
Föräldrar till barn med övervikt & Sjuksköterskors erfarenheter av vård 

mötet 

Parents of children with overweight & nurses experiences of the health care 

meeting 

Jessica Olsson & Nina Frisén 

Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin 

Omvårdnadsvetenskap C, Självständigt arbete, 15 högskolepoäng  

Höstterminen 2015 

 

Sammanfattning  

Bakgrund: Det har skett en ökning av antal barn med fetma eller övervikt, från 32 miljoner 

år 1999 till 42 miljoner år 2013. Övervikt och fetma under barndomen kan ge en ökad risk för 

komplikationer senare i livet.  

Syfte: Beskriva erfarenheter som föräldrar till barn med övervikt och sjuksköterskor kan 

uppleva i vård mötet. 

Metod: En strukturerad litteraturstudie användes som metod. Analysmetoden var en 

kvalitativ manifest innehållsanalys. 

Resultat: Sjuksköterskor upplevde att det var svårt att hantera de psykosociala aspekterna 

som kunde förekomma när föräldrarna hade känslomässiga reaktioner. Föräldrar kunde 

beskriva sig själva som lättsårade. Både sjuksköterskor och föräldrar kunde uppleva att 

sjuksköterskor saknade kompetens för att hantera viktproblematik för barn. Hinder i 

kommunikation och språk för både föräldrar och sjuksköterskor förekom, samt när föräldrar 

och sjuksköterskor inte hade samma syn om innebörden av övervikt.  Brist på tid och resurser 

kunde även utgöra hinder enligt sjuksköterskorna. 

Slutsats: Sjuksköterskors och föräldrarnas erfarenheter av vården för barn med övervikt 

beskrivs som komplex, och det kan förekomma en del hinder. Det är viktigt att 

uppmärksamma de psykosociala aspekterna som kan förekomma i mötet med föräldrar. Det 

finns ett behov av mer utbildning, riktlinjer och anpassade kommunikationstekniker för att 

kunna hjälpa familjer effektivt, och hantera de känslomässiga reaktionerna som kan uppstå.  

Nyckelord: Barn, erfarenheter, föräldrar, sjuksköterskor, övervikt  
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Inledning 

Övervikt och fetma är en riskfaktor som kan leda till ohälsa senare i livet. Fetma under 

barndomen ökar risken för fetma i vuxen ålder och kan vara en orsak till hälsoproblem som 

till exempel hjärt-och kärlsjukdomar, diabetes och vissa cancerformer. (World Health 

Organization [WHO], 2014.). Barnhälsovårdens mål är att upptäcka och ta initiativ till 

åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö samt främja barns hälsa och 

utveckling. Socialstyrelsen har bedömt att det inte finns tillräcklig kompetens inom hälso-och 

sjukvården idag för att erbjuda de rekommenderade insatserna för att förändra individers 

levnadsvanor (Socialstyrelsen [SoS], 2014).  

 

Forskning har visat att sjuksköterskor har upplevt att den nuvarande utbildningen i 

motiverande samtal inte ger dem tillräcklig kompetens för att genomföra hälsosamtal om 

levnadsvanor för barn. Sjuksköterskans och föräldrarnas egna värderingar och kunskap om 

fetma och övervikt kan skapa en barriär och hindra ett framgångsriks hälsofrämjande samtal 

(Söderlund, Nordqvist, Angbratt & Nilsen, 2008). Sjuksköterskan kan komma i kontakt med 

föräldrar till barn med övervikt eller fetma inom olika vårdsektorer och har möjlighet att vara 

en central roll i omvårdnaden och preventionen av fetma och övervikt hos barn.  

 

Bakgrund  

Barn med övervikt eller fetma 

Definitionen av övervikt är en onormal eller överdriven ansamling av fett som kan orsaka 

ohälsa (WHO, 2014). Barn som har fetma har en ökad risk för fetma när de är vuxna. En del 

riskfaktorer kan kvarstå i vuxen ålder även om individen har uppnått normal BMI, vilket kan 

tyda på att fetma under barndomen kan lämna ett permanent spår. Vuxna med fetma har en 

ökad risk för komplikationer som metabolt syndrom, hjärt-och kärlsjukdomar, typ-2 diabetes 

och vissa cancerformer. Vissa av tillstånden kan börja utvecklas redan under barndomen och 

därmed öka risken för andra komplikationer senare i livet (Kelsey, Zaepfel, Bjornstad & 

Nadeau, 2014). Det har skett en global ökning av antal barn( ≤ 5 år) med övervikt eller fetma. 

Från 32 miljoner år 1999 till 42 miljoner år 2013. Om den nuvarande trenden fortsätter kan 

antalet barn med övervikt eller fetma öka till 70 miljoner år 2025 (WHO, 2014). 

Body Mass Index (BMI) är ett mått som jämför kroppsvikten med längden. Det beräknas 

genom att dividera vikten med längden i kvadrat, kg/m2 (Hagennäs, 2012). Barn växer och 

genomgår tillväxtfaser där kroppssammansättningen förändras. För att ta hänsyn till det har 
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isoBMI utvecklats (Magnusson & Ljungkrona-Falk, 2013). Brytpunkterna i isoBMI för 

övervikt och fetma utgår från de som används i BMI för vuxna. Barn med isoBMI som 

motsvarar BMI ≧30 vid 18 års ålder har fetma. Barn med isoBMI som motsvarar BMI 25-30 

är överviktiga. Det beräknas halvårsvis från 2 år till 18 år för pojkar och flickor (Cole, 

Bellizzi, Flegal & Dietz, 2000). Måttet används inom barn- och skolhälsovården i Sverige 

idag (Magnusson & Ljungkrona-Falk, 2013). IsoBMI och BMI kompletteras med andra 

parametrar för att göra en fullständig bedömning, till exempel tillväxtkurvor. De kan ge en 

överblick av barnets fysiska hälsa, psykiska hälsa och ge en bild av hur barnet förväntas växa 

(Hagennäs, 2012). 

 

Barnhälsovården 

Barnhälsovården riktar sig till alla barn från att de föds till att de börjar i förskoleklass och till 

deras föräldrar. Barnhälsovårdens mål är att främja hälsa, förebygga ohälsa och tidigt 

identifiera problem i barns närmiljö, utveckling och hälsa och vidta åtgärder i ett tidigt skede 

(SoS, 2014). Hälsoupplysning är en central del av arbetet inom barnhälsovården. Det kräver 

personal som kan besvara frågor som föräldrar har och förmedla hälsoråd utifrån familjens 

behov. Barnhälsovården arbetar med att stärka föräldrarnas tro på sin egen förmåga genom att 

uppmuntra och bekräfta det positiva föräldrar gör för sina barn, och endast ge råd om 

förändringar när det efterfrågas eller finns ett stort behov av det (Elfström, 2014).  

 

Forskning har visat att kost och fysisk aktivitet inte diskuteras i stor utsträckning inom 

barnhälsovården i Sverige. Besöken omfattar till största del en fysisk undersökning av barnet 

(30 %) följt av att tala med barnet för att bibehålla kontakt eller intresse (15 %), 

språkutveckling (12 %) och kost (10 %). Hälften av sjuksköterskorna i studien diskuterade 

inte fysisk aktivitet överhuvudtaget, och det rankandes på 14:e plats (4 %). Kost och fysisk 

aktivitet utgjorde tillsammans endast 9 % av det som diskuterades under ett besök på 

barnhälsovården (Bohman et al., 2012).  

 

Skolhälsovården 

Skolhälsovården riktar till barn från förskoleklassen till gymnasiet. Elevhälsan strävar efter att 

vara förebyggande och hälsofrämjande och omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala 

och specialpedagogiska insatser (Skollagen, SFS 2010:800, kap 2, 25 §). Elever i grundskolan 

ska erbjudas minst tre hälsobesök som ska vara jämt fördelade under skoltiden. Alla elever i 

gymnasiet ska erbjudas minst ett hälsobesök med en allmän hälsokontroll (Skollagen, SFS 
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2010:800, kap 2, 27 §).  Elevhälsans medicinska insats har ett flertal arbetsuppgifter. En upp-

gift är att vid ett hälsobesök identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att 

de är i behov av en insats eller stöd. Skolsköterskan ska även gr elever kunskap om hälso-

samma levnadsvanor. Det sker i samverkan med elever, vårdnadshavare och skolans övriga 

personal (SoS & Skolverket, 2014). 

 

Barns och ungdomars fysiska aktivitet och matvanor påverkas av omgivningen. Skolan har en 

möjlighet att stödja hälsosamma matvanor och regelbunden fysisk aktivitet. De insatser som 

förekommer i skolan riktar sig till levnadsvanor. För skolsköterskan handlar det om att infor-

mera elever om hälsofrämjande levnadsvanor, samt stödja och uppmuntra föräldrar till goda 

matvanor, fysisk aktivitet och mindre stillasittande (SoS & Skolverket, 2014) 

 

Föräldrarnas roll 

Det är föräldrarnas rättighet och skyldighet att avgöra frågor som rör barnet. I takt med 

barnets stigande ålder och utveckling ska föräldrarna ta större hänsyn till barnets egna 

synpunkter och önskemål (FB, SFS 1949:381, kap. 6, 11§). Barn har rätt till påverkan och ska 

i största möjliga mån vara delaktig i vad som rör dem själva. Föräldrarna ska ses som en 

ytterligare aktör tillsammans med barnet, som är delaktiga i utformning, genomförande och 

uppföljning av stöd och insatser (SoS, 2014). Hur och på vilket sätt föräldrar ska vara 

involverade varierar beroende på behandlingsstrategi, barnets ålder och situation (SBU, 

2002). Det finns forskning som har visat att resultaten blir bättre när föräldrarna är 

involverande tillsammans med barnet under undervisnings processen (Wadsworth & 

Butterworth, 2006). 

 

Föräldrarna i Small et al. (2009) indikerade att övervikt och fetma orsakades av dålig 

egenvård som de relaterade till låg självkänsla och psykisk ohälsa. De beskrev brist på ansvar 

och självrespekt samt en negativ inställning som ytterligare orsaker. De ansåg att föräldrar 

hade ansvar för deras barns vikt, och relaterade fetma till en individs uppväxtförhållanden. 

Gallagher (2009) beskriver att föräldrarna ansåg att ett balanserat matintag krävdes för att 

främja ett barns hälsa. Föräldrarna i studien menade att barn som inte hade en balanserad kost 

riskerade att få näringsbrist vilket kunde leda till sjukdom, undervikt.  

 

I en studie av Murphy & Polivka (2007) ansåg föräldrarna att inaktivitet var den största 

anledningen till övervikt och fetma hos barn. Föräldrar i en studie av Small, Andersson-
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Gifford, Melnyk & Hampl (2009) beskrevs deras uppfattning om innebörden av övervikt. De 

diskuterade främst fysiska och psykiska hälsoproblem, som andningssvårigheter, begränsad 

aktivitetsförmåga och svårigheter att utöva sport. Ingen av föräldrarna associerade övervikt 

med ett bra hälsotillstånd. I en studie av Hackie & Bowles (2007) ansåg föräldrarna att 

övervikt eller fetma under barndomen kunde öka risken för hjärtsjukdomar och låg 

självkänsla. De trodde även att övervikt under barndomen kunde leda till svårigheter att leka 

och få tillräckligt med motion samt att barnet kunde få svårt att skaffa vänner.   

 

En studie visade att majoriteten av föräldrarna missbedömde sitt barn som normalviktig. 

Uppfattningen om barnets vikt var oberoende av förälderns ålder, utbildningsnivå samt 

barnets kön (Hackie & Bowles, 2007). I Small et al. (2009) beskrev föräldrar hur de skulle 

veta om deras barn var överviktigt. Några jämförde sitt barn med andra barn om de var osäkra 

på barnets vikt. En del föräldrar kände sig oroliga för om de saknade kunskap om deras barns 

vikt och hälsa. Några indikerade att de inte var säkra på om deras barn hade en hälsosam vikt. 

 

Samtal vid identifierad övervikt 

I det hälsofrämjande arbetet ska vårdgivaren säkerställa att föräldrarna blir sedda, bekräftade 

och lyssnade på. Vårdgivaren ska respektera att föräldrarna är experter på sitt barn och 

vårdgivare har kunskaper om barns utveckling och behov rent generellt (Håkansson, 2015). I 

mötet med föräldrarna ska det råda ett samtalsklimat där föräldrarna ska våga fråga vad som 

helst utan rädsla för ett dåligt bemötande (Elfström, 2014). Barns levnadsvanor formas tidigt 

utifrån familjens vanor. En del av vårdens arbete kan innebära att uppmuntra och motivera 

familjer till en sundare livsstil (SoS, 2014). Motiverande samtal är en kommunikationsteknik 

som kan användas för att hjälpa en person att förändra vanor och beteenden. Metoden bygger 

på reflektion, lyssnande och utforskande av mål och värderingar, och präglas av ett 

förhållningssätt där empati, respekt och tilltro till individens egen förmåga är centralt 

(Johannesson, 2014).  

 

Problemformulering 

Övervikt och fetma hos barn är en riskfaktor som kan leda till överviktsrelaterade 

komplikationer senare i livet. Forskning visar att sjuksköterskor upplever att de nuvarande 

utbildningarna och riktlinjerna inte är tillräckliga för att hjälpa familjer som har barn med 

viktproblem. Vikt beskrivs som ett känsligt ämne för sjuksköterskor, föräldrar och barn. Det 
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finns ett behov av en insikt om mötet mellan sjuksköterskor och föräldrar till barn med 

övervik.  

 

Syfte 

Beskriva erfarenheter som föräldrar till barn med övervikt och sjuksköterskor kan uppleva i 

vård mötet. 

 

Frågeställning: Kan det förekomma barriärer när sjuksköterskor möter föräldrar till barn med 

övervikt? 

 

Metod 

En strukturerad litteraturstudie användes som metod. Metoden är ett strukturerat arbetssätt 

som skapar en översikt av ett avgränsat område genom beskrivning av data (Friberg, 2012). 

Metoden innebär att välja ett välformulerat syfte, analysera och värdera nuvarande forskning 

som finns tillgängligt i ämnet och att därefter sammanställa data till ett resultat av de artiklar 

som besvarar syftet (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Datainsamling: 

Sökorden som användes i Medline var: Nurses, Nursing, Nurse´s role, Child, obesity, 

overweight, parents och Professional- Family Relations. De bestämdes utifrån MeSH-termer 

som bildade ämnesord på databasen Medline. Sökorden kombinerades med booleska 

operatorerna OR och AND för att precisera sökningen. Sökningen avgränsades med artiklar 

på engelska, publicerade 2005 eller senare. Resultatet gav 64 artiklar varav 22 valdes ut 

baserat på titel. Abstract granskades och 15 artiklar återstod och lästes i fulltext. Tre artiklar 

var pilotstudier och två artiklar svarade inte på studien syfte och exkluderas (Se bilaga 1). 

 

Sökorden som användes i Cinahl var: Nurses, Child, Childcare, obesity, parents, parenting, 

Nursing-role och Professional-family relations. Sökorden utgick från sökorden i Medline 

sökningen, och därefter valdes de ämnesord som användes i Cinahl. Ämnesorden 

kombinerades med de booleska operatorerna OR och AND. Begränsningarna i sökningen var 

engelska artiklar, publicerade 2005 eller senare och peer rewiewed. Resultatet gav 44 träffar. 

Först lästes rubrikerna och 8 artiklar valdes ut och lästes i abstract. Därefter exkluderade de 
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artiklar som redan valts från Medline databasens första sökning, då återstod 1 artikel som 

lästes i fulltext och kvalitetsgranskades (Se Bilaga 2). 

 

En artikel söktes fram via manuell sökning och granskning av referenslistor (Kristensson, 

2014). En manuell sökning genomfördes på socialstyrelsen.se med sökordet barnhälsovården 

vilket resulterade i SoS (2014). Referenslistan granskades och artiklar om det valda 

problemområdet valdes ut och lästes. Referenslistan i en studie av Bohman, Forsberg, 

Ghaderi & Rasmussen (2013) granskades en review av Lindhe Söderlund, Madson, Rubak & 

Nilsen (2011) valdes ut. Artikeln referenslista granskades och en artikel som svarade på syftet 

inkluderades i studien (Se bilaga 8).  

 

Urval 

I studien inkluderade 10 vetenskapliga artiklar. Informationskällorna var databaserna Medline 

och Cinahl. Databaserna innehåller omvårdnadsrelaterade artiklar som är relevanta för det 

syftet. Urvalet bestod av 10 vetenskapliga studier. 8 artiklar valdes ut från Medline, 1 artikel 

valdes ut från Cinahl och 1 via manuell sökning. Inklusionskriterier var artiklar på engelska, 

publicerade 2005 eller senare och relevanta för det valda syftet, alla artiklar var granskade sk. 

peer reviewed.  Exklusionskriterierna var att de artiklar som endast innehöll föräldrarnas 

perspektiv på övervikts hos sina barn, valdes bort då de inte var relevanta mot syftet. De 

artiklar som syftade på enbart medicinska behandlingar mot barnfetma valdes också bort. De 

artiklar som var äldre än 10 år ansågs inte vara relevanta då ny forskning kan ha framkommit.  

 

Dataanalys 

Metoden för dataanalysen beskrivs av Friberg (2012). Metoden var en kvalitativ manifest 

innehållsanalys. Artiklarna lästes i fulltext upprepade gånger för att förstå helheten. Artiklarna 

sammanfattades i artikelmatriser. Resultatavsnittet från artiklarna sammanfattades som stöd 

till analysarbetet. Likheter och skillnader i studiernas tillvägagångssätt, analysgång, teoretiska 

utgångspunkter och syften identifierades. Därefter identifierades likheter och skillnader i 

studiernas resultatavsnitt. Författarna läste igenom sammanfattningen var för sig och 

identifierade teman och kategorier efter liknande innehåll och fick en lämplig rubrik, därefter 

jämfördes analyserna för att säkerställa tolkningen av teman och kategorier.  

 

 

http://socialstyrelsen.se/
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Etiska överväganden 

Innan ett forskningsprojekt eller studie påbörjas skall ett etiskt tillstånd sökas och sedan 

godkännas av en etisk kommitté. Artiklar som användes i studien var etiskt godkända 

(Forsberg & Wengström, 2013). Artiklarna som inkluderades i studien har redovisat hur 

studiedeltagarna har rekryteras och informerats. Artiklarna granskades för att säkerställa att de 

följer de forskningsetiska principerna: autonomiprincipen, nyttoprincipen, inte-skada 

principen och rättviseprincipen (Kristensson, 2014). Fusk, stöld av data eller plagiat får inte 

förekomma inom forskning. Forskaren ska presentera allt resultat oavsett om det stödjer eller 

inte stödjer hypotesen. Artiklarna som används i studien ska redovisas och arkiveras i tio år 

(Forsberg & Wengström, 2013 ).   
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Resultat 

Resultatet analyserades och delades in i teman efter liknande innehåll (Friberg, 2012). De 

kategorier som identifierades var: Samhälles - och kulturfaktorer, Organisation och 

institutionella hinder, Psykosociala aspekter, Brist på kunskap och Olika syn på övervikt.  

 

Samhälles - och kulturfaktorer  

Sjuksköterskor indikerade att de upplevde att samhällets syn på fetma hade förändrats. De 

menade att övervikt och fetma hos barn hade ökat och att utbredningen kunde få det att 

framstå som normalt (Gerards, Dagnelie, Jansen, De Vries & Kremers, 2012). Normer i 

samhället kan utgöra ett hinder för att hantera överviktsfrågor och kan göra att övervikt och 

fetma ökar. Några normer i samhället som sjuksköterskor uppfattade som ett hinder var, 

stillasittande beteende, spridning av icke näringsrika livsmedel och större portionsstorlekar. 

De indikerade även att samhället lägger vikt vid tävlingsidrott snarare än livslång fysisk 

aktivitet (Steele et al., 2011). Vårdgivare indikerade att befolkningen inte inser allvaret med 

övervikt hos barn och den tillgängliga behandlingen (Gerards et al., 2012). 

 

Sjuksköterskorna kunde uppleva att det uppstod en konflikt mellan vårdens syn på övervikt 

och andra kulturella uppfattningarna om övervikt som familjer kunde ha. Några 

föreställningar som sjuksköterskorna beskrev att föräldrarna hade var att stora barn är friska 

barn, ju större desto bättre samt att stora barn representerar välstånd och rikedom 

(Edvardsson, Edvardsson & Hörnsten, 2009). En del sjuksköterskor beskrev vikten av att 

erbjuda kulturanpassade interventioner samt erbjuda insatser för de som inte har engelska som 

sitt modersmål. De flesta sjuksköterskor menade att språkbarriärer kunde vara hanterbar med 

hjälp av tolk och samordnare (Morrison-Sandberg, Kubrik & Johnson, 2010). Inom vissa 

kulturer kunde mor- och farföräldrarna anses ha ett starkt inflytande i vården av barnbarnet, 

och sjuksköterskorna menade att det kunde göra det svårare att ta upp viktfrågan (Edvardsson 

et al., 2009). Mor - och farföräldrarna kunde även ha en inverkan på barnets matvanor, både 

på bra och dåliga sätt. En del bidrog med bra rutiner men det förekom att barnet skämdes bort 

med godsaker. En del föräldrar menade att mor-och farföräldrar borde inse att barnet mår 

bättre av nyttig mat, men vissa föräldrar upplevde att det var svårt att säga ifrån, särskilt till 

svärföräldrar (Toftemo, Glavin & Lagerløv, 2013).  
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Organisation och institutionella hinder 

Sjuksköterskor i Gerards et al., (2012) indikerade att övervikt och fetma hos barn var en 

lämplig och viktig uppgift för barnhälsovården, men de påpekade även att ansvaret delades av 

andra institutioner som skola, vårdcentralen och dagis. Föräldrarna i Toftemo et al. (2013) 

förväntade sig att läkare eller sjuksköterskor på vårdcentralen skulle informera dem om deras 

barn var överviktigt. I Turner, Salisbury & Shield, (2012) ansåg föräldrarna att primärvården 

var en lämplig institution för att behandla övervikt och fetma hos barn. De indikerade att ta 

med barnet till sjukhus kunde få dem att känna sig mer annorlunda än om de gick till en 

vårdcentral. Några vårdgivare i Gerards et al., (2012) som delade synen om att det var 

barnhälsovårdens ansvar indikerade dock att det oftast var för lite tid för ordentlig rådgivning 

vid ett vanligt hälsobesök eller att det inte fanns tillräckligt med resurser. Även om 

barnhälsovården och primärvården ansågs vara en passade institution för behandling av 

övervikt och fetma hos barn (Gerards et al., 2012), indikerade föräldrarna att det fanns ett 

behov för förbättringar i logistiken på institutionen. Det fanns en önskan för mer flexibla tider 

och att platsen som behandlingen gav på skulle ha en bättre tillgänglighet. Föräldrarna 

indikerade även att de önskade förbättringar i behandlingarna som erbjöds, till exempel att 

behandlingarna skulle skräddarsys efter barnets karaktärsdrag (Gaffka Sallinen, Frank, 

Hampl, Santos & Rhodes, 2013). 

 

Skolan ansågs även att vara en institution som hade ett ansvar att behandla övervikt och fetma 

hos barn (Gerards et al., 2012). De flesta skolsköterskor indikerade att de genomför någon 

form av fetma prevention. Ungefär hälften av skolsköterskorna beskrev att de hade haft 

vikt/längd screening program tidigare, men avslutat det eller slutat frågat elever på grund av 

hinder som, negativa reaktioner från föräldrar eller personalbrist. Det kunde även orsakas av 

en oro över att screeningen inte användas för utbildning, rådgivning eller kartläggning 

(Morrison-Sandberg et al., 2010). Skolsköterskor beskrev en del institutionella hinder som 

gjorde arbetet med viktproblematiken svårare. Ett bristande stöd från administreringen i 

skolan ansågs vara ett hinder. Det kunde handla om juridiska frågor, brist på resurser i skolan 

eller bestämda akademiska riktlinjer i skolan (Steele et al., 2011).  

 

Skolsköterskor beskrev administrativa hinder som resursbrist, personalbrist och prioritering 

av andra uppgifter som hinder för skolsköterskan. De flesta ansåg att övervikt och fetma var 

ett stort problem. De menade även att tillstånd som associeras med övervikt, som kroniska 

sjukdomar och stigmatisering, var en särskild oro för skolsköterskor (Morrison-Sandberg et 
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al., 2010). En del skolsköterskor indikerade att en del skoldistrikt var ovilliga att genomföra 

viktprogram på grund en rädsla för föräldrarnas reaktion. Några sjuksköterskor menade att en 

del administratörerna inte var stöttande på grund av att de hade egen viktproblematik. 

Skolsköterskorna beskrev att deras möjlighet att genomföra interventioner hindrades av de 

begränsade möjligheterna att utöva fysisk aktivitet i skolan och det dåliga utbudet av 

hälsosam mat i skolan. En del skolsköterskor ansåg att det inte fanns tillräckligt med tid att ta 

itu med elevernas vikthälsa, och att det inte fanns tid för skolsköterskan att ge undervisning 

om hälsosamma levnadsvanor utöver elevernas vanliga utbildning (Steele et al., 2011). 

 

Nästan alla sjuksköterskor i Gerards et al., (2012) var övertygande om att det var viktigt med 

ett interventionsprogram för föräldrar med överviktiga barn. Några deltagare ansåg att ännu 

ett nytt interventionsprogram var överflödigt, dock såg andra deltagare fördelar med 

interventionsprogrammet. Föräldrarna och vårdgivare i Farnesi, Newton, Holt, Sharma & 

Ball, (2012) identifierade regelbunden kartläggning och utvärdering av livsstilsfaktorer som 

en lämplig anledning för ett möte. Föräldrarna menade att det var en hjälpsam process att 

kartlägga familjens levnadsvanor själva och sedan få hjälp av vårdpersonal att förstå 

innebörden. Även vårdgivare menade att det var en bra strategi då det gav den en objektiv 

grund för rekommendationer. Uppföljningsmöten var ett bra sätt att motivera familjen och 

minska eventuell frustation som familjen upplevde och ett bra sätt att hålla kontakt.  

 

Psykosociala aspekter 

Sjuksköterskor beskrev att de kunde uppleva det som svårt att inleda en konversation om vikt 

med föräldrar då ämnet identifierades som känsligt. De beskrev en känsla av obehag att ta upp 

frågan men upplevde även att det var deras professionella plikt att hantera eventuell 

viktproblematik som de stötte på (Edvardsson et al., 2009). En del skolsköterskor menade att 

övervikt var upprörande för barn och deras familjer och kunde påverka studenterna mentala 

hälsa och kroppsuppfattning (Morrison-Sandberg et al., 2010). Om sjuksköterskor ansåg att 

föräldrarna var omotiverade eller ointresserade var det mindre sannolikt att de informerade 

om en intervention, oavsett barnets behov av det (Gerards et al., 2012). Flera sjuksköterskor 

upplevde också personliga utmaningar när de pratade om vikt. Om de själva var överviktiga 

kände de sig ovilliga att diskutera viktbehandling. En sjuksköterska menade att hon fick en 

känsla av att föräldrarna tänkte att hon inte hade rätt att prata om viktbehandling då hon själv 

var överviktig (Steele et al., 2011). 
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Föräldrarna ansåg att det var svårt att diskutera övervikt med vården. De beskrev sig själva 

och sina barn som lättsårade, och de flesta föräldrarna i studien identifierade inte sitt barn som 

överviktigt. Föräldrarna menade att konfronteras med det faktum att barnet kunde vara 

överviktigt framkallade negativa känslor (Toftemo et al., 2013). Sjuksköterskor betonade att 

prioritera psykosociala problem i arbetet med fetma prevention (Morrison-Sandberg et al., 

2010). Sjuksköterskor som hade upplevt dåliga erfarenheter med föräldrar som blivit 

förolämpade av deras intervention menade att det kunde utgöra ett hinder att ta upp ämnet i 

framtiden (Steele et al., 2011). Skolsköterskor menade att för att närma sig ämnet vikt krävdes 

det en finkänslighet och diskretion (Morrison-Sandberg et al., 2010). Sjuksköterskor 

indikerade att det var lättare att föra en konversation med föräldrarna om de erkände barnets 

övervikt, men känslomässiga reaktioner var vanligt. Vårdgivarna menade att de hade 

erfarenhet av situationer där de upplevde att föräldrarna blev så defensiva att de var på 

gränsen till att bli aggressiva (Edvardsson et al., 2009). Sjuksköterskor indikerade att de 

kände en rädsla över föräldrarnas reaktioner på att ta emot information om deras barns vikt. 

De kände en oro över att föräldrarna skulle känna sig personligt attackerade eller att deras 

barn hade pekats ut (Steele et al., 2011). 

 

Föräldrarnas egen viktstatus kunde påverka hur sjuksköterskorna hanterade frågan. De flesta 

sjuksköterskor ansåg att det var svårare att ta upp ämnet om föräldrarna själva var 

överviktiga. De beskrev en rädsla för att eventuellt förolämpa föräldrarna, särskilt om 

föräldrarna inte var medvetna om deras egen övervikt. Sjuksköterskorna ansåg att föräldrar 

med egen viktproblematik oftast blev mer defensiva när de inledde samtal om vikt och fann 

det enklare att ta upp frågan med normalviktiga föräldrar (Edvardsson et al., 2009). Föräldrar 

som kämpande med sin egen vikt dröjde med att söka vård för deras barns viktproblematik. 

En anledning som beskrevs var att föräldrar som uppsökt vården för deras egna viktproblem 

och upplevt att de inte hade fått någon hjälp av vårdaren, trodde inte heller att deras barn 

skulle bli hjälpt. En annan orsak var att de var oroliga för att det skulle ha en negativ inverkan 

på barnets mentala hälsa. I många fall var deras oro relaterad till deras egna barndomsminnen 

(Turner et al., 2012). Skolsköterskor indikerade att viktrelaterad mobbning var väldigt vanligt, 

förmodligen mer än de var medvetna om (Morrison-Sandberg et al., 2010). 

 

Sjuksköterskorna beskrev att de kunde uppleva att föräldrar uppgav information som de 

trodde sjuksköterskorna ville höra, istället för sanningen (Edvardsson et al., 2009). En del 

föräldrar hade erfarenhet av att de inte blev respekterade eller upplevde att de inte blev trodda 
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av vårdgivarna när de berättade om familjens kost (Toftemo et al., 2013). En del föräldrar 

beskrev en oro över att bli skuldbelagda över barnets situation, men det fanns föräldrar som 

även skuldbelade sig själva (Turner et al., 2012). Många föräldrar beskrev sig själva som 

överviktiga. Att gå ner i vikt uppfattades som svårt eller nästan omöjligt, och enligt några 

kunde inte vården erbjuda särskilt mycket hjälp (Toftemo et al., 2013). Deltagarna i Turner et 

al. (2012) var överens om att vårdare inom primärvården hade en roll i behandlingen mot 

fetma och övervikt hos barn, men majoriteten av föräldrarna var ovilliga att samråda med 

dem.  

 

Brist på kunskap 

Det kan råda en brist på kunskap som är tillgänglig för sjuksköterskor. De nuvarande 

evidensbaserade riktlinjerna för behandling och prevention av övervikt och fetma hos barn 

som är tillgängliga för hälso-och sjukvårdspersonal är vaga, och består oftast endast av 

rekommendationer om att äta hälsosamt, minska inaktivitet och öka fysisk aktivitet (Edmund, 

2005). De flesta skolsköterskor indikerade att de nuvarande preventiva fetma interventionerna 

upplevdes som otillräckliga, begränsade och oorganiserad (Morrison-Sandberg et al., 2010). 

En del sjuksköterskor menade att den förväntade kompetensen inom flera områden upplevdes 

som en barriär och att tidsbegränsningar hindrade dem från att vara insatta och uppdaterade 

om de senaste forskningsrönen angående viktproblematik hos barn (Steele et al., 2011).  

 

Föräldrar beskrev deras erfarenheter av vårdbesök där de upplevde att sjuksköterskor saknade 

kompetens om ämnet eller inte visste hur de skulle hantera situationen. Deltagarna upplevde 

att följde de rekommenderade riktlinjerna för kost och fysisk aktivitet. De sökte hjälp från 

vården när strategierna inte gav någon effekt. Föräldrarna upplevde att vårdgivarna saknade 

kunskap när de inte fick någon mer information utöver de riktlinjer de redan följde (Edmunds, 

2004). Föräldrarna indikerade att vårdgivarna borde ha kunskap och färdigheter i att behandla 

barnfetma. De ansåg att vårdgivaren hade en central roll i behandlingen mot barnfetma 

(Turner et al., 2012), men några föräldrar upplevde att samtal med vårdpersonal inte hade 

varit hjälpsamt (Gaffka Sallinen et al., 2013). En del föräldrar indikerade även att 

vårdpersonal inte alltid förstod deras situation, som till exempel i vilken utsträckning de hade 

råd att köpa hälsosam mat (Turner et al., 2012). Föräldrar som uppsökte vården men upplevde 

att de blivit avvisade menade att det fick dem att känna sig löjliga för att de hade sökt hjälp. 

De indikerade att läkarna uttryckt att deras oro var obefogad, vilket ledde till att en del kände 

sig som en paranoid föräldrar när de gick därifrån (Edmunds, 2005).  
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Kommunikation och språk 

En brist på kommunikationsförmåga och egenförmåga kunde utgöra en barriär (Gerards et al., 

2012), och en del sjuksköterskor ansåg att de inte hade tillräckligt med kompetens för att 

kommunicera med familjer om viktrelaterade frågor samt att motivera familjer att ta itu med 

viktproblematik (Steele et al., 2011). Sjuksköterskorna upplevde att ett bristande intresse hos 

föräldrarna var ett hinder för kommunikationen (Edvardsson et al., 2009). Några 

sjuksköterskor beskrev erfarenheter där föräldrarna lyssnar på informationen och instämmer 

med korta kommentarer, men i efterhand upplevde sjuksköterskorna att föräldrarna inte var 

villiga att göra några förändringar. De upplevde att det var ett hinder när föräldrarna gav ett 

felaktigt intryck av intresse (Lindhe Söderlund, Nordqvist, Angbratt & Nilsen, 2009). 

 

Vårdgivarens ordval och attityd var två faktorer som kunde påverka relationen mellan 

föräldrar och vårdgivare. I diskussioner om viktproblematik kunde ordval som fet eller att 

barnet har fetma resultera i att föräldrarna upplevde sig kränkta (Farnesi et al., 2012). 

Sjuksköterskorna beskrev att de använde mer oförargliga ord angående barnets vikt. De 

föredrog att använda ord som ”tung”, ”stor” och ”utanför graf/rekommenderade intervallet”. 

Ordet övervikt användes i första hand då sjuksköterskorna upplevde att det var ett mindre 

aggressivt begrepp som var skonsammare än att använda ordet fetma (Edvardsson et al., 

2009).  

 

Föräldrarna ville att sjuksköterskorna skulle uttrycka sig med försiktighet angående barnets 

vikt. En del föräldrar beskrev vårdpersonalen som kränkande och dömande när de använde 

ord som ”fet” och ”stor mage”. De ville att vårdpersonalen skulle efterfråga föräldrarnas åsikt, 

och de uppskattade inte när vårdgivarna gav dem varningar om barnets vikt. (Toftemo et al., 

2013). Föräldrarna beskrev en vilja och ett intresse för att engagera sig i barnets 

viktbehandling om vårdgivarna använde ett språk som upplevdes som respektfullt och visade 

att vårdgivaren ville hjälpa deras familj (Farnesi et al., 2012). Föräldrarna i Toftemo et al. 

(2013) upplevde att det var lättare att samtala med vårdgivaren när barnet inte var närvarande, 

då de fruktade att barnet kunde utveckla en låg självkänsla om barnet förstod samtalsämnet. 

 

Olika syn på övervikt 

En del sjuksköterskor menade att föräldrarna inte verkade vara medvetna om barnets övervikt 

och vilka hälsokonsekvenser det kunde leda till. Sjuksköterskorna upplevde att föräldrarnas 

uppfattning om deras ansvar kunde vara lågt och att de inte insåg sin delaktighet i barnets 
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övervikt (Gerards et al., 2012). Sjuksköterskor indikerade att en del föräldrar inte ansåg att 

barnets vikt var deras ansvar, och skyllde istället på barnet (Lindhe Söderlund et al., 2009). 

Föräldrar beskrev erfarenheter av vårdbesök där de upplevde att vårdgivaren hade ett negativt 

bemötande. De menade att vårdgivaren indikerade att de var orsaken till barnets övervikt, till 

exempel för att de handlade maten i hushållet och gav barnet för mycket mat eller inte vidtagit 

tillräckligt mycket åtgärder för att minska viktuppgång (Edmunds, 2004). En del föräldrar 

blev förvånade när de fick reda på att deras barn var överviktigt, många av dem ansåg att 

deras barn hade en normal vikt. Flera föräldrar beskrev sitt barn som stor för hans/hennes 

ålder men inte fet, eller att benstommen på barnet var grov. Några föräldrar hade börjat 

överväga om barnets vikt inte var normalt när barnet inte längre passade i standardstorlekar 

(Toftemo et al., 2013).  

 

Sjuksköterskor upplevde att föräldrarnas ursäkter, rationaliseringar och förklaringar om 

barnets storlek var svåra att hantera. Sjuksköterskorna menade att föräldrarna kunde förklara 

orsaker till barnets övervikt med ”stor benstomme”, ”valpfett/barnhull” eller att det var 

familjerelaterat och att föräldrarna menade att de såg ut så i barnets ålder och att de 

förväntade sig att barnet skulle bli smalare med åren (Edvardsson et al., 2009). Sjuksköterskor 

menade att föräldrarnas förnekelse och ambivalens utgjorde ett hinder för deras arbete. Enligt 

sjuksköterskorna upplevde de att föräldrar som var överviktiga men ansåg att de hade god 

hälsa argumenterade likadant om barnets vikt och ansåg därför inte att barnet var i behov av 

viktrådgivning (Lindhe Söderlund et al., 2009). 

 

En del sjuksköterskor kunde se viktbehandling som olönsamt att behandla då de menade att 

det handlade om levnadsvanor och inte var en medicinsk orsak. En del föräldrar kände sig 

avvisade av vårdgivaren när de sökte hjälp för sitt barns övervikt (Edmunds, 2005). Föräldrar 

i Turner et al. (2012) som upplevde att de inte blivit hjälpta med sin vikt trodde därför inte på 

att vården kunde hjälpa deras barn att minska i vikt. Föräldrar valde att söka vård då det hade 

uppstått en händelse hemma som gjorde dem oroliga över barnets mentala hälsa och 

livskvalité. De oroade sig främst för mobbing och att inte kunna köpa passande kläder till 

barnet. Föräldrarna i Toftemo et al., (2013) beskrev en oro över att om deras barn blev 

överviktigt så fanns det en risk att barnet kunde bli retat på dagis eller i skolan och utveckla 

en låg självkänsla. Föräldrarna fruktade att barnen kunde bli fysiskt klumpig, inte skulle 

kunna delta i sportaktiviteter samt riskera att utveckla en ätstörning om barnets vikt hamnade i 

fokus. 
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En förälder beskrev att läkaren menade att vikthantering för barn ska hanteras med 

försiktighet eftersom det kan leda till ätstörningar, vilket det endast finns tvetydig evidens på 

(Edmunds, 2005). Vårdgivarnas uppfattning om hur allvarligt problemet med övervikt och 

fetma hos barn var olika, men de flesta var överens om att det var ett allvarligt problem. En 

del menade att vissa barn som var överviktiga enligt de rådande riktlinjerna inte 

nödvändigtvis var det enligt deras egna kliniska bedömning (Gerards et al., 2012). 

Sjuksköterskor upplevde ambivalens eller en viss förnekelse för om övervikt och fetma 

utgjorde en riskfaktor för barn. Några menade att det saknades en entydig definition av 

övervikt för barn, vilket var en bidragande faktor för deras ambivalens. En del upplevde att 

barnen skulle "växa ur det" och inte förbli överviktiga (Lindhe Söderlund et al., 2009). När 

vårdpersonal avvaktade med en intervention när barnet bara var överviktigt kunde göra att 

barnet riskerar att fortsätta gå upp i vikt istället för att sjunka till normalvikt. Det kan vara en 

förlorad möjlighet att ingripa innan barnet har utvecklad fetma (Edmunds, 2005). 

 

Resultatsammanfattning  

Resultatet visar att sjuksköterskor och föräldrar har erfarenheter av hinder i vård mötet. 

Föräldrarna kunde uppleva sig själva som lättsårade och känslomässiga reaktioner var vanligt. 

De beskrev även erfarenheter där de upplevde att sjuksköterskorna saknade kompetens för att 

hantera viktproblematik. Sjuksköterskor upplevde att det var svårt att hantera de psykosociala 

aspekterna med att informera och prata om övervikt med föräldrarna. Brist på kunskap 

utgjorde ett annat hinder, och kunde leda till att sjuksköterskor kände sig osäkra. Det kunde 

förekomma hinder i kommunikation och språk för både föräldrar och sjuksköterskor. 

Föräldrarna kunde bli kränka av vissa ordval och sjuksköterskor anpassade språket för att 

undvika negativa reaktioner från föräldrar. Det kunde förekomma hinder i vård mötet när 

föräldrarna och sjuksköterskorna inte delade samma syn om övervikt. Sjuksköterskor kan 

även uppleva att det var brist på tid och resurser, och att det kunde utgöra ett hinder och 

begränsa deras möjlighet att arbete med övervikt/fetma prevention.  

 

  



Jessica Olsson & Nina Frisén         1 december 

  16 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Databaserna som användes var Medline och Cinahl. De ansågs vara lämpligast eftersom de 

täcker området omvårdnadsvetenskap. Sökorden valdes utifrån syftet och översattes till 

engelska och provsökningar genomfördes för att få fram passande ämnesord samt synonymer. 

En provsökning genomfördes för att fastställa ämnesorden till båda databaserna. Synonymer 

identifierades för att finna det lämpligaste ämnesorden. Sökorden gav ett tillfredställande 

resultat och inkluderade tillräckligt med artiklar för att svara på syftet.  Artiklarna från 

Medline granskades i ulrishswebsolutions.com för att säkerställa att de var peer reviewed. 

 

I Kvalitativa studier är inte resultatet generaliserbart, utan ska ge en innehållsrik beskrivning 

av upplevelser eller uppfattningar (Kristensson, 2014). Samtliga artiklar i studien var 

kvalitativa. Anledningen till att endast kvalitativa studier inkluderades var för att fånga en 

djupare insikt om det utvalde fenomenet i ett visst sammanhang. Nackdelen med att använda 

kvalitativa studier är att de har ett litet urval och kan inte generaliseras eller överföras på 

samma vis som kvantitativa studier. Kvantitativa studier hade kunnat ge en bild av eventuella 

hinder för sjuksköterskor och föräldrar, och resultatet hade kunnat generaliserbart eller 

överförbart på populationen. Författarna ville få en djupare insikt om fenomenet, vilket inte 

kvantitativa studier kan påvisa. Det kunde vara ett alternativ att kombinera både kvantitativa 

och kvalitativa studier för att få både insikt men även ha studier med större urval.  

 

Artiklarna som utgick från föräldrar och sjuksköterskor var ungefär jämlikt för att uppnå en 

balans mellan de båda perspektiven. I resultatet framkom återkommande beskrivningar med 

liknande förklaringar. Det som framkom i artiklarna från föräldrarnas perspektiv 

överensstämde med det som framkom från sjuksköterskornas beskrivningar, och tvärtom. Det 

var flera liknande känslomässiga beskrivningar från både föräldrar och sjuksköterskor som 

återkom i studierna. Artiklarna genomfördes i England, Australien, Kanada, USA, Holland 

och Norge. Samtliga länder är demokratiska med marknadsekonomi med liknande kulturer 

och räknas till västvärlden. 

 

Sex artiklar har använt strategiskt urval som urvalsförfarande (Edmunds, 2005; Farnesi et al., 

2012; Gaffka Sallinen et al., 2013; Morrison- Sandberg, 2010; Toftemo et al., 2013; Turner et 

al., 2012). Strategiskt urval innebär att forskaren väljer ut deltagare som bedöms som 

lämpliga till studien. Det innebär att forskaren påverkar vilka som inkluderas och är beroende 

http://ulrishswebsolutions.com/
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av att deltagarna faktiskt har något att berätta om undersökningsfrågan. Det kräver att 

forskaren har tydliga inklusions- och exklusions kriterier för att urvalet ska besitta den 

informationen som eftersöks. Även om individer uppfyller kriterierna kan individuella 

faktorer som personlighet påverka vad deltagarna berättar.  I Kvalitativa studier är inte 

resultatet generaliserbart, utan ska ge en innehållsrik beskrivning av upplevelser eller 

uppfattningar (Kristensson, 2014). 

 

Fyra artiklar har använt bekvämlighets urval som urvalsförfarande (Edvardsson et al., 2009; 

Gerards et al., 2012; Lindhe Söderlund et al., 2009; Steele et al., 2011). Bekvämlighetsurval 

(convenient sampling) innebär att alla personer som är tillgängliga på en viss plats tillfrågas 

att delta i studien. Det kan till exempel vara sjuksköterskor på en viss avdelning osv. 

Bekvämlighetsurval är ett bra sätt att få ihop deltagare till studien snabbt. Nackdelen är att det 

finns en risk för en för liten variation i datan, då deltagarna rekryteras från samma plats 

(Kristensson, 2014).  

 

Fem artiklar använde semistrukturerad intervjuer som datainsamlingsmetod (Edmunds, 2005; 

Edvardsson et al., 2009; Farnesi et al., 2012; Gaffka Sallinen et al., 2013; Gerards et al., 2012; 

Morrison-Sandberg et al., 2010). Semistrukturerade intervjuer ökar homogeniteten i 

datainsamlingen genom att använda ämnesområden som bestäms i förväg. Forskaren har 

möjlighet att vara flexibel under intervjun vilken kan göra att frågorna tolkas eller uppfattas 

olika av studiedeltagarna. Det finns en risk att minska homogeniteten i datainsamlingen om 

forskaren inte bibehåller strukturen (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Tre artiklar hade intervjuer i fokusgrupper som datainsamlingsmetod (Farnese et al., 2012; 

Lindhe Söderlund, et al., 2009; Steele et al., 2011). Det positiva med att studierna använde 

fokusgrupper som datainsamlingsmetod är för att det är en effektiv kvalitativ metod för att 

samla in mycket data på kort tid från flera personer. Metoden strävar efter att deltagarna ska 

reflektera över det valda ämnesområdet och behöver inte leda till slutsatser eller 

problemlösningar. Deltagarna diskuterar med varandra och det är mindre sannolikt att 

irrelevanta åsikter förekommer i stor utsträckning. Nackdelen att studierna använder 

fokusgrupp som intervjumetod kan vara att studien får liknande svar på grund av 

gruppdynamiken samt att en del deltagare kanske inte vågar uttrycka en åsikt som avviker 

från övriga deltagare (Forsberg & Wengström, 2013).  
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En artiklar använde semistrukturerade djupintervjuer som datainsamlingsmetod. Metoden är 

lämplig för artiklarna eftersom de utforskar sjuksköterskor erfarenheter och upplevelser 

(Toftemo et al., 2013). Djupintervjuer är en lämplig metod att använda för att fånga in 

deltagarnas perspektiv om ett fenomen eller undersöka komplexa processer eller erfarenheter, 

samt utforska övertygelser eller motivations - eller beslutsprocesser. Det är en bra metod att 

använda när känsliga eller konfidentiella ämnen undersöks (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2013). 

 

Artikeln av Lindhe Söderlund et al. (2009) söktes fram via en manuell sökning och 

granskning av referenslistor. Metoden kallas för snowballing och innebär att söka efter ny 

litteratur genom att granska referenslistor (Kristensson, 2014). Författarna försökte modifiera 

de ursprungliga databassökningarna för att artikeln skulle inkluderas i sökresultatet. Artikel 

hade inte använt samma MeSH-termer som de ämnesord som bestämts. För att de övriga 

artiklarna och den av Lindhe Söderlund et al. (2009) skulle komma med i sökresultatet 

behövdes sökningen ändras i så pass stor utsträckning att sökningen blev för bred. De 

gemensamma ämnesorden var nurses och overweight. Författarna valde därför att beskriva 

den manuella sökningen för den artikeln och bibehålla den ursprungliga databassökningen. 

Artikeln svarade på syftet och utgår från föräldrar till barn med övervikt, men av någon 

anledning fanns inte det som MeSH-termer i databaserna Medline eller Cinahl. 

 

Både föräldrar och vårdgivare i urvalet bestod till största del av kvinnor i sex artiklar 

(Edvardsson et al., 2009; Farnesi et al., 2012; Gaffka Sallinen et al., 2013; Edvardsson et al., 

2009; Toftemo, et al., 2013; Turner et al., 2012). Föräldrarna i Farnesi et al. (2012) bestod av 

en man och 12 kvinnor, i Gaffka Sallinen et al. (2013) var 87 procent kvinnor, i Toftemo et al. 

(2013) var en av elva män och i Turner et al. (2012) var en av femton män. Vårdgivarna i 

Edvardsson et al. (2009) bestod endast av kvinnor. I Farnesi et al. (2012) var en av fjorton 

män och i Gerards et al. (2012) var en av sexton män. Två artiklar redovisar inte någon 

könsfördelning (Morrison-Sandberg et al., 2010; Steele et al., 2011).  I en artikel bestod 

urvalet av 20 män och 20 kvinnor (Edmunds, 2005).  

 

Kvinnor är överrepresenterat i urvalet i flera artiklar. Det kan vara förståeligt varför kvinnor 

är överrepresenterade för både sjuksköterskor och föräldrar.  Nio av tio sjuksköterskor är 

kvinnor. Män utgör dessutom endast ett fåtal procent inom yrkesgrupper som barnmorskor, 

barnsjuksköterskor och distriktssköterskor (Statistiska centralbyrån, 2010). Bristen på pappor 
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bland föräldrarna är ingen överraskning, och det är svårt att avgöra vilket betydelse det kan ha 

för resultatet. Ur ett genusperspektiv kan det synas en ojämställdhet mellan andelen mammor 

och pappor som besöker barnavårdscentralen. Det kan ha sin förklaring i att tidigare var det 

mammor som hade mest kontakt med barnavårdscentralen. Under det sista årtiondena har 

ansvarsfördelningen i familjer förändrads och är inte begränsat till kvinnor. Bristen på män i 

studierna kan även orsakas av att själva institutionen inte har en inbjudande miljö för både 

män och kvinnor (Socialstyrelsen, 2014). 

 

Resultatdiskussion  

Resultatet visar att föräldrar och sjuksköterskor anser att primärvården och barnhälsovården 

var de lämpligaste institutionerna för att hantera övervikt och fetma hos barn (Gerards et al., 

2012; Toftemo, et al., 2013; Turner et al., 2012). Det är barnhälsovårdens mål att identifiera 

riskfaktorer och problematik hos barn (SoS, 2014). Det kan vara en anledning till att 

sjuksköterskor upplever en professionell plikt att hantera viktproblem hos barn. Trots att de 

upplever ett ansvar betonar de samtidigt att de känner ett obehag för att ta upp ämnet 

(Edvardsson et al., 2009). Sjuksköterskorna beskrev en typ av ambivalens gentemot 

viktfrågan. De identifierade övervikt hos barn som ett potentiellt problem som förmodligen 

kräver en intervention från deras sida, men de saknade motivation till att ta initiativ till en 

intervention (Lindhe Söderlund et al., 2009). Sjuksköterskor i Gerard et al. (2012) indikerade 

att det finns barn som är överviktiga enligt riktlinjer men inte enligt deras egna kliniska 

bedömning. De går inte in på detaljer om vad de menade med det påståendet. Det kan röra sig 

om en annan syn på övervikt. Sjuksköterskor i studien av Lindhe Söderlund et al. (2009) 

menar att de tenderade att förhålla sig ambivalenta gentemot barn som endast var överviktiga, 

till exempel att barnet växer ur det eller bara har lite extra ”hull”. Liknande beskrivningar 

framkommer även i Edmunds (2005), där vården tenderade att avvakta med interventioner om 

barnet var ”endast” var överviktigt. 

 

En anledning till att föräldrar beskriver vårdcentralen som en lämplig institution kan vara för 

att de upplever att en vårdcentral är mer diskret jämfört med ett sjukhus (Turner et al., 2012).  

En annan anledning kan vara att de förväntar sig att det finns kompetens för att behandla 

övervikt inom barnhälsovården eftersom det är barnhälsovårdens mål (SoS, 2014). Trots att 

både föräldrar och sjuksköterskor ansåg att barnhälsovården hade en central roll i 

preventionen av övervikt hos barn (Gerards et al., 2012; Toftemo, et al., 2013; Turner et al., 
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2012), utgjorde kost och fysisk aktivitet endast en liten del av det som diskuteras mellan 

sjuksköterskan och föräldrar under ett besök på barnhälsovården (Bohman et al., 2012).  

 

Resultatet visar att sjuksköterskor beskriver den nuvarande kunskapen om barns 

viktproblematik som otillräcklig, och interventionerna likaså (Edmunds, 2005; Morrison-

Sandberg et al., 2010; et al.). Det stödjer socialstyrelsen bedömning om att det saknas 

kompetens inom hälso-och sjukvården för erbjuda de rekommenderade riktlinjerna för 

livsstilsförändring. I nuläget strävar barnhälsovården med att uppmuntra och motivera 

familjer till en sund livsstil (SoS, 2014). Motiverande samtal betonas vara en lämplig 

kommunikationsteknik för livsstilsförändringar. Det är i teorin en lämplig kommunikations 

verktyg då det utgår från reflektion och lyssnade med ett förhållningssätt som bygger på 

empati, respekt och tilltro på personens egen förmåga (Johannesson, 2014). Motiverande 

samtal är utformat för att kunna hantera personer som inte är motiverade. I den situationen ska 

sjuksköterskan sträva efter att väcka intresse för förändring. Det handlar inte endast om 

information utan även om hur informationen förmedlas (Folkhälsomyndigheten, 2014). Det 

framkommer svårigheter när motiverande samtal används i mötet med föräldrar till 

överviktiga barn. Sjuksköterskor indikerade att det är svårt att tillämpa motiverande samtal på 

föräldrar som inte var motiverade. Det kan vara en indikation på att situationen är komplex, 

eftersom kommunikationstekniken ska kunna hantera personer som saknar motivation (Linde 

Söderlund et al., 2009).  

 

Alla utom en av sjuksköterskorna i studien av Bohman et al. (2012) hade utbildning i 

motiverande samtal, och mer än hälften hade även utbildning i kost och fysisk aktivitet. 

Studien visar att sjuksköterskorna intressant nog inte diskuterade kost och fysisk aktivitet i 

stor utsträckning med föräldrar under ett besök på barnhälsovården. Det kan finnas olika 

förklaringar till varför sjuksköterskorna valde att inte prata om kost och fysisk aktivitet. 

Sjuksköterskorna i Lindhe Söderlund et al. (2009) påpekade potentialen i motiverande samtal 

när de pratade med föräldrar till barn med övervikt, men de betonade även att det var svårt att 

tillämpa på grund av den komplexa problematiken med övervikt. En annan anledning som 

sjuksköterskorna i Gerards et al. (2012) beskriver var att brist på tid kan göra det svårt att 

hinna med viktrådgivning under ett besök. Det kan innebära att sjuksköterskorna i Bohman et 

al. (2012) inte undvek ämnet utan kanske upplevde att de inte hade tid. Det kan råda en 

tidsbrist under ett besök, men Steele et al. (2011) och Lindhe Söderlund et al. (2009) indikerar 



Jessica Olsson & Nina Frisén         1 december 

  21 

att brist på utbildning för sjuksköterskor om hur ett samtal om övervikt hos barn ska hanteras 

utgör troligen ett större problem för preventionen av övervikt och fetma hos barn.  

 

Sjuksköterskor kan uppleva att viktfrågan med barn är känslig. De beskriver ett känslomässigt 

obehag som oro eller rädsla för föräldrarnas reaktion om de skulle ta upp ämnet (Edvardsson 

et al., 2009). En förklaring till att sjuksköterskorna upplever en oro kan bero på tidigare 

negativa erfarenheter när det har pratat om vikt med föräldrarna (Steele et al., 2011). Den 

negativa reaktionen som sjuksköterskorna beskriver kan ha olika förklaringar. Det behöver 

inte vara en reaktion på att barnets vikt diskuteras. En förklaring kan vara att föräldrarna 

reagerar på sjuksköterskornas ordval och attityd när de beskriver barnets vikt. I resultatet 

framkommer det att föräldrarna kan uppleva vissa ord som kränkande (Farnesi et al., 2012; 

Toftemo et al., 2013). En annan anledning kan vara sjuksköterskans inställning inför och 

under mötet med föräldrarna. I resultatet beskriver sjuksköterskor att de inte upplever att 

föräldrarna är medvetna om barnets övervikt. Om sjuksköterskan tolkar föräldrarna som 

omotiverade och oengagerade kan det påverka bemötandet (Gerards et al., 2012). 

 

I resultatet beskriver föräldrar sig själva och barnen som lättsårade. Det kan betyda att någon 

typ av negativ reaktion kan förekomma oavsett sjuksköterskans bemötande.  När föräldrarna 

informeras om att deras barn är överviktigt kan det vara förväntat att de inte kommer visa 

positiva reaktioner. Det kan finnas olika förklaringar till varför föräldrar associerar övervikt 

med något negativt. Det kan bero på att föräldrarna inte har övervägt att deras barn kunde 

vara överviktiga (Toftemo et al., 2013). Det kan även bero på deras syn på övervikt överlag. 

Rent generell associerade föräldrarna övervikt med fysiska och psykiska hälsoproblem. De 

indikerade att övervikt inte kunde relateras till ett bra hälsotillstånd (Small et al., 2009). När 

föräldrar diskuterade specifikt om övervikt hos barn betonades mer psykiska aspekter som 

risk att utveckla låg självkänsla och svårigheter att skaffa vänner (Hackie & Bowles, 2009).  

 

Det framkom även i resultatet att föräldrarna beskriver en rädsla för att barnet ska bli mobbat 

för sin vikt och utveckla en låg självkänsla (Toftemo et al., 2013; Turner et al., 2012). 

Föräldrarna menade att fetma kunde relateras till uppväxtförhållanden och att det är 

föräldrarnas ansvar att vara en förebild för deras barn. Föräldrarnas syn på övervikt var i 

princip endast associerad med negativa faktorer för både barn och deras föräldrar. Det kan 

vara en förklaring på varför de dels har svårt att identifiera sina barn som överviktiga, och 

dels kan vara väldigt lättkränkta när de informeras om barnets övervikt (Small et al., 2009). 
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En annan aspekt som framkom i resultatet var om både föräldrar och deras barn ska vara 

närvarande under ett möte om viktproblematik (Toftemo et al., 2013; Turner et al., 2012). En 

aspekt som kan utgöra ett hinder när små barn är med under samtalen är att de inte är 

intresserade eller kan bibehålla koncentrationen. Att tala med barnet för att bibehålla kontakt 

eller intresse utgjorde 15 procent av ett vanligt hälsobesök. Det är en omfattande del då kost 

och fysisk aktivitet endast utgjorde 9 procent av samtalet (Bohman et al., 2012). En annan 

aspekt kan vara föräldrarnas rädsla för hur barnet ska reagera på ämnet. Föräldrarna uttryckte 

en oro över att om barnet fick reda på att han/hon var överviktigt fanns det en risk att barnets 

mentala hälsa påverkades negativt (Toftemo et al, 2013; Turner et al., 2012). Det kan dels ha 

sin förklaring i föräldrarnas egna erfarenheter från deras barndom (Turner et al., 2012). De 

var även oroliga för att barnet kunde utveckla en ätstörning om deras vikt hamnade i fokus 

(Toftemo et al., 2013).  

 

En ytterligare aspekt kan vara att barnets närvaro påverkar samtalets karaktär. Föräldrarna vill 

att sjuksköterskorna ska uttrycka sig med försiktighet angående barnets vikt för att de var 

rädda för att barnet skulle förstå samtalsämnet. Det kan ses som en stark indikation på att 

barnets närvaro inte är nödvändig. Föräldrarna reagerade negativt på vissa ordval (Toftemo et 

al., 2013), vilket resultatet visar att sjuksköterskor var medvetna om. Begreppet övervikt 

föredrogs av sjuksköterskor då det upplevdes som mindre aggressivt än fetma (Edvardsson et 

al., 2009). Övervikt och fetma är inte synonymer för varandra. Ett barn med fetma väger mer 

än ett barn som är överviktigt, och fetma har dessutom fler riskfaktorer (Cole et al., 2000). 

Sjuksköterskor som anpassade språket genom att använda ord som de upplevde som 

oförargliga kan även riskera att påverka innebörden i vad de förmedlar. Det kan leda till att 

föräldrarna inte förstår allvaret i barnets viktstatus (Edvardsson et al., 2009).  

 

Det kan även finnas både för- och nackdelar med föräldrarnas involvering (SBU, 2002). 

Föräldrarnas viktstatus kan påverka barnets vård för viktproblematik. I resultatet framkommer 

det att föräldrar med viktproblematik som fått hjälp av vården men inte varit nöjda, kände att 

deras barn inte skulle ha någon nytta av den hjälp som vården hade att erbjuda. Det kan då 

finnas en risk att barnet inte får möjlighet till vård om föräldrarna låter sina egna dåliga 

erfarenheter styra barnets framtida vård (Toftemo et al., 2013; Turner et al., 2012). Även 

sjuksköterskan blev påverkat av föräldrarnas viktstatus. Sjuksköterskor menade att de 

föredrag att inleda ett samtal om barnets övervikt med föräldrarna som var normalviktiga 

(Edvardsson et al., 2009; Lindhe Söderlund, 2009). Resultatet visar att sjuksköterskorna 
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upplevde att det var en större risk att överviktiga föräldrar kunde bli förolämpade av att prata 

om vikt, jämfört med normalviktiga föräldrar. Det kan innebära att sjuksköterskor undviker 

att erbjuda hjälp till familjer med riskfaktorer, vilket kan ha konsekvenser för barnets vård 

(Edvardsson et al., 2009).  

 

En ytterligare aspekt att ta hänsyn till är att det kan vara lämpligt att föräldrarnas involvering 

minskar i takt med barnets stigande ålder (FB, SFS 1949:381, kap. 6, 11§). När barnet börjar 

gå i skolan övergår barnhälsovården ansvar till skolhälsovården (SoS, 2014). Skolsköterskor 

menar det kan vara svårt för föräldrar att delta i möten på skolan eftersom det inte är möjligt 

att vara flexibel med besökstider. I resultatet framkom det att skolsköterskor betonade att brist 

på tid och resurser utgjorde det största hindret i deras arbete. Det försvårar skolsköterskans 

arbete med fetma/övervikt prevention med den redan rådande tidsbristen om föräldrarna är 

begränsade på grund av till exempel arbete eller begränsade transportmöjligheter (Gerards et 

al., 2012; Morrison-Sandberg et al., 2010; Steele et al., 2011). Skolsköterskor upplever att det 

kan vara svårt att hantera föräldrarnas reaktioner på att bli informerade om deras barns 

övervikt, vilket kan leda till att en intervention uteblir. Det kan tala för att när barnet når talför 

ålder kanske föräldrarnas närvaro komplicerar mötet (Morrison-Sandberg et al., 2010; Steele 

et al., 2011). Föräldrarna ska vara involverade i barnets vårdplanering, men kanske inte alltid 

närvarande under alla möten på skolan. Det kan ge barnet en möjlighet att uttrycka sig friare i 

sina åsikter och känslor med skolsköterskan, utan föräldrarnas direkta påverkan (SoS, 2014). 

 

I flera av artiklarna var kvinnor överrepresenterade i urvalet för både sjuksköterskor och 

föräldrar (Edvardsson et al., 2009; Farnesi et al., 2012; Gaffka Sallinen et al., 2013; 

Edvardsson et al., 2009; Toftemo, et al., 2013; Turner et al., 2012). Det kan ha haft en 

betydelse för resultatet, eftersom kommunikation och bemötande påverkas av både 

vårdgivaren och vårdtagarens kön. Ur ett genusperspektiv kan manligare vårdgivare tendera 

att vara mer sakliga och ge konkreta instruktioner, medan kvinnliga vårdgivare kan tendera att 

lägga vikt vid att undersöka både medicinska och sociala problem, efterfråga patientens egen 

åsikt samt ha längre besökstider än de manliga vårdgivarna. Kommunikationsstilen kan även 

variera för manliga och kvinnliga vårdtagare. Manliga vårdtagarna kan ge mer formell kritik, 

utan ursäkter och innehåller oftast råd om förbättringar. Kvinnliga vårdtagare kan ge kritik 

som har ett mer känslomässigt innehåll med vädjande karaktär (Määttä & Öresland, 2009).  
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En hälsoövervakning strävar bland annat efter att identifiera riskfaktorer. För att insatsen ska 

uppfylla göra-gott principen ska identifieringen av en riskfaktor leda till ett framgångsrikt 

omhändertagande och bättre hälsa för barnet (SoS, 2014). Sjuksköterskorna i Gerards et al. 

(2012) upplevde att brist på tid kunde utgöra ett hinder i deras arbete. Sjuksköterskorna i 

Morrison-Sandberg et al. (2010) menade att insatser för fetma prevention var otillräckliga. 

Även föräldrarna i Edmunds (2005) indikerade att de upplevde att sjuksköterskorna verkade 

sakna kompetens för att hantera viktproblematik. Enligt SoS (2014) kan det innebära ett brott 

mot göra-gott principen, om organisationen saknar förutsättningar eller om personalen inte 

har kompetens för ett framgångsrikt omhändertagande. Särskilt om personalen inleder en 

insats som föräldrarna inte har bett om, och misslyckas med interventionen. Under en 

hälsoövervakning uppmärksammar sjuksköterskan familjeförhållanden för att bilda en 

uppfattning av barnets omgivning. Det finns en risk för att kränka autonomiprincipen om 

någon av föräldrarna upplever att sjuksköterskan inte visar hänsyn för deras 

självbestämmande.   

 

Slutsats och kliniska implikationer 

Sjuksköterskors och föräldrars erfarenheter av vården för ett barn med övervikt beskrivs som 

komplex och det kan förekomma olika hinder. Föräldrar beskriver erfarenheter av 

känslomässiga reaktioner och kan se sig själva som sårbara. Sjuksköterskor upplevde att det 

var svårt att hantera de psykosociala aspekterna, och att det kan utgöra ett hinder i mötet. Brist 

på kunskap och kommunikationsteknik kan göra att sjuksköterskor känner sig osäkra. 

Föräldrar kunde bli kränka av sjuksköterskans språk och bemötande. Situationen försvåras 

ytterligare när föräldrarna inte delar sjuksköterskor syn om problematiken med övervikt och 

att identifiera barnet som överviktig. Även sjuksköterskor beskriver en typ av ambivalens 

gentemot övervikt hos barn, som tycks vara mest utmärkande när barnen endast är 

överviktiga. Sjuksköterskor upplever att det är svårt att hantera föräldrars negativa reaktioner, 

och dåliga erfarenheter kan utgöra ett hinder i framtida möten med föräldrar till överviktiga 

barn. Det kan utgöra ett hinder för barnet när föräldrarna har negativa erfarenheter av 

viktrådgivning, eftersom de inte upplevde att vården kunde hjälpa dem. Sjuksköterskor 

beskriver att normer i samhället kan försvåra situationen ytterligare, när ohälsosamma 

matvanor blir vanligare och viktproblematiken ökar bland barn. De menar att övervikt 

riskeras att normaliseras när fler barn blir överviktiga.  
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Resultatet visar situationen kan vara komplex och väldigt känslig när föräldrar till överviktiga 

barn kommer till vården. Sjuksköterskors bemötande kan vara avgörande för hur föräldrarna 

mottar informationen om deras barns övervikt. Hur informationen förmedlas och innehållet är 

centralt och kan leda till negativa reaktioner. Det är sannolikt att situationen är känslig, och att 

det kan framkalla negativa känslor hos föräldrarna. Det är viktigt att sjuksköterskan som 

möter föräldrarna är trygg i sin yrkesroll och använder en lämplig kommunikationsteknik som 

han/hon bemästrar. Det är viktigt att sjuksköterskan är lyhörd och fördomsfri i mötet med 

föräldrarna, och försöker bilda en uppfattning om familjens behov och förutsättningar. I 

resultatet framkommer det att föräldrarna inte nödvändigtvis reagerar negativt på ämnet 

övervikt, utan kan reagera på sjuksköterskans ordval när barnets övervikt beskrivs eller en 

rädsla för att barnet ska bli negativt påverkat av att höra informationen. Det kan vara relevant 

att sjuksköterskan tar reda på om föräldrar önskar att barnet ska vara närvarande eller inte, när 

det gäller barn innan skolåldern.  

 

Förslag på fortsatt forskning: 

Det finns ett behov av fortsatt forskning om sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter om 

att möta föräldrar till barn med övervikt för att tydliggöra eventuell problematik och förbättra 

det hälsofrämjande arbetet med viktproblematik hos barn och deras familjer. Det finns även 

ett behov av fortsatt forskning i kommunikationsteknik när det gäller samtal med föräldrar till 

överviktiga barn. Motiverande samtal har potential och är i teorin en lämplig metod, men 

sjuksköterskor upplever att metoden är svår att tillämpa med föräldrar till barn med övervikt. 

Motiverande samtal kan fungera när föräldrar och sjuksköterskor är motiverande, men kan 

vara problematiskt när föräldrarna inte är motiverade. Det är utformat för att hantera brist på 

motivation, vilket kan tala för att situationen är väldigt komplex och känslig. Det kan innebära 

att kommunikationstekniken behöver utvecklas och anpassas specifikt för levnadsförändringar 

i familjer, som till exempel viktproblematik. Om motiverande samtal används ska 

sjuksköterskor erbjuda information och väcka intresse om föräldrarna är omotiverade. Det kan 

därför behövas forskning för att få mer kunskap om övervikt och fetma hos barn och sedan 

tydliggöra riktlinjer som sjuksköterskor kan följa i mötet med föräldrar.  
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Författare, Artikelns 

titel, tidskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Edvardsson, K., 

Edvardsson, D., & 

Hörnsten, Å. 

 

Raising Issues about 

children’s overweight- 

maternal and child 

health nurse’s experi-

ences. 

 

Journal Of Advance 

Nursing 

 

Australien 

Barnmorskor och 

barnsjuksköterskors 

erfarenheter av att 

kommunicera, och 

att ta upp frågor 

med föräldrar om 

barns övervikt. 

Urvalsförfarande 

Bekvämlighetsurval 

 

Urval: Barnmorskor eller 

Barnsjuksköterskor, mellan 

20-65 år, som arbetar på en 

klinik i Victoria, Australien. 

Samordnare på vårdcentralen 

informerades om studien och 

tillfrågade sjuksköterskor 

som uppfyllde inklusionskri-

terierna.  

 

Beskrivning: 10 barnmors-

kor och barnsjuksköterskor. 

Ålder mellan 44-60 år. Alla 

var kvinnor. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Semi-strukturerade intervjuer 

 

Analysmetod: 

Kvalitativ Innehållsanalys  

Styrkor: För att styrka validi-

teten och reliabiliteten på stu-

dien blev en intervju analyse-

rad av den första och den 

tredje författaren oberoende av 

varandra. För att stärka validi-

tet och reliabiliteten av ämnes-

guiden blev den diskuterad av 

samtliga författare, för att 

åstadkomma konsensus om be-

tydelsen av frågorna. 

 

Svagheter: Det kan vara svårt 

att avgöra generaliserbarheten 

i studien, då den representerar 

Australiens kultur, som är en 

av del änder där prevalensen 

av fetma är som högst. 

Sjuksköterskorna upplevde att 

det var svårt att ta upp vikt-

frågor, särskilt om föräld-

rarna var överviktiga. Förne-

kelse, försvar och ursäkter 

om barnets övervikt var van-

liga reaktioner hos föräldrar 

och beskrevs som svårt att 

hantera. En stark relation 

mellan sjuksköterska och för-

älder upplevdes som under-

lättande vid samtal om vikt. 
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Artikelmatris 3.                                                                                                                                                                                                                  Bilaga 5. 

Författare, Artikelns ti-

tel, tidskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Farnesi, B-C., Newton, 

A.S., Holt, N.L., Sharma, 

M., & Ball, G.D. 

 

Exploring collaboration 

between clinicians and 

parents to optimize pedi-

atric weight management.  

 

Patient Education and 

Counseling  

 

Kanada 

Undersöka förståelsen 

av samarbetet mellan 

vårdgivare som arbe-

tar med vikthantering 

inom pediatriken och 

föräldrar till barn med 

övervikt.   

Urvalsförfarande: Strategiskt urval.  

 

Urval: Vårdgivare med minst 6 mån. 

erfarenhet av tvärprofessionella vikt-

behandlingsprogram för barn inom 

Alberta Health services kontaktades 

via mail. Föräldrar till överviktiga 

barn mellan 8-12 år som tidigare eller 

nuvarande mottar vård för barnets 

övervikt, informerades och rekrytera-

des via kliniken.  

 

Beskrivning: Vårdgivare: 13 kvin-

nor, 1 man. Erfarenhet (m):12,3 år. 

Yrke: 2 psykologer, 4 tränings specia-

lister, 2 dietister, 1 psykiatriker, 2 pe-

diatrik läkare, 2 sjuksköterskor.  

Föräldrar: 12 kvinnor, 1 man. BMI 

(m): 32,9. Ålder (m): 41år.  

 

Datainsamlingsmetod: Fokusgrupp 

och semi-strukturerade intervjuer.  

 

Analysmetod: Kvalitativ konstant 

jämförande analys  

Styrkor: Använde kon-

stant jämförande analys 

för att uppnå mättnad i 

datainsamlingen. Fokus-

grupp intervjuer gör att 

datan blir mer homogen. 

Undersöker och jämför 

både vårdgivarna och 

föräldrarnas upplevelser.    

 

Svagheter: Vårdgivarna 

arbetar på kliniker som 

specialiserade sig på pe-

diatrisk vikthantering. 

Föräldrarna hade erfa-

renhet av vikthantering. 

Resultatet kunde bli an-

norlunda om föräldrar 

utan erfarenhet hade re-

kryterats till studien.  

Föräldrarna och vårdgi-

varna upplevde att det 

var hjälpsamt med re-

gelbunden övervakning 

och utvärdering av lev-

nadsvanor. Vårdgivar-

nas ordval och attityd 

kunde påverka relat-

ionen mellan vårdgiva-

ren och föräldrarna. 

Ordval som fet eller 

fetma kunde resultera i 

att föräldrarna upplevde 

sig kränkta. Föräldrarna 

blev intresserade och 

engagerade för barnets 

viktbehandling när 

vårdgivarna använde ett 

språk som upplevdes 

som respektfull och 

hjälpsamt.   
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Artikelmatris 4.                                                                                                                                                                                                                     Bilaga 6. 

Författare, Artikelns ti-

tel, tidskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Gaffka Sallinen, B.J., 

Frank, M., Hampl, S., 

Santos, M., & Rhodes, E. 

T. 

 

Parents and Pediatric 

Weight management At-

trition: Experience and 

Recommendations. 

 

Childhood obesity 

 

USA 

Föräldrars upplevelse av 

viktbehandlingsprogram 

och deras förslag på för-

bättring, att finna gemen-

samma teman, potentiella 

modifierbara aspekter för 

avbrott i behandling, ut-

veckla nya behandlings 

initiativ, förbättring av 

nuvarande behandlingar 

för att maximera föräld-

rars medverkan. 

Urvalsförfarande: 

Strategiskt urval. 

 

Urval: Föräldrar till barn 

som påbörjat ett program för 

viktbehandling på en klinik 

från 1 juni 2009 till 1 febru-

ari 2011, som uppfyllde in-

klusionskriterierna blev till-

frågade via telefon av perso-

nal. 

 

Beskrivning: 147 föräldrar 

(87 % mödrar) till barn (56 

% flickor) på 13 olika barn-

sjukhus i USA, 

 

Datainsamlingsmetod 

Semi-strukturerade telefon 

intervjuer 

 

Analysmetod 

Kvalitativ innehållsanalys 

Styrkor: 

Att studien gjordes på 13 

olika barnsjukhus, ger en 

bredd på studien, vilket kan 

öka studiens trovärdighet, 

och generaliserbarhet. 

 

Svagheter: Alla intervjuer 

blev inte inspelade. De som 

inte blev det hade anteck-

ningar istället. Det kan ha 

påverkat datans trovärdig-

het.  

Föräldrarna upplevde att 

frustration över att besöks-

tiderna inte var flexibla 

samt platser för behand-

ling. Föräldrarna förslog 

förändringar i logistiken 

(tid, platser), viktbehand-

lingen samt utbildning om 

nutrition, fysisk aktivitet, 

beteende förändring och 

stöd, som faktorer som de 

upplevde skulle förbättra 

viktbehandlingen för bar-

nen.  
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Artikelmatris 5.                                                                                                                                                                                          Bilaga 7.  

Författare, Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Gerards, S. M., Dagnelie, P. 

C., Jansen, M. W., De 

Vries, N. K., & Kremers, S. 

P. 

 

Barriers to successful re-

cruitment of parents of 

overweight children for an 

obesity prevention interven-

tion: a qualitative study 

among youth health care 

professionals.  

 

BMC Family Practice 

 

Holland 

Identifiera barriärer 

som personal inom 

Holländska barnhäl-

sovården uppfattar 

när de hänvisar för-

äldrar till övervik-

tiga barn till en pre-

ventiv fetma inter-

vention.    

Urvalsförfarande:  
Bekvämlighetsurval 

 

Urval: Vårdpersonal från 14 

kliniker inom barnhälsovården 

informerades om studien. De 

som var intresserade fick an-

mäla sitt intresse. 16 st. deltog i 

studien (22 % av de tillfrågade) 

 

Beskrivning: Antal:16 st. 

Yrke: 2 administrativ personal, 

8 läkare, 6 sjuksköterskor.  

Kön: 15 kvinnor, 1 man.   

Ålder mellan 28-61 år. Erfaren-

het (m): 16 år, mellan 3-28år.  

 

Datainsamlingsmetod:  

Semi-strukturerade intervjuer.  

 

Analysmetod:  

Kvalitativ innehållsanalys.   

Styrkor: En forskning-

modell baserad på en teori 

användes för att struktu-

rera intervjuerna, vilket 

ökade datans homogenitet. 

Semi-strukturerade inter-

vjuer gjorde att datan blev 

rik på information för alla 

relevanta områden. 

Samma person genom-

förde intervjuerna så att 

strukturen behölls. Datan 

kodades av två oberoende 

forskare för att öka tillför-

litligheten.   

 

Svagheter: Intervjuerna 

genomfördes på kontor på 

kliniken. 

Vårdgivarna upplevde bar-

riärer när föräldrarna var i 

förnekelse angående viktpro-

blematik och de upplevde att 

föräldrarna uttryckte ett mot-

stånd när barnets vikt skulle 

diskuteras. En del vårdgivare 

indikerade att deras kommu-

nikationsförmåga kunde för-

bättras och en del upplevde 

en låg egenförmåga i att ta 

upp ämnet.  
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Artikelmatris 6.                                                                                                                                                                                                                     Bilaga 8. 

Författare, Artikelns ti-

tel, tidskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Lindhe Söderlund, L., 

Nordqvist, C., Angbratt, 

M., & Nilsen, P.  

 

Applying motivational 

interviewing to 

counselling overweight 

and obese children. 

 

Health Education 

Research 

 

Sverige 

Identifiera barriärer och 

facilitatorer när sjukskö-

terskor använder motive-

rande samtal vid rådgiv-

ning till barn mellan 5-7 

år med övervikt eller 

fetma och deras föräld-

rar.  

Urvalsförfarande:  

Bekvämlighetsurval  

 

Urval: 5 sjuksköterskor inom 

barnhälsovården och 6 skolskö-

terskor deltog i en utbildning i 

motiverande samtal tillfrågades 

att delta i studien när utbild-

ningen var slut. Samtliga tackade 

ja och informerades om studien 

via brev. En sjuksköterska kunde 

inte delta i fokusgrupp intervjun 

på grund av sjukdom. 

 

Beskrivning: Antal: 10 st. Alla 

var kvinnor. Majoriteten av del-

tagarna var i medelåldern.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Fokusgrupp intervju 

 

Analysmetod:  

Kvalitativ innehållsanalys 

Styrkor: För att öka 

trovärdigheten pre-

senterades resultatet 

verbalt till alla del-

tagare på ett möte. 

Fokusgruppinter-

vjun genomfördes 

av den andra förfat-

taren samt en utom-

stående som obser-

verade.  

Sjuksköterskorna var osäkra 

om övervikt och fetma hos barn 

var en allvarlig riskfaktor. Det 

förekom även en viss ambiva-

lens gentemot hur de skulle 

hantera barn med övervikt.  

Sjuksköterskorna upplevde att 

föräldrarna kunde vara i förne-

kelse eller uttrycka ambivalens, 

vilket kunde utgöra en barriär.  

Sjuksköterskor upplevde att det 

var svårt att applicera motive-

rande samtal när föräldrarna 

saknade motivation eller inte 

såg sitt barn som överviktigt. 
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Artikelmatris 8.                                                                                                                                                                                                                    Bilaga 10.  

Författare, Artikelns ti-

tel, tidskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Steele, R. G., Wu, Y. P., 

Jensen, C. D., Pankey, S., 

Davis, A. M., & Aylward, 

B. S 

 

School Nurses' Perceived 

Barriers to Discussing 

Weight With Children and 

Their Families: A Qualita-

tive Approach. 

 

Journal of School Health 

 

USA 

Utforska vilka bar-

riärer skolsköterskor 

upplever när de 

adresserar vikt rela-

terade hälsoproblem 

med barn och deras 

familjer.  

Urvalsförfarande: 

 Bekvämlighetsurval  

 

Urval: Skolsköterskor från 

tre skoldistrikt i städer eller 

landsbygden i mellanvästar 

USA.  

 

Beskrivning: Antal: 22 st. 

Arbetserfarenhet (m): 9,1 år. 

Skolsköterskorna hade i ge-

nomsnitt ansvar för cirka 617 

elever var.  

 

Datainsamlingsmetod:  
Fokusgrupp intervju  

 

Analysmetod:  
Kvalitativ innehållsanalys  

Styrkor: Tre oberoende in-

divider med erfarenhet av fo-

kusgrupp metodologi ge-

nomförde intervjuerna. En 

utomstående professionell 

transkriptör transkriberade 

datan.  Datan analyserades 

av två olika personer, och en 

tredje part användes om det 

uppstod oklarheter.  

 

Svagheter: Urvalet var från 

ett begränsat geografiskt om-

råde. Endast skolsköterskor 

som var intresserade kontak-

tade forskaren. De kan ha va-

rit personligt intresserade av 

ämnet. Ointresserade skol-

sköterskor kan ha haft andra 

åsikter. 

Sjuksköterskor identifierade 

en brist på kunskap och re-

surser, brist på institutionellt 

stöd och tidsbrist som hinder 

för deras arbete med vikt 

prevention med familjer. 
 

Skolsköterskorna upplevde 

även att rädsla för reaktioner 

från föräldrar som en barriä-

rer som hindrade deras ar-

bete mot viktproblematiken i 

skolan. 

 



Jessica Olsson & Nina Frisén         1 december 

   

Artikelmatris 9.                                                                                                                                                                                                                    Bilaga 11. 

Författare, Artikelns ti-

tel, tidskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Toftemo, I., Glavin, K., 

& Lagerløv, P. 

 

Parent´s views and expe-

riences when their pre-

school child is identified 

as overweight: a qualita-

tive study in primary 

care.  

 

Family Practice (30) 

 

Norge  

Utforska synpunkter 

och erfarenheter för-

äldrar har när vård-

personal identifierat 

deras förskolebarn 

som överviktiga.  

Urvalsförfarande:  
Strategiskt urval. 

 

Urval: Föräldrar till förskolebarn 

med isoBMI ≧25, som besökt nå-

gon av 7 barnhälsovårdcentraler. 

Tillfrågades av läkare eller sjuk-

sköterskor. De som var intresserade 

rekryterades till studien.  

 

Beskrivning: Föräldrar: 10 kvin-

nor 1 man mödrar (n =11). Ålder 

mellan 22-26år. Varierad socio-

ekonomisk bakgrund. Barn: 5st. 

pojkar, 5st flickor. Ålder mellan 

2,5år-5,5år. IsoBMI mellan 25-29.   

 

Datainsamlingsmetod:  

Semistrukturerad djupintervjuer  

 

Analysmetod:  

Kvalitativ innehållsanalys  

Styrkor: Djupintervju är 

lämplig när erfarenheter 

och uppfattningar under-

söks. Även om urvalet var 

litet gav det ändå data som 

var varierat och innehålls-

rikt. Tre författare deltog i 

dataanalysen.      

 

Svagheter: Föräldrarna in-

tervjuades på vårdcen-

tralen och var medvetna 

om att forskaren även ar-

betade som läkare, det kan 

påverka vad deltagarna 

valde att berätta. 

Föräldrar presenterade sig 

själva och sina småbarn 

som sårbara. För att 

skydda sina barn från att 

utveckla låg självkänsla 

och ätstörningar, föredrog 

en del föräldrar att barnen 

inte var närvarande när 

man diskuterade övervikt. 

Tillväxt diagrammet be-

traktades som objektivt 

och användbart. Föräldrar 

talade lätt om sina egna 

vikt erfarenheter. Att vara 

överviktiga själva repre-

senterade både ett hinder 

och motivation för att han-

tera sitt barns övervikt. 
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Artikelmatris 10.                                                                                                                                                                                                                     Bilaga 12. 

Författare, Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Turner, K.M., Salisbury, 

C., & Shield, J. P. 

 

Parent´s views and experi-

ence of childhood obesity 

management in primary 

care: a qualitative study 

 

Family Practice 

 

England 

Utforska föräldrars 

synpunkter och erfa-

renheter av primärvår-

den som institution för 

behandling av barn-

fetma. 

Urvalsförfarande 

Strategiskt urval 

 

Urval: Föräldrar med barn 

överviktiga barn tillfrågades 

av personal via 1 sjukhuskli-

nik, 2 vårdcentraler och 3 

grupp behandlingsprogram.   

 

Beskrivning: 15 föräldrar. 14 

kvinnor och 1 man. Ålder 

mellan 28-45 år.  

Barnen var 16 st. Ålder mel-

lan 5-10 år. 10 flickor och 6 

pojkar. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerad djupintervju 

 

Dataanalys:  

Kvalitativ innehållsanalys 

Styrkor: Alla deltagare fick 

samma frågor vilket minskar 

intervjuarens möjlighet att 

påverka resultatet. Föräld-

rarna hade haft varierad 

kontakt med vården. Det ger 

ett bredare perspektiv och 

insikt i föräldrarnas upple-

velser. 

 

Svagheter: Föräldrarna var 

medvetna om sitt barns 

övervikt, det kan minska 

överförbarheten av resultatet 

eftersom de flesta föräldrar 

inte är medvetna om deras 

barns övervikt. Oklart om 

datamättnad blev uppnådd, 

då studien hade problem 

med att rekrytera deltagare. 

Föräldrar såg primärvår-

den som en lämplig miljö 

att behandla barnfetma. 

De var ovilliga att konsul-

tera på grund av en rädsla 

att bli skuldbelagda för 

sitt barns vikt, och en oro 

för deras barns psykiska 

välbefinnande. De upp-

levde att vårdpersonalen 

inte hade tillräckligt med 

kunskap, tid och resurser 

för att effektivt hantera 

barnfetma. 

 


