då 
forskarnas egna 
förutfattade 
föreställningar inte präglar 
deltagarna i sina svar på 
de öppna frågorna. 
 
Svagheter 
Det var ett litet 
geografiskt område som 
ingick i studien. 
Sköterskorna som deltog i 
studien hade ett eget 
intresse i ämnet och kan 
därför ha varit partiska. 
 
Bevisvärde 
Medel 
 

Skolsköterskorna i studien 
beskrev att det är svårt att få 
bra kontakt med barnens 
familjer. Motivation saknas 
från både familjer och barn. 
De hade en rädsla för 
reaktioner från föräldrarna 
när de tar kontakt för att 
diskutera viktproblematiken. 
Skolsköterskorna upplevde 
även hinder i brist på tid, 
kompetens och kunskap, 
egna viktproblem, samt brist 
på stöd från skolledningen. 
De upplevde att de har 
många olika ansvarsområden 
att fokusera på inte bara 
övervikt och fetma. 
 

 



 

 

 
 
Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och 
land   

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Turner, G., Owen, S., & 
Watson, P. (2016). 

Addressing childhood obesity 
at school entery: Qualitativ 
experiences of school health 
professionals 

Journal of Child Health care, 
20(3), 304-313. 

Storbritannien  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syfte 
Syftet studien var att utforska 
hur skolhälsopersonal 
hanterar upptäckandet av 
barnfetma vid skolstart och 
få en förståelse hur 
skolhälsopersonals roll kan 
optimeras för att hantera 
fetma i tidig ålder. 

 

Kvalitativ intervjustudie 
 
Inklusionskriterier 
Alla som var anställda i 
skolhälsovården i den utvalda regionen 
för studien mellan oktober 2012 och 
juli 2013 var berättigade att delta. 
Olika personalkategorier ansågs 
intressanta. 
 
Exklusionskriterier 
Ej specifikt angivna 
 
Urvalsförförande 
Inbjudningar till att delta skickades till 
45 - 55 personer via e-mail. 26 
personer gav sitt samtycke till att delta. 
 
Urval 
Bortfall ungefär 29 personer. 
 
Beskrivning av studiegrupp 
25 kvinnor och en man. Fördelat på 3 
chefer, 16 skolsköterskor och 7 
barnskötare. Antal yrkesverksamma år 
varierade från en månad till 13 år. 
 
Datainsamlingsmetod 
Semistrukturerade intervjuer med 
fokusgrupper och frågeformulär 
 
Analysmetod 
Kvalitativ innehållsanalys 

Styrkor 
Deltagarna hade olika 
professioner inom 
skolhälsovården. 
Fokusgrupper ses som 
värdefulla. 
 
Svagheter 
Urval valdes från en 
geografisk region i 
Storbritannien och kanske 
inte är representativ för 
andra regioner. Två 
områden av tre lyckade få 
till fokusgrupper. 
 
Bevisvärde 
Medel 
  

Resultatet visar att 
skolsköterskor ansåg att 
hälsofrämjande åtgärder var en 
nyckelroll för skolhälsovården. 
Skolsköterskor ansåg sig dock 
oförmögna att tillhandahålla 
den vårdnivå de skulle vilja 
erbjuda på grund av låga 
bemanningsnivåer och 
konkurrerande prioriteringar. 
Skolsköterskor saknade också 
tydliga riktlinjer och 
vidareutbildning för att hantera 
barn med övervikt och fetma. 
De använde sig ofta av sin egen 
profession. 

 
 

 



 

 

Bilaga 3. Kvalitetsgranskningsmatris 
Studie  Hög 

Kvalitet  
Medelhög 
kvalitet  

Låg 
kvalitet  

Är syftet 
väl 
definierat?  

Är urvalet 
tydligt och 
relevant?  

Framgår 
etiskt god- 
kännande?  

Är data- 
insamlingen 
tydlig och 
relevant?  

Är 
analysen 
tydlig och 
relevant?  

Är 
resultatet 
korrekt och 
tydligt?  

Är resultatet 
överförbart?  

           
Bonde et 
al., (2014) 

 x  ja delvis ja ja ja ja delvis 

Helseth et 
al., (2017) 

x   ja ja ja ja ja ja ja 

Hendershot 
et al., 
(2008) 

x   ja ja ja ja ja ja ja 

Jain et al., 
(2013) 

 x  ja delvis ja ja ja ja delvis 

Morrisson 
et al., 
(2011) 

 x  ja delvis ja ja ja ja delvis 

Powell et 
al., (2017) 

x   ja ja ja ja ja ja ja 

Quelly, 
(2014) 

x   ja ja ja ja ja ja ja 

Quelly, 
(2017) 

x   ja ja ja ja ja ja ja 

Stalter et 
al., (2011) 

x   ja ja ja ja ja ja ja 

Steel et al., 
(2011) 

 x  ja delvis ja ja ja ja ja 

Turner et 
al., (2016) 

 x  ja delvis ja ja ja ja ja 


