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Sammanfattning 
 

Syfte: Utifrån litteraturen sammanställa vetenskapliga studier för att beskriva barns 

upplevelser av att leva med övervikt/fetma. Vidare är syftet att beskriva 

allmänsjuksköterskans bemötande av barn med övervikt/fetma. 

Metod: Beskrivande litteraturstudie, baserad på 10 artiklar sökta i databaserna Cinahl, 

Pubmed (Medline) och genom manuell sökning.  

Huvudresultat: Övervikt/fetma hos barn är ett växande problem. Barnen lider ofta och 

känner sig annorlunda och utanför. De vill i många fall gå ner i vikt för att slippa 

mobbning. Följderna är att dessa barn ofta är deprimerade och har ångest. Kunskap och 

utbildning kring problemet saknas i vården. Sjukvården, familjen och skolan har ett 

stort ansvar då det gäller att hjälpa barnen. Vårdpersonal tycker att det är svårt att prata 

om problemet, professionellt bemötande är viktigt vid behandling av dessa patienter. 

BMI är en benämning som bör definieras för föräldrarna och barnen, då många inte 

känner till innebörden. Studiernas kvalitet utifrån granskning av urval/bortfall, samt 

undersökningsgrupp visade på stor variation i kvalitet både bland de kvalitativa och 

kvantitativa studierna.  

Slutsats: Barn som lever med övervikt/fetma upplever utanförskap, stigmatisering och 

dålig självkänsla. Mobbning är vanligt och barnen vill ofta genomgå viktminskning för 

att slippa överviktens negativa konsekvenser. Allmänsjuksköterskans bemötande av 

dessa patienter spelar en viktig roll, även relationen till föräldrarna är viktig för att 

motivera behandling. Bristande kunskap och tidsbrist är de främsta orsakerna till att 

vården uteblir vid behandling av övervikt/fetma. 

 

Nyckelord: Övervikt, fetma, bemötande, sjuksköterska, barn, upplevelser 

  



 

Abstract 
 

Purpose: To summarize scientific studies in a literature review and by describing 

children's experiences of living with overweight/obesity. A further aim was to describe 

the nurse´s treatment of these overweight and obese children. 

Method: Descriptive review study. Articles were searched in the databases Cinahl, 

Pubmed (Medline) and by manual search. The search resulted in 10 articles. 

Main result: Overweight/obesity is a growing problem among children. They often 

suffer and feel different. The children often feel that they want to lose weight only to 

avoid being bullied. The consequence is that these children often feels depressed and 

have anxiety. Knowledge and education regarding this issue is lacking within the 

healthcare. Families, healthcare and schools all have a responsibility to help the 

children. However, people working in healthcare find it difficult to talk about the 

problem, because they are afraid that the parents will perceive it as negative criticism. 

The term BMI should be explained to parents and children, because many don’t know 

the meaning. The quality based on the examination of selection/non response, and study 

group showed that the variation was high in quality among both the qualitative and 

quantitative studies.  

Conclusion: Children living with overweight/obesity experience exclusion, 

stigmatization and low self-esteem. Bullying is common, and the children often want to 

lose weight only to avoid the negative consequences of being overweight. The nurse´s 

treatment towards these patients plays an important part, and so does the relationship 

with parents. Lack of knowledge and time are the two main reasons why healthcare fails 

in the treatment of overweight/obese children. 

 

Keywords: Overweight, obesity, treatment, nurse, children, experiences 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

1.1.1 Övervikt ökar 

I Europa har prevalensen av övervikt bland barn och ungdomar tredubblats de senaste 

30 åren. Orsakerna till ökningen tros bero på lättillgängligheten av fet snabbmat, 

kombinerat med stillasittande (Loentzen 2011). Högt energiinnehåll i kosten i 

kombination med låg fysisk aktivitet, kan leda till fetma (McAdams 2010). En studie 

har visat att det är skillnad mellan barn som bor i städer jämfört med de som bor på 

landsbygden, vad gäller övervikt. Barn som bor i städerna lider i större utsträckning av 

övervikt i jämförelse med de barn som bor på landet (Hessler 2012). 

 

I en studie framgick det att flertalet av barnen var eniga om att kroppsstorleken spelar 

en viktig roll i det sociala livet. Barnen beskrev att överviktiga barn inte har någon att 

leka med och att dessa barn är mindre populära än normalviktiga barn. Barnen berättade 

också att överviktiga barn ofta väljer att umgås med barn i samma situation (Rees 2011, 

D'Auria 2011). Samhällets ökade intresse för kroppsstorlek har även involverat barnen, 

vilket gjort att de fått ett ökat intresse för sin kroppsstorlek. Barn med normal 

kroppsvikt strävar många gånger efter en ouppnåelig vikt, som anses sjukligt smal. I en 

longitudinell studie gjord i Storbritannien, framkom att 8-åriga barn med fetma, löpte 

1,5 gånger större risk att bli mobbade än genomsnittet (Rees 2011). 

 

1.1.2 Sjukvårdens ansvar 

Sjukvården har ett stort ansvar att fånga upp överviktiga patienter i ett tidigt skede, då 

dessa befinner sig i riskzonen att utveckla fetma (Moya 2008). En studie av D'Auria et 

al. (2011) visar att övervikt bland barn kan behandlas, men det kräver att sjukvård och 

familj aktivt medverkar i behandlingen.  

 

Människor är delvis ansvariga för sin viktminskning, men hjälp behövs från sjukvården. 

Fetma benämns ofta som en bristande självkontroll och kan därigenom leda till 

stigmatisering. Det finns en rad allvarliga konsekvenser som fetma kan medföra, 

däribland negativa sociala erfarenheter som utanförskap, mobbning, trakasserier och 

även ökad suicidrisk (Mikhailovich 2007). 

 

För att hjälpa barn med övervikt/fetma krävs stora insatser från vård och skola. Skolan 

har ett stort ansvar för att hjälpa barnen att förändra sin relation till mat, då de spenderar 

en stor del av sin tid där. Gott bemötande och olika strategier kan hjälpa barn med 
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övervikt/fetma. Kost- och aktivitetsvanor måste kartläggas för att veta vilken strategi 

som ska användas för att hjälpa barnen (McAdams 2010). 

 

En studie gjord i Australien beskriver att vårdpersonal har fördomar och diskriminerar 

överviktiga/feta, däribland barn. Dessa är ofta ovilliga att vårda överviktiga och feta 

patienter, då de många gånger anser att patienterna själva bär ansvaret för sin vikt. 

Vårdpersonal undviker ibland att ta upp viktproblemet för att inte göra anstöt gentemot 

patienterna. Studien lyfter fram svårigheten för personalen att diskutera övervikt/fetma 

med föräldrar, då även föräldrarna ofta lider av problemet. Forskare anser att 

sjukvårdspersonal skulle gynnas av ytterligare utbildning i åtgärdsstrategier gällande 

övervikt/fetma hos barn (Mikhailovich 2007). 

 

Sjuksköterskor, barnläkare och dietister uttrycker stort intresse för extra utbildning i 

strategier för att bekämpa övervikt/fetma hos barn. Hälso- och sjukvårdpersonal borde 

dra nytta av ökad förståelse för föräldrarnas upplevelser till barn med övervikt/fetma 

och därigenom förbättra deras bemötande. Det är viktigt av personal att tänka över sina 

egna föreställningar och attityder till övervikt/fetma, eftersom dessa kan ha en skadlig 

effekt gentemot patienterna (Mikhailovich 2007). 

 

1.1.3 Behandling 

Hälften av alla barn med övervikt/fetma kommer få problem även i vuxen ålder. Detta 

medför en kraftigt ökad risk för att drabbas av olika följdsjukdomar, till exempel hjärt-

kärlsjukdomar och diabetes typ 2, såväl som sociala/psykiska problem. Vid behandling 

av dessa barn är det viktigt att sjuksköterskan involverar hela familjen, då en 

livsstilsförändring krävs för att nå bra resultat. Yngre barn som behandlas uppnår i de 

flesta fall ett bättre resultat (Pott 2009). 

 

En studie från Danmark, där fyra överviktiga barn i lågstadieåldern deltog, visade att 

barnen upplevde stark press och visade tecken på självförsvar, då en kostomläggning 

gjordes. Studien visar även att det förekommer starka fördomar kring barn med 

övervikt/fetma och att chanserna ökar för en lyckad viktminskning om barnets föräldrar 

får individuellt stöd och acceptans (Lorentzen 2011). Vid behandling av överviktiga och 

feta barn krävs att olika delmål sätts upp. Utöver detta bör sjukvården vara lyhörd och 

se till hela familjen, eftersom behandlingen kräver att hela familjen är involverad 

(D'Auria 2011). 
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1.2 Begreppsdefinition 

1.2.1 Övervikt/fetma 

Body mass index (BMI) är ett mått på kroppsmassan. Längden multipliceras med sig 

själv, därefter divideras vikten med den framräknade längden. Ett BMI på mellan 25-30 

brukar klassas som övervikt och ett BMI över 30 klassas som fetma. Dessa mått gäller 

främst för vuxna, barns BMI räknas ut på samma sätt men har andra referensvärden. För 

att fastställa övervikt och fetma hos barn behöver man se till BMI, men också barnets 

vikt- och längdkurva. Eftersom alla barn växer olika fort kan de väga mycket, men 

fortfarande följa sin egen kurva. Dock ska alla barn som är överviktiga men inte feta 

utvärderas för att rätt behandling ska kunna ges (Cole 2000).   

 

1.2.2 Bemötande/attityd 

Attityd hänger ihop med en positiv eller negativ inställning, vilket i sin tur påverkar 

bemötandet. Social press och subjektiva normer är faktorer som påverkar attityden och 

därmed bemötandet (Ajzen 2002). Attityd definieras som en process i människors 

medvetande och utveckling, framför allt i sociala sammanhang. Människors attityder 

påverkar hur man handlar och reagerar i olika situationer. Att studera sin egen attityd 

leder till reflektioner om sin egen uppfattning vid olika situationer, därefter kan man 

förhålla sig professionellt i mötet med andra människor (Egidius 2008). Övervikt/fetma 

är en känslig fråga att diskutera, inte minst i vården. Det finns begränsad forskning 

inom området hur sjuksköterskans egen attityd till kroppsstorlekar påverkar 

behandlingen av övervikt/fetma. Avsaknad av kunskap inom området leder till 

oprofessionellt bemötande gentemot dessa individer som behöver hjälp att hantera sin 

övervikt/fetma (Brown 2007).   

   

1.3 Teoretisk referensram 

Katie Erikssons omvårdnadsteori utgår från metaparadigmen; människa, hälsa, miljö 

och omvårdnad. Omvårdnad har sitt ursprung i tanken på välgörenhet och kärlek, målet 

med omsorg är att främja hälsa och lindra lidandet (Eriksson 2010). Syftet med 

Erikssons teori är att främja livet och lindra lidandet (Wikberg, 2008). Eriksson (2010) 

menar att relationen mellan patient och sjuksköterska är kärnan för bra vård. För att 

uppnå resultat i behandling krävs en bra relation men också bra kommunikation, där 

sjuksköterskan och patienten förstår varandra. Omsorg lindrar lidande och leder till 

bättre hälsa och välbefinnande. Wikberg et al. (2008) beskriver att sjuksköterskan ska 
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kunna involvera patienten och dess familj i vården för att uppnå bästa resultat i 

behandlingen. 

 

1.4 Problemformulering 

Fetma och övervikt är ett globalt problem som ökat kraftigt de senaste decennierna. 

Problemet leder till allvarliga folkhälsosjukdomar, som hjärt- kärlsjukdomar, 

leverpåverkan, diabetes, cancer och en sänkt grad av livskvalitén. Följderna innebär 

stora kostnader för sjukvården (Hessler 2012). Denna litteraturstudie genomförs för 

djupare inblick i problematiken med övervikt/fetma hos barn, samt 

allmänsjuksköterskans roll i behandlingen avseende bemötandet av dessa barn och 

barnens anhöriga. Övervikt/fetma är ett stort folkhälsoproblem som ökar, och tros 

fortsätta att öka, detta sätter stor press på vården att erbjuda bra och effektiv behandling. 

Studien belyser även barns upplevelser av att leva med övervikt/fetma. 

 

1.5 Syfte 

Utifrån litteraturen sammanställa vetenskapliga studier för att beskriva barns 

upplevelser av att leva med övervikt/fetma. Vidare är syftet att beskriva 

allmänsjuksköterskans bemötande av barn med övervikt/fetma. 

 

1.6 Frågeställningar 

1. Hur upplever barn att det är att leva med övervikt/fetma? 

2. Hur ser allmänsjuksköterskans bemötande av dessa patienter ut? 

3. Vilken kvalitet har studierna utifrån de metodologiska aspekterna urval/bortfall 

samt undersökningsgrupp? 

 

2. Metod 

2. 1 Design 

Studien är en beskrivande litteraturstudie (Olsson 2011). 

 

2.2 Databaser och sökord 

 Vid biblioteket på högskolan i Gävle användes databaserna Cinahl och Pubmed 

(Medline) för artikelsökningen. Dessa databaser användes för att de är relevanta att 

använda vid sökning av artiklar baserade på medicin/omvårdnad. Använda sökord: 

childhood, perceived och experience, utöver dessa användes MeSH-termerna: body 
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mass index, nurse, children, primary care, overweight och obesity. En manuell sökning 

har gjorts i vald litteraturs referenslistor.  

 

2.3 Urvalskriterier 

Sökningarna begränsades genom inklusions- och exklusionskriterier. 

Inklusionskriterierna var barn upp till 15 år, med övervikt/fetma. Peer-reviewedartiklar 

publicerade mellan år 2006-2012 inkluderades, både kvalitativa och kvantitativa och 

free full text. Barn över 15 år och med ett BMI under 25 exkluderades. Litteraturstudier 

har exkluderats samt studier skrivna på annat språk än engelska. 

 

2.4 Utfall av sökning 

Tabell 1 visar tillvägagångssättet vid sökning av vetenskapliga artiklar till 

litteraturstudiens resultat.  

 

Tabell 1. Översikt av databas, sökord, antal träffar, tänkbart första urval och valda 

källor 

 
Databas Sökord (inkl. 

MesH) 

Antal träffar Första urvalet Valda källor 

(Exkl. dubbletter) 

Cinahl Childhood, 

obesity, nurse 

39 8 3 

Cinahl Childhood, obesity 

experience 

32 5 3 

Pubmed (Medline) Body mass index, 

overweight, 

children, primary 

care  

70 8 1 

Manuell sökning i 

valda källors 

referenslistor 

Relevans för syfte 

och 

frågeställningar 

  3 

                        

Totalt:10 
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2.5 Dataanalys 

Dataanalysen inkluderar artiklar som noggrant granskats av författarna. Artiklarna 

söktes i databaserna Cinahl och Pubmed (Medline), då det innebar många träffar av 

intresseväckande artiklar. När artiklar granskats till denna litteraturstudie har artiklar 

valts ut utifrån relevanta abstract. Abstract lästes igenom av båda författarna på var sitt 

håll, efter diskussion författarna sinsemellan, togs ett gemensamt beslut över vilka 

artiklar som skulle bearbetas vidare. Artiklar som inte överensstämde med inklusions- 

respektive exklusionskriterier valdes bort och resterande artiklar granskades mer 

ingående. De artiklar som valdes ut lästes i sin helhet, därefter diskuterade författarna 

tolkningen av artiklarna för att se om tolkningen var samstämmig. Tre artiklar i vald 

litteraturs referenslistor stämde in på inklusionskriterierna, dessa valdes därför ut genom 

manuell sökning till resultatet. Författarna granskade de metodologiska aspekterna 

urval/bortfall samt undersökningsgrupp. För att få en bild av artiklarnas kvalitet 

granskades dessa noggrant av båda författarna.  

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska rådet togs inte kontakt med vid genomförande av denna 

litteraturstudie, då de artiklar som publicerats bör ha genomgått ett etiskt 

granskningsförfarande. Urvalet kommer att ske systematiskt och alla artiklar som ingår i 

studien kommer att redovisas i resultatet. Resultatet presenteras utan hänsyn till 

författarnas egna åsikter. 

 

3. Resultat 

Totalt har 10 vetenskapliga artiklar inkluderats i resultatet. Resultatet baseras på studier 

genomförda i Sverige, England, Frankrike och USA. I tabell 2 redovisas en översikt av 

författare, publiceringsår, land, titel, design, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod 

och dataanalysmetod. 
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Tabell 2. Design, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och dataanalysmetod. 

(N=antal deltagare). 

 
Författare, 

publ.år, land 

 

Titel Design, 

undersökning

sgrupp 

Datainsamlings

metod 

Dataanalys- 

metod 

Epstein, S., 

Geniteau, E., 

Christin,  P., 

Hermouet, P., Mok, 

E., Fournier, J. & 

Hankard, R. 

 

2010 

Frankrike 

Role of a clinical 

nurse specialist 

within a 

paediatric 

multidisciplinary 

weight-

management 

programme team 

Kvantitativ 

studie, 

N=39  

Frågeformulär 

med slutna svar 

Mann – Whitneytest, 

Chisquare test med 

hjälp av Microsoft 

Excel, Statview. 

Flower, K.B., 

Perrin, E.M., 

Viadro, C.I. &  

Ammerman, A.S. 

 

2007 

USA 

Using Body Mass 

Index to Identify 

Overweight 

Children: Barriers 

and Facilitators in 

Primary Care 

Kvalitativ 

studie,  

N= 38  

Bandinspelade 

gruppintervjuer 

genomförda i lugn 

miljö med stängda 

dörrar för att 

undvika att bli 

störda 

Transkriberades och 

kodades. Kodning och 

analys utfördes med 

Ethnograph 5,0 

programvara 19 

Jacobson, D. & 

Melnyk, B.M.  

 

2011 

USA 

 

Psychosocial 

Correlates of 

Healthy Beliefs, 

Choices, and 

Behaviors in 

Overweight and 

Obese School-

Age Children: a 

primary care 

healthy choices 

intervention pilot 

study 

Beskrivande, 

kvantitativ 

korrelationsstu

die, N=17  

Pilotstudie där 

man fått svara på 

frågor med hjälp 

av skalor. Utöver 

detta har även 

frågeformulär 

genomförts 

Sambandsanalys med 

hjälp av Pearson 

korrelationskoefficient

er 

Lindsay, A.C., 

Sussner, K.M., 

Greaney, M.L. & 

Peterson,  K.E. 

 

2011 

USA 

Latina mothers' 

beliefs and 

practices related 

to weight status, 

feeding, and the 

development of 

child overweight 

Kvalitativ 

studie,  

N= 31  

Fokusgrupper och 

djupintervjuer 

Transkribering och 

kodning 

Murtagh, J., Dixey, 

R. & Rudolf, M. 

 

2006 

England 

A qualitative 

investigation into 

the levers and 

barriers to weight 

loss in children: 

opinions of obese 

children 

Kvalitativ 

studie,  

N=20 

Bandinspelade 

intervjuer med 

öppna frågor, 

genomfördes i 

skolmiljö. Samt 

diskussionsgruppe

r, ca 6 stycken i 

varje grupp (40 

min) 

Transkriberat, 

avidentifierat och 

analyserats med hjälp 

av en kvalitativ 

dataanalys  (Ritchie & 

Spencer.12) 

Müllersdorf, M., 

Zuccato, LM., 

Nimborg, J. & 

Eriksson,  H. 

 

2010 

Sverige 

Maintaining 

professional 

confidence -- 

monitoring work 

with obese 

schoolchildren 

with support of an 

Kvalitativ 

studie, N=6  

 

Djupintervjuer Intervjuerna 

transkriberades och 

genomgick en 

kvalitativ manifest 

innehållsanalys 
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action plan 

Skär, L. & 

Prellwitz, M. 

 

2008  

Sverige 

Participation in 

play activities: a 

single-case study 

focusing on a 

child with obesity 

experiences 

Kvalitativ 

fallstudie. En 

pojke deltog 

(N=1) 

Semistrukturerade 

bandinspelade 

intervjuer, med 

pojken, mamman 

och läraren 

Kodades och delades 

in i kategorier. 

Transkriberades 

ordagrant med hjälp av 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

Stalter, A.M., 

Chaudry, R.V. & 

Polivka, B.J.  

 

2011 

USA 

 

Regional 

Differences as 

Barriers to Body 

Mass Index 

Screening 

Described by 

Ohio School 

Nurses 

Deskriptiv, 

kvalitativ 

intervjustudie. 

N=43  

Bandinspelade 

intervjuer i ett 

konferensrum, 

och frågeformulär 

som besvarats i 

hemmet vid ett 

tidigare skede 

Texttranskribering av 

inspelningarna. 

Dokumentet har 

genomgått Atlas.ti5,0 

(kvalitativ dataanalys-

programvara) 

Steele, R.G., Wu, 

Y.P., Jensen, C.D., 

Pankey, S., Davis, 

A.M. & Aylward, 

B. S. 

 

2011 

USA 

School Nurses’ 

Perceived Barriers 

to 

Discussing 

Weight With 

Children and 

Their 

Families: A 

Qualitative 

Approach 

Kvalitativ 

studie, N=22 

Frågeformulär 

med öppna frågor. 

Fokusgrupperna 

videofilmades och 

bandinspelades 

Textkondensering och 

transkribering med 

hjälp av datasystemet 

NVivo8 

Walker, O., Strong, 

M., Atchinson,  R., 

Saunders, J. & 

Abbott, J. 

 

2007 

England 

A qualitative 

study of primary 

care clinicians' 

views of treating 

childhood obesity 

Kvalitativ 

studie, N=18 

Semistrukturerade 

bandinspelade 

intervjuer. 12 

stycken läkare 

och 6 stycken 

sjuksköterskor 

Transkriberats 

ordagrant och 

analyserades med 

ramdirektivet metod 

22 
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I tabell 3 visas en översikt av valda vetenskapliga artiklars syfte och huvudresultat. Utav 

de valda artiklarna var två stycken kvantitativa och åtta kvalitativa. 

 

Tabell 3. Syfte och huvudresultat 

 
Författare, 

publ.år,land 

Titel Syfte Huvudresultat 

Epstein, S., Geniteau, 

E., Christin,  P., 

Hermouet, P., Mok, E., 

Fournier, J. & Hankard, 

R. 

 

2010 

Frankrike 

Role of a clinical nurse 

specialist within a 

paediatric 

multidisciplinary 

weight-management 

programme team 

Rapportera 

sjuksköterskans 

bedömning av 

överviktiga ungdomar. 

Hypotesen var att 

lidandet bland dessa 

ungdomar var 

oberoende av graden av 

fetma 

Nästan hälften av de 

överviktiga 

ungdomarna i studien 

hade en förändrad 

självkänsla. Att 

identifiera en metod för 

att stärka självkänslan 

som omvårdnadsåtgärd, 

minskade 

stigmatisering och 

utvecklade 

sjuksköterskans 

yrkesroll 

Flower, K.B., Perrin, 

E.M., Viadro, C.I. &  

Ammerman, A.S. 

 

2007 

USA 

Using Body Mass Index 

to Identify Overweight 

Children: Barriers and 

Facilitators in Primary 

Care 

Identifiera attityder och 

rekommendationer mot 

överviktiga barn, samt 

undersöka användandet 

av BMI-screening som 

verktyg 

Bristande kunskap om 

BMI och dess 

rekommendationer. 

Rapporterade hinder 

med att använda BMI- 

screening som 

behandlingsåtgärd 

Jacobson, D. & 

Melnyk, B.M.  

 

2011 

USA 

 

Psychosocial Correlates 

of Healthy Beliefs, 

Choices, and Behaviors 

in Overweight and 

Obese School-Age 

Children: a primary 

care healthy choices 

intervention pilot study 

Att fastställa 

sambanden mellan 

psykisk hälsa och 

sociala variabler, som 

kompetens, livsstil, val 

och beteenden hos 

överviktiga barn i 9-12 

års åldern 

Visar en statistisk 

signifikant negativ 

korrelation mellan 

barns självbild och 

BMI, denna skillnad 

sågs även mellan barns 

självbild och 

depressiva/ 

ångestsymtom. 

Överviktiga barns 

beteenden inom sociala 

sammanhang i hem- 

och skolmiljöer 

påverkar livsstilsvalet 

Lindsay, A.C., Sussner, 

K.M., Greaney, M.L. & 

Peterson,  K.E. 

 

2011 

USA 

Latina mothers' beliefs 

and practices related to 

weight status, feeding, 

and the development of 

child overweight 

Undersöka mammors 

uppfattningar om 

sambandet mellan kost 

och vikt. Ta reda på hur 

det påverkar barns 

utveckling av fetma i 

förskoleåldern 

Mödrar oroande sig för 

sina barns vikt, och 

förstod sambandet 

mellan kost och vikt 

Murtagh, J., Dixey, R. 

& Rudolf, M. 

 

2006 

England 

A qualitative 

investigation into the 

levers and barriers to 

weight loss in children: 

opinions of obese 

children 

Identifiera psykiska och 

fysiska hinder för 

viktminskning som 

upplevs av överviktiga 

barn 

Förnedring och 

utanförskap är de 

främsta orsakerna till 

att barn vill gå ner i vikt 
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Müllersdorf, M., 

Zuccato, LM., 

Nimborg, J. & 

Eriksson,  H. 

 

2010 

Sverige 

Maintaining 

professional confidence 

-- monitoring work with 

obese schoolchildren 

with support of an 

action plan 

Beskriva hur 

skolsköterskor uppfattar 

sin profession med 

överviktiga barn, med 

hjälp av en 

handlingsplan 

Skolsköterskors 

erfarenheter och 

uppfattningar om 

arbetet med överviktiga 

barn. Skolsköterskans 

jobb kan vara allt från 

att vara bollplank till att 

ta hand om ett skadat 

finger, men också vara 

spindeln i nätet vid 

behandling av barns 

övervikt 

Skär, L. & Prellwitz, M. 

 

2008  

Sverige 

Participation in play 

activities: a single-case 

study focusing on a 

child with obesity 

experiences 

Beskriva hur ett barn 

med fetma uppfattas 

som deltagare i olika 

aktiviteter 

Pojkens erfarenheter av 

deltagande i olika 

aktiviteter var en känsla 

av utanförskap 

Stalter, A.M., Chaudry, 

R.V. & Polivka, B.J.  

 

2011 

USA 

 

Regional Differences as 

Barriers to Body Mass 

Index Screening 

Described by Ohio 

School Nurses 

Att identifiera hinder 

och underlättande 

faktorer för BMI-

screening mellan 

skolsköterskor som 

arbetar i förort, 

landsbygd och städer 

Hitta faktorer för att 

underlätta BMI 

screening, beroende på 

vilken region 

sköterskorna arbetade i. 

Svårigheter för att 

utföra screeningen var 

tidsbrist, för hög 

arbetsbelastning, politik 

och brist på sekretess 

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

Jensen, C.D., Pankey, 

S., Davis, A.M. & 

Aylward, B. S. 

 

2011 

USA 

School Nurses’ 

Perceived Barriers to 

Discussing Weight 

With Children and 

Their 

Families: A Qualitative 

Approach 

Bidra till litteraturen 

med ytterligare analys, 

med fokus på 

viktrelaterade 

hälsoproblem för barn 

och deras familjer. 

Samt skolsköterskors 

upplevda hinder att ta 

itu med problemet 

Visar bristande faktorer 

som sjuksköterskor 

upplever vid 

kommunikation med 

överviktiga barn och 

dess familjer 

Walker, O., Strong, M., 

Atchinson, R., 

Saunders, J. & Abbott, 

J. 

 

2007 

England 

A qualitative study of 

primary care clinicians' 

views of treating 

childhood obesity 

Undersöka läkare och 

sjuksköterskors åsikter, 

då det gäller deras roll 

vid behandling av 

barnfetma 

Sjuksköterskor 

upplevde att det var 

deras roll att ta upp 

frågan om barnets vikt, 

men att det i slutändan 

var ett familjeproblem 
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3.1 Barns upplevelser av att leva med övervikt/fetma 

Övervikt/fetma i barndomen är ett stigande folkhälsoproblem där de psykologiska 

konsekvenserna är mer förödande än de fysiska konsekvenserna Dessa barn upplever 

ofta ett psykiskt lidande (Skär 2008, Jacobson 2011). 

 

Högt BMI hos barn ger i många fall en dålig självbild, som i sin tur kan leda till ångest-

och depressionssymtom. Övervikt/fetma i skolåldern kan leda till minskad social 

kompetens till följd av utsatthet, mobbning och isolering. Barn som växer upp i miljöer 

där övervikt/fetma förekommer ses ofta ha beteendestörningar, låg självkänsla och dålig 

kroppsuppfattning (Jacobson 2011).  

 

Murtagh et al. (2006) och Skär et al. (2008) beskriver att överviktiga och feta barn 

upplever förnedring och utanförskap. Det framkommer även att dessa barn är 

motiverade till att komma till rätta med sin vikt för att slippa mobbning och för att 

”passa in”. Mobbningen har gått så långt att offren inte reflekterar över att de blir 

mobbade. Barnen berättar att de hellre går ner i vikt för att smälta in på skolgården, 

istället för att tänka på vad fetman kan ge för följdsjukdomar.  

 

I en studie gjord i Sverige, deltog en 9 årig pojke med övervikt. Syftet med att bara 

inkludera ett barn i studien var för att få en djupare förståelse. Resultatet i studien var 

bland annat pojkens önskan om deltagande i lek, stöd, uppmuntran och att socialt smälta 

in. Vidare berättade pojken att han ofta uteslöts och kände sig utanför. Då pojken blev 

tillfrågad om vem han lekte med, svarade han att han lekte med sin påhittade vän 

”Kaspari”, som fick pojken att känna sig trygg. Pojken berättade att han ofta lekte med 

en vuxen person efter skolan, det vill säga hans mamma (Skär 2008). 

 

Det är en sak att själv se sig som överviktig/fet, men barn upplever det som mycket 

värre när någon påpekar problemet. Barn med övervikt/fetma lider ofta på grund av att 

de känner sig avvikande från normen, de upplever att människor har ett negativt synsätt 

gemtemot dem (Lindsay 2011). Skär et al. (2008) understryker att överviktiga och feta 

barn mobbas och hålls utanför gemenskapen. 
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3.2 Allmänsjuksköterskans bemötande av barn med övervikt/fetma 

Övervikt/fetma hos barn har ökat under de senaste 30 åren. Kunskap kring detta saknas i 

utbildningen och både sjuksköterskor och föräldrar uttrycker en ovana att diskutera BMI 

med barn (Flower 2007). Det framgår i en studie av Steele et al. (2011) att en 

allmänsjuksköterska med egna viktproblem tänker ”I personally get the feeling that the 

parents are thinking, how can you be talking about this, you´re fat yourself”. Dessa 

sjuksköterskor är ofta ovilliga att diskutera viktproblem med barn som lider av 

övervikt/fetma och dess familjer. 

 

Svårigheter med att hjälpa överviktiga och feta barn uppkommer enligt Steele et al. 

(2011) om föräldrarna inte ser något problem med vikten, eller om barnen har 

komplicerade familjeförhållanden. Exempel på detta kan vara begränsad tid från 

föräldrarnas sida att föregå som goda förebilder, då det gäller barnens mat- och 

aktivitetsvanor, samt bristande kunskap. Ohälsosam kosthållning och kulturkrockar gör 

det svårt för sjuksköterskorna att agera för att hjälpa överviktiga och feta barn. 

Sjuksköterskorna i studien oroar sig för att föräldrarna kommer att känna sig personligt 

attackerade, om deras barn pekas ut. Det framkommer att sjuksköterskan upplever ett 

krav på sig att veta hur man ska gå till väga med viktproblemen. Stressiga 

arbetsförhållanden och tidsbrist tros vara orsaken till att allmänsjuksköterskan ser 

svårigheter med att hjälpa överviktiga/feta barn (Steele 2011).   

 

Allmänsjuksköterskan bör vara den första i ledet att förespråka vikten av god 

kosthållning och fysisk aktivitet, menar Müllersdorf et al. (2010). De känner dock att de 

inte kan bära hela ansvaret till en förändrad livsstil. Sjuksköterskorna anser att barnen 

behöver mycket stöd i att bearbeta sina skuld- och skamkänslor kring problemet. För att 

hjälpa barnen med övervikt/fetma, är det viktigt med balans mellan stöd och krav. 

Professionellt bemötande och god attityd kräver att sjukskötskan har adekvat 

information att delge barn och föräldrar. Tillvägagångssättet som informationen ges på 

kräver försiktighet och noggrannhet, för att inte påverka barnets självkänsla 

(Müllersdorf 2010). 

 

Müllersdorf et al. (2010) och Jacobson et al. (2011) presenterar att sjuksköterskor bör 

lägga stor vikt på att förmedla hälsoproblemets framtida allvarliga konsekvenser till 

barnen och föräldrarna. En ytterligare aspekt är att noggrant påpeka att samtalet inte 

handlar om barnets utseende, utan betydelsen mellan matintag och motion. God attityd 

och professionellt bemötande där sjuksköterskan ger beröm är viktigt. 
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En strategi för att hantera detta är att tala övergripande om fördelarna med att eftersträva 

en hälsosam livsstil, utan att specifikt benämna övervikt/fetma (Müllersdorf 2010). Som 

tidigare nämnts har skolan ett stort ansvar att fånga upp barn som är i riskgruppen för att 

utveckla övervikt/fetma. Ett tillvägagångssätt är till exempel BMI-screening, där man 

noggrant mäter och följer barnets BMI (Stalter 2011). Sjuksköterskor och all övrig 

vårdpersonal befinner sig i en idealisk situation att vidta åtgärder med överviktiga och 

feta barn. Det är viktigt att i ett tidigt skede ge föräldrar information om kost och barns 

behov av fysisk aktivitet (Jacobson 2011).   

 

Självkänslan har en central plats hos överviktiga och feta barn/ungdomar. Det är viktigt 

att sjuksköterskan fokuserar på positiva förändringar i ät- och aktivitetsbeteendet och 

därmed håller en god attityd. Genom att fokusera på de positiva förändringarna, 

förstärks också självkänslan för dessa patienter. Då psykiska besvär ofta är en följd av 

övervikt/fetma är det ändå viktigt att i första hand remittera dessa patienter till en 

primärvårdssköterska, istället för en psykolog. Genom att arbeta enligt detta 

tillvägagångssätt upplevs det oftast som mindre stigmatiserande av patienterna, om 

sjuksköterskan fokuserar på människan istället för på sjukdomen (Epstein 2010). 

 

Många vet inte vad BMI står för och det är därför viktigt att sjukvården förklarar detta. 

Barn som behandlas för övervikt/fetma möter bland annat sjuksköterskor, läkare, 

dietister och psykologer. Sjuksköterskan har omvårdnadsansvaret och bör ge 

övergripande information om BMI och dess innebörd. Ordet BMI kan med fördel 

användas istället för att benämna övervikt/fetma, detta för att avdramatisera samtalet 

(Flower 2007). 

 

Sjuksköterskor upplever att det är deras ansvar att ta upp problemet övervikt/fetma, men 

poängterar att det i slutändan är ett familjeproblem. Hinder då barnfetma ska lokaliseras 

ses vara tidspress, brist på utbildning och resursbrist. Vidare nämner Walker et al. 

(2007) att många föräldrar tenderar att inte acceptera barnets vikt som ett problem. 
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3.3 Kvalitén på studierna  

För att få en bild av studiernas kvalitet, granskades de metodologiska aspekterna 

urval/bortfall och undersökningsgrupp, se tabell 4. Till litteraturstudien har tio 

vetenskapliga artiklar använts, åtta kvalitativa och två kvantitativa. Fem gjorda i USA, 

två i Sverige, två i England och en i Frankrike. Antalet deltagande i de kvalitativa 

studierna varierade mellan 1-43 stycken, i de kvantitativa var antalet deltagande från 17-

39 stycken. 

 

Epstein et al. (2010) har genomfört en kvantitativ studie i Frankrike. Genom ett 

bekvämlighetsurval valdes 39 deltagare ut, 18 flickor, 21 pojkar. Eventuellt 

deltagarbortfall framkommer ej. Deltagarna i studien fick svara på frågeformulär med 

slutna svar, med möjlighet till korta kommentarer. Flower et al. (2007) studie är en 

kvalitativ studie som genomfördes med bandinspelade gruppintervjuer. Studien gjordes 

i USA, där 38 personer deltog, genom bekvämlighetsurval, bortfall framkommer ej.  

 

Jacobson et al. (2011) är en kvantitativ, beskrivande korrelationsstudie, där 36 personer 

tillfrågades, varav 17 personer deltog (svarfrekvens 47 %). Deltagarna valdes utifrån ett 

bekvämlighetsurval. Studien genomfördes i USA, där deltagarna fick svara på frågor 

utifrån skalor, däribland likertskalan. Påståenden gavs, varpå ett kryss sattes där man 

ansåg att det passade in. Författarna förklarar att det låga antalet deltagare gör att 

studiens resultat inte kan jämföras med andra studier inom området. Lindsay et al. 

(2011) genomförde en kvalitativ studie i USA, där 31 kvinnor deltog. 20 av dessa deltog 

även i djupintervjuer, de övriga nio som inte deltog i intervjuerna uppfyllde ej 

inklusionskriterierna. Slumpmässigt deltagarurval. Murtagh et al. (2011) genomförde 

sin studie i England. I studien deltog 20 stycken slumpmässigt utvalda överviktiga barn. 

Samtliga 20 barn deltog i intervjuerna, endast 17 medverkade i diskussionsgrupperna, 

övriga tre fick förhinder. Studien är kvalitativ och intervjun genomfördes med öppna 

frågor. Barnen som deltog i studien hade sedan en tid tillbaka påbörjat ett 

viktminskningsprogram, vilket gör det är svårt att jämföra studien med andra.  

 

Müllersdorf et al. (2010) genomförde en kvalitativ studie där sex stycken skolsköterskor 

deltog i djupintervjuer. Deltagarna kontaktades personligen och uppmanades att deltaga 

i studien, författarna har använt ett strategiskt urval. Studien är gjord i Sverige. Tidigare 

forskning har visat att barns självkänsla förbättras i samband med viktnedgång, dock har 

visats i denna studie att barns självkänsla sänks om för mycket fokus läggs på 

viktminskning och utseende. Skär et al. (2008) är en kvalitativ fallstudie, där en 9 årig 

överviktig pojke deltog. Studien genomfördes med intervjuer med pojken, hans mamma 
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och hans lärare. Även denna studie är gjord i Sverige. Pojken till studien valdes med 

hjälp av en dietist på en vårdcentral, där även ett godkännande gavs från chefen. Styrkan 

i studien är enligt författarna att en djupare kunskap ges när man enbart har ett barn 

med. Deltagaren får då beskriva sina egna aspekter till hur det är att som överviktig 

deltaga i lek.  

 

Stalter et al. (2011) studie är gjord i USA. Designen är deskriptiv intervjustudie, där 43 

skolsköterskor deltog (12 %) av 352 tillfrågade. Deltagarna valdes genom ett 

bekvämlighetsurval. Intervjuer och frågeformulär användes. Steele et al. (2011) har 

genomfört en kvalitativ studie, där 22 stycken sjuksköterskor deltog (22 %), av cirka 

100 stycken tillfrågade. Slumpmässigt deltagarurval. Studien är gjord i USA med hjälp 

av frågeformulär med öppna frågor, utifrån befintliga rekommendationer. Styrkan i 

studien är att resultatet överensstämmer med tidigare slutsatser då det gäller pediatrisk 

fetma. Dock framkom nya hinder i denna studie, såsom brist på motivation bland barnen 

och svårigheter att etablera relationer med barn. Walker et al. (2007) genomförde en 

kvalitativ, semistrukturerad studie med 18 deltagare, bortfall framkommer ej. 

Deltagarna valdes genom bekvämlighetsurval. Studien gjordes utifrån bandinspelade 

intervjuer, deltagarna var läkare och sjuksköterskor.  

 

I samtliga artiklar var undersökningsgruppen beskriven, samt relevant för studiens syfte 

och frågeställning. I fyra studier användes ett bekvämlighetsurval. I lika många studier 

användes ett slumpmässigt urval (fyra studier) och i två studier ett strategiskt urval.  

Redovisning av bortfall gjordes i fem av tio artiklar (Jacobson 2011, Steele 2011, Stalter 

2011, Lindsay 2011, Murtagh 2011). I tre av studierna beskrevs inget bortfall alls 

(Epstein 2010, Walker 2007, Flower 2007).  
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Tabell 4. Översikt av artiklars urval/bortfall och undersökningsgrupp 

 
Författare, publ.år, land Urval/bortfall/undersökningsgrupp 

Epstein, S., Geniteau, E., 

Christin,  P., Hermouet, P., 

Mok, E., Fournier, J. & 

Hankard, R. 

 

2010 

Frankrike 

39 ungdomar valdes genom 

bekvämlighetsurval och deltog i 

studien. Eventuellt bortfall 

framkommer ej 

Flower, K.B., Perrin, E.M., 

Viadro, C.I. &  Ammerman, 

A.S. 

 

2007 

USA 

38 vårdgivare deltog i studien genom 

bekvämlighetsurval. Eventuellt 

bortfall framkommer ej 

Jacobson, D. & Melnyk, B.M.  

 

2011 

USA 

 

36 överviktiga barn och deras 

föräldrar som uppfyllde kriterierna. 

17 stycken fullföljde studien, 47 %. 

Ett bekvämlighetsurval användes 

Lindsay, A.C., Sussner, K.M., 

Greaney, M.L. & Peterson,  

K.E. 

 

2011 

USA 

31 kvinnor deltog I fokusgrupper. 20 

av dessa deltog även i 

djupintervjuerna (9 var ej berättigade 

att delta i intervjuerna). 

Fokusgrupperna och 65 % i 

intervjuerna. Slumpmässigt 

deltagarurval 

Murtagh, J., Dixey, R. & 

Rudolf, M. 

 

2006 

England 

20 barn deltog i intervjuerna (100 %) 

och 17 av 20 deltog även i 

diskussionsgrupperna (85 %). 

Bortfallet på 3 personer berodde på 

förhinder att närvara. Slumpmässigt 

deltagarurval 

Müllersdorf, M., Zuccato, 

LM., Nimborg, J. & Eriksson,  

H. 

 

2010 

Sverige 

6 skolsköterskor deltog i studien. 

Dessa kontaktades och uppmanades 

att deltaga, strategiskt urval 

Skär, L. & Prellwitz, M. 

 

2008  

Sverige 

Strategiskt urval, ett barn med 

övervikt deltog. Barnets mamma och 

lärare medverkade i vissa delar i 

studien 

Stalter, A.M., Chaudry, R.V. 

& Polivka, B.J.  

 

2011 

USA 

 

352 skolsköterskor tillfrågades, 43 

stycken deltog i studien, ca 12 %. 

Deltagarna valdes med ett 

bekvämlighetsurval 

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

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

Davis, A.M. & Aylward, B. S. 

 

2011 

USA 

22 sjuksköterskor deltog i studien, 

varav ca 100 tillfrågade. 

Slumpmässigt deltagarurval 

Walker, O., Strong, M., 18 vårdgivare deltog i studien. 
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Atchinson,  R., Saunders, J. & 

Abbott, J. 

 

2007 

England 

Bekvämlighetsurval. Eventuellt 

bortfall framkommer ej 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Övervikt/fetma hos barn är ett växande problem, behandling bör sättas in så tidigt som 

möjligt. Kunskap saknas i vården, då problemet ökat under de senaste 30 åren, 

utbildningen kring problemet är också bristande. Barn med övervikt/fetma lider ofta och 

känner sig annorlunda och utanför, mobbning är ett stort problem. Barnen vill i många 

fall gå ner i vikt enbart för att slippa mobbningen. Följderna av detta är att barn med 

övervikt/fetma ofta är deprimerade och har ångest. Vårdpersonalen känner att problemet 

många gånger är för stort för att de ska kunna bära hela ansvaret. Familjen är grunden 

för att kunna behandla övervikt/fetma, likaså skolan bär ett stort ansvar, eftersom barnen 

spenderar mycket tid där. Vårdpersonal upplever svårigheter att prata om problemet, 

man är rädd att föräldrarna ska uppfatta det hela som kritik gentemot deras barn. 

Professionellt bemötande och god attityd är mycket viktigt vid behandling av dessa 

patienter. BMI är en benämning som bör definieras för föräldrarna och barnen, då 

många inte känner till dess innebörd. Det anses vara bättre att förklara problemet utifrån 

benämningen BMI istället för övervikt/fetma, då samtalet blir mindre laddat. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att barn med övervikt/fetma får mer psykiska än fysiska problem (Skär 

2008, Jacobson 2011).  Jacobson et al. (2011) presenterade att barn med övervikt/fetma 

känner sig deprimerade och har ångest. Epstein et al. (2010) kom i sin studie fram till 

att överviktiga/feta barn besväras i högre grad av mardrömmar än normalviktiga.  

 

Murtagh et al. (2006) kom med sin studie fram till att förnedring och utanförskap är de 

främsta orsakerna till att barn vill gå ner i vikt. I artikeln beskrevs även att barn vill gå 

ner i vikt för att ”passa in”, inte för att minska risken för följdsjukdomar. Dock 

påpekade Müllersdorf et al. (2010) och Jacobson et al. (2011) i sina studier att stor vikt 

ska läggas på information kring de följdsjukdomar som övervikt/fetma kan ge. Lindsay 

et al. (2011) redogjorde i sin studie att barn med övervikt/fetma tycker att det är mycket 

värre när andra påpekar problemet, än att de själva känner till situationen. I studien 

poängterades att barnen känner sig avvikande från de normer som finns i samhället och 

att människor har ett negativt synsätt gentemot dem. 
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Steele et al. (2011) tog i sin studie upp ett flertal faktorer som bidragande orsaker till att 

sjuksköterskorna tycker att det är svårt att hjälpa barn med övervikt/fetma. Några av 

faktorerna är upplevd bristande kunskap inom området. Sjuksköterskorna i studien 

beskrev sig ha en känsla av att de ska kunna allt om övervikt/fetma i sin yrkesroll, men 

att de i verkligenheten fattas både kunskap och tid. Müllersdorf et al. (2010) förklarade 

att allmänsjuksköterskans roll bör vara det första i ledet att ge information om god 

kosthållning, samt vikten av fysisk aktivitet. Artikeln beskrev även att barn behöver 

mycket stöd för att bearbeta sina skam- och skuldkänslor. Sjuksköterskan ska ge 

information på ett professionellt sätt, som inte påverkar barns självkänsla. 

 

Resultatet visade på bristande information om vad BMI står för. Det är viktigt att 

informationen blir tydlig, för att undvika missförstånd. Forskning visar att 

användningen av ordet BMI gör samtalet mindre laddat, än att använda orden övervikt 

och fetma (Flower 2007). Walker et al. (2007) och Steele et al. (2011) beskriver i sina 

studier att en bra relation mellan sjuksköterska och barn/föräldrar är en förutsättning för 

ett bra samarbete. Missuppfattningar i relationen kan leda till förödande konsekvenser, 

då föräldrarna kan tappa förtroendet till vården, vilket kan leda till sämre behandling av 

barnets vikt.  

 

Barn som lever med övervikt/fetma har en förändrad och negativ självbild. Nästan 

hälften av barnen som deltog i studien hade även en förändrad självkänsla. 

Sjuksköterskan bör i sin yrkesroll hitta en metod som stärker barnens självkänsla och 

minskar deras känslor av stigmatisering (Epstein 2010). Jacobson et al. (2011) redogör i 

studien att sjuksköterskor befinner sig i en idealisk position för att hjälpa barn med 

övervikt och fetma. Samtidigt poängteras att det är svårt att ta upp problemet, då ofta 

hela familjen lider av viktproblem. Wikberg et al. (2008) beskriver att Katie Erikssons 

omvårdnadsteori är baserad på ”caring”, vilket ses vara kärnan i vårdvetenskap. 

”Caring” är det uppbyggda gemenskapen mellan patient och sjuksköterska.  

 

Wikberg et al. (2008) beskriver att sjuksköterskan ska involvera patienten och dess 

familj, för att uppnå gott resultat. Steele et al. (2011) menar att komplicerade 

familjeförhållanden där föräldrar inte är delaktiga i barns viktnedgång påverkas av 

tidsbrist och okunskap, vilket leder till utebliven behandling.    

  



19 
 

4.3 Kvalitetsdiskussion 

Epstein et al. (2010) förklarade i sin studie att observerade data borde tas med 

försiktighet, då antalet deltagande var lågt, endast 39 stycken barn deltog. Eventuellt 

deltagarbortfall framkommer ej. Tillförlitligheten höjs ändå med tanke på att resultatet 

är likvärdigt med större studier inom området. Flower et al. (2007) hade 38 deltagare i 

sin studie (bortfall framkommer ej). Forskare och två barnläkare, som inte deltog i 

studien har granskat tillvägagångssättet och dess innehåll för att öka tillförlitligheten. 

Jacobson et al. (2011) ansåg att en svaghet i studien var att antalet deltagande enbart var 

17 av 36 stycken tillfrågade. Resultatet kan därför inte generaliseras i en större 

population, gällande övervikt/fetma.  

 

Lindsay et al. (2011) inkluderade 31 kvinnor i studien, varav 20 av dessa även deltog i 

djupintervjuerna. Övriga nio som inte deltog i intervjuerna uppfyllde ej 

inklusionskriterierna. Resultatet överensstämmer med tidigare forskning inom området. 

En oberoende konsult med erfarenhet inom kvalitativ forskning transkriberade och 

översatte resultaten. Murtagh et al. (2006) inkluderade 20 stycken slumpmässigt utvalda 

överviktiga barn, 17 av dessa deltog även i diskussionsgrupperna. Resultatet i studien 

bör tas med försiktighet, då de deltagande barnen redan påbörjat behandling. I liknande 

studier har behandling ej påbörjats vid studiens start, detta gör att resultatet inte kan 

jämföras med andra resultat.  

 

Müllersdorf et al. (2010) inkluderade sex skolsköterskor genom strategiskt urval. En 

observatör satt med under intervjuerna för öka tillförlitligheten i studien. Skär et al. 

(2008) hade som syfte att rikta in sig på ett enskilt fall och använde sig av ett strategiskt 

urval. Dock blir det svårt att jämföra studiens resultat med liknande studier. Det går inte 

att överföra resultatet till en större population. Stalter et al. (2011) valde sina deltagare 

till studien genom ett bekvämlighetsurval, dock deltog endast 12 % av de tillfrågade, 

vilket ger låg svarsfrekvens. Att författarna valde att genomföra studien trots det låga 

deltagarantalet ses inte som en nackdel, då resultatet går att jämföra med liknande 

studier med större population. Steele et al. (2011) tillfrågade cirka 100 stycken 

sjuksköterskor, varefter endast 22 stycken deltog. Resultatet i studien överensstämmer 

med tidigare resultat av liknande studier. Dock framkom i studien en rad hinder vid 

viktminskning som inte framkommit vid tidigare forskning. Walker et al. (2007) 

genomförde sin studie med 18 stycken vårdgivare, bortfall framkommer ej. Problem 

med barnfetma ökar och mer forskning behövs för att ta itu med problemet. Studiens 

resultat är i linje med resultat från tidigare, liknande studier.   
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4.4 Metoddiskussion 

Designen är en beskrivande litteraturstudie, denna metod är relevant för att svara på 

frågeställningarna och syftet. För att få en uppfattning kring befintlig forskning inom 

området, gjordes en bred sökning i databaserna Cinahl och Pubmed (Medline). Efter 

genomgång av materialet framkom att mycket forskning fanns inom det valda området. 

För att begränsa sökningen och få fram ny forskning gjordes begränsningar i sökningen 

till år 2006-2012. En litteraturstudie kändes ändamålsenlig för att genomföra studien. 

 

Granskning av abstrakt visade att det fanns färre empiriska studier än vad som tidigare 

framkommit. Artiklarna som var tillgängliga kostnadsfritt och i fulltext användes, vilket 

kan ha gjort att relevanta artiklar valts bort. Detta kan ses som en svaghet i studien 

eftersom relevanta artiklar med stor sannorlikhet uteslöts. Åldrarna på barnen i studierna 

begränsades till 0-15 år. Studier från hela världen användes, då övervikt och fetma är ett 

globalt problem.  

 

Av 141 granskade artiklar valdes tio stycken ut till resultatet. Dessa stämde in på 

inklusionskriterierna. Övriga artiklar valdes bort på grund av icke empiriska studier 

samt att de inte stämde in på urvalskriterierna. Både kvalitativa och kvantitativa studier 

valdes. Manuell sökning i vald litteraturs referenslistor genomfördes och tre artiklar 

valdes på det sättet, då de uppfyllde kriterierna.  

 

Litteraturstudien utfördes tillsammans av båda författarna under dagliga träffar.  

Artikelgranskning genomfördes tillsammans, och diskussioner kring arbetets innehåll 

har gjorts under hela arbetsprocessen. Att bearbeta studien tillsammans och föra 

diskussioner kring eventuella oklarheter sågs som en styrka vid genomförandet. 

Utformningen av en litteraturstudie där både kvalitativa och kvantitativa artiklar har 

använts, är en styrka för studien. Detta eftersom både djupa undersökningar på ett fåtal 

intervjuade och större undersökningsgrupper med övergripande undersökningar, 

tillsammans bildar ett intressant resultat.   

 

4.5 Allmän diskussion 

Författarna till föreliggande litteraturstudie har sett att allmänsjuksköterskan behöver 

mer kunskap kring hur man på ett professionellt sätt bemöter barn med övervikt och 

fetma. Dock skulle hela samhället dra nytta av mer kunskap inom området, eftersom 

stigmatisering och mobbning är vanligt förekommande. Problemet har ökat kraftigt de 

senaste 30 åren, och tros fortsätta öka. Den kliniska nyttan av ytterligare forskning 
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kommer öka i takt med att övervikt/fetma ökar. Det fordras att hela familjen är 

involverad i behandlingen, då en livsstilsförändring krävs. 

 

Vid diskussion kring ämnet, faller det sig naturligt att tänka på Katie Erikssons teori om 

omsorg och dess innebörd. Eriksson understryker i teorin att omsorg varken är en form 

av beteende, en känsla eller ett tillstånd att vara. Omsorg är ett sätt att leva, att enbart 

vara närvarande räcker inte, utan det handlar om hur man följer det hela (Wikberg 

2008). Eriksson (2010) anser att relationen mellan patient och sjuksköterska är kärnan 

för bra vård, det krävs även bra kommunikation och bra omsorg. Omsorg lindrar lidande 

och leder till bättre hälsa och välbefinnande. 

 

Övervikt och fetma ska behandlas tidigt för att risken till följdsjukdomar ska minimeras. 

Det är viktigt att sjuksköterskor fångar upp och bemöter patienterna på ett professionellt 

sätt (Steele 2011). Durand et al. (2007) menar att övervikt hos föräldrar fördubblar 

risken för att deras barn också kommer att utveckla övervikt. Föräldrars inställning och 

förhållande till övervikt/fetma är avgörande för om barnen blir feta även i vuxen ålder 

(Durand 2007). 

 

Befintlig litteratur har granskats om stigmatisering av överviktiga och feta, där störst 

uppmärksamhet lades på könsskillnader. Vid granskningen studerades 17 studier, där 

resultaten stämde väl överrens med varandra, resultatet visade att överviktiga flickor 

upplever högre grad av stigmatisering, än pojkar med övervikt. Flickorna blev i större 

utsträckning mobbade för sin vikt, både fysiskt och verbalt. Stigmatiseringen i sig sker 

dock hos båda könen, men ses vara vanligare hos flickor än hos pojkar. Vid 

granskningen fann man även att flickor stigmatiserades av både kamrater och 

familjemedlemmar, pojkar däremot stigmatiserades endast av kamrater (Tang-Péronard, 

2008). 

 

Ett behov finns av ytterligare forskning som inriktas på att utvärdera könsskillnader i 

stigmatiseringen av barn och ungdomar som lever med övervikt/fetma. Tang-Péronard 

et al. (2008) anser även att fler studier behöver genomföras som syftar på att förebygga 

stigmatiseringen. Skouteris et al. (2011) presenterar i en studie föräldrarnas ansvar till 

att ändra på de riskfaktorer som kan öka risken för övervikt/fetma hos barn. Detta 

handlar om att främja hälsosam kost och öka den fysiska aktiviteten. Vid genomförande 

av studien framkom att forskning saknas inom området. 
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4.6 Slutsats 

Studien visade att barn som lever med övervikt/fetma upplever utanförskap, 

stigmatisering och har dålig självkänsla. Mobbning av dessa barn är vanligt och de vill 

genomgå viktminskning för att slippa överviktens och fetmans negativa konsekvenser. 

Barnen drabbas ofta av psykiska besvär, däribland ångest och depression. 

Sjuksköterskan har ett betydande ansvar att fånga upp och deltaga vid behandling av 

övervikt/fetma. Allmänsjuksköterskans bemötande av dessa patienter spelar en viktig 

roll, även relationen till föräldrarna är viktig, för att motivera behandling. Bristande 

kunskap och tidsbrist är de främsta orsakerna till att vården uteblir vid behandling av 

övervikt/fetma.  
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