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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Övervikt och fetma bland barn är ett stort folkhälsoproblem. Problemet beskrivs 

som ett resultat av för hög konsumtion energi i förhållande till den fysiska aktiviteten. 

Påföljderna kan ge uttryck i både medicinska, psykologiska och sociala konsekvenser och 

aktuell behandling har visat begränsat resultat. Syfte: Studiens syfte var att belysa 

vårdpersonals bemötande av familjer till barn med övervikt och fetma. Metod: En allmän 

litteraturstudie utfördes på tio kvalitativa vetenskapliga artiklar som sammanställdes. 

Resultat: Aspekter som uppmärksammades var olika svårigheter och möjligheter som kan 

framträda i bemötandet. Resultatet påvisade svårigheter sammankopplade med familjernas 

livsstil och förändrade samhälleliga normer. Attityder och okunskap bland vårdpersonal och 

familjer, samt ämnets känsliga karaktär ansågs vara andra hinder i bemötandet. De 

möjligheter som observerades var uppbyggnaden av en tillitsfull relation mellan vårdpersonal 

och familj med hjälp av omsorgfull dialog. Vidare konstaterades familjefokuserad 

omvårdnad, samarbete mellan olika yrkesroller, prevention och utbildning som framgångsrika 

tillvägagångssätt. Slutsats: Ämnet har en känslig och komplex karaktär, vilket medför en rad 

svårigheter vid bemötandet av patientgruppen. Genom att utöka resurser och utbilda 

vårdpersonal inom behandlingsstrategier och bemötande kan omvårdnaden effektiviseras. 

Klinisk betydelse: Utökad kunskap och insikt om svårigheter och möjligheter i 

vårdpersonalens bemötande av familjer till barn med övervikt och fetma är betydelsefullt för 

inblandade parter då detta kan leda till förbättringar i omvårdnaden.  
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ABSTRACT 

Background: Overweight and obesity among children is a major public health concern. The 

problem is described as a result of excessive consumption of energy in relation to the physical 

activity. Consequences may show through medical, psychological and social aspects, and 

current treatments have shown limited results. Aim: The aim of the study was to highlight 

nursing staff’s responses to families of children with overweight and obesity. Method: A 

literature review was done on ten qualitative scientific articles. Results: Various difficulties 

and opportunities that may emerge in the health professional’s responses were observed. The 

results revealed difficulties that are associated with family lifestyles and changed societal 

standards. Attitudes and lack of awareness among both health professionals and families, and 

the sensitive nature of the subject could pose obstacles in the approach. The opportunities that 

were observed were the building of a trusting relationship between health professionals and 

family with the help of a caring dialogue. Moreover, family - focused care, collaboration 

between professional roles, prevention and education showed to be successful patient 

approaches. Conclusion: The subject is of sensitive and complex nature, which therefore 

creates difficulties when approaching patients. In order to develop the care effectively there is 

a need to expand resources and educate health professionals in treatment strategies and patient 

approach. Clinical Value: Advanced knowledge and understanding of the difficulties and 

opportunities in nursing staff responses to families of children with overweight and obesity is 

important for those involved, as this can lead to improvements in care.  
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INLEDNING 

Intresset för ämnet väcktes i samband med ett flertal möten med patienter som drabbats av 

livsstilsrelaterade sjukdomar. Det är allt vanligare att stöta på överviktiga barn och ungdomar 

i dagens samhälle, inte minst inom vården. Eftersom barnen är vår framtid är det högst 

angeläget att bekämpa detta problem. Fetma och övervikt hos barn är ett växande problem och 

som blivande sjuksköterskor kommer vi sannolikt att möta barn som lider av just övervikt och 

fetma. Ökad kunskap om hur vi kan bemöta dessa barns behov av hjälp är därför betydelsefull 

för vårt framtida arbete inom vården. 
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BAKGRUND 

Förekomsten av övervikt och fetma hos barn  

Fetma och övervikt bland barn är idag en av de ledande folkhälsofrågorna och enligt 

Världshälsoorganisationens (World Health Organization [WHO], 2013) rapport från 2010 var 

42 miljoner barn i världen under fem år överviktiga. I delar av Europa lider 35 % barn av 

övervikt och fetma, en siffra som tenderar att stiga för varje år (Jackson-Leach & Lobstein, 

2006). 

Förekomsten av övervikt och fetma hos skolbarn i första och andra klass i Sverige beräknas 

vara 17 procent (Sjöberg et al., 2011). Prevalensen skiljer sig mellan barn som bor i 

storstadsområden och barn som bor i små orter eller på landsbygden. Fler barn med övervikt 

och fetma förekommer i områden med lägre socioekonomisk status. Därför är det värdefullt 

att identifiera grupper i befolkningen där risken för övervikt och fetma är mest påtaglig för att 

inleda hälsofrämjande insatser (ibid.). 

Definition och mätmetod av övervikt och fetma 

För att mäta mängden fett i kroppen behövs dyrbar apparatur, därför används generellt Body 

Mass Index [BMI] som ett indirekt mått på övervikt och fetma hos vuxna (Magnusson & 

Ljungkrona-Falk, 2013). Genom att dividera vikten i kg med längden i meter i kvadrat tas ett 

värde fram. Ett värde över 25 definieras som övervikt och ett värde över 30 klassificeras som 

fetma. BMI är inte en tillförlitlig mätmetod på barn eftersom de går igenom olika tillväxtfaser. 

Därför beräknas barns kroppsmassa med hjälp av isoBMI, som är en utveckling av BMI, och 

ett standardiserat mått som bedöms och avläses i en tabell utifrån barnets ålder och kön 

(ibid.). 

Orsaker till övervikt och fetma 

En förenklad överblick av övervikt och fetma beskrivs som ett resultat av för hög konsumtion 

energi i förhållande till den fysiska aktiviteten (Phillips, 2012). Anledningen till ökningen av 

barnfetma är ett komplicerat nät av ett flertal faktorer, bland annat enskilda beslut hos barnet 

eller föräldrarna, människans biologi, kultur, matmiljön och omgivningen. Orsaken till fetma 

har nästan alltid sin grund i livsstilsfaktorer, genetiska orsaker till fetma är mycket sällsynta 
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(ibid). Vår moderna miljö uppmuntrar en stillasittande livsstil och många barn tillbringar en 

stor del av sin vakna tid framför teknikapparatur. Detta fragmenterar tillvaron och kan leda till 

koncentrationsproblem, försämrad språkutveckling samt övervikt (Lagercrantz, 2013). 

Övervikt och fetma är i sin tur förknippat med betydande konsekvenser (Phillips, 2012). 

Risker och konsekvenser av övervikt och fetma 

Det finns potentiellt allvarliga medicinska och sociala konsekvenser av övervikt och fetma, 

både för den kortsiktiga hälsan såväl som för det långsiktiga välbefinnandet (Phillips, 2012). 

De mest allvarliga konsekvenserna av övervikt och fetma på kort sikt är sociala och 

psykologiska. Dessa kan omfatta diskriminering med påföljande fördomar och dålig 

kroppsuppfattning, vilket i sin tur kan öka risken för ätstörning och depression senare i livet 

(ibid.). Gollust, Niederdeppe och Barry (2013) tar upp dålig självbild och höga 

samhällskostnader som ytterligare negativa effekter. 

Utifrån ett långsiktigt perspektiv är barnfetma förknippat med förhöjd risk att drabbas av 

hjärt- kärlsjukdom, vilket har ett samband med dessa barns förhöjda värden av blodfetter, 

blodsocker och blodtryck (Phillips, 2012). Det beräknas att två tredjedelar av barn som 

diagnostiseras med fetma i grundskoleålder kommer att ha minst en av dessa riskfaktorer. 

Dessutom har både typ 2-diabetes och hjärt- kärlsjukdom konstaterats hos överviktiga 

ungdomar. Ökad risk för astma, försämring av existerande astma, ledbesvär och fettlever har 

också observerats hos barn med fetma (ibid.). 

Det finns en påtaglig risk att fetma i barndomen följer med in i vuxenlivet, mer än 70 % av 

överviktiga barn och 85 % av överviktiga tonåringar har uttalad fetma som vuxna (Phillips, 

2012). Fetma i barndomen, oberoende av vilken vikt de har som vuxna, har associerats med 

ökad risk för ohälsa, dåliga socioekonomiska utfall och slutligen risk att dö i förtid (ibid.). Om 

andelen fetma fortsätter att eskalera kommer framtida generationer att uppleva tidiga 

sjukdomstillstånd, kronisk ohälsa och ökad dödlighet. Barnfetma är ett allvarligt 

hälsoproblem och ekonomiskt problem både i dag och för framtiden (Rabbitt & Coyne, 2012), 

och de hälsorisker som övervikt och fetma medför indikerar att åtgärder bör vidtas (Gollust et 

al., 2013). 
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Strategier i arbetet mot övervikt och fetma hos barn 

Barn är en del av ett stort samhällssystem och har inte förmåga att ta striden för en hälsosam 

uppväxt på egen hand (Werner, Teufel, Holtgrave & Brown, 2012). Fetma är ett 

multifaktoriellt hälsotillstånd som kräver en kombination av olika åtgärder för att ta itu med 

de riskbeteenden som är förknippade med tillståndet (Gentile et al., 2009). Denna 

kombination av interventioner är nödvändig för att uppnå långsiktiga, betydelsefulla 

förändringar (Magnusson et al., 2012). Strategier som innehåller hälsosam kost och olika 

aktivitetsmöjligheter i kombination med utbildning i näringslära är viktiga inslag i arbetet mot 

barnfetma (ibid.). Det finns samhällsprogram riktade mot beteenden som berör både frukt- 

och grönsakskonsumtion, tid vid teknikapparatur samt fysisk aktivitet. Detta har inneburit 

ökad kunskap om både fysisk aktivitet och näringslära samt förhöjt självförtroende för 

deltagarna (Gentile et al, 2009; Werner et al., 2012). Ytterligare framgångsrika koncept har 

identifierats när olika ålderskategorier samarbetar. Undersökningar påvisar att barn och vuxna 

som samverkar uppnår positiva resultat (Werner et al., 2012). Sjuksköterskor inom 

primärvården är också en viktig del av det preventiva arbetet mot övervikt och fetma och har 

en unik position att hantera problemet hos barn och ungdomar, eftersom de interagerar med 

familjer genom hälso- och sjukvården (Hessler & Siegrist, 2012; Rabbitt & Coyne, 2012). 

Alla länder som har en hög eller tilltagande andel övervikt och fetma bland barn bör få insikt 

om de huvudsakliga faktorer som bidrar till detta allvarliga hälsoproblem (Ben-Sefer, Ben-

Natan, & Ehrenfeld, 2009). Den globala trenden av barnfetma är alarmerande och ligger till 

grund för den oro som vårdpersonal inom arbetet med barnen uttalat. Det finns kulturella 

skillnader i de faktorer som förknippas med övervikt och fetma, men i huvudsak är den 

grundläggande orsaken, inaktiv livsstil i kombination med ohälsosam kosthållning, identisk 

för alla länder. Behandling av barnfetma har inte påvisat tillräckligt effektiva resultat, därför 

krävs att sjuksköterskor, tillsammans med övrig vårdpersonal, har ett välfungerande 

samarbete för att finna effektiva åtgärder mot övervikt och fetma bland barn (ibid.). Forskning 

behöver fokusera på problemet i olika sammanhang för att kunna påverka den eskalerande 

pediatriska fetmaepidemin (Hessler & Siegrist, 2012). 

Att involvera familjen framstår som en effektiv och nödvändig strategi för viktminskning hos 

barn. (Young, Northern, Lister, Drummond & O'Brien, 2007). Wright och Leahey (2005) 



 

 

5 

förklarar att situationen vid en familjemedlems ohälsa oundvikligen påverkar de övriga 

familjemedlemmarna på ett eller annat sätt. Därför är det betydelsefulllt att stödja övergången 

mellan en individualistisk patientnära ståndpunkt till ett familjeperspektiv där familjen ses 

som en helhet (Wright & Leahey, 2005). 

Familjens betydelse för omvårdnad av barn med övervikt och fetma 

Familjen utgörs av en kombination av äktenskap och blodsband mellan familjemedlemmarna 

och är i de flesta kulturer grunden för den samhälleliga organisationen (Familj, 2013). 

Familjen är en social och juridisk enhet med tydliga samhällsfunktioner som innefattar 

reproduktion, uppfostran, ekonomisk trygghet samt känslomässigt och socialt stöd (Hall, 

1998). I samband med att barn föds eller adopteras utvidgas familjen, vilket medför nya 

uppgifter, roller och funktioner. Omvårdnad och uppfostran av barn blir därmed ett betydande 

och varaktigt åtagande för föräldrarna (Kirkevold & Strømsnes Ekern, 2003). 

Det finns tydliga fördelar med att engagera föräldrar i barnets viktminskningsinterventioner, 

dessa grundar sig i föräldrarnas kontroll över livsmedelsinköp och måltidsplanering, de kan ha 

tillsyn av portionsstorlekar och uppmuntra barnet till fysisk aktivitet (Young et al., 2007). I 

Nowicka, Pietrobelli och Flodmarks (2007) studie utvärderades familjeterapi som behandling 

av barn med övervikt och fetma, och ett positivt utfall uppnåddes med kraftigt minskade BMI-

värden och förbättrad självkänsla hos de deltagande barnen. Dessutom uttrycktes hög 

uppföljningsfrekvens, vilket antyder att patienterna uppfattade behandlingen som värdefull. 

En strategi där hela familjen involveras vägleder familjerna till åtgärder på egen hand, något 

som indikerar att de kan lyckas genomföra nödvändiga livsstilsförändringar utan regelbundna 

kontakter med ett behandlingsteam. I en tid när barnfetma ökar och behandlingsresurserna är 

begränsade, kan familjeterapi betraktas som ett viktigt ekonomiskt alternativ som åtgärd för 

att hjälpa dessa familjer (ibid.). I dagsläget är dock interventioner där både barnen och deras 

föräldrar involveras bristfälliga (Magnusson, Kjellgren & Winkvist, 2012).  

Familjefokuserad omvårdnad 

Ett genuint samarbete mellan vårdpersonal och familjer är angeläget och efterfrågat inom 

sjukhusvården (Benzein, Hagberg & Saveman, 2008). När familjers behov av stöd inte tas på 

allvar kan följden bli hälsokonsekvenser för familjemedlemmarna. Familjefokuserad 
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omvårdnad utvecklades för att möta vårdens förändringar och detta innefattar bland annat 

förbättring av sjuksköterskors kompetens för att bemästra uppgiften att främja hälsa hos 

familjer. Familjefokuserad omvårdnad bekräftar ett organiserat tänkande, både vad gäller 

relationen och samarbetet mellan sjuksköterskor och familjer samt förhållandet inom familjen 

(Benzein et al., 2008). Den familjefokuserade omvårdnaden delas in i två inriktningar, 

familjecentrerad och familjerelaterad omvårdnad. Den familjecentrerade omvårdnaden 

fokuserar på familjen utifrån ett helhetsperspektiv där även den enskilde individens betydelse 

tas upp. Familjerelaterad omvårdnad utgår från barnet och inkluderar familjen i sin naturliga 

kontext och berör parallellt betydelsen av familjen som en enhet (Saveman & Benzein, 2003). 

Kommunikationen mellan sjuksköterskan och familjen är grundläggande för att bygga upp en 

tillitsfull relation, med hjälp av en tydlig dialog får familjen ett bra utgångsläge för att 

förbättra sin hälsa (Benzein et al., 2008). Sjuksköterskor har möjlighet att erbjuda familjer 

samtal där de delger och tar emot information, identifierar och stärker resurser inom och 

utanför familjen, främjar hälsa samt förebygger och lindrar lidande. Utöver konversationer, 

där delgivande av information är det huvudsakliga målet, finns olika typer av terapeutiska 

samtal som kan genomföras med den eller de berörda individerna. I arbetet som berör 

livsstilsförändringar är terapeutiska samtalsmodeller, exempelvis motiverande samtal, 

framgångsrika. Genom att använda reflekterande frågor blir återspegling möjligt både för 

familj och sjuksköterska (ibid.).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Övervikt och fetma bland barn ökar i många delar av världen och är ett stort 

folkhälsoproblem. Konsekvenser i form av sjukdom och dödlighet gör ämnet angeläget att 

studera. Risker av en ohälsosam livsstil är både medicinska och sociala. De medicinska 

påföljderna innefattar bland annat förhöjd risk att drabbas av typ 2-diabetes, hjärt- 

kärlsjukdom, astma, ledbesvär, fettlever, ökad risk för fetma i vuxen ålder samt förtida död. 

De sociala riskerna omfattar diskriminering, fördomar och dålig självbild samt negativa 

socioekonomiska utfall och höga samhällskostnader. Aktuell behandling har inte visat sig 

vara tillräckligt effektiv och problemet fortsätter att tillta. Det är därför betydelsefullt att 
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inneha kunskap om hur bemötandet med överviktiga barn och deras familjer ser ut för att 

kunna utvärdera och utveckla en så effektiv omvårdnad som möjligt. 

 

SYFTE 

Syftet är att belysa vårdpersonalens bemötande av familjer till barn med övervikt och fetma.  

 

METOD 

Design 

En allmän litteraturstudie utförs där vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats granskas för 

att besvara syftet. Polit och Beck (2010) menar att litteraturstudier kan tillämpas när 

kunskapsläget inom ett visst område ska utforskas. Detta kommer att genomföras utifrån 

analys och sammanställning av tio utvalda vetenskapliga artiklar.  

Urval 

Inledningsvis genomfördes övergripande sökningar med generella sökord för området fetma 

och övervikt hos barn. Detta gav en överblick över omfattningen av artiklar inom ämnet. 

Friberg (2006) förklarar att utgångspunkten för att beskriva hur sökningen och 

urvalsförfarandet gått till är det dokumentations- och analysarbete som utförts under 

sökprocessen. Därefter bearbetas artiklarna utifrån utvald modell för att finna likheter och 

skillnader och på så vis få en översikt av ämnesområdet (ibid.). Först lästes rubrikerna till 

artiklarna och om intresse väcktes lästes även abstrakt. Efter denna process jämfördes sökord 

och urvalskriterier vilket resulterade i en slutgiltig sökning där 10 vetenskapliga artiklar 

valdes ut. Inklusionskriterierna för artiklarna var att de skulle vara Peer Rewiewed, innefatta 

barn och ungdomar i åldrarna 2-18 år, både pojkar och flickor, som diagnostiserats med 

övervikt eller fetma. Vidare skulle artiklarna vara publicerade på engelska i en vetenskaplig 

tidskrift och ha ett publiceringsår mellan 2007-2013. Vid ett senare skede i urvalsprocessen 
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valdes enbart kvalitativa studier som tog upp upplevelser av bemötandet, då dessa bäst 

besvarade uppsatsens syfte. 

Datainsamlingsmetod 

Sökningen av vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna CINAHL, Medline och Academic 

Search Elite, med inriktning på forskning inom hälso- och sjukvård, omvårdnad och 

psykologi för att besvara studiens syfte. Sökord jämfördes och justerades med hjälp av 

översättningsverktyget SvenskMeSH vilket resulterade i sökorden child, obesity, overweight, 

nurse, family och qualitative. Några sökord trunkerades för att ge ett bredare urval och 

boolesk sökterm användes. En överskådlig läsning av artiklarna genomfördes där relevansen 

utvärderades. Därefter utfördes fördjupad läsning och 13 artiklar valdes ut för granskning. 

Efter granskning återstod 10 artiklar, bestående av 9 artiklar med kvalitativ design och 1 

artikel med både kvalitativ och kvantitativ design, som analyseras i föreliggande studie 

(Bilaga 1).  

Nedan redovisas aktuella databassökningar för de utvalda artiklarna. Dubbelträffar redovisas 

inte. 

Tabell 1. Sökmatris, utförd 13.11.13. 

Sökning Databas Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

Nr 

1 CINAHL, 

Medline, Academic 

Search Elite 

Child* AND 

Obesity 

17854 0  

2 CINAHL, 

Medline, Academic 

Search Elite 

Child* AND 

Obesity AND Nurse* 

716 3 2, 7, 8 

3 CINAHL, 

Medline, Academic 

Search Elite 

Child* AND 

Obesity AND Nurse* 

AND Family* 

158 2 4, 5 

4 CINAHL, 

Medline, Academic 

Search Elite 

Child* 

AND 

Obesity 

AND 

Overweight 

7674 0  
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5 CINAHL, 

Medline, 

Academic Search 

Elite 

Child* 

AND 

Overweight 

8595 0  

6 CINAHL, 

Medline, 

Academic Search 

Elite 

Child* 

AND 

Obesity 

AND 

Qualitative 

488 4 3, 6, 

9, 10 

7 

 

CINAHL, 

Medline, 

Academic Search 

Elite 

Child* 

AND 

Overweight AND 

Qualitative 

223 1 1 

 

Dataanalys 

Vid granskning av artiklarna användes Statens beredning för medicinsk utvärderings 

granskningsmall för kvalitativa studier (SBU, 2013). I den artikel som innefattade både 

kvalitativ och kvantitativ design utvärderades endast den kvalitativa delen. 

Analysmetoden som tillämpades i föreliggande studie hämtades ur Evans (2002) artikel som 

beskriver hur sammanfattning av data från kvalitativa studier går till. Analysen utfördes i 

följande fyra steg: 

 Första steget i analysen var att lokalisera, insamla och välja ut intressant data till 

studien. Detta gjordes i olika databaser, som beskrivet tidigare, vilket resulterade i 10 

vetenskapliga artiklar.  

 Därefter lästes de vetenskapliga artiklarna upprepade gånger för att identifiera vad 

varje studie kommit fram till, både på detaljnivå och i sin helhet. Huvudresultaten från 

samtliga studier sammanställdes i en tabell. 

 Tabellen användes sedan för att jämföra olikheter och likheter mellan artiklarnas 

teman. Nya teman och underteman identifierades för att förfina förståelsen av 

fenomenen i artiklarna.  
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 Slutligen presenterades analysens sammanställda resultat. Texten bygger på teman och 

underteman, hänvisar till de ursprungliga studierna och exemplifieras med utdrag från 

de vetenskapliga artiklarna. 

 

Tabell 2. Resultatöversikt. 

Huvudtema Svårigheter i bemötandet Möjligheter i bemötandet 

       Under- 

           tema 

 

 

  Art. Nr. 

Hemmiljö 

och livsstil 

 

Attityder och 

normer i 

samhället 

 

Bristande 

kunskaper 

och 

resurser 

Ett 

känsligt 

ämne 

Betydelsen 

av dialog 

Samarbete Utökade 

resurser 

1 x    x   

2 x x  x x   

3 x x x x  x x 

4  x x x   x 

5 x x  x x x  

6 x  x     

7 x   x x  x 

8  x x x    

9   x x  x  

10 x x x x  x  

 

Etiska aspekter 

Enligt Polit och Beck (2010) ska författarna vara objektiva och den ursprungliga innebörden 

får inte förvrängas. Etiska frågor som kan uppstå vid en litteraturstudie är enligt Kjellström 

(2012) begränsade kunskaper av språk och metod som kan leda till missvisande framställning 

av data. Föreliggande studie innefattar vetenskapliga artiklar skrivna på engelska, eftersom 

detta inte är författarnas modersmål finns risk för feltolkningar. Det är viktigt att behålla den 

faktiska innebörden samt värna om objektiviteten vid analysen. Samtliga artiklar var hämtade 

ur vetenskapliga publikationer. I de utvalda artiklarna hade studiedeltagarna erhållit god och 

acceptabel information om forskningsprojektet. Fyra av de tio studierna var godkända av en 
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etisk kommitté och de övriga sex artiklarna beskrev ett etiskt resonemang där individernas 

samtycke delgavs.  

 

RESULTAT 

Sammanställningen av data resulterade i två huvudteman och sju underteman. Huvudtemat 

Svårigheter i bemötandet delades in i hemmiljö och livsstil, attityder och normer i samhället, 

bristande kunskaper och resurser och ett känsligt ämne. Det andra huvudtemat, Möjligheter i 

bemötandet, bestod av betydelsen av dialog, vikten av samarbete och utökade resurser. 

Vårdpersonal i föreliggande studie innefattar sjuksköterskor, läkare och övrig relaterad 

personal som arbetar inom primärvården och grundskola med övervikt och fetma hos barn. 

 

 Svårigheter i bemötandet 

Hemmiljö och livsstil 

Familjens livsstil och avsaknad av motivation till förändring identifierades som en svårighet i 

att ta itu med övervikt och fetma hos barn (Bolling, Crosby, Boles & Stark, 2009; 

Edvardsson, Edvardsson & Hörnsten, 2009; Findholt, Davis & Michael, 2013; Isma, 

Bramhagen, Ahlstrom, Ostman & Dykes, 2012; Odum, McKyer, Tisone & Outley, 2013; 

Robinson, Denney-Wilson, Laws & Harris, 2013). Vårdgivare konstaterade att barn med 

viktproblematik ofta kommer från inaktiva familjer med ohälsosamma kostvanor, där också 

föräldrarna i många fall är överviktiga (Findholt et al., 2013). Att påvisa riskerna med fetma 

och förbättra dessa familjers livsstilsvanor upplevdes som en svår uppgift och något som 

vårdgivare ansåg sig ha begränsad framgång med (ibid.). I en intervju uttrycktes svårigheten i 

att hjälpa någon som inte vill ha hjälp, vilket kopplades samman till bristande motivation 

(Isma et al., 2012). Klyftan mellan hälsosamma kostvanor och barnens faktiska matintag 

ansågs vara stor (Walker, Strong, Atchinson, Saunders & Abbott, 2007). Kostvanor bedömdes 

dessutom svårhanterliga eftersom det ofta handlade om djupt rotad okunskap (ibid.). 

Sammantaget uttryckte vårdpersonal att övervikt och fetma bland barn handlade mer om 

föräldrarna än om barnet (Isma et al., 2012). 
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Konsekvenser av föräldrars stressade livsstil var något som belystes och vårdpersonal beskrev 

övervikt i barndomen som komplicerat, fungerande åtgärder uttrycktes därtill svårfunna på 

grund av inrotade livsstilsvanor bland föräldrar. Dessa vanor, som i första hand innebar 

bristfällig kost i kombination med otillräcklig motion, överförs från föräldrarna till barnen 

(Isma et al., 2012). En sjuksköterska uttryckte: 

 “... an adult causes their own overweight but it is the parents of the small 

child who teach it the wrong eating habits. The child inherits the parents’ 

behavior...” (Isma et al., 2012, s. 6).  

I en studie av Bolling et al. (2009) beskrev föräldrar upplevda hinder utifrån sjukvårdens 

rekommenderade livsstilsförändringar. Föräldrarna i studien var omedvetna om söta dryckers 

förhållande till viktökning och hade svårt att förstå betydelsen av att begränsa eller utesluta 

dessa drycker. Rekommendationen av fem frukt- eller grönsaksportioner varje dag ansågs av 

föräldrarna besvärligt att uppfylla (ibid.). Sjuksköterskor upplevde att heltidsarbetande 

föräldrar ofta var stressade och saknade tid att förbereda hälsosamma, näringsrika måltider 

(Isma et al., 2012). Den stressade livsstilen resulterade i snabbmatsintag flera gånger i veckan. 

Snabbmaten, som barnen ofta uppskattade, kunde också ses som en ersättning för den 

begränsade tid de tillbringade med barnen (ibid.). 

Vårdpersonal bedömde otillräcklig fysisk aktivitet som en viktig orsak till barnfetma (Odum 

et al., 2013). Personal menade att barns inaktivitet orsakades av bristfällig motivation hos 

barnet att engagera sig i fysisk aktivitet. Vårdpersonal rapporterade även tekniken som en 

viktig orsak till inaktivitet bland grundskolebarn. De menade att barns intresse för att aktivera 

sig minskat på grund av ökad tillgång till underhållningsfokuserad elektronik (ibid.). Tid 

spenderad vid sådan elektronik rekommenderades av barnläkare att begränsas till två timmar 

per dag (Bolling et al., 2009). Föräldrarna i studien var skeptiska till sin förmåga att minska 

barnets skärmtid eftersom det ansågs vara ett substitut för utomhusaktiviteter under 

vinterhalvåret och användes som “barnvakt” av många föräldrar (Bolling et al., 2009; Isma et 

al., 2012). En förälder uttryckte: 

“Any parent would want their children to have less screen time ...but, 

especially if you work at home or are an home parent that is your babysitter 

sometimes. It´s about the only way you can get a shower some days.” 

(Bolling et al., 2009, s. 174). 
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En annan svårighet för att nå fram till barnen, beskrevs vara socioekonomiska faktorer hos 

familjen (Robinson et al., 2013). Familjens inkomster och avsaknad av sjukförsäkring var en 

allmän barriär som belystes. Detta innebar att föräldrar inte sökte vård för sina överviktiga 

barn på grund av oförmåga att betala (Findholt et al., 2013). Föräldrarnas ekonomiska 

situation var avgörande för valet av kost och aktiviteter för sina barn. Vårdpersonal 

konstaterade även att föräldrar till överviktiga barn många gånger hade begränsad ekonomi 

relaterat till låg utbildningsnivå. De ansåg att detta var skäl till varför föräldrar valde billigare 

livsmedel med sämre näringsinnehåll (Isma et al., 2012). 

 

Attityder och normer i samhället 

Den sociokulturella miljön, inkluderande kulturella influenser med hög förekomst av 

barnfetma, påverkade indirekt bemötandet negativt enligt vårdpersonal (Findholt et al., 2013). 

Sociokulturellt inflytande från det amerikanska samhället har inneburit utmaningar i det 

preventiva arbetet mot övervikt och fetma hos barn. Vårdpersonal menade att negativa 

kulturella influenser motarbetar de hälsofrämjande insatserna. Den höga prevalensen av 

barnfetma upplevdes ha bidragit till ett orimligt tillstånd att hantera inom primärvården. En 

läkarassistent uttryckte: 

“[T]he biggest barrier that I see is ... American culture is unhealthy. We eat 

bad[ly], we overeat and activity levels are low, and that’s the norm. So it’s 

an uphill battle anyways …. [T]hat would be the biggest problem is just 

fighting against that cultural tide.” (Findholt et al., 2013, s. 21).  

Barnfetma uppfattades som ett mycket svårt problem att åtgärda och vårdgivare har inte 

kunnat bemästra omfattningen av problemet. Detta kan förklara ovillighet från sjukvårdens 

sida att ta ansvar för fetmaepidemin (Walker et al., 2007) och flera artiklar uppmärksammar 

att ansvaret gärna läggs över på andra (Gerards, Dagnelie, Jansen, De Vries & Kremers, 2012; 

Walker et al., 2007). 

I en studie gjord i USA av Steele et. al. (2011) belystes aspekten av att media förespråkar 

“bekväm med sig själv” och “stor är okej” utan att ta upp hälsokonsekvenser av ett större 

ideal, som ett hinder. Även samhälleliga normer beskrevs som en barriär för att ta itu med 

viktrelaterade frågor. I dessa normer ingick stillasittande beteende och samhälleligt fokus på 



 

 

14 

tävlingsidrott snarare än livslång fysisk aktivitet, förändrade uppfattningar om normal vikt 

samt större portionsstorlekar (ibid.). Vårdpersonal menade att de åsikter som finns inom det 

svenska samhället och bland hälso- och sjukvårdspersonal har förändrats med tiden (Isma et 

al., 2012). Normer omskapas och överviktiga barn anses generellt inte ha problem med vikten 

(Gerards et al., 2012). Den ökande andelen överviktiga barn har inneburit att dessa inte längre 

uppmärksammas i tillräcklig utsträckning. Den svenska befolkningen har blivit tyngre i 

allmänhet, vilket vårdpersonal ansåg bero på att det svenska samhället har accepterat 

situationen och anpassat sig till den (Isma et al., 2012). Denna omständighet kan leda till 

mobbning och stigmatisering, som enligt vårdpersonal, var kända problem bland överviktiga 

barn (ibid.). 

Kulturella föreställningar eller traditioner kan försvåra samtal och rådgivning som berör 

livsstilsvanor (Edvardsson et al., 2009). Sjuksköterskor upplevde ofta en konflikt mellan den 

egna inställningen till en hälsosam livsstil och olika kulturella uppfattningar om övervikt och 

fetma. I arbetet på vårdcentraler sker möten med familjer som härstammar från en mängd 

olika kulturer. Föräldrarna uttryckte ibland att “stora barn är friska barn”, “ju större desto 

bättre” eller “stort är bra, att ha stora barn representerar välstånd och rikedom”. Mat beskrevs 

också som grundläggande i många kulturer, vilket komplicerade informationen inom ämnet 

(ibid.). En sjuksköterska sa:  

“Because they are feeding their child and the child is fat and chubby. That’s a 

good thing to them. So it’s a bit hard to tackle, because they just don’t get it 

sometimes.” (Edvardsson et al., 2009, s. 2547).  

Vårdpersonal uttryckte att det fanns kulturella skillnader i vad som ansågs vara inom ramen 

för en sund vikt. I många kulturer betraktas övervikt som ett tecken på hälsa och välstånd och 

även om många av föräldrarna till överviktiga barn var medvetna om sitt barns övervikt, 

ansågs detta inte nödvändigtvis som ett problem (Isma et al., 2012). 

 

Bristande kunskaper och resurser 

Många artiklar belyste okunskap hos föräldrar som en svårighet i bemötandet av familjer till 

barn med övervikt och fetma (Findholt et al., 2013; Gerards et al., 2012; Steele et al., 2011; 

Visram, Hall & Geddes, 2012). Vissa föräldrar tycktes vara omedvetna om barnets övervikt 
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(Gerards et al., 2012; Visram et al., 2012) och okunniga om de hälsorisker som övervikt och 

fetma medför. Detta kunde leda till att barnet inte fick tillgång till den hjälp som behövdes, då 

föräldrarna tackade nej till behandling (Visram et al., 2012). Föräldrarna verkade även 

obenägna att skapa en hälsosam och aktiv miljö för sina barn (Odum et al., 2013). Detta 

förknippades med bristande kunskap och utbildning angående hälsosamma levnadsvanor samt 

hektiska arbetsscheman hos föräldrarna. Detta ansågs vara de främsta orsakerna till osunda 

kostvanor och inaktivitet bland barn i sin hemmiljö. En lärare i fjärde klass sa: 

“A lot of parents around here really don’t know. They work all the time and 

so they really don’t know what research says about what these foods are 

doing to their child, all they know is its cheap, it’s what I can afford, so I get 

it. It’s gonna keep them full” (ibid., s. 208). 

Okunskap hos vårdpersonal ansågs också vara ett betydande hinder för att ta itu med övervikt 

och fetma hos barn (Findholt et al., 2013; Steele et al., 2011). Otillräcklig kunskap om hur 

man närmar sig det känsliga ämnet med barn och familjer är en del av problemet (Steele et al., 

2011). Vårdpersonal uppgav sig sakna kompetens att kommunicera med familjer om vikt eller 

motivera dem att ta itu med livsstilen. Framförallt kände sig vårdpersonal dåligt förberedda att 

bemästra de eventuella känslomässiga problem eller beteendeproblem som familjerna och 

barnen bekämpar. Den komplexa situation som ofta ligger till grund för övervikt och fetma 

hos barn uppfattades befinna sig utanför vårdpersonalens kompetens. Brist på kunskap om var 

vårdpersonal kunde skicka remisser för viktrelaterade behandlingsprogram eller vilken hjälp 

familjer kunde erbjudas från samhället nämndes också (ibid.). 

Begränsad kunskap hos vårdpersonal avseende kostutvärdering och kostråd ansågs vara ett 

annat problem (Findholt et al., 2013). Otillräcklig utbildning eller kompetens att utveckla en 

strukturerad kostplan nämndes. Vårdpersonal i studien uttryckte sig ha basala kunskaper om 

kost, men saknade en dietists kunskaper. Däremot uppfattades rådgivning om ökad fysisk 

aktivitet i allmänhet som en lättare uppgift. Vidare menade Findholt et al. att brist på 

pediatriska specialister och vetenskaplig vård, samt resurser för att hjälpa barn och familjer 

med viktminskning, var andra orsaker till svårigheter i bemötandet. Detta utsågs som en 

betydande barriär för att uppfylla riktlinjer för avancerad behandling av barnfetma. 

Vårdpersonal förklarade att specialistvård endast finns på ett fåtal platser, vilket gör den 
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svårtillgänglig för patienterna, särskilt eftersom många familjer är ekonomiskt begränsade och 

därmed inte har råd att resa (ibid.). 

Vårdpersonal beskrev institutionella hinder som exempelvis bristande stöd från ledningen 

(Steele et al., 2011). Förknippat med detta nämndes tidsbegränsningar som en svårighet för att 

ta itu med barns viktrelaterade hälsa. Tidsbrist hindrade också personal från att hålla sina egna 

kunskaper aktuella med de senaste forskningsresultaten inom pediatrisk vikt (ibid.). 

Problemet med tidsbrist och arbetsbelastning identifierades som hinder för att diskutera 

barnets vikt under en konsultation som egentligen var avsedd för annat, då diskussion om 

ämnet krävde mer tid och förberedelse (Walker et al., 2007). En skolsköterska sa:  

“I hate to use time as an excuse, but I think school nurses are just torn in 

every direction.” (Steele et al., 2011, s. 133). 

 

Ett känsligt ämne 

Att övervikt och fetma hos barn ansågs vara ett känsligt ämne belystes i majoriteten av 

artiklarna (Edvardsson et al., 2009; Findholt et al., 2013; Isma et al., 2012; Robinson et al., 

2013; Steele et al., 2011; Visram et al., 2012; Walker et al., 2007). Förnekelse hos familjer var 

ett hinder som bland annat kunde leda till att föräldrar avstod från att låta barnet behandlas 

(Edvardsson et al., 2009; Visram et al., 2012). Reaktioner från föräldrar och barn vid 

identifierad övervikt eller fetma kunde uttryckas i form av chock och de kunde uppleva 

svårigheter att ta till sig eller acceptera budskapet (Visram et al., 2012). Andra reaktioner som 

vårdpersonal uttryckligen upplevt var aggressivitet eller att föräldrarna agerat defensivt 

(Edvardsson et al., 2009; Gerards et al., 2012). Negativa erfarenheter av tidigare situationer, 

när föräldrar tagit illa vid sig och vårdpersonal därför misslyckats med behandling, var också 

ett hinder i mötet med nya familjer (Steele et al., 2011). 

Vårdpersonal uttryckte svårigheter med att ta upp detta känsliga ämne med familjer, 

huvudsakligen på grund av rädsla för att kränka föräldrarna (Steele et al., 2011). De upplevde 

att övervikt var något föräldrar skämdes över och var ovilliga att prata om (Isma et al., 2012). 

Det fanns även oro för att ämnet kunde leda till sänkt självkänsla, ätstörningar eller andra 

psykiska problem hos barnen (Findholt et al., 2013; Walker et al., 2007). Vårdpersonal 

beskrev att de behövde gå en fin balansgång för att inte stöta bort familjerna eller förlora 
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deras förtroende (Edvardsson et al., 2009). Förlorat förtroende kunde leda till minskat 

inflytande över barnens situation, därför krävdes försiktighet (ibid.). Ämnet ansågs svårare att 

ta upp om föräldrarna själva var överviktiga, då vårdpersonal ofta upplevde dem som mer 

defensiva i mötet, på grund av att de känt sig kränkta (Edvardsson et al., 2009; Robinson et 

al., 2013). En sjuksköterska uttryckte:  

“I think an overweight parent might be a bit more defensive because they are 

already conscious of their own size, weight, whatever and so it might be even 

more difficult, but I don’t know, I just think it’s difficult.” (Edvardsson et al., 

2009, s. 2546). 

Negativa tankar om hela familjen förekom hos vårdpersonal (Isma et al., 2012). Uppfattningar 

om att föräldrarna hade dålig karaktär och saknade gott omdöme eftersom de gav sina barn 

ohälsosam kost togs upp. Negativa föreställningar om familjens vardag existerade också. En 

del vårdpersonal ansåg att föräldrarna var orsak till barnets övervikt då barnen saknar 

möjlighet att förändra sin situation på egen hand. Dessa föreställningar kunde leda till att 

vårdpersonal upplevde svårigheter i att prata om problemet med föräldrar (ibid.). Det ansågs 

lättare att ta upp problemet med överviktiga vuxna än när ämnet berörde barn med övervikt 

och fetma, vilket kunde leda till undvikande av problemet (Walker et al., 2007). 

 

Möjligheter i bemötandet 

Betydelsen av dialog 

Relationen mellan sjuksköterska och föräldrar beskrevs som oerhört betydelsefull, en relation 

som präglas av tillit underlättar för samtal om övervikt och fetma med familjerna (Edvardsson 

et al., 2009). Tillväxtdiagram upplevdes som ett objektivt verktyg, vilket underlättar dialogen 

angående barnets vikt med föräldrarna. Genom diagrammet fick föräldrar dessutom insikt om 

barnets överviktsproblematik (ibid.). Fördelarna med att följa barnets utveckling från födseln 

beskrevs i Isma et al. (2012) studie, då detta gav möjlighet för ett tidigt ingripande om barnet 

visade tendens för övervikt. I allmänhet rekommenderade föräldrar vårdgivaren att ingripa i 

ett tidigt skede vid bekymmer angående barnets vikt (Bolling et al., 2009). 

Tillväxtdiagrammet blev då en naturlig grund för diskussion om barnets vikt med föräldrarna 

(ibid.).  
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Vårdpersonal poängterade betydelsen av att använda neutrala termer och med varsamt 

förhållningssätt närma sig föräldrarna angående barnets vikt, då viktrelaterade frågor kunde 

uppfattas som känsliga och tolkas som provocerande av föräldrarna. Ord som “stor” och 

“utanför det rekommenderade intervallet” användes istället för exempelvis “överviktig” 

(Edvardsson et al., 2009; Isma et al., 2012). I motsats till detta rapporterade föräldrarna i 

Bolling et al. (2009) studie att de föredrog termerna “övervikt” och “fetma” vid samtal om 

barnets viktstatus. Det, i kombination med hänvisning till nationella riktlinjer, var något 

föräldrar önskade för att ta barnets problematik på allvar. Termerna “övervikt” och “fetma” 

förmedlade ett starkt budskap och trots att föräldrar egentligen inte ville kännas vid det, så 

ingav begreppen motivation för handling (ibid.). En förälder uttryckte: 

“It would be upsetting because it is your child, but it would be also a way to 

make me concerned and want to do something about it.” (Bolling et al., 

2009, s. 174).  

Föräldrarna var eniga om betydelsen av att vårdpersonal diskuterar vilka hälsorisker som 

övervikt och fetma medför (Bolling et al., 2009). De uttryckte en önskan om konkreta 

jämförelser av konsekvenser till olika riskbeteenden, att få demonstrerat förhållandet mellan 

intag av juice och vikt snarare än ett diffust råd om att hålla sig borta från söta drycker. 

Föräldrar föredrog konkret vägledning om portionsstorlekar, hjälp med strategier för att öka 

barnets frukt- och grönsaksintag och att kunna hantera barnets reaktioner. Tydlighet, att visa 

intresse och ha en positiv inställning till familjernas förmåga att införa förändringar var till 

god hjälp för föräldrarna. Diskussionen mellan föräldrar och vårdgivare bör innehålla en 

åtgärdsplan och slutligen en uppföljning som stöd för de planerade förändringarna i livsstil 

(ibid.). 

Robinson et al. (2012) betonade vikten av att ta upp syftet och fördelarna med behandlingen i 

ett tidigt stadium med familjen. Att närma sig frågan försiktigt och inledningsvis prata om 

ämnet i allmänhet, var ett bra och anpassat tillvägagångssätt vid första konsultationen med 

familjen (Edvardsson et al., 2009; Isma et al., 2012). Att göra en inventering av kost-och 

motionsbeteenden och uppmuntra föräldrarna att jämföra sina egna barn med barn i samma 

ålder var andra strategier (Edvardsson et al., 2009). 
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Vikten av samarbete 

Möjligheten att samarbeta med olika yrkesgrupper ansågs kunna vara effektivt i kampen mot 

övervikt och fetma hos barn (Findholt et al., 2013; Isma et al., 2012; Visram et al., 2012). 

Visram et al. (2012) beskrev att trots ökad komplexitet vid kommunikation med många 

instanser, så var vårdpersonalens erfarenheter av samarbetet positivt. Teamarbete uppfattades 

även som en fördel när det gällde helhetsinterventioner. Fokus på struktur, helhetssyn samt 

flexibilitet var förmånliga alternativ för att möta olika familjers behov (ibid.). Dietister 

beskrevs som en resurs i sammanhanget (Findholt et al., 2013; Isma et al., 2012), då föräldrar 

till överviktiga barn ibland hade krav på en mera intensiv kostrådgivning än vad 

vårdpersonalen kunde erbjuda (Isma et al., 2012). 

Behovet av att samarbeta med familjerna till barn med övervikt och fetma uttrycktes från både 

vårdpersonal och föräldrar (Visram et al., 2012; Walker et al., 2007). En sjuksköterska 

yttrade:  

”You find overweight children have overweight parents, so if you tackle the 

parents, you indirectly tackle the children” (Walker et al., 2007, s. 4).  

Föräldrar beskrev att ta med familjen i besluten kunde bidra till att bibehålla motivationen 

(Visram et al., 2012). Kostnadsfria aktiviteter för hela familjer i interventionsprogram ansågs 

kunna reducera några av de ekonomiska hinder som särskilt familjer med låg inkomst 

drabbades av, samt därmed minska stigmatisering. Detta innefattade aktiviteter som 

anpassades utifrån barnets förutsättningar. Gruppaktiviteter kunde aktivera fler barn och 

innebar bättre utnyttjande av resurser. Barnen i studien beskrev hur de uppskattade att träffa 

andra barn i liknande situationer, vilket innebar stöd för varandra (ibid.). 

 

Utökade resurser 

Ökad mängd resurser i form av personal och material ansågs kunna bidra till bättre 

behandling av barn med övervikt och fetma (Findholt et al., 2013; Gerards et al., 2012). 

Vårdpersonal efterfrågade fler samhälls- eller klinikbaserade program för att hjälpa barn och 

familjer med beteendeförändringar. Förslag om att anställa specialutbildad personal inom 

ämnet lades fram, som bland annat rekommenderades anordna skolbaserade stödgrupper 

tillsammans med en dietist. Vårdpersonal förklarade att sådana åtgärder kunde vara mer 
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lämpliga och kostnadseffektiva än att låta överbelastad personal sköta denna uppgift (Findholt 

et al., 2013).  

Utbildning och ökad kunskap om rekommenderade metoder för utvärdering och uppföljning 

av fetma ansågs kunna vara till stor hjälp (Findholt et al., 2013). Verktyg för 

beteendebedömning och mallar för strukturerade diet- och aktivitetsplaner, samt tekniker för 

att motivera föräldrar efterfrågades. Behov av utbildningsmaterial för patienter uttrycktes, 

främst i form av information om barns nutrition och utbud av lokala fritidsaktiviteter för 

ungdomar. Vårdpersonal önskade aktuell information angående livsstilsrelaterade sjukdomar 

(ibid.) samt allmän information om hälsosam livsstil, bedömning och rådgivning, för att 

kunna arbeta preventivt mot barnfetma (Robinson et al., 2013).  

Prevention betraktades som en viktig uppgift bland vårdpersonal (Gerards et al., 2012; 

Robinson et al., 2013), trots det ägnades mycket begränsad tid åt preventivt arbete (Robinson 

et al., 2013). Vården, skolor och förskolor utsågs som potentiella ansvarstagare i det 

förebyggande arbetet mot barnfetma (Gerards et al., 2012). Vårdpersonal beskrev det 

preventiva arbetet som tillfredsställande då det gav patienter större möjlighet för 

självständighet, vilket kunde stärka dem (Robinson et al., 2013). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att analysera ett så uppdaterat forskningsresultat som möjligt utvaldes endast 

vetenskapliga artiklar som var publicerade mellan 2007-2013. Övriga inklusionskriterier 

utformades för att besvara studiens syfte och bidra till vetenskaplig kvalité. Utifrån de 

sökningar som genomfördes gavs god överblick av ämnesområdet och problemet med fetma 

och övervikt bland barn visade sig vara utbrett. Trots den mängd artiklar som fanns inom 

ämnesområdet var datainsamlingen tidskrävande då antalet artiklar som besvarade syftet 

visade sig vara svårfunna. Enligt Friberg (2006) bör resultatartiklarna spegla det fenomen som 

valts ut för undersökning, vilket blev fallet utifrån den analys och bedömning som utfördes. 

Polit och Beck (2010) beskriver även att kravet på tillförlitlighet innebär att en liknande studie 

i likartad kontext ska kunna utföras då urval och genomförande sker på samma sätt. 

Metoddelen i de utvalda artiklarna har noggrant uppmärksammat detta och tillgodosett kravet 
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på tillförlitlighet (ibid.). Det faktum att studierna var genomförda i Europa, USA och 

Australien, kan anses vara en styrka då det bidrar till bredd i analysen. 

Syftet ansåg bäst besvaras av kvalitativa studier, varför dessa valdes ut som analysmaterial. 

Undantag gjordes då en av resultatartiklarna var utformad med både kvalitativ och kvantitativ 

ansats. Beslut fattades då att endast utvärdera den kvalitativa ansatsen. Detta kan tolkas som 

en brist i examensarbetet då presentation av data med både kvalitativ och kvantitativ ansats 

kan öka trovärdigheten (Borglin, 2012). Vid analys av materialet användes SBU:s 

granskningsmall för kvalitativa studier. Utifrån denna granskning återstod tio artiklar med hög 

vetenskaplig kvalité och därmed användes som underlag för sammanställning av resultatet.  

En aspekt som undersöktes i SBU:s granskningsmall var huruvida det förekom ett relevant 

etiskt resonemang. Från början sattes som krav att endast analysera artiklar som erhållit 

godkännande från en etisk kommitté. Efterhand visade det sig dock att många av de 

intressanta och välskrivna artiklarna saknade detta, vilket kan tolkas som en svaghet. Vid 

noggrann granskning utlästes att artiklarna beskrev ett etiskt resonemang vilket ledde till att 

beslut fattades att inkludera dessa artiklar. 

Eventuell förförståelse har tagits i beaktning, eftersom detta kan påverka framställning av 

resultatet. Författarna till föreliggande studie har ingen direkt anknytning till ämnet övervikt 

och fetma hos barn, vilket minskar risken för vinkling av resultatet. Dataanalysen 

genomfördes inledningsvis separat, därefter jämfördes och sammanställdes resultaten och 

reflektioner kring olikheter i analysen diskuterades. Detta kan leda till fördjupad syn på 

resultaten (Peterson & Lindskov, 2012).  

De utvalda artiklarna belyste överviktsproblematiken utifrån både vårdpersonalens och 

föräldrarnas perspektiv, vilket kan tolkas som en styrka, då det omsluter ämnet och ger en 

tydligare totalbild för läsaren. Artiklarna innefattade barn från 2-års ålder upp till tonåren 

vilket ger bredd i studiens resultat. Det kan även ses som en svaghet, då ett brett urval kan 

medföra viss spretighet i insamlad data (Polit & Beck, 2010). Vid sammanställning och 

bearbetning av artiklarna kunde ändå likheter och skillnader analyseras och gemensamma 

teman utkristalliserades. En svårighet var att formulera täckande teman och att finna lämplig 

benämning av det huvudsakliga innehållet beskrivs av Friberg (2006) som komplicerat, något 

författarna till examensarbetet fick erfara. 



 

 

22 

Översättning av resultatet kan medföra risk för feltolkningar. Begränsade kunskaper av språk 

och metod kan orsaka missledande återgivning av data (Kjellström, 2012). Med detta i åtanke 

har översättning av materialet skett med stor noggrannhet, för att i största möjliga 

utsträckning behålla den faktiska innebörden. Tillförlitlig metodlitteratur har använts för att 

minska risken för felaktig bearbetning och bedömning vid datainsamling, granskning och 

analys.  

 

Resultatdiskussion 

I resultatet uppmärksammades en rad olika svårigheter och möjligheter som kan framträda i 

bemötandet. De viktigaste fynden i resultatet var konsekvenser av de förändrade normer som 

utvecklats i samhället. Utbredningen av övervikt och fetma bland barn gör problemet 

svårhanterat för personal. Dessutom framträdde betydelsen av familjen som central i 

bemötandet. Andra aspekter som uppmärksammades var ett flertal svårigheter 

sammankopplade med familjernas livsstil, vilka innefattade kostvanor, inaktivitet, stress och 

ekonomi. Attityder och okunskap bland både vårdpersonal och familjer, samt ämnets känsliga 

karaktär ansågs vara synliga hinder i bemötandet. Uppbyggnaden av en tillitsfull relation 

mellan vårdpersonal och familj med hjälp av omsorgsfull dialog visade sig vara positivt i 

bemötandet. Vidare konstaterades samarbete mellan olika yrkesroller, prevention och 

utbildning som framgångsrika tillvägagångssätt. 

Både föräldrar och vårdpersonal uttryckte det som positivt att involvera hela familjen i 

omvårdnaden och familjen önskade att få vara delaktig i de beslut som fattades. Ett resultat 

som stämmer överens med Benzein et al. (2008) studie som handlar om familjefokuserad 

omvårdnad. Övervikt och fetma hos barn är ett laddat ämne och eftersom barn med 

viktproblematik ofta kommer från inaktiva familjer med ohälsosamma kostvanor, där övervikt 

ofta påträffas i övriga familjen, är fokus på hela familjen en viktig del av behandlingen. 

Vårdpersonal i föreliggande studie uttryckte att övervikt och fetma handlar mer om 

föräldrarna än om barnen och att föräldrarnas vanor överförs till barnen. En i vårdpersonalen 

beskrev att om man behandlar föräldrarna så behandlar man indirekt deras barn. Detta kan 

sammankopplas med familjecentrerad omvårdnad där man fokuserar på familjen utifrån ett 

helhetsperspektiv men där även den enskilde individens betydelse tas upp (Saveman & 

Benzein, 2003). Anderson och Tomlinson (1992) förklarar att familjens hälsa innebär mer än 



 

 

23 

summan av individens hälsa och bör omfatta en helhetssyn av problemet med övervikt och 

fetma. Familjefokuserad omvårdnad har därför visat sig vara en betydelsefull modell att 

arbeta med vid vård av överviktiga barn (ibid.). Benzein et al. (2008) uttrycker att det kan 

innebära hälsokonsekvenser för familjemedlemmarna när hela familjens behov inte 

tillgodoses. Vårdpersonal i föreliggande studie beskriver vikten av samarbete med familjen 

för att kunna nå fram till barnet. Vid bristande familjefokus finns risk att föräldrarna avböjer 

behandling vilket kan leda till hälsokonsekvenser för barnet.  

 

En viktig grundsten inom familjefokuserad omvårdnad är att stödja både individen och 

familjen, dessutom bör vårdgivaren sträva efter en god kommunikation med möjlighet att 

förmedla känslor och tankar (Travelbee, 1971). Watson et al. (2011) framställer 

familjeförhållanden som avgörande för vården av överviktiga och feta barn. Vid tillgång av en 

stark, tydlig och positiv föräldraroll kan barnet uppnå framgångsrika resultat (ibid.). Detta 

belystes som en brist i föreliggande studie då en del föräldrar verkade obenägna att skapa en 

hälsosam miljö för sina barn. Bristande kunskap angående hälsosamma levnadsvanor hos 

föräldrarna ansågs vara en orsak till detta, vilket tyder på att informationen måste nå fram till 

hela familjen för att positiva resultat ska uppnås. Vid familjefokuserad omvårdnad möjliggörs 

en god relation med ett välfungerande samarbete mellan vårdpersonal och familjer samt inom 

familjen (Benzein et al., 2008). Familjens inställning till viktminskning är betydelsefull för att 

förbättra behandlingsresultaten av barnfetma (Watson et al., 2011). Vårdpersonal uppmanas 

att uppmuntra samarbete inom familjen, med fördel genom familjefokuserad omvårdnad, för 

att främja en långsiktig, bestående förändring (ibid.), vilket stärker slutsatserna i föreliggande 

studie. Travelbee (1971) beskriver även hur kontakten med familjer från annan etnicitet ställer 

högre krav på vårdpersonalens förståelse för den unika individens bakgrund. Ett dilemma som 

antyder behov av utbildning inom området för vårdpersonal för att möjliggöra utveckling av 

individuell och kulturell anpassad omvårdnad (Travelbee, 1971). Detta kan anknytas till 

resultatet i föreliggande studie där svårigheter uttrycks i att förmedla riskerna med övervikt 

och fetma när kulturella uppfattningar om hälsosam viktstatus skiljer sig från vårdpersonalens 

riktlinjer. 

 

Förnekelse hos föräldrar till barn med övervikt och fetma ansågs vara ett hinder i bemötandet 

på grund av svårigheten i att hjälpa någon som inte vill ha hjälp. I Warschburger och Kröllers 

(2012) studie påvisas liknande resultat då mödrar till överviktiga barn inte anser att deras barn 
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är i behov av hjälp förrän barnen uppnår ett väldigt högt BMI. Mödrarna i studien fick även 

titta på silhuetter av barn med olika BMI-värden, vilket påvisade att många föräldrar hade 

förvrängd uppfattning om vad som ansågs vara normal vikt. Vidare observerades okunskap 

bland mödrarna angående hälsorisker som övervikt och fetma hos barn medför (ibid.), något 

som styrker föreliggande studies resultat. Resultatet visar även att det finns okunskap hos 

vårdpersonal, framförallt vid kostutvärdering och kostråd. Magnusson et al. (2012) nämner 

detta dilemma och föreslår förbättrad näringslära bland sjuksköterskor som ett sätt att stärka 

personcentrerad rådgivning till barnen och deras familjer.  

Samarbete mellan olika yrkesgrupper upplevdes positivt då detta skapade effektivare 

behandling av övervikt och fetma hos barn. Detta beskriver även Magnusson et al. (2012) i sin 

studie och menar att komplexiteten av barnfetma kräver att sjuksköterskor får möjlighet att 

samarbeta med andra yrkeskategorier för att möta utmaningen. Partnerskap mellan olika 

yrkesaktörer möjliggör högre kvalitet på arbetet mot barnfetma (ibid.). Resultatet indikerar 

även att det finns flera potentiella ansvarstagare i arbetet mot övervikt och fetma hos barn. 

Vården, skolor och förskolor nämns som viktiga aktörer i det preventiva arbetet mot 

barnfetma. Gentile et al. (2009) styrker att ingripande på flera plan kan förändra några av de 

centrala beteenden som relateras till övervikt och fetma. Vidare konstaterar Gentile et al. att 

skolan är ett vanligt mål för interventionsprogram som avser att förebygga barnfetma, men 

menar att effekten av dessa program varit begränsad. Insatser som riktas mot både samhället, 

familjen, skolan och individen antas kunna uppnå större effekt (ibid.). 

I resultatet framträdde även skilda meningar angående vilka termer som bör användas vid 

bemötandet av familjer. Vårdpersonal föredrog mildare termer som “stor” för att inte kränka 

familjer, medan föräldrar menade att tydliga termer som “övervikt” och “fetma” istället 

uppmanade till ingripande.  
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SLUTSATS 

Studiens resultat påvisar många svårigheter i bemötandet av familjer till barn med övervikt 

och fetma, men även möjligheter. Resultatet belyser både vårdpersonalens och föräldrarnas 

perspektiv av problemet och tar upp olika önskemål från båda parter. Övervikt och fetma hos 

barn har en känslig och komplex karaktär vilket medför en rad svårigheter i bemötandet av 

patientgruppen. Förändrade normer och attityder i samhället har bidragit till problemets 

utbredning samt visat sig vara ett betydande hinder för vårdpersonal i bemötandet av familjen. 

Möjligheter i bemötandet belyste betydelsen av dialog och vikten av samarbete, både mellan 

olika yrkesaktörer och inom familjen. Kulturella aspekter som beskrivits i omvårdnaden av 

patientgruppen indikerar ett behov av individanpassat stöd, och betydelsen av att hela familjen 

engagerar sig i barnets viktminskningsåtgärder för att uppnå positiva, hållbara resultat. Utifrån 

de svårigheter och möjligheter som beskrivits kan slutsatser dras om vilka praktiska 

tillvägagångssätt som krävs, både inom vården och av familjerna, samt olika aspekter i 

bemötandet som därmed bör has i åtanke.  

 

KLINISK BETYDELSE 

Utökad kunskap och insikt om vårdpersonalens och familjernas upplevelser av bemötandet 

med barn som lider av övervikt och fetma är betydelsefull för alla inblandade, eftersom detta 

kan leda till förbättringar i omvårdnaden. Genom att belysa upplevelser i bemötandet med 

dessa barn åskådliggörs eventuella styrkor och brister i omvårdnaden vilket kan leda till 

utveckling mot mer effektiva åtgärder. 

 

FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Något som framträdde vid analys av materialet var svårigheter utifrån kulturella aspekter, 

hinder som grundade sig i att övervikt betraktas som ett tecken på hälsa och välstånd inom en 

del folkgrupper. Det skulle vara intressant att belysa olika kulturella föreställningar mer 

ingående för att finna fungerande strategier i bemötandet av familjer med annan kulturell 

bakgrund. En kunskapslucka som påträffades var brist på barnets perspektiv av omvårdnaden. 

Beskrivning av barnets synvinkel skulle ytterligare omfamna ämnet och bidra till utveckling 

av omvårdnaden för denna patientgrupp.  
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Datainsamlingsmetod, 

analysmetod 
Resultat 

1 Bolling, C., 

Crosby, L., Boles, 

R., & Stark, L. 

(2009). How 

pediatricians can 

improve diet and 

activity for 

overweight 

preschoolers: a 

qualitative study 

of parental 

attitudes.  

Kvalitativ studie. 23 

föräldrar till 21 

överviktiga barn i 

åldrarna 2-6 år deltog. 

USA. 

Föräldrarna delades in i 4 

fokusgrupper som 

träffades tillsammans med 

en pediatriker och en 

psykolog för att diskutera 

motiverande termer, 

barriärer och strategier 

angående behandling av 

övervikt hos barn. 

Innehållet transkriberades, 

jämfördes och 

tematiserades. 

Föräldrar föredrar termerna 

övervikt och fetma framför 

vardagliga uttryck så länge 

barnläkare tillhandahåller 

bevis för klassificeringen. 

Hinder och möjligheter i att 

följa rekommendationer för att 

kontrollera vikten hos 

förskolebarn togs upp. 

Föräldrar var tveksamma till 

att begränsa 100 % fruktjuice 

och uttryckte beohov av 

konkreta strategier för att öka 

grönsakskonsumtion. De 

uttryckte också svårigheter 

med att begränsa skärmtid.  

2 Edvardsson, K., 

Edvardsson, D., & 

Hörnsten, Å. 

(2009). Raising 

issues about 

children's 

overweight - 

maternal and child 

health nurses' 

experiences. 

Kvalitativ studie. 
10 sjuksköterskor 

inom barn- och 

mödrahälso- 
vården, både på 

landsbygden och i 

städerna, deltog. 

Melbourne, 

Australien.  

Sjuksköterskorna 

intervjuades och 8 

kategorier identifierades 

efter analys av dessa 

intervjuer.  

Att ta upp frågor om barns 

vikt var svårt, särskilt då 

föräldrarna var överviktiga. 

Tillväxtdiagrammet ansågs 

vara ett viktigt verktyg vid 

samtal med föräldrarna. 

Förnekelse, försvar och 

ursäkter var vanliga reaktioner 

hos föräldrar och beskrevs 

svårhanterbara. En god 

relation mellan sjuksköterska 

och föräldrar underlättade för 

samtal som berör vikten. 

3 Findholt, N. E., 

Davis, M. M., & 

Michael, Y. L. 

(2013). Perceived 

Barriers, 

Resources, and 

Training Needs of 

Rural Primary 

Care Providers 

Relevant to the 

Management of 

Childhood 

Obesity.  

Kvalitativ studie.  13 

vårdgivare inom 

primärvården 

intervjuades. 

Landsbygden i 

Oregon, USA. 

Djupgående intervjuer 

genomfördes. 

Transkriberade intervjuer 

kodades tematiskt. 
 

 

 

Resultatet visade fem 

kategorier: hinder relaterat till 

praxis (tidsbrist, brist på 

ersättning, få möjligheter 
att upptäcka övervikt), läkaren 

(begränsad kunskap), 

familjen/patienten (familjens 

livsstil och brist på föräldrars 

motivation till förändring, låg 

familjeinkomst och brist på 

sjukförsäkring, känsligt 

ämne), samhället (brist på 
pediatriska specialister och 

tvärvetenskapliga/tertiär 

sjukvård, få samhällsresurser), 

och den bredare 

sociokulturella miljön (sociala 

och kulturella 
influenser samt hög förekomst 
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av fetma).  

4 Gerards, S., 

Dagnelie, P., 

Jansen, M., De 

Vries, N., & 

Kremers, S. 

 (2012). Barriers 

to successful 

recruitment of 

parents of 

overweight 

children for an 

obesity prevention 

intervention: a 

qualitative study 

among youth 

health care 

professionals. 

Kvalitativ studie. 16 

vårdgivare inom 

ungdoms- 
hälsovården 

(sjuksköterskor, 

läkare och 

administrativ 

personal) från 11 

barnavårds- centraler 
deltog. 

Nederländerna. 

Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes. 

En implementerings- 
modell användes som ram 

för genomförandet, 

analysen och tolkningen 

av intervjuerna. 

Deltagande personal uttryckte 

oro över barnfetmaepidemin 

och ansåg att preventiva 

åtgärder var en viktig uppgift 

för barnhälsovården. Faktorer 

som hindrade arbetet mot 

barnfetma var förnekelse av 

problemet hos föräldrarna 

samt ovilja att diskutera 

ämnet. Förbättrad kunskap om 

övervikt och fetma beskrevs 

som ett behov för personalen. 

Det ansågs viktigt med 

personalutbildning för att öka 

färdigheterna i att motivera 

föräldrar att delta i preventiva 

insatser. 

5 Isma, G., 

Bramhagen, A., 

Ahlstrom, G., 

Ostman, M., & 

Dykes, A. (2012). 

Swedish Child 

Health Care 

nurses 

conceptions of 

overweight in 

children: a 

qualitative study. 

Kvalitativ studie. 18 

sjuksköterskor inom 

barn- 
hälsovården (BVC- 
sköterskor) deltog.  
Södra delen av 

Sverige. 

Fenomenografisk metod, 

baserad på öppna 

intervjuer med BVC-

sköterskor, strategiskt 

utvalda från 17 

Barnhälsovård- 
centraler. 

BVC-sköterskorna ansåg att 

övervikt och fetma hos barn är 

ett omfattande och allvarligt 

problem som drabbar både 

barnen, familjerna och 

samhället. Övervikt hos barn 

uppfattades vara en 

konsekvens av familjens 

livsstil. Viktrelaterade frågor 

ansågs känsliga och kunde 

tolkas som provocerande av 

föräldrarna. Andelen 

överviktiga barn har ökat, 

vilket det svenska samhället 

har anpassat sig till. Denna 

anpassning försvårar 

identifiering av dessa barn. 

Det föreslås att BVC- 
sköterskor bör arbeta med 

personcentrerad rådgivning 

och omvårdnad till dessa barn 

och deras familjer.  

6 Odum, M., 

McKyer, E., 

Tisone, C., & 

Outley, C. (2013). 

Elementary school 

personnel's 

perceptions on 

childhood obesity: 

pervasiveness and 

facilitating 

factors. 

Kvalitativ studie. 31 

deltagare som bestod 

av grundskole- 
personal (lärare, 

administratörer, 

skolsköterskor och 

kuratorer). Texas, 

USA. 

Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes 

med personal från 5 

grundskolor på 

landsbygden. Utifrån 

intervjuerna identifierades 

teman. 

Alla förutom en deltagare 

ansåg att fetma var ett stort 

problem bland 

grundskolebarn. Faktorer som 

behövde beaktas för ett lyckat 

åtgärdsprogram mot fetma var, 

enligt skolpersonalen, 

hemmiljön, kostvanor, 

gränssättning för barnen, 

inaktivitet och tid vid 

elektronisk apparatur. 

7 Robinson, A., 

Denney-Wilson, 

Kvalitativ och 

kvantitativ pilotstudie. 
Sjuksköterskor från tre 

huvudgrupper inom 

Sjuksköterskorna beskrev 

förebyggande arbete som 
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E., Laws, R., & 

Harris, M. (2013). 

Child obesity 

prevention in 

primary health 

care: investigating 

practice nurse 

roles, attitudes 

and current 

practices.  

Frågeformulär 

ifylldes och 

returnerades av 59 

sjuksköterskor. 

Därefter deltog en 

utvald grupp (10 

sjuksköterskor) i 

intervjuer. 
New South Wales, 

Australien.  

allmänmedicin fyllde i 

frågeformulär som 

undersökte deras roller, 

attityder och praxis inom 

förebyggande vård med 

fokus på barnfetma. 

Utöver frågeformulären 

 genomfördes också 

semistrukturerade 

intervjuer. 

givande trots vissa upplevda 

hinder, bl.a. brist på 

förtroende. 

Arbetslivserfarenheten tycktes 

inte påverka sjuksköterskors 

upplevda hinder. 85% 

uttryckte intresse att delta i 

preventiva 

utbildningsåtgärder. 

8 Steele, R. G., Wu, 

Y. P., Jensen, C. 

D., Pankey, S., 

Davis, A. M., & 

Aylward, B. S. 

(2011). School 

Nurses' Perceived 

Barriers to 

Discussing 

Weight With 

Children and 

Their Families: A 

Qualitative 

Approach. 

22 skolsköterskor  
deltog i fokusgrupper 

där övervikt och 

fetma diskuterades. 
Mellanvästern, USA.  

7 fokusgrupper från stads- 

och landsbygds 

skoldistrikt deltog i 

sammanträden under en 

vårtermin.  
Dessa sammanträden 

spelades in, 

transkriberades och 

analyserades så att  teman 

trädde fram. NVivo 8 

användes som modell för 

att koda och utvärdera 

teman. 

Skolsköterskorna identifierade 

brist på kunskap och resurser, 

personliga viktproblem, brist 

på institutionellt stöd samt 

tidsbrist som hinder för att ta 

upp problemet med familjer.  
Familjerelaterade svårigheter 

kunde vara avsaknad av 

motivation, rädsla för 

reaktioner, och svårigheter att 

etablera en relation med 

barnet. 

9 Visram, S., Hall, 

T., & Geddes, L. 

(2013). Getting 

the balance right: 

qualitative 

evaluation of a 

holistic weight 

management 

intervention to 

address childhood 

obesity. 

Kvalitativ studie. 16 

deltagare, bestående 

av personal inom den 

nationella 

hälsovården och lokal 

myndighetspersonal 

samt 20 barn (4-16 år) 

och deras familjer. 
Storbritannien. 

Semi-strukturerade 

intervjuer genomfördes 

med strategiska urval av 

personal inom den 

Nationella hälsovården. 

En s.k. mosaik-metod 

användes, som omfattade 

visuella och verbala 

tekniker för att möjliggöra 

för barn i alla åldrar att 

uttrycka sina åsikter. 

Centrala teman handlade om 

 utmaningar i bemötandet av 

överviktiga barn. 

Behandlingsprogrammet i 

studien gav positiva resultat 

för vissa familjer. Programmet 

innehöll frågor som berörde 

kommunikation och 

samordning. Deltagarna talade 

positivt om det 

tvärvetenskapliga 

tillvägagångssättet för 

"Balance It!", men upplevde 

att det kunde möta behoven 

bättre hos sin målgrupp. 

10 Walker, O., 

Strong, M., 

Atchinson, R., 

Saunders, J., & 

Abbott, J. (2007). 

A qualitative 

study of primary 

care clinicians' 

views of treating 

childhood obesity. 

Kvalitativ studie. 18 

deltagare (12 

allmänläkare och 6 

sjuk- 
sköterskor). 

Storbritannien. 

Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes 

med personal som 

arbetade upphandlande 

med Rotherham Primary 

Care Trust.  
Intervjumaterialet 

transkriberades och data 

analyserades med hjälp av 

en analysram. 

Allmänläkare och 

sjuksköterskor upplevde att 

deras roll var att lyfta frågan 

om barns vikt, men ansåg att 

det i slutändan var ett 

familjeproblem. Tidsbrist, 

avsaknad av utbildning och 

brist på 
resurser identifierades som 

hinder för att ta itu med 

barnfetma. Det fanns oro för 

att belysa ämnet på grund av 

dess känsliga karaktär. 

Sjuksköterskorna kände sig 

dåligt förberedda att ta itu med 
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barnfetma. Med brist på bevis 

för effektiva insatser, var de 

skeptiska till att kost- och 

motionsråd skulle ha någon 

inverkan på barns vikt. 

 

 


