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Sammanfattning  

Syfte: Att beskriva föräldrars upplevelser av att ha ett barn med övervikt samt beskriva 

upplevda hinder och strategier för att hjälpa dem till en sundare livsstil. Syftet var även att 

granska artiklarnas kvalité gällande datainsamlingsmetod. Metod: Studien var en beskrivande 

litteraturstudie. Femton vetenskapliga artiklar inkluderades utifrån syftet som sedan 

granskades och sammanställdes. Resultat: Föräldrarna upplevde stor oro över sitt barns 

övervikt och välmående. Flera föräldrar kände svårigheter över att prata om övervikten med 

sitt barn. Den största oron som uppstod hos föräldrarna berodde på barnets psykiska ohälsa. 

De föräldrar som kontaktade skolan eller vården för att få hjälp med sitt barns övervikt 

upplevde att de inte blev tagna på allvar och att de blev skuldbelagda för barnets övervikt. 

Dock framkom även positiva upplevelser då barnet fått både psykiskt och fysiskt stöd samt 

individanpassade råd. Föräldrarna upplevde hinder som ekonomi, tidsbrist, bristande intresse 

för fysisk aktivitet samt okunskap gällande sunda levnadsvanor. Slutsats: Att vara förälder till 

ett överviktigt barn skapade ofta känslor av oro och skuld hos föräldrarna, de upplevde även 

svårigheter med att stödja barnet till sunda levnadsvanor. Därför var föräldrarna ofta i behov 

av stöd men även undervisning, individanpassad rådgivning och hjälp med att uppnå en 

sundare livsstil för barnet.   

 

Nyckelord: Föräldrar, Övervikt, Sund livsstil, Upplevelse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



   
 

Abstract 

Purpose: To describe parents' experiences of having an overweight child, as well as to 

describe the experienced obstacles faced and strategies used to achieve a healthier life style. 

The purpose is also to examine the quality of the examined articles' in regards to their data 

gathering methods. Method: This was a descriptive literature study. Fifteen academic articles 

were chosen based on the study's purpose and then reviewed and compiled. Findings: The 

parents experienced strong concern for their overweight children's health. Several parents felt 

it difficult to talk with their children about weight. The largest concerns amongst parents were 

related to their child's mental health. The parents that contacted the school or health care 

practitioners in order to ask for help regarding their child’s weight issues felt that they were 

not taken seriously and felt blamed for their child's weight issues. However, there were also 

positive experiences in which the child received individualized physical and mental support. 

The parents experienced obstacles such as; financial issues, lack of time, lack of interest in 

physical activities, and a lack of knowledge in regards to a healthy life style. Conclusion: 

Parents of overweight children often experienced concern and guilt. They found it difficult to 

support their child in living healthy. Because of this, the parents were often in need of support 

as well as education, individualized counseling and help to encourage a healthier life style for 

their child. 
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Introduktion 

Övervikt hos barn 

Övervikt bland barn blir allt vanligare i stora delar av världen (Hardy et al. 2004, 

Kristoffersen et al. 2006) och är ett av samhällets största hälsoproblem (Magnusson 2013, 

Regeringens proposition 2007/08:110). I dag är ca 15-20 % av alla barn i Sverige överviktiga 

och andelen överviktiga barn har fördubblats de senaste 20 åren (Socialstyrelsen 2009). En 

jämförelse visar att antalet överviktiga barn i åldrarna sex till elva år, konstant låg på ca 4 % 

mellan åren 1963 till 1974. Under samma år låg ungdomar i åldern tolv till 19 år på ca 5,5 %. 

Dessa siffror har, i båda grupperna, stigit och uppnått den högsta nivån på 15 % fram till år 

2000. Övervikt mäts ofta i body mass index (BMI) genom att dela kroppsvikten med längden 

i kvadrat (Hardy et al. 2004). En tioåring klassas som överviktig med BMI på 19,8 och en 18 

åring med BMI på 25 (Lindeberg 2006).  

 

Övervikt beror på bl.a. ärftlighet, felaktig kost, inaktivitet och psykisk ohälsa (Ericson & 

Ericson 2012, Edberg & Wijk 2009). Övervikt påverkas även mycket av boendesituation, 

ekonomi samt sömnbrist och att tillhöra en låg socioekonomisk klass medför en ökad risk för 

barnen att drabbas av övervikt (Kristoffersen et al. 2006, Reilly 2005). Ökad risk för övervikt 

syns även hos barn i familjer som minst en gång per vecka äter snabbmat eller annan köpmat 

(Fulkerson et al. 2011) samt hos barn som tillbringar mycket tid framför tv och dator (Liou et 

al. 2010). Att förebygga övervikt gynnar inte bara individen utan även samhällets ekonomiska 

tillväxt (Magnusson 2013). Indirekta kostnader för övervikt innebär förlorad produktivitet och 

ökad frånvaro från arbetet p.g.a. ohälsa och för tidig död. Dessa samhällskostnader beräknas 

uppgå till det dubbla i jämförelse med en normalviktig person (World Health Organization 

(WHO) 2007). 

 

Riskfaktorer vid övervikt 

Det finns ett tydligt samband mellan övervikt och livslängd mer övervikt innebär kortare 

livstid (Ericson & Ericson 2012). Att vara överviktig under barndomen leder ofta till övervikt 

i vuxen ålder och därmed ökad risk för följdsjukdomar (WHO 2007, Hallström & Lindberg 

2009, Kristoffersen et al. 2006). Dessa följdsjukdomar är bl.a. typ 2-diabetes Mellitus och 

hjärt- och kärlsjukdomar (WHO 2007, Ericson & Ericson 2012, Kristoffersen et al. 2006). 

Typ 2-diabetes Mellitus är den typ av diabetes som ökar mest i hela världen (Ericson & 

Ericson 2012). Under de senaste 15 åren har sjukdomen fördubblats bland amerikanska 
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ungdomar i åldrarna 12-19 år (Tanda & Salsberry 2012) och detta syns även i Europa där 

tillståndet ökat allt mer i tonåren (WHO 2007). Sämre levnadsvanor och ökad vikt 

representerar starka faktorer som sannolikt bidrar till förändringen (Hardy et al. 2004). Hjärt- 

och kärlsjukdomar orsakar ca 50 000 dödsfall/år och är däremd en av de största dödsorsakerna 

i Sverige (Pellmer & Wramner 2007). Överviktiga barn löper ökad risk att drabbas av hjärt- 

och kärlsjukdomar senare i livet. Högt blodtryck, höga blodfetter, förhöjt blodsocker och ökad 

insulinresistens kan ses hos överviktiga barn redan i småbarnsstadiet (Friedeman et al. 2012). 

Övriga risker med övervikt är bl.a. ledsjukdomar, andningssvikt, gikt, förhöjda levervärden 

och gallsten. Övervikt ökar även risken för olika typer av cancer och fysisk inaktivitet medför 

stor risk att drabbas av tjocktarmscancer (Ericson & Ericson 2012). 

 

Psykisk ohälsa hos överviktiga barn 

Ett välkänt faktum i västvärlden är att smala och attraktiva människor värderas högt medan 

överviktiga personer nedvärderas. Denna negativa uppfattning om övervikt innebär att 

personer med övervikt ofta diskrimineras i skolan, på arbetsplatsen, i sociala relationer och i 

sjukvården (Hills et al. 2007). Övervikt anses vara huvudorsaken till varför barn blir mobbade 

i skolan (Puhl et al. 2011) och majoriteten av överviktiga barn har någon gång utsatts för 

mobbing (Puhl et al. 2011, Murtagh et al. 2006, Garmy & Sivberg 2007). Överviktiga barn 

har också större risk att drabbas av depression i jämförelse med normalviktiga barn och 

upplever ofta känslor av skam (Sjöberg et al. 2005). De största anledningarna till varför 

överviktiga barn vill gå ner i vikt är den ständiga förnedringen och utanförskapet som över-

vikten bidrar till (Murtagh et al. 2006). De begränsningar som övervikten leder till blir en del 

av dessa barns identitet. De överviktiga barnen får vara med vid sociala sammanhang men 

väljer ofta att stå på sidan om eller helt avstå för att undvika att t.ex. bli vald sist i lag-

indelningen eller aldrig få dansa med någon på discot (Janson & Danielsson 2003). Övervikt 

leder ofta till psykisk ohälsa vilket försvårar viktnedgången och ökar barnets behov av stöd 

och hjälp. Då dessa tillstånd har ett samband kan det ibland vara svårt att avgöra om barnet 

mår psykiskt dåligt p.g.a. övervikten eller om barnets övervikt orsakas av den psykiska 

ohälsan (Janson & Danielsson 2003, Rasmussen et al. 2004).  

 

Livsstilsförändring 

Livsstil är ”beteendemönster som valts bland de alternativ som är tillgängliga för 

människorna utifrån deras socioekonomiska förutsättningar och deras förmåga att välja ett 

alternativ framför ett annat” (Kristoffersen et al. 2005 s. 227). En sund livvstil är baserad på 
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hälsosam och balanserad kost, fysisk aktivitet, känslomässigt och andligt välbefinnande samt 

förebyggande av hälsorisker (Fabbro et al. 2011). Målen vid viktminskning bör vara 

realistiska och långsiktiga, personen måste vara medveten om att misslyckanden och 

omstarter är vanliga. För att lyckas behövs ofta en ingående förändring av personens livsstil 

(Ericson & Ericson 2012). För att uppnå en förändring krävs att individen själv är aktiv och 

medveten om vad som måste göras. Ett sätt att arbeta med livsstilsförändringen kan vara att 

fokusera på ramarna som individen befinner sig inom och att öppna upp dessa ramar och göra 

personen medveten om andra möjligheter (Kristoffersen et al. 2005).  

 

Ohälsosamma familjerutiner kan skapa ett oönskat beteende som följer barnet genom 

uppväxten, det kan bl.a. handla om matvanor, sömnbrist och inaktivitet (Tanda & Salsberry 

2012). Livsstilsförändringar hos barn bör alltid ske tillsammans med föräldrarna då det är 

föräldrarna som ansvarar för bl.a. inköp och tillagning av maten. Det är viktigt att hela 

familjen har en realistisk och individanpassad målsättning utifrån deras egna resurser. Det är 

även viktigt att göra barnet delaktigt i förändringen och finna barnets egen motivation till 

viktnedgången. Barn har svårt att förstå framtida risker med övervikt och behöver därför en 

anledning som berör barnet i nuläget, exempelvis att orka lika mycket som kompisen eller att 

kunna bära lika kläder (Hallström & Lindberg 2009).   

 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori 

Enligt Joyce Travelbee (1926 – 1973) är människan unik, ingen är den andra lik och varje 

situation upplevs på olika sätt. Varje människa kommer någon gång i livet känna lidande och 

denna personliga upplevelse måste respekteras. I Travelbees teori är detta en viktig grund i 

omvårdnaden då det handlar om att förstå det tillstånd en annan person befinner sig i här och 

nu (Kristoffersen et al. 2006). Under Travelbees första arbetsår upplevde hon en saknad av 

empati i förhållandet mellan sjuksköterskor och patienter och ett nära förhållande mellan dem 

blev därför grundstenen i hennes teori (Overgaard 2003). Detta skulle uppnås genom att 

bortse från begreppen sjuksköterska och patient och i stället se varandra som två likvärdiga 

individer. Travelbee önskade även att vårdens diagnossystem skulle tas bort då fokus läggs på 

själva diagnosen i stället för på individen och dennes egna upplevelser (Kristoffersen et al. 

2006). Travelbee anser att komunikationen i ett förhållande är viktig då det handlar om att 

skapa en god relation samt förmedla olika känslor och tankar. Genom en god relation till 

sjuksköterskan kan patienten finna en mening i situationen och på så sätt få hjälp med sitt 

lidande. Sjuksköterskan ska bl.a. agera talesman, tolk och mellanhand för patienten och 
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dennes familj. Sjuksköterskan ska veta vilka personer och organisationer på sjukhuset eller i 

kommunen som ska kontaktas för att patienten ska få bästa tänkbara hjälp så fort som möjligt 

(Travelbee 2010). Enligt Travelbee är familjen och den bakomliggande kulturen två viktiga 

delar i individens upplevelse, dock ska det största fokuset läggas på den enskilda individen 

(Kristoffersen et al. 2006). Den professionella sjuksköterskan ska hjälpa individen, familjen 

eller samhället att hantera erfarenheter av sjukdom och lidande samt finna mening och hopp. 

Sjuksköterskan ska även förebygga sjukdom, främja hälsa och undervisa patienten om sunda 

levnadsvanor för att uppnå bästa tänkbara sundhetsnivå (Travelbee 2010).  

 

Sjuksköterskans roll  

Sjukvårdpersonal ska arbeta för att förebygga ohälsa och upplysningar om sjukdomsföre-

byggande metoder ska ges vid behov (Socialstyrelsen 2005). I Statens folkhälsoinstituts 

övergripande mål för folkhälsa (2010) presenteras bl.a. vikten av insatser för barns långsiktiga 

hälsa och goda levnadsvanor som kost och motion (Statens folkhälsoinstitut 2010). Då 

övervikt hos barn är mer utbrett än någonsin bör förebyggande arbete ha högsta prioritet 

(Magnusson 2013). Sjuksköterskan är den som har mest kontakt med patienterna och därmed 

möjlighet att uppmärksamma och hjälpa överviktiga personer (Ericson & Ericson 2012). 

Övervikt hos barn framträder vanligen mellan fem och tio års ålder och det är viktigt att 

behandling av övervikten påbörjas i god tid då flera studier visar att resultaten blir bättre. 

Efter puberteten är övervikten mer svårbehandlad (Nowicka & Flodman 2006). En av 

sjuksköterskans uppgifter är att motivera till livsstilsförändringar samt ge stöd och 

undervisning till patienter och närstående (Socialstyrelsen 2005). Vid samtal om kost ska 

sjuksköterskan, på ett professionellt sätt erbjuda individanpassade åtgärder utifrån patientens 

hälsa, ålder och risknivåer. Detta kräver att sjuksköterskan har specifik utbildning och 

kunskap inom ämnet (Magnusson 2013). Behandling av övervikt är komplicerad och ofta 

tålamodskrävande. Sjuksköterskan som behandlar barnets övervikt ska bygga upp en 

långsiktig relation med familjen och på så sätt inge förtroende. Familjen ska känna att 

sjuksköterskan förstår och respekterar deras problem samt att familjen vågar komma tillbaka 

trots eventuella misslyckanden (Hallström & Lindberg 2009).   

 

Sjuksköterskors upplevelser i mötet med föräldrar till överviktiga barn 

De senaste åren har sjuksköterskor märkt en förändring bland barns övervikt. Tidigare var 

endast något enstaka barn överviktigt och ansågs vara annorlunda men idag är den svenska 

befolkningen i allmänhet mer överviktig. Den ökade vikten har enligt sjuksköterskor 
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accepterats av både sjukvårdspersonal och det övriga samhället vilket leder till att det inte 

längre väcks någon större reaktion (Isma et al. 2012). Dock är sjuksköterskorna oroade över 

förekomsten av överviktiga barn (Turner et al. 2009) och de flesta sjuksköterskor är överens 

om att tillståndet är i behov av vård och behandling (Hessler & Siegrist 2012, Story et al. 

2002). Sjuksköterskor upplever ett flertal hinder i sitt arbete med övervikt, bl.a. bristande 

engagemang från föräldrar, omotiverade patienter, brist på resurser samt brist på avsatt tid för 

arbetet (Story et al. 2002, Holt et al. 2011). Sjuksköterskorna upplever även en saknad av 

kunskap och har ingen effektiv behandling att erbjuda (Turner et al. 2009, Holt et al. 2012).  

 

Övervikt är ett känsligt ämne inom vården och sjuksköterskor beskriver svårigheter med att 

samtala om vikten (Edvardsson et al. 2009, Isma et al. 2012, Walker et al. 2007). De 

beskriver även situationen som obekväm men anser att de i sin sjuksköterskeroll har som plikt 

att ta upp ämnet. Det finns en oro över att säga fel eller att tappa förtroendet och på så sätt 

förlora dem som patienter. Vid samtal om barns övervikt tänker sjuksköterskorna mycket på 

hur de uttrycker sig och vilka ord de använder för att inte såra personen. Det anses viktigt att 

långsamt och taktiskt närma sig ämnet och oftast väljer sjuksköterskorna att samtala om 

övervikt i allmänhet innan de nämner något om det aktuella barnet (Edvardsson et al. 2009, 

Isma et al. 2012). Relationen mellan sjuksköterskor och föräldrar beskrivs enligt sjuk-

sköterskorna som en viktig faktor i diskussionen om barnens övervikt. En bra relation innebär 

att sjuksköterskorna vågar vara raka och tydliga i samtalet så att denna trygghet växer allt 

eftersom relationen blir starkare (Edvardsson et al. 2009).  

 

Enligt sjuksköterskorna anser flera föräldrar att sjuksköterskan är någon som endast ska väga 

och mäta barnet och inte någon som ska ge råd och tips om levnadsvanor (Edvardsson et al. 

2009). Sjuksköterskor möts ofta av ursäkter och förnekande från föräldrar vilket gör det svårt 

att bemöta dem och samtidigt undvika kränkning (Edvardsson et al. 2009, Isma et al. 2012), 

speciellt om föräldrarna till barnet själva är överviktiga. Sjuksköterskor anser att överviktiga 

föräldrar oftare intar en försvarsställning vilket gör samtalet svårare att genomföra då några 

till och med blir aggressiva (Edvardsson et al. 2009). Sjuksköterskor upplever även att en del 

överviktiga föräldrar inte ser sitt eget barn som överviktigt och anses inte vara mottagliga för 

hjälp gällande livsstilsförändringar (Söderlund et al. 2009). Sjuksköterskor upplever att 

mobbing är ett vanligt problem hos överviktiga barn och att det är den främsta anledningen till 

varför föräldrarna uppsöker vården. Det finns enligt sjuksköterskorna även en rädsla hos 

föräldrarna som grundar sig i deras egna erfarenheter av att vara överviktiga i barndomen 
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(Isma et al. 2012). Skolsköterskor anser att barnens psykiska hälsa behöver prioriteras och 

saknar tid och möjlighet att fokusera på övervikten (Turner et al. 2009). Skolsköterskor anser 

sig även sakna kunskap och förmåga att hjälpa familjer med överviktiga barn. De kan endast 

ge allmänna råd om kost i stället för individanpassad rådgivning. Att möta familjer från andra 

kulturer är även det något som skapar svårigheter p.g.a. språket och olika matvanor än den 

traditionella svenska kosten (Magnusson et al. 2012). 

 

Problemformulering 

Övervikt bland barn ökar över hela världen och påverkar både individen, familjen och 

samhällsekonomin. Övervikten riskerar att följa barnet till vuxen ålder och har ett starkt 

samband med ett flertal följdsjukdomar samt förkortad livslängd. Övervikten leder ofta till 

mobbing och utanförsskap vilket påverkar barnets psykiska välmående. Att ändra ett 

överviktigt barns livvstil är svårt och kräver tålamod, kunskap och motivation samt att hela 

familjen är engagerad. En av sjuksköterskans uppgifter är att förebygga utvecklingen av 

övervikt genom att ge stöd och vägledning till förbättrade levnadsvanor. Det ställer höga krav 

på sjuksköterskan i mötet med familjen då ämnets känslighet gör det svårt att ta upp och 

samtala om övervikt. Att sätta sig in i en annan persons situation upplevs också som svårt 

enligt sjuksköterskor eftersom de saknar egna erfarenheter av att ha ett överviktigt barn. Med 

föreliggande studie finns en förhoppning om att skapa en tydlig bild av föräldrarnas 

upplevelser och därmed få ökad förståelse för vad de genomgår i deras strävan efter en 

sundare livsstil för det överviktiga barnet.  

 

Syfte 

Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser av att ha ett barn med övervikt samt beskriva 

upplevda hinder och strategier för att hjälpa dem till en sundare livsstil. Syftet var även att 

granska artiklarnas kvalité gällande datainsamlingsmetod. 

 

Frågeställningar 

o Vilka upplevelser beskriver föräldrar gällande sitt barns övervikt? 

o Vilka hinder och strategier beskriver föräldrar när det gäller att hjälpa sitt barn till en 

sundare livsstil? 

o Vilken kvalité har de granskade artiklarna gällande datainsamlingsmetod? 
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Metod 

Design 

Författarna har valt att göra en litteraturstudie med beskrivande design (Polit & Beck 2012). 

 

Databaser och Sökord 

De artiklar som ingår i resultatet har sökts fram via databaserna PubMed och Cinahl. I 

PubMed användes MeSH termer och i Cinahl användes Cinahl Headings. I båda databaserna 

gjordes även fritextsökningar. De sökord som använts valdes utifrån syfte och 

frågeställningar. Den booeliska operatorn AND användes i båda databaserna för att 

kombinera sökorden samt gjorde att sökningen blev mer preciserad. I PubMed användes 

Parent*, Overweight, Attitudes, Experiences, Obesity och Qualitative study som 

fritextsökning. Overweight söktes även som MeSH term. Ordet parent söktes med en 

trunkering vilket innebär att slutet ersätts av en asterisk för att bredda sökningen samt 

innefatta ordets alla böjningar (Polit & Beck 2012). I Cinahl användes Parents, Overweight, 

Attitudes, Experience och Barriers som fritextsökning. Parents söktes även som Cinahl 

Heading. Fler sökningar gjordes med MeSH termer och med Cinahl Headings men då 

fritextsökningarna resulterade i fler träffar valde författarna att använda dessa. Resultatet av 

sökningen presenteras i tabell 1. Manuella sökningar gjordes utifrån de valda artiklarnas 

referenslistor för att utöka resultatet gällande föräldrarnas upplevelse i mötet med vården och 

av dessa inkluderades två stycken till studiens resultat. 

 

Tabell 1. Sökordstabell 

Databas Sökterm Antal träffar  Valda källor Antal dubletter 

PubMed Parent* AND Overweight (MeSH) 

AND Attitudes 

155 4 

 

0 

 Parent* AND Overweight (MeSH) 

AND Attitudes AND Experiences 

9 0 2 

 Parent* AND Overweight (MeSH) 

AND Experiences 

28 1 2 

 Parent* AND Overweight (MeSH) 

AND Barriers 

48 1 1 

 Obesity AND Parent* AND 

Qualitative study 

48 2 2 

Cinahl Parents (Heading) AND Overweight 

AND Attitudes 

52 5 0 

 Parents (Heading) AND Overweight 

AND Experience 

7 0 0 
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 Parents (Heading) AND Overweight 

AND Barriers 

7 0 2 

 Manuell sökning   2  

 Totalt valda källor exkl. dubletter  15  

 

 

Urval och Urvalskriterier 

Resultatets inkluderade artiklar skulle vara publicerade i vetenskapliga tidskrifter, vara tio år 

eller yngre och finnas i full text utan kostnad. De skulle även svara på angivet syfte och vara 

skrivna på svenska eller engelska. Artiklarna skulle ha en kvalitativ ansats för att tydliggöra 

föräldrarnas upplevelser. En kvalitativ ansats används då syftet är att förstå individers 

upplevda erfarenheter samt hur dessa uppleveser tolkas (Polit & Beck 2012). De studier som 

inkluderats handlade om föräldrar till överviktiga barn i åldrarna fem till 18 år eftersom det är 

vid fem års ålder övervikten vanligtvis börjar framträda. 

 

Författarna till föreliggande studie har läst samtliga titlar i sökresultatet. De titlar som var 

relevanta för studiens syfte valdes ut och därefter lästes även abstractet. Några av dessa valdes 

bort p.g.a. att de hade en kvantitativ ansats eller att de endast berörde överviktiga barns 

upplevelser. De abstract som handlade om sjuksköterskans upplevelser eller roll valdes även 

bort då de inte svarade på studiens syfte. Andra studier som exkluderades handlade om 

spädbarn eller övervikt vid graviditet, överviktiga barn med funktionshinder samt vuxna med 

övervikt. Av de abstract som återstod fanns 23 artiklar i fri full text och dessa granskades av 

båda författarna. Tretton artiklar valdes ut då de resterande undersökte föräldrars upplevelser 

av överviktiga barn i allmänhet men inte själva hade överviktiga barn. Tillsammans med 

artiklarna från den manuella sökningen inkluderades totalt 15 artiklar i resultatet. 

 

Dataanalys 

Samtliga utvalda artiklar lästes igenom flera gånger av båda författarna för att få en tydlig 

förståelse av deras resultat. För att ytterligare granska och få en djupare inblick i artiklarna 

skapades en granskningstabell, tabell 2 (bilaga 1) där bl.a. de delar av resultatet som svarade 

på angivet syfte och frågeställningar sammanfattades. Olika ämnesområden identifierades och 

utifrån dessa skapades rubriker. Dessa var kost, fysisk aktivitet, ekonomi, tidsbrist, 

kommunikation, säkerhet, okunskap, bemötande i vården och psykisk ohälsa. Resultaten 

delades därefter upp och fördelades under lämplig rubrik. I respektive område identifierades 



9 
 

föräldrarnas upplevda hinder och strategier. Utifrån angivet syfte bildades två huvudrubriker, 

Upplevelser av att vara förälder till ett överviktigt barn och Upplevelser av att stödja sitt barn 

till sundare livsstil. Under respektive huvudrubrik skapades sedan ett antal underrubriker 

utifrån de identifierade områderna och detta blev stommen för föreliggande studies resultat. 

Författarna urskiljde sedan likheter och motsägelser av föräldrarnas upplevelser i de olika 

studierna och sammanställde därefter resultatet. 

 

För att granska artiklarnas kvalitét gällande datainsamlingsmetod användes berörda delar av 

Polit och Becks (2012) granskningsfrågor. Dessa frågor handlar bl.a. om datainsamlings-

metodens relevans i jämförelse med studiens syfte, vilken metod forskaren använde, hur 

metoden genomfördes samt hur intervjuerna dokumenterades (Polit & Beck 2012).  

 
 

Forskningsetiska överväganden 

Denna litteraturstudie innehåller ingen plagiering eller stöld av data. Analysen av de valda 

artiklarna har gjorts sanningsenligt och så objektivt som möjligt. Resultatet har presenteras 

utan egna tolkningar eller förvrängning av innehållet. Ingen exkludering av de valda artiklarna 

har gjorts på grund av exempelvis oönskat resultat. Samtliga studier är godkända av etisk 

kommitté eller presenterar vilka etiska överväganden som gjorts (Forsberg & Wengström 

2013). 

 

Resultat 

Följande litteraturstudie innehåller en sammanställning av 15 vetenskapliga artiklar. En 

sammanfattning av artiklarnas resultat presenteras i tabell 2 (bilaga 1). Resultatet presenteras 

under respektive huvudrubrik i löpande text. Artiklarna har även granskats gällande 

datainssamlingsmetod och denna sammanställning presenteras under egen rubrik. De artiklar 

som använts i resultatet är markerade med en * i referenslistan. Författarna till föreliggande 

studie definerar förälder som den person som fostrar barnet och behöver inte vara den 

biologiska mamman eller pappan. Med hinder menar författarna till föreliggande studie de 

problem som gör det svårt för föräldrarna att hjälpa sitt barn till sundare livsstil och med 

strategier menas hur föräldrarna gör samt vad de kan tänkas göra för att hjälpa sitt barn till 

sundare livsstil. 
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Upplevelser av att vara förälder till ett överviktigt barn  

Upplevelser av att kommunicera om övervikt med sitt barn 

Barnets fysiska hälsa bekymrade föräldrarna och viktminskning ansågs vara av vikt, dock 

upplevde föräldrarna en rädsla över att diskutera övervikten med sitt barn då det var ett 

känsligt ämne (McGrath Davis et al. 2008). Föräldrar kände att de saknade kunskap om hur 

de skulle samtala med sitt barn om övervikt. Föräldrar upplevde svårigheter med diskussionen 

då det ofta blev missuppfattningar som ledde till oönskat bråk (Boutelle et al. 2012). 

Föräldrarna var rädda över att diskussionen skulle ge barnet sämre självkänsla (Burnet et al. 

2007, McGrath Davis et al. 2008, Boutelle et al. 2012) eller att barnet skulle utveckla en 

ätstörning. En del föräldrar upplevde att de därför undvek samtalsämnet helt och istället gav 

förslag på olika förändringar gällande kost och motion (Shrewsbury et al. 2010, McGrath 

Davis et al. 2008). Att starta en diskussion om barnets övervikt genom att börja prata om 

någon annan med viktproblem upplevde några föräldrar bidra till minskad risk att såra barnet. 

Några föräldrar upplevde dock att en öppen och ärlig diskussion om att ändra sina vanor var 

viktig för att få barnet involverat och förstående för att kunna göra hälsosamma val 

(Shrewsbury et al. 2010). 

 

Oro över barnets psykiska hälsa och sociala problem 

De flesta föräldrar upplevde oro över sitt överviktiga barns välmående, både psykiskt och 

fysiskt (Boutelle et al. 2012, Jackson et al. 2005a, Jackson et al. 2005b, Burnet et al. 2007, 

Dixey et al. 2006, McGrath Davis et al. 2008). Det som enligt föräldrarna skapade störst oro 

och ångest var att se sitt barn må psykiskt dåligt p.g.a. övervikten (Dixey et al. 2006, Boutelle 

et al. 2012). Flera föräldrar levde med vetskapen om att deras barn utsattes för mobbing 

(Dixey et al. 2006, Edmunds 2008, Jackson et al. 2005a, Jackson et al. 2005b, McGrath Davis 

et al. 2008, Turner et al. 2012, Lorentzen et al. 2012) och kände stor oro över detta, framför 

allt då det ledde till självskadebeteende (Dixey et al. 2006). Föräldrarna beskrev olika 

situationer som skapat stor oro, t.ex. då barnet kom hem gråtandes och bad om att få hjälp av 

en doktor med sin övervikt då han blev svårt mobbad i skolan (Edmunds 2008). Andra 

exempel var när en mamma beskrev hur hennes barn bad om att få dö då denne kände sig 

oälskad eller när en förälder berättade att mobbingen lett till depression hos barnet som vid 

två tillfällen försökt ta sitt liv (Dixey et al. 2006). Andra bekymmer som skapade oro hos 

föräldrarna var då deras överviktiga barn blev utsatta för otrevliga smeknamn, retsamma 

kommentarer från främlingar, utanförskap i gruppaktiviteter (Edmunds 2008, Jackson et al. 

2005b) samt uteblivna inbjudningar till kalas (Edmunds 2008). Ett annat problem som enligt 
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föräldrarna bidrog till ökad oro var svårigheter med att hitta fina kläder i passande storlekar 

(Edmunds 2008, Jackson et al. 2005a, Jackson et al. 2005b, Turner et al. 2012). Föräldrarna 

kände oro över att behöva köpa vuxenkläder till sina barn då det bl.a. ledde till ökad mobbing 

(Jackson et al. 2005b, Edmunds 2008) men även att yngre barn upplevdes äldre och därför 

fick högre krav på sig (Edmunds 2008).  

 

Flera föräldrar uttryckte en oro över att inte kunna hjälpa sitt barn till bättre välmående och 

efterfrågade ett program som var motiverande och roligt för barnen (McGrath Davis et al. 

2008). Föräldrarna kände lättnad när deras barn deltog i ett viktminskningsprogram med andra 

barn i liknande situationer då det skapade sociala förutsättningar och nya vänner vilket ökade 

motivationen att fortsätta träna (Pescud et al. 2010, Dixey et al. 2006). Föräldrarna upplevde 

en tydlig förbättring i barnets självkänsla vilket bidrog till minskad oro för föräldrarna 

(Pescud et al. 2010, Dixey et al. 2006, Stewart et al. 2008). Barnen började acceptera sig 

själva och blev starkare även i skolan vilket bidrog till minskad mobbing (Dixey et al. 2006). 

Föräldrarna upplevde att barnen blev starkare både fysiskt och psykiskt (Pescud et al. 2010). 

 

Upplevelser av mötet med skolan  

Föräldrarna upplevde svårigheter med skolan och främst idrottslektionerna då barnen inte 

ville gå dit dessa dagar vilket ledde till diskussioner och bråk på morgonen (Edmunds 2008). 

Föräldrarna beskrev idrotten som plågsam för deras överviktiga barn och kände sig därför 

tveksamma över att behöva tvinga dit dem. En mamma kände sig ledsen över att hennes son 

helt slutat gå till idrottslektionerna eftersom läraren alltid valde andra barn i första hand trots 

att han flitigt deltagit på alla träningar. Andra upplevelser av skolan som väckt känslor hos 

föräldrarna var när en överviktig flicka fått rollen som den feta flickan i en skolpjäs och att 

skolan inte brytt sig om mobbingen mot det överviktiga barnet förrän föräldrarna hotade med 

att kontakta polisen (Dixey et al. 2006). För att förbättra barnets situation valde några 

föräldrar att kontakta skolan men efter samtal med lärarna kände de sig oftast avvisade eller 

förlöjligade. Föräldrarna beskrev att de gick därifrån med känslan av att vara skyldiga till 

problemet. Några lärare som däremot tog föräldrarnas känslor på allvar försökte lösa 

problemet genom att diskutera det i klassen. Föräldrarna upplevde dock att detta resulterade i 

att det utsatta och överviktiga barnet pekades ut ännu mer då alla förstod vem det handlade 

om (Edmunds 2008). En mamma upplevde idrottsläraren som hjälpsam då hon berättade om 

familjens försök till viktminskning. Hon fick till svar att läraren skulle pusha på eleven lite 

extra utan att peka ut henne (Dixey et al. 2006). Några föräldrar kände lättnad och stolthet 
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efter att barnen lyckats gå ner i vikt då barnen fått bättre självförtroende. Detta ledde till att 

barnen börjat känna glädje över att delta på skolidrotten och vågade testa nya saker (Stewart 

et al. 2008).  

 

Upplevelser i mötet med vården  

Flera föräldrar hade av olika anledningar sökt professionell hjälp för deras barns övervikt 

(Edmunds 2005, Jackson et al. 2005b, Turner et al. 2012, Stewart et al. 2008, Dixey et al. 

2006, Burnet et al. 2007) men upplevde dock ett flertal svårigheter i mötet med vården. 

Föräldrarna kände sig besvikna över att bl.a. ha fått bristande information gällande näringsråd 

och barnets vikt (Burnet et al. 2007), att vårdpersonalen var ovilliga att ge råd (Turner et al. 

2012) och att vårdgivare skuldsatte föräldrarna (Edmunds 2005). Några föräldrar hade även 

valt att vända sig till den psykiatriska vården men upplevde även där en känsla av besvikelse 

då de inte fått den hjälp de önskade (Dixey et al. 2006). Ett flertal föräldrar kände oro över att 

kontakta vården gällande sitt barns övervikt p.g.a. rädsla att bli ifrågasatta och skuldbelagda. 

Föräldrarna kände sig ansvariga för sitt barns övervikt och oroade sig för att vårdkontakten 

skulle leda till att socialen blev inkopplad. De föräldrar som själva var överviktiga mindes 

tillbaka på sin egen upplevelse och hur de inte fått någon hjälp med viktnedgång av vården 

(Turner et al. 2012). 

 

Sjuksköterskor hade enligt föräldrarna svårt att förstå allvaret och svårigheterna med att fostra 

ett överviktigt barn och flera föräldrar beskrev hur viktigt det var att bli förstådda (Turner et 

al. 2012, Edmunds 2008). Föräldrarna kände att de inte blev tagna på allvar då vårdpersonalen 

inte uppmärksammade problemet och ansåg att det ännu inte fanns anledning att oroa sig för 

barnets övervikt. Föräldrarna gick därifrån med känslan av att vara fåniga och paranoida. Ett 

flertal föräldrar upplevde frustration över att vårdpersonal saknade kunskap om ämnet och 

ville lämna över ärendet till någon annan. Några föräldrar blev tillsagda av vårdpersonalen att 

deras barn riskerade att drabbas av ätstörningar vid påtryckning om viktminskning, vilket 

skapade en ökad oro och förvirrad känsla hos föräldrarna. Barnspecialiserad vårdpersonal 

upplevdes enligt föräldrarna som duktiga i bemötandet med barnen men när det handlade om 

övervikt kunde de inte hjälpa till. De försökte ge tips och råd men föräldrarna upplevde att det 

endast var sådant som redan testats innan vården uppsökts. Föräldrarna kände sig besvikna 

över hur lite kunskap de hade och familjerna gick därifrån utan hjälp (Edmunds 2005). 
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Flera föräldrar kände irritation och blev förnärmade över hur några i vårdpersonalen uttryckte 

sig. En mamma och hennes son hann exempelvis inte ens in i rummet förrän sjuksköterskan 

högt konstaterade att pojken var väldigt överviktig. Vid ett annat tillfälle upplevde föräldrarna 

att vårdpersonalen chockerades över dotterns kraftiga övervikt och ifrågasatte hur de kunnat 

tillåta henne att bli så stor. Föräldrarna upplevde att personalens beteende var skamligt och 

tänkte inte gå tillbaka dit igen (Turner et al. 2012). Några föräldrar valde att själva ta kontakt 

med en dietist men upplevde även där ett olämpligt bemötande som fick föräldrarna att känna 

sig otillräckliga. En mamma berättade hur dietisten tittat på dottern och sagt att hon skulle 

förbli stor så hon kunde lika gärna lära sig att leva med det. En annan dietist hade påtalat den 

svåra åldern och att det var småbarnsfettet som var kvar (Edmunds 2005).  

 

Trots att ett flertal föräldrar känt sig avvisade och negativt bemötta inom vården diskuterades 

även flera positiva upplevelser. Några av vårdpersonalen upplevdes, enligt föräldrarna, som 

empatiska och hjälpfulla genom att t.ex. ta blodprov på de barn som kom från familjer med 

bakomliggande diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Det gällde även föräldrar vars barn 

blivit remitterade till specialistvård. Dessa föräldrar kände att de blivit hörda och tagna på 

allvar, de kände sig nöjda med vården (Edmunds 2005, Turner et al. 2012). Föräldrarna 

upplevde att det fick bra hjälp av en skolsköterska som dels erbjöd viktuppföljning, stöd till 

barnets låga självförtroende och hjälp med beteendeförändring men även individanpassade 

råd om kost och fysisk aktivitet till hela familjen (Turner et al. 2012). 

 

Upplevelser av att stödja sitt barn till sundare livsstil  

Hinder och strategier gällande fysisk aktivitet 

Föräldrar upplevde att deras barn endast var intresserade av stillasittande aktiviteter som att 

rita och pyssla (Jackson et al. 2005a). Flera hade försökt få barnen att spela fotboll eller 

hockey men föräldrarna upplevde att barnen helt saknade intresse (Sonneville et al. 2009). 

Några föräldrar upplevde den fysiska aktiviteten som mindre viktig än kosten när det gällde 

viktminskning och därför kände sig föräldrarna inte lika entusiastiska till att uppmuntra dessa 

aktiviteter. Föräldrarna kände även att de själva gjort vad de kunnat för att stötta barnens 

aktiviteter men upplevde att barnen saknade motivation till att minska i vikt. En försökte bl.a. 

uppmuntra barnet till mer rörelse genom att pusha barnet till en daglig löptur. Dock saknade 

föräldern möjlighet att följa med då knäna gjorde ont (Lindelof et al. 2010). Flera föräldrar 

upplevde svårigheter med att vara fysiskt aktiva med sina barn (Shrewsbury et al. 2010). Flera 

föräldrar upplevde att om barnen själva fick välja aktivitet skulle de endast se på tv eller spela 
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dataspel (Lindelof et al. 2010). Att tv:n tar upp mycket av barnens tid var flera föräldrar 

överrens om (Sonneville et al. 2009, Burnet et al. 2007, Jackson et al. 2005a) och föräldrarna 

upplevde det svårt att sätta gränser för tv tittandet (Burnet et al. 2007). Detta berodde dels på 

att flera av barnen hade egen tv på rummet och att föräldrarna upplevde svårigheter med att 

erbjuda andra alternativ. Föräldrarna saknade även tid och ork att sysselsätta barnen. En 

förälder upplevde svårigheter med att ta bort tv:n från barnrummet p.g.a. orättvisa då 

föräldrarna själva hade tv i sovrummet och en annan mamma tillät tv:n för att undvika bråk 

mellan syskonen. Föräldrarna upplevde det viktigt att sätta upp tydliga regler vad gäller tv 

tittande och andra stillasittande aktiviteter tidigt i barnets liv, innan det blivit ett invant 

beteende (Sonneville et al. 2009). 

 

Flera föräldrar upplevde att den bästa strategin för att uppmuntra barnen till fysisk aktivitet 

var att föregå med gott exempel och agera förebilder (Shrewsbury et al. 2010, Jackson et al. 

2005b, Boutelle et al. 2012). Detta genom att ha hälsosamma rutiner (Boutelle et al. 2012) 

och utföra mer fysisk aktivitet tillsammans med sitt barn (Shrewsbury et al. 2010). 

Föräldrarna beskrev olika exempel på hur de gjorde för att föregå med gott exempel, några 

valde att börja med simning och promenader i ett försök att uppmuntra barnet till bättre 

motionsvanor. Andra exempel var att ta med hela familjen på aktiviteter med förhoppning om 

att det överviktiga barnet inte skulle känna sig utpekad eller att dagligen ta med sitt barn på 

promenader samt medverka vid andra fysiska aktiviteter (Jackson et al. 2005b). Andra valde 

att avvakta med påtryckningar om den fysiska aktiviteten tills dess att barnet blivit äldre då 

föräldrarna upplevde att barnet i dagsläget var omoget och omotiverat till förändring 

(Lindelof et al. 2010). 

 

Föräldrarna önskade att barnen blev mer fysiskt aktiva och upplevde att ett träningsprogram 

där barnen fick vara med och sätta upp relevanta mål med träningen samt att det fanns någon 

form av belöningssystem skulle vara en fungerande och användbar strategi (McGrath Davis et 

al. 2008). Föräldrarna upplevde även att fler träningsmöjligheter och lokala alternativ som 

barnen i området kunde delta i vore andra bra strategier för att uppnå sundare livsstil 

(Sonneville et al. 2009). Föräldrarna kände att det var viktigt att hela tiden stötta sitt barn och 

ge positiv uppmuntran för att barnet skulle fortsätta kämpa (Lorentzen et al. 2012, Boutelle et 

al. 2012). Föräldrarna upplevde dock att detta krävde energi vilket vissa föräldrar ibland 

kände att de saknade (Lorentzen et al. 2012, Jackson et al. 2005b). 
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Hinder och strategier gällande kost 

Flera föräldrar beskrev barnets förhållande till mat som ohälsosamt (Dixey et al. 2006, 

Jackson et al. 2005a, Jackson et al. 2005b). Några föräldrar upplevde att deras överviktiga 

barn både åt och njöt mer av maten än syskon och kompisar. Föräldrarna upplevde att 

syskonen kunde kontrollera den mängd mat de åt medan det överviktiga barnet saknade denna 

självkontroll. Föräldrarna kände sig därför tvungna att hela tiden övervaka mängden (Jackson 

et al. 2005b). Föräldrarna upplevde olika hinder för att hjälpa sitt barn till en sundare livsstil. 

En förälder upplevde exempelvis att barnet var besatt av mat och frågade hela tiden om nästa 

måltid. Andra föräldrar hade upptäckt att barnet i hemlighet tog mat från köket (Dixey et al. 

2006, Jackson et al. 2005b) eller att barnen åt ohälsosam mat utanför hemmet. Föräldrarna 

kände att det var den största orsaken till övervikten och upplevde att de saknade kontroll över 

vad barnen åt (Lindelof et al. 2010, Burnet et al. 2007, Boutelle et al. 2012). Ett annat stort 

hinder som föräldrarna upplevde var att barnen blev bjudna på godsaker av olika slag vid 

besök hos mor- och farföräldrar samt andra bekanta som inte tog problemet med övervikten 

på allvar (Dixey et al. 2006, Edmunds 2008, Burnet et al. 2007). Föräldrarna beskrev olika 

strategier för att inge hälsosamma vanor gällande kost, några exempel var att hela familjen åt 

middag tillsammans, unvek att äta middag framför tv:n, uppmuntrade barnen att äta lång-

sammare och sluta äta när de var mätta (Jackson et al. 2005b). Föräldrarna upplevde även att 

barnens matvanor kunde förbättras genom att erbjuda mer frukt, grönsaker och hälsosamma 

mellanmål hemma (Boutelle et al. 2012). Några föräldrar upplevde dock att de redan 

serverade hälsosam kost och hade justerat den till sitt barns övervikt (Lindelof et al. 2010). 

 

Hinder och strategier gällande planering av tiden 

Flera föräldrar upplevde tidsbrist som ett hinder för barnens fysiska aktivitet (Burnet et al. 

2007, Pescud et al. 2010, Sonneville et al. 2009). Föräldrarna beskrev svårigheter med att 

anpassa tiderna för alla familjemedlemmars scheman och aktiviteter (Pescud et al. 2010). En 

mamma upplevde att en fritidsaktivitet efter skolan skulle gynna hennes barn men mamman 

visste inte hur hon tidsmässigt skulle klara av det. En annan mamma kände att det inte fanns 

tid till både fritidsaktiviteter och hemläxor efter skolan (Sonneville et al. 2009). Några 

föräldrar beskrev olika strategier för att hinna med barnens träning bl.a. genom att variera 

morgon- och kvällsträning eller genom att låta barnen samåka med andra familjer till och från 

träningen.  (Pescud et al. 2010). Tidsbrist beskrevs även av flera föräldrar som ett problem för 

hälsosamma kostvanor (Burnet et al. 2007, McGrath Davis et al. 2008). Föräldrarna kände att 

det inte fanns tid att laga middag eller göra frukost åt barnen och snabbtmat upplevdes som ett 
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bekvämare alternativ (Burnet et al. 2007). När föräldrarna lagade mat blev det något enkelt 

eftersom de upplevde att en mer balanserad måltid skulle ta för lång tid (McGrath Davis et al. 

2008).  

 

Hinder och strategier gällande utomhusvistelse 

En orsak till barnens övervikt var enligt föräldrarna den fysiska inaktiviteten (Jackson et al. 

2005a) som föräldrarna upplevde bero på bl.a. bristande trygghet i samhället (Dixey et al. 

2006, Jackson et al. 2005a, Sonneville et al. 2009, Burnet et al. 2007). Att gå till och från 

skolan upplevde föräldrarna vara bra träning för barnen men föräldrarna kände oro över att 

barnen gick ensamma och satte därför säkerheten i första hand genom att skjutsa barnen till 

skolan (Jackson et al. 2005a, Sonneville et al. 2009). Att strukturera om sin vardag för att få 

möjlighet att gå med sitt barn till och från skolan upplevde några föräldrar vara en bra lösning 

för att minska sin oro gällande säkerheten (Jackson et al. 2005a). Några föräldrar upplevde 

det mer tryggt att låta barnen sitta hemma och titta på tv eller spela dataspel istället för att gå 

ut och leka (Burnet et al. 2007, Sonneville et al, 2009). Föräldrarnas oro över samhällets 

utveckling gällande brottslighet ledde till att föräldrarna inte vågade släppa ut barnen i 

området (Burnet et al. 2007), det fanns bl.a. en rädsla för att någon skulle köra förbi och dra 

in barnet i bilen (Sonneville et al. 2009). Att köpa hem träningsutrustning som barnen kunde 

använda (Boutelle et al. 2012) eller interaktiva tv/dataspel som krävde rörelse av barnen 

upplevdes av föräldrarna som andra bra alternativ till fysisk aktivitet i hemmet (Sonneville et 

al. 2009).  

 

Hinder och strategier gällande ekonomiska förutsättningar för sund livsstil 

Föräldrarna upplevde ekonomin som ett stort hinder för att stötta barnen till en hälsosammare 

livsstil (Lorentzen et al. 2012). Att låta barnen delta i fysiska aktiviteter var något som flera 

föräldrar önskade men kostnaden för deltagande eller inköp av utrustning upplevdes vara för 

hög (Burnet et al. 2007, Sonneville et al. 2009, Lorentzen et al. 2012, Pescud et al. 2010, 

McGrath Davis et al. 2008). Föräldrarna upplevde att ekonomin även var ett hinder för 

hälsosam kost och flera föräldrar tyckte att nyttig kost var för dyr (Burnet et al. 2007, 

McGrath Davis et al. 2008). De träningsmöjligheter som fanns att tillgå i området upplevde 

föräldrarna vara bra för barnen men skapde oro över kostnaderna då flera av föräldrarna var 

låginkomsttagare (Pescud et al. 2010). Några föräldrar upplevde ett behov av fler vikt-

minskningsprogram för barn som finansierades av staten. Med detta kände föräldrarna en 



17 
 

förhoppning om att barnen skulle få möjlighet att forstätta oavsett familjens ekonomi 

(McGrath Davis et al. 2008).  

 

Hinder och strategier gällande kunskap om sunda levnadsvanor 

Kunskap om ett hälsosamt leverne upplevdes vara en brist enligt många föräldrar och mer 

information om förbättrade levnadsvanor önskades för att kunna hjälpa sina barn till en 

sundare livsstil (Burnet et al. 2007, Dixey et al. 2006, McGrath Davis et al. 2008). Några 

föräldrar upplevde att de behövde hjälp med att planera sin vardag. De upplevde ett behov av 

bl.a. tips om olika träningsformer och hälsosamma livsmedel samt hur träning, förberedelser 

och tillagning av måltider skulle prioriteras (Burnet et al. 2007). Föräldrarna upplevde även 

ett behov av hjälp med att sätta upp realistiska mål med familjens livsstilsförändringar samt 

information som var begriplig för barnen för att göra dem delaktiga i förändringarna (Stewart 

et al. 2008). En strategi som föräldrarna upplevde skulle vara till hjälp var en lista över vilken 

mat som var nyttig respektive onyttig samt vilka mängder som ansågs godtagbara (Dixey et 

al. 2006). Föräldrarna kände ett intresse för stödgrupper med andra föräldrar till överviktiga 

barn för att få möjlighet att utbyta erfarenheter, ideér och recept. Föräldrarna upplevde det 

värdefullt att träffa andra i liknande situationer som förstod vad det innebar att uppfostra ett 

överviktigt barn (Jackson et al. 2005b).  

 

Metodologisk kvalitetsgranskning gällande datainsamlingsmetod 

Alla 15 inkluderade artiklar hade en kvalitativ ansats med intervjuer som datainsamlings-

metod. Fem av dessa studier (McGrath et al. 2008, Burnet et al. 2007, Dixey et al. 2006, 

Sonneville et al. 2009, Shrewsbury et al. 2010) var genomförda i fokusgrupper. Av dessa 

framgår antalet deltagare i 4 av studierna (Burnet et al. 2007, Dixey et al. 2006, Soneville et 

al. 2009, Shrewsbury et al. 2010). Åtta av de inkluderade artiklarna (McGrath et al. 2008, 

Burnet et al. 2007, Sonneville et al. 2009, Edmunds 2008, Lorentzen et al. 2012, Pescud et al. 

2010, Edmunds 2005, Lindelof et al. 2010) använde semistrukturerade intervjuer, en artikel 

(Boutelle et al. 2012) använde strukturerade intervjuer och i de resterande sex artiklarna 

(Dixey et al. 2006, Turner et al. 2012, Stewart et al. 2008, Jackson et al. 2005a, Jackson et al. 

2005b, Shrewsbury et al. 2010) preciserades inte intervjumetoden. Av fokusgrupps-

intervjuerna var det två av studierna (McGrath et al. 2008 & Shrewsbury et al. 2010) som 

uppgav var intervjuerna skedde var av den ena (McGrath et al. 2008) var en videokonferens 

där föräldrarna befann sig i barnens skola eller på ett lokalt kontor och forskaren befann sig på 

ett universitet. Den andra (Shrewsbury et al. 2010) gjordes på ett regionalt center. Av de 
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resterande nio artiklarna hade en (Boutelle et al. 2012) genomfört intervjuerna på ett 

universitet, fem av dem (Edmunds 2008, Turner et al. 2012, Lorentzen et al. 2012, Edmunds 

2005, Lindelof et al. 2010) i hemmet varav en av dessa (Turner et al. 2012) utfört några av 

intervjuerna över telefon. I resterande fyra artiklar (Stewart et al. 2008, Jackson et al. 2005a, 

Jackson et al. 2005b, Pescud et al. 2010) framkommer inte platsen för intervjun. Vem och hur 

många som har genomfört intervjuerna presenteras i 11 av de 15 inkluderade artiklarna 

(McGrath et al. 2008, Boutelle et al. 2012, Burnet et al. 2007, Dixey et al. 2006, Edmunds 

2008, Edmunds 2005, Lorentzen et al. 2012, Stewart et al. 2008, Sonneville et al. 2009, 

Lindelof et al. 2010, Shrewsbury et al. 2010) och tio artiklar (McGrath et al. 2008, Boutelle et 

al. 2012, Jackson et al. 2005 a, Jackson et al. 2005 b, Edmunds 2008, Edmunds 2005, Stewart 

et al. 2008, Sonneville et al. 2009, Lindelof et al. 2010, Shrewsbury et al. 2010) beskrev hur 

länge intervjuerna pågått. Av de 15 inkluderade artiklarna har alla gjort ljudinspelade 

intervjuer.  

 

Diskussion  

Huvudresultat 

Föräldrarna upplevde en stor oro över sitt barns övervikt och välmående. Flera föräldrar ansåg 

det svårt att prata om övervikten med sitt barn då det ofta blev missuppfattningar som ledde 

till bråk. Den största oron och ångesten som uppstod hos föräldrarna berodde på barnets 

psykiska ohälsa som orsakades av bl.a. mobbing och utanförskap och som i flera fall ledde till 

låg självkänsla men även självskadebeteende hos barnet. De föräldrar som vänt sig till skolan 

för hjälp, dels mot mobbingen men även för stöd till barnets viktminskning, upplevde att de 

inte blev tagna på allvar. Föräldrarna ansåg även att skolan saknade kunskap för att hjälpa till. 

Föräldrarna hade liknande upplevelser i mötet med vården då även sjukvårdspersonal saknade 

kunskap och inte tog föräldrarna på allvar. Föräldrarna kände även att de blev skuldbelagda 

för barnets övervikt i mötet med både vård och skola. Föräldrarna upplevde flera svårigheter 

med att hjälpa barnen till sundare livsstil, bl.a. att motivera barnen till fysisk aktivitet då 

barnen gärna tillbringade mycket tid till stillasittande aktiviteter. Föräldrarna upplevde även 

svårigheter med att kontrollera vad barnet åt utanför hemmet samt att kostnaderna för fysiska 

aktiviteter och hälsosam mat var för höga. De flesta föräldrar var eniga om att de saknade 

kunskap om hur de skulle hjälpa sina barn till en sundare livsstil och önskade mer information 

och hjälp med detta.   
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Resultatdiskussion 

I föreliggande studie beskrev föräldrarna svårigheter med att kommunicera om övervikt med 

sitt barn (Boutelle et al. 2012), de beskrev även upplevelser av rädsla för att sänka sitt barns 

självkänsla (Burnet et al. 2007, McGrath Davis et al. 2008, Boutelle et al. 2012). Enligt 

Hallström och Lindberg (2009) upplevde föräldrar ofta konflikter då de försökte informera sitt 

barn, de ville skapa förståelse hos barnet men samtidigt undvika onödig oro (Hallström & 

Lindberg 2009). Det framkom även i andra studier (Söderlund et al. 2008) där sjuksköterskor 

beskrivit upplevelser av att föräldrarna ogärna pratade om övervikten när barnet var i närheten 

p.g.a. risken att såra barnet. Sjuksköterskor upplevde att detta beteende hos föräldrarna 

försvårade sjuksköterskornas arbete med att hjälpa familjerna (Söderlund et al. 2008). 

Författarna till föreliggande studie tror att föräldrarna har vinning av att vara ärliga mot sitt 

barn och om de under lugna förhållanden sätter sig ner och samtalar med barnet kan de 

undvika att barnet blir sårat. Att föräldrarna har vinning av att vara ärliga bekräftas i forskning 

(Hallström & Lindberg 2009) där det framkom att barn som var välinformerade upplevde 

mindre oro och kunde lättare anpassa sitt beteende till den rådande situationen (Hallström & 

Lindberg 2009). I tidigare forskning (Murtagh et al. 2006) där överviktiga barn hade 

intervjuats, framkom att barnen själva upplevde ett behov av hjälp från sina föräldrar med sitt 

viktproblem. Flera överviktiga barn anklagade sina föräldrar för att inte ha agerat i tid. Barnen 

upplevde att om föräldrarna hade erkänt problemet och tagit tag i det tidigare hade övervikten 

inte behövt bli ett sådant stort problem (Murtagh et al. 2006).  

 

I föreliggande studie beskrev föräldrarna att det som skapade störst oro och ångest var att se 

sitt barn må psykiskt dåligt p.g.a. övervikten (Dixey et al. 2006, Boutelle et al. 2012). Att det 

finns tydliga samband mellan övervikt och psykisk ohälsa hos barn bekräftas i ett flertal andra 

studier (Dragan & Akhtar-Danesh 2007, Sjöberg et al. 2005, Storch et al. 2007, Jensen & 

Steele 2012, Murtagh et al. 2006). Föräldrarna i föreliggande studie upplevde även oro över 

deras barns självmordstankar och självskadebeteende (Dixey et al. 2006). Enligt Statens 

folkhälsoinstituts handbok för föräldrarstöd (2013) har det framkommit ett samband mellan 

att bli trakasserad och retad över sin kroppsvikt och att barn skadar sig själva på olika sätt 

(Statens folkhälsoinstitut 2013). I en intervjustudie (Murtagh et al. 2006) beskrev barnen en 

önskan om att gå ner i vikt för att se mer normala ut och hade en förhoppning om att 

mobbingen då skulle upphöra. Barnen upplevde även att övervikten hade en negativ inverkan 

på både självförtroendet och självkänslan. Barnen var själva medvetna om att det krävdes 

motivation och tilltro till sig själv för att lyckas med viktnedgången men kände en saknad av 
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det då självkänslan var så låg (Murtagh et al. 2006). Barn har också beskrivit deras behov av 

stöd från föräldrarna, vilket innebar bl.a. att de skulle kunna prata med föräldrarna om allt, 

föräldrarna skulle kunna trösta om barnet var ledset samt att föräldrarna skulle ställa upp när 

barnet hade det svårt (Statens folkhälsoinstitut 2013). Författarna till föreliggande studie tror 

att samhället ser det som en självklarhet att föräldrar ska kunna stötta sitt barn vid behov. 

Dock tror författarna till föreliggande studie att ett flertal föräldrar känner sig osäkra på hur de 

ska stötta sitt barn på bästa sätt samt hur de ska bemöta barnet i den svåra stunden. I 

Regeringens proposition om folkhälsopolitik (2007/08:110) framkom att samhället hade en 

viktig stödjande roll till föräldrar och att ett tidigt och brett stöd till föräldrarna kunde före-

bygga psykiska problem för barnet senare i livet (Regeringens proposition 2007/08:110). Det 

menar även Travelbee (2010) som anser att hjälp kan vara både direkt och indirekt. Genom att 

ge direkt hjälp och stöd till hela familjen blir även varje individ i familjen indirekt hjälpta 

(Travelbee 2010). I Statens folkhälsoinstituts handbok för föräldrarstöd (2013) beskrevs även 

att stöd till föräldrar är under en långsiktig utveckling där strategin är att barnens hälsa ska 

främjas via föräldrarna och att alla föräldrar ska erbjudas samma stöd och hjälp (Statens 

folkhälsoinstitut 2013).  

 

I föreliggande studie kände flera föräldrar stor besvikelse över bemötandet inom vården 

(Burnet et al. 2007, Dixey et al. 2006, Edmunds 2005) och bristande information var en av 

orsakerna till föräldrarnas missnöje (Burnet et al. 2007). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska 

all vård ges med respekt för patienten. Vården ska även ge individuellt anpassad information 

om hälsotillståndet och vilka undersökningar samt behandlingsmöjligheter som finns 

(Hälsosjukvårdslagen 1982:763). Sjuksköterskor anser att det är deras uppgift att upp-

märksamma samt behandla övervikt vilket har visat sig i flera studier (Holt et al. 2011, Isma 

et al. 2012, Edvardsson et al. 2009), dock har det framkommit att sjuksköterskor saknar 

kunskap om viktproblem och livsstilsförändringar enligt ett flertal studier (Magnusson et al. 

2012, Holt et al. 2011, Mikhailovich & Morrison 2007, Story et al. 2002, Walker et al. 2007). 

I en studie av Turner et al. (2009) framkom att sjuksköterskor saknade effektiva behandlingar 

att erbjuda föräldrarna (Turner et al. 2009), sjuksköterskor saknade även kunskap för att ge 

individanpassad information (Magnusson et al. 2012). Inom hälso- och sjukvården finns i dag 

ett behov av att hitta nya hälsofrämjande arbetssätt. Det behövs bl.a. utbildning och fort-

bildning för hälso- och sjukvårdspersonal inom beteendeförändring. Detta ska underlätta 

vårdpersonalens kontakt med patienten och på så sätt förbättra rådgivningen (Regeringens 

proposition 2007/08:110). I tidigare forskning (Kvåle 2006) beskrev patienter vikten av att få 
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god information om både tillståndet, eventuella behandlingar men även andra praktiska behov 

som berörde situationen. Det som uppskattades mest enligt patienterna i studien var när sjuk-

sköterskan tog sig tid att svara på frågor, gav skriftlig och muntlig information samt när sjuk-

sköterskan kontaktade andra professioner som i sin tur förbättrade den individuella vården 

(Kvåle 2006). Författarna till föreliggande studie anser att om sjuksköterskan saknar kunskap 

eller information angående övervikt ska denne ta hjälp av andra professioner som t.ex. 

dietister. Det ansåg även Travelbee (2010) som i sin teori beskrev att sjuksköterskan ska agera 

mellanhand mellan patienten och andra vårdprofessioner för att skapa den bästa tänkbara 

vården för individen (Travelbee 2010). Detta stärks ytterligare av Sykepleiernes Samarbeid i 

Norden (SNN 2003) där det framkommer att sjuksköterskan ska samordna vården med andra 

yrkesgrupper (SNN 2003). 

 

I mötet med vården upplevde flera föräldrar i föreliggande studie att de inte blev tagna på 

allvar när de sökte hjälp för sitt barns övervikt vilket fick dem att känna sig förlöjligade 

(Edmunds 2005). Författarna till föreliggande studie tror att denna känsla kan bero på att 

sjukvårdspersonal inte anser att övervikt hos barn är något att oroa sig för. I en intervjustudie 

(Söderlund et al. 2008) framkom att flera sjuksköterskor inte upplevde övervikten som ett 

riktigt problem. Flera av dem ansåg att barnen med tiden skulle växa ur övervikten och därför 

inte förbli överviktiga i vuxen ålder (Söderlund et al. 2008). Dock framkommer det i WHO 

(2007) att övervikten sannolikt kommer att följa flera av barnen in i vuxenlivet och att de 

flesta människor underskattar riskerna och konsekvenserna av att vara överviktig under barn-

domen (WHO 2007). Övervikt bland barn är en av de främsta påverkbara riskfaktorerna under 

barndomen för att främja hälsa i vuxen ålder och ska tas på allvar enligt Regeringens 

proposition om folkhälsopolitik (2007/08:110). Författarna till föreliggande studie anser att 

sjuksköterskan bör göra en bedömning utifrån varje enskilt fall för att se olika levnadsvanor 

som eventuellt kan ligga till grund för barnets övervikt. Sjuksköterskan kan enligt författarna 

till föreliggande studie inte ta för givet att alla barn växer ur sin övervikt utan kan behöva 

hjälp med att bryta ohälsosamma kost- och motionsvanor. Detta framkommer även i 

Regeringens proposition om folkhälsopolitik (2007/08:110) som beskriver att levnadsvanor 

som grundläggs under barndomen ofta påverkar personens framtida liv. Tidiga insatser bör 

därför ses som en investering som gynnar individen senare i livet (Regeringens proposition 

2007/08:110). 
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Ett annat problem som föräldrarna i föreliggande studie upplevt inom vården var att 

sjuksköterskor skuldsatte föräldrarna när de sökte vård för deras barns övervikt (Edmunds 

2005). Författarna till föreliggande studie tror att föräldrarna skäms över att de låtit sina barn 

bli så överviktiga vilket leder till att föräldrarna hela tiden flyttar fram kontakten med vården. 

När de till slut kontaktar vården är det enligt författarna oerhört viktigt med ett bra bemötande 

för att undvika risken att skuldbelägga föräldrarna. Sjuksköterskor i en intervjustudie (Isma et 

al. 2012) upplevde att hela familjen var i behov av stöd och att sjuksköterskorna skulle 

respektera föräldrarnas åsikter och inte kritisera dem för mycket. Dock beskrev flera sjuk-

sköterskor i studien att de automatiskt fick negativa tankar om familjen då de såg det över-

viktiga barnet. Några upplevde att de omedelbart lade skulden på barnets föräldrar och ansåg 

att föräldrarna hade dåligt omdöme och bristande karaktär (Isma et al. 2012). Författarna till 

föreliggande studie tror att sjuksköterskornas negativa tankar omedvetet påverkar bemötandet 

av dessa familjer. I en studie om sjuksköterskans bemötande (Kvåle 2006) framkom vikten av 

ett omsorgsfullt bemötande. Patienterna i studien kunde snabbt avgöra vilka sjuksköterskor 

som brydde sig respektive inte brydde sig och beskrev hur detta påverkade vården och trygg-

heten (Kvåle 2006). Föräldrarna i föreliggande studie beskrev vikten av ett empatiskt 

bemötande och uppskattade när barnet fick stöd både med det psykiska och fysiska 

välmåendet (Edmunds 2005, Turner et al. 2012). Travelbees teori handlar enligt Kristoffersen 

et al. (2006) mycket om att sjuksköterskan ska ha ett empatiskt bemötande. Sjuksköterskan 

ska kunna förstå och sätta sig in i en annan persons situation och på så sätt hjälpa patienten att 

hantera situationen. Travelbee menar att sjuksköterskan ska bortse från diagnosen för att se 

hela individen och få en helhetsbild av vad patienten är i behov av för stöd och hjälp. Enligt 

Travelbee riskerar sjuksköterskan annars att fastna vid diagnosen och på så sätt gå miste om 

indivdens känslor, upplevelse och lidande (Kristoffersen et al. 2006). Författarna till 

föreliggande studie anser att detta tankesätt, som Travelbee beskriver i sin teori, kan hjälpa 

sjuksköterskan bemöta föräldrar till överviktiga barn mer empatiskt. 

 

Föräldrarna i föreliggande studie upplevde irritation och kände att de ofta blev förolämpade i 

mötet med vårdpersonal (Turner et al. 2012). I flera studier (Edvardsson et al. 2009, Isma et 

al. 2012, Walker et al. 2007) har det dock framkommit att även sjuksköterskor upplever 

svårigheter i mötet med föräldrar till överviktiga barn. Det berodde dels på ämnets känslighet 

men även på att föräldrarna ofta intog en försvarsposition samt att de ibland blev upprörda 

och arga (Edvardsson et al. 2009, Isma et al. 2012, Walker et al. 2007). Enligt Edvardsson et 

al. (2009) upplevde sjuksköterskor att samtalet blev enklare att genomföra om de utgick från 
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den längd- och viktkurva som var framtagen utifrån gällande riktlinjer. Med hjälp av kurvan 

kunde sjuksköterskor presentera objektiv fakta och påvisa att barnet var överviktigt i 

förhållande till kurvan. Detta gjorde att samtalet inte utgick från sjuksköterskans egna åsikter 

och uppfattningar utan kunde hållas neutralt och utifrån bevisad fakta (Edvardsson et al. 

2009). Att använda längd- och viktkurva var, även enligt WHO (2007), den bästa metoden för 

att få fram data om överviktens framväxt och genom detta visa föräldrar vad som ansågs vara 

normala viktvärden för respektive kön och ålder (WHO 2007). Sjuksköterskor upplevde att en 

annan viktig faktor för att diskutera barnets övervikt med föräldrarna var relationen mellan 

sjuksköterska och förälder (Edvardsson et al. 2009) vilket även var grundstenen i Travelbees 

teori (Overgaard 2003). Hon ansåg att om sjuksköterskan och patienten såg varandra som 

jämlikar kunde de uppnå ett nära förhållande, vilket skapade möjligheter att förmedla tankar 

och känslor mellan dem (Kirkevold 2000). 

 

Enligt Regeringens proposition om folkhälsopolitik (2007/08:110) hade föräldrarna en 

betydande roll för barnens kost- och motionsvanor och hade huvudansvaret för barnens 

välbefinnande (Regeringens proposition 2007/08:110). I tidigare forskning (Statens 

folkhälsoinstitut 2013) har det också framkommit att föräldrarna hade störst betydelse för 

barnens fysiska och psykiska hälsa samt vilka levnadsvanor de skulle få i vuxen ålder (Statens 

folkhälsoinstitut 2013). Föräldrar i föreliggande studie ansåg dock att de gjort vad de kunnat 

för att förbättra barnens levnadsvanor men att det var barnen som inte var mogna och 

motiverade nog för att genomföra livsstilsförändringar (Lindelof et al. 2010). Författarna till 

föreliggande studie anser att ansvaret för hälsosamma levnadsvanor inte kan lämnas över till 

barnen utan att sunda val måste göras av föräldrarna. I tidigare studier (Fielden et al. 2011, 

Hesketh et al. 2005) där barn har intervjuats om vad de vet om hälsosam kost och fysisk 

aktivitet framkom det tydligt att dessa begrepp var svåra att förstå och hålla isär för många 

barn (Fielden et al. 2011, Hesketh et al. 2005). Föräldrar i föreliggande studie upplevde 

svårigheter dels med att sätta gränser för stillasittande aktiviteter men även för vad barnen åt 

(Burnet et al. 2007). I tidigare forskning av Hatterslay et al. (2009) har det visat sig att 

föräldrar i allmänhet inte litade på att barnen själva kunde avgöra hur mycket tid som var 

lämplig att tillbringa framför en tv- eller dataskärm samt mängden mat de åt, vilket även 

barnen i studien höll med om. Föräldrarna upplevde även att då de försökte sätta upp gränser 

så ignorerades dessa av barnen som även beskrev hur enkelt det var att ignorera reglerna 

eftersom det inte ledde till några större konsekvenser (Hatterslay et al. 2009). Barn i 

allmänhet vill att deras föräldrar ska vara snälla och lagom stränga samt kunna sätta gränser 
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och dessa egenskaper hos föräldarna är vad barnen värdesätter högst enligt Statens folkhälso-

instituts handbok för föräldrarstöd (2013). Föräldrar i föreliggande studie upplevde ett behov 

av mer kunskap om hur de kunde upprätthålla en sund livsstil (Burnet et al. 2007, Dixey et al. 

2006, McGrath Davis et al. 2008), vilka mål som var realistiska för familjen samt hur de 

kunde göra barnet delaktigt i livsstilsförändringen (Stewart et al. 2008). Enligt Regeringens 

proposition om folkhälsopolitik (2007/08:110) var det viktigt att föräldrar fick hjälp från 

exempelvis barn- och skolhälsovård om hur de bäst kunde förebygga övervikt och tidigt skapa 

sunda vanor hos barnen. Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet måste 

förbättras och bli en naturlig del i det dagliga arbetet inom hälso- och sjukvården enligt 

Regeringens proposition om folkhälsopolitik (2007/08:110). Det framgår även i Kompetens-

beskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen 2005) att sjukdomsförebyggande 

arbete är en av sjuksköterskans uppgifter. Sjuksköterskan ska förhindra ohälsa och, vid behov, 

motivera patient och närstående till förändrade livsstilsfaktorer samt erbjuda stöd och under-

visning (Socialstyrelsen 2005). Det stärks även av Travelbee (2010) som anser att sjuk-

sköterskan ska hjälpa individen, familjen och samhället med livsstilsförändring genom att 

undervisa om olika strategier som förebygger ohälsa och därmed uppnå högsta möjliga 

hälsonivå (Travelbee 2010).  

 

Föräldrarna i föreliggande studie upplevde att den bästa strategin för att uppmuntra barnen till 

en sund livsstil var att själva agera förebilder och föregå med gott exempel (Shrewsbury et al. 

2010, Jackson et al. 2005b, Boutelle et al. 2012). Även i Regeringens proposition om 

folkhälsopolitik (2007/08:110) framkom att barn ofta anammar föräldrarnas beteenden och 

vanor och att föräldrarna därför är viktiga förebilder för sina barn (Regeringens proposition 

2007/08:110). I en studie av Söderlund et al. (2008) framkom det att även sjuksköterskor var 

av den uppfattningen och ansåg att livsstilsförändring skulle börja hos föräldrarna. Om 

sjuksköterskan utvecklade sunda levnadsvanor hos föräldrarna skulle även barnen tillslut följa 

dem (Söderlund et al. 2008). En annan studie (Spence et al. 2013) förstärker ytterligare vikten 

av att föräldrarna är förebilder för sina barn då det i intervjuer framkom att flera personer 

ansåg att deras matvanor grundades under barndomen. Vilken sorts mat och hur stora 

mängder de åt i vuxen ålder upplevde många berodde på vad de lärt sig under uppväxten 

(Spence et al. 2013). I flera tidigare studier (Stankov et al. 2012, Fielden et al. 2011, Granich 

et al. 2010) visades att även föräldrar och barn i allmänhet upplevde föräldern som en viktig 

förebild för barnets livsstil och vardagliga rutiner (Stankov et al. 2012, Fielden et al. 2011, 

Granich et al. 2010). I studien av Fielden et al. (2011) framkom att föräldern även var 
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ansvarig för vilken information och kunskap barnet fick gällande sund livsstil (Fielden et al. 

2011). Att även syskon hade en stor påverkan på barnets livsstil och möjlighet att agera 

förebild för sunda levnadsvanor beskrevs i Granichs et al. studie (2010). I Statens 

folkhälsoinstituts handbok för föräldrarstödsarbete (2013) framkom det att barnen skulle vilja 

göra saker tillsammans med sina föräldrar i vardagen och att gemenskapen med föräldrarna 

var mycket värdefull (Statens folkhälsoinstitut 2013). 

 

Metodologisk kvalitetsdiskussion 

Samtliga inkluderade artiklar hade använt intervjuer som datainsamlingsmetod vilket 

författarna till föreliggande studie anser vara en relevant metod i förhållande till respektive 

syfte. I föreliggande studie hade fem av artiklarna (McGrath et al. 2008, Burnet et al. 2007, 

Dixey et al. 2006, Sonneville et al. 2009, Shrewsbury et al. 2010) använt fokusgrupps-

intervjuer som datainsamlingsmetod. Det positiva med fokusgruppsintervjuer är, enligt 

författarna till föreliggande studie, att forskaren kan inkludera flera personer som genom 

diskussioner belyser ämnet ur olika perspektiv. I Polit och Beck (2012) framgår att 

fokusgruppsintervjuer är effektiva och ekonomiska sätt att bedriva kvalitativ forskning på. 

Forskaren kan fånga olika synsätt från flera personer på kort tid och individerna i 

fokusgruppen kan integrera med varandra vilket kan leda till att åsikterna får en fördjupad 

innebörd (Polit & Beck 2012). I en av artiklarna (Sonneville et al. 2009) framkom att 

storleken på fokusgrupperna varierade mellan två till sju deltagare vilket författarna till 

föreliggande studie anser vara en svaghet. Enligt Polit och Beck (2012) är det inte lämpligt att 

bedriva fokusgruppsintervjuer på färre än fyra personer p.g.a. att det sällan leder till 

tillräckliga interaktioner mellan parterna (Polit & Beck 2012). Författarna till föreliggande 

studie håller med om att storleken på gruppen har betydelse, både för få men även för många 

deltagare i en grupp kan leda till att vissa personer inte vågar uttrycka sina åsikter. Problemet 

med att en del personer inte är bekväma med att delge sina tankar i grupp framkommer även i 

Polit och Beck (2012). Oavsett intervjumetod är det viktigt att förbereda deltagaren och få 

denne att känna sig bekväm i situationen och på så sätt få mer djupgående information (Polit 

& Beck 2012). I föreliggande studie hade två artiklar (Sonneville et al. 2009, Lindelof et al. 

2010) informella samtal innan intervjun för att få deltagarna att slappna av vilket författarna 

till föreliggande studie upplever vara en styrka i intervjuerna. Sju artiklar i föreliggande studie 

(McGrath et al. 2008, Burnet et al. 2007, Sonneville et al. 2009, Edmunds 2008, Lorentzen et 

al. 2012, Pescud et al. 2010, Edmunds 2005) hade valt semistrukturerade intervjuer som 

enligt Polit och Beck (2012) används när forskaren vill försäkra sig om att specifika ämnen 
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kommer att beröras under intervjuerna. I strukturerade intervjuer, som använts av en artikel i 

föreliggande studie (Boutelle et al. 2012), är frågorna sammanställda i förväg samt ställs i 

samma ordning till varje person och forskaren har en förutbestämd uppfattning om vad denne 

vill veta (Polit & Beck 2012). Ingen av artiklarna i föreliggande studie hade använt 

ostrukturerade intervjuer, dock hade två av artiklarna (Jackson et al. 2005a, Jackson et al. 

2005b), som inte preciserat intervjumetoden, använt sig av tre utlösande frågor för att få igång 

diskussionen. Författarna till föreliggande studie har därför tolkat det som en ostrukturerad 

metod. I Polit och Beck (2012) beskrivs att ostrukturerade intervjuer används när forskaren 

inte har en förutbestämd uppfattning om vad denne vill veta utan uppmuntrar deltagaren att 

prata fritt utan abrott från forskaren (Polit & Beck 2012). Flera av intervjuerna i föreliggande 

studie (Edmunds 2008, Turner et al. 2012, Lorentzen et al. 2012, Edmunds 2005, Lindelof et 

al. 2010) hade genomförts i deltagarnas hem vilket författarna till föreliggande studie ser som 

både positivt och negativt. Det positiva är, enligt författarna till föreliggande studie, att 

deltagaren känner sig mer avslappnad och bekväm i hemmiljön och det negativa är risken för 

störande moment som t.ex. andra familjemedlemmar. Enligt Polit och Beck (2012) är risken 

stor för avbrott under intervjuer i hemmet p.g.a. olika distraktioner och kan leda till att 

intervjun måste avbrytas och genomföras vid ett senare tillfälle (Polit & Beck 2012). En av 

artiklarna i föreliggande studie (Lindelof et al. 2010) hade dock minimerat risken för avbrott 

under intervjuerna genom att boka in tider då deltagarna var ensamma hemma vilket blev en 

styrka i artikeln, enligt författarna till föreliggande studie. I Polit och Beck (2012) 

framkommer att ljudinspelade intervjuer starkt rekommenderas för att försäkra sig om att 

intervjumaterialet innehåller deltagarnas exakta svar. Forskaren ska, enligt Polit och Beck 

(2012), inte förlita sig på anteckningar då de ofta är ofullständiga och lätt kan påverkas av 

forskarens minne eller egna åsikter. I föreliggande studie har alla inkluderade artikel valt att 

genomföra ljudinspelade intervjuer vilket, enligt författarna till föreliggande studie, är en 

styrka. Den artikel i föreliggande studie (McGrath et al. 2008) som genomfört en 

videokonferens tog även upp bildinspelningar vilket författarna till föreliggande studie och 

Polit och Beck (2012) anser stärka datainsamlingsmetoden ytterligare då deltagarnas 

kroppsspråk också dokumenteras (Polit & Beck 2012).  

 

Metoddiskussion 

Artiklarna i föreliggande studie söktes fram i databaserna PubMed och Cinahl. Dessa två är, 

enligt Polit och Beck (2012), de största och mest användbara elektroniska databaserna inom 

omvårdnadsforskning. I PubMed används i första hand MeSH-termer för att få fram 
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information som innefattar olika termer för samma koncept och i Cinahl används i stället 

Cinahl Headings (Polit & Beck 2012). Författarna till föreliggande studie hade svårigheter 

med att hitta bra sökord som fångade innehållet i syftet. Författarna tror att detta berodde på 

att endast ett fåtal studier var genomförda ur ett föräldraperspektiv samt att författarna hade 

bristande kunskaper i det engelska språket. Sökorden som valdes utifrån syftet upplevdes 

svåra att översätta från svenska till engelska utan att tappa ordets betydelse. Flera sökningar 

med MeSH-termer och Cinahl Headings samt fritextsökningar gjordes men då fritext-

sökningarna resulterade i fler träffar valde författarna dessa sökord, därav endast en MeSH-

term respektive Cinahl Heading. 

 

En av inklusionskriterierna till föreliggande studie var att artiklarna skulle vara tio år eller 

yngre vilket garanterade att endast aktuell forskning användes i resultatet. Sökningar med 

kortare tidsspann genomfördes för att få fram den allra senaste forskningen, dock resulterade 

detta i för få träffar och tidsspannet fick utökas. Att använda den senaste forskningen stärker 

resultatets innehåll i föreliggande studie då det kan appliceras till verkligheten. Äldre 

forskning blir, enligt Forsberg och Wengström (2013), snabbt förlegad då samhället ständigt 

förändras och forskning är därför en färskvara (Forsberg & Wengström 2013). En annan 

inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara kostnadsfria vilket begränsar innehållet i 

resultatet då mycket intressant fakta uteblir och det upplever författarna vara en svaghet i 

föreliggande studie. Författarna valde att endast inkludera kvalitativa studier för att få fram en 

tydlig beskrivning av föräldrarnas upplevelser och känslor. Styrkan med kvalitativ forskning 

är, enligt Polit och Beck (2012), att det skapas en förståelse för en annan människas 

erfarenheter (Polit & Beck 2012) vilket var författarnas grundtanke med föreliggande studie. 

Dock framkommer det i Polit och Beck (2012) att resultatet inte kan generaliseras då 

kvalitativa studier strävar efter att beskriva specifika situationer. Forskaren väljer sällan 

urvalsmetod och undersökningsgrupp utifrån möjligheten att generalisera resultatet (Polit & 

Beck 2012). 

 

Under dataanalysen valde författarna att läsa och granska artiklarna både enskilt och 

tillsammans för att minska risken för feltolkningar. Ingen av författarna har tidigare 

erfarenheter av att behandla övervikt och hade därför ingen förförståelse eller förutbestämda 

åsikter om ämnet. Resultatet är därför inte vinklat utifrån författarnas erfarenheter eller 

åsikter. En litteratursammanställning av kvalitativa studier ska, enligt Polit och Beck (2012), 

alltid sträva efter att vara objektiv, dock är det omöjligt att uppnå hundra procent objektivitet 
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(Polit & Beck 2012). Alla inkluderade artiklar i studiens resultat var skrivna på engelska och 

då båda författarna enskilt läste artiklarna minskades risken för felaktiga översättningar. Då 

engelska inte är författarnas modersmål kan det dock inte undvikas helt vilket är en svaghet i 

föreliggande studie.  

 

Allmändiskussion 

Författarna har med föreliggande studie en förhoppning om att öka sjuksköterskans förståelse 

för hur det är att vara förälder till ett överviktigt barn och vilka hinder samt strategier 

föräldrarna upplever för att hjälpa barnet till en sundare livsstil. Ökad förståelse hos sjuk-

sköteskan kan, enligt författarna till föreliggande studie, hjälpa sjuksköterskan att bygga en 

förtroendefull relation till familjer med övervikt och på så sätt förbättra vården av överviktiga 

barn. Författarna till föreliggande studie upplever även att förskolans och skolans verk-

samheter kan ha nytta av föreliggande studie då de också har ett ansvar gällande barnets väl-

befinnande. Barn spenderar mycket av sin tid i skolan och den oro som föräldrarna i före-

liggande studie upplever angående sitt barns psykiska ohälsa grundar sig mycket i att barnet 

utsätts för mobbing och utanförskap i skolan. Skolan har stor möjlighet att påverka barnets 

psykiska och fysiska hälsa och föreliggande studie kan, enligt författarna, öka förståelsen och 

därmed förbättra omhändertagandet av överviktiga barn och deras föräldrar. Författarna till 

föreliggande studie anser även att politiker, organisationer och kommuner som arbetar med 

barn och ungdomars hälsa kan ha användning av föreliggande studie. Genom att få en grund-

läggande förståelse för vad föräldrar till överviktiga barn upplever och vilka hinder de möter i 

strävan efter en sundare livsstil för deras barn kan relevanta stöd- och hjälpinsatser utvecklas.  

 

Författarna till föreliggande studie upplevde en brist på aktuell forskning gällande övervikt i 

Sverige och övriga Norden. Då levnadsvanor och beteenden skiljer sig åt i olika delar av 

världen anser författarna till föreliggande studie att resultatet inte helt kan överföras till den 

nordiska livsstilen. Dock framkom det i Socialstyrelsens rapport (2009) att ökningen av 

övervikt bland barn även kan ses i Sverige (Socialstyrelsen 2009). Ytterligare forskning om 

föräldrars, barns och sjuksköterskors upplevelser av övervikt i Sverige är därför, enligt 

författarna till föreliggande studie, betydelsefull för att förbättra vården av överviktiga barn. 

Författarna till föreliggande studie tror även att fortsatt forskning om övervikt i Sverige på 

lång sikt kan förebygga utbredningen av övervikt hos barn.  
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Slutsats  

Att vara förälder till ett överviktigt barn skapar ofta känslor av oro och skuld hos föräldrarna, 

de upplever även svårigheter med att stödja barnet till sunda levnadsvanor. Därför är 

föräldrarna ofta i behov av stöd men även undervisning, individanpassad rådgivning och hjälp 

med att uppnå en sundare livsstil för barnet.   
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Tabell 2. Presentation av resultatets artiklar 

 

Författare & 

publ.år 

Syfte Titel Resultat Design Undersökn. 

grupp 

Datainsamlings

metod 

Data- 

analys 

metod 
Boutelle K.,  

Feldman S. & 

Neumark-Sztainer D. 

 

2012 

 

 

Att beskriva 

vilka 

utmaningar 

föräldrar till 

överviktiga 

tonåringar stöter 

på samt vilka 

råd och tips de 

kan ge till andra 

föräldrar.  

Parenting an 

Overweight or 

Obese Teen: 

Issues and 

Advice 

from Parents 

Föräldrarna upplevde 

problem med att 

kommunicera med sin 

tonåring angående vikten. 

Brist på kunskap, svårt att 

påverka och kontrollera 

deras val av kost och motion 

upplevdes svårt. Föräldrarna 

upplevde oro över barnets 

hälsa och tog på sig 

ansvaret. Föräldrarna ansåg 

det viktigt att ge tips till 

andra föräldrar om 

fungerande strategier. 

Framkommer ej Tjugosju föräldrar 

med ungdomar i 

åldern tolv till 19 

år som var eller 

hade varit 

överviktiga. 

Deltagarna i studien 

intervjuades på ett 

universitet. 

Forskaren använde 

en strukturerad 

intervjumetod som 

ljudinspelades. 

Iintervjuerna 

transkriberades och 

en innehållsanalys 

gjordes där olika 

teman skapades.  

Burnet D.,  

Plaut A.,  

Ossowski K.,  

Ahmad A.,  

Radovick S., 

Gorawara-Bhat R. & 

Chin M.  

 

2007 

 

 

Att bedöma 

viktrelaterade 

föreställningar 

och farhågor 

gällande 

överviktiga 

barn, deras 

föräldrar och 

kommunansvari

ga innan ut-

vecklingen av 

ett familje-

baserat vikt-

program som 

ska arbeta för att 

minska övervikt 

bland barn. 

Community 

and Family 

Perspectives 

on Addressing 

Overweight 

in Urban, 

African-

American 

Youth 

Hinder för hälsosam livstil 

varierade från bl.a. 

socioekonomiska till 

bekvämlighet och okunskap. 

Föräldrar kunde inte laga 

mat, tiden inte räckte till och 

åt i stället snabbmat. Oron 

över barnets utevistelse 

bidrog till stillasittande 

aktiviteter. Föräldrarna 

saknade kunskap om kost 

och vikt och kände att 

vården inte gav tillräckligt 

med information.  

Framkommer ej Trettiofem 

föräldrar med 

barn i åldern nio 

till 13 år som var 

överviktiga.  

Deltagarna i studien 

delades in i 

fokusgrupper. 

Forskaren använde 

en semistrukturerad 

intervjumetod som 

ljudinspelades. 

Intervjuerna 

transkriberades och 

analyserades via en 

grundad teori.  
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Dixey R.,  

Rudolf M. & 

Murtagh J.  

 

2013 

 

 

 

Att ta reda på 

vad föräldrar 

tänkte om 

viktminsknings-

programmet 

Watch it samt 

att ta reda på 

mer om 

föräldrarnas roll 

i vikthantering. 

WATCH IT: 

Obesity 

management 

for children: A 

qualitative 

exploration of 

the views of 

parents 

Föräldrarnd upplevde att 

mobbing och 

självskadebeteende var 

återkommande problem för 

barnen. Föräldrarna såg 

kosten som ett stort problem 

och önskade mer kunskap 

och stöd. Barnens psykiska 

ohälsa påverkade föräldrarna 

som kände stress och oro 

som ledde till humör-

svängningar, uppgivenhet 

och sorg. Föräldrarna såg en 

dramatisk skillnad på sina 

barn efter programmet, de 

hade fått vänner, bättre 

självkänsla och självskade-

beteendet hade minskat. 

Föräldrarna kände sig 

lugnare. 

Utforskande 

design.  

Tjugofyra 

föräldrar med 

barn i åldern fem 

till 10 år som var 

överviktiga och 

deltagit i 

programmet.  

Deltagarna i studien 

delades in i 

fokusgrupper. 

Forskaren 

preciserade inte 

intervjumetoden. 

Intervjuerna 

ljudinspelades. 

Intervjuerna 

transkriberades och 

analyserades via en 

grundteori. 

Nyckelkategorier 

identifierades och 

godkändes av alla 

tre forskare. 

Edmunds L.D.  

 

2005 

 

 

Att undersöka 

föräldrars 

uppfattning vid 

sökande efter 

hjälp hos 

vårdpersonal. 

Parents’ 

perceptions of 

health 

professionals’ 

responses 

when seeking 

help for their 

overweight 

children 

Alla föräldrar hade valt att 

söka professionell hjälp. 

Bemötandet från vården 

varierade mycket. En del 

personal ansågs vara 

empatiska och hjälpsamma 

och föräldrarna kände sig 

nöjda. Viss personal 

upplevedes osäkra över 

ämnet och lämnade över till 

andra. Föräldrarna upplevde 

varningar och negativa 

attityder både av den 

allmänna vården samt andra 

professioner som t.ex. 

dietist. 

Utforskande 

design.  

Femtio föräldrar 

med barn i åldern 

fyra till 15 år som 

var överviktiga.  

Deltagarna i studien 

intervjuades i 

hemmet. Forskaren 

använde en semi-

strukturerade 

intervjumetod som 

ljudinspelades. 

Intervjuerna 

transkriberades och 

innehållet delades 

in i en positiv 

respeketive negativ 

kategori. Därefter 

granskades och 

godkändes 

resultatet av 

deltagarna via 

fokusgrupper. 

Edmunds L.D.  

 

2008 

Att belysa 

sociala 

konsekvenser 

Social 

Implications 

of Overweight 

Föräldrarna hade gjort sitt 

bästa med den kunskap de 

hade gällande sunda levnad-

Framkommer ej Femtioåtta 

föräldrar barn i 

åldern ett till 15 år 

Deltagarna i studien 

intervjuades i 

hemmet. Forskaren 

Intervjuerna 

transkriberades och 

innehållet delades 
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som övervikt 

hos barn har på 

familjen och att 

vårdgivare är 

omedvetna om 

dessa om de 

själva inte 

upplevt 

problemet.  

and Obesity in 

Children 

svanor men upplevde 

problem då övrig familj och 

släkt samt allmänheten och 

vården inte tog problemen 

på allvar. Stora bekymmer 

som presenteras var kost och 

matvanor, klädinköp till 

barnen samt barnens 

utanförskap och fysiska 

inaktivitet. Föräldrarna 

uppldevde problem med att 

sätta gränser. 

som var 

överviktiga. 

använde en semi-

strukturerade 

intervjumetod som 

ljudinspelades. 

in i huvud-

katergorier och 

underkategorier. 

Därefter granskades 

och bekräftades 

resultaten av 

deltagarna via 

fokusgrupper. 

Jackson d.,  

Mannix J.,  

Faga P. &  

McDonald G.  

 

2005b 

 

  

Att ta reda på 

vilka strategier 

mammor till 

överviktiga barn 

använder och 

planerar att 

använda i 

framtiden för att 

hjälpa sitt barn 

till en mer 

hälsosam vikt. 

Overweight 

and obese 

children: 

mothers’ 

strategies 

Mammornas största oro var 

deras barns psykiska 

välmående som främst 

orsakades av mobbing. Olika 

strategier om kost och 

motionsvanor samt goda 

förebilder diskuterades. 

Mammorna upplevde att 

förändringarna måste handla 

om hela familjen för att inte 

sätta barnets övervikt i 

centrum. En viktig del var 

att anpassa de livsmedel som 

fanns lättilgängliga för 

barnen. 

Beskrivande 

design. 

Elva mammor 

med barn i åldern 

fem till 15 år som 

var överviktiga.  

Deltagarna i studien 

deltog i 

diskussionsmöten 

under projekttiden. 

Forskaren 

preciserade inte 

intervjumetoden 

eller var 

intervjuerna skedde. 

Diskussionerna 

ljudinspelades.  

Diskussionerna 

transkriberades och 

analyserades. Datan 

delades in i huvud-

punkter som 

svarade på 

diskussions-

frågorna. 

Jackson d.,  

Mannix J.,  

Faga P.,  

McDonald G. & 

Firtko A.  

2005a 

 

 

Att utveckla en 

förståelse för 

mödrars 

upplevelser 

gällande deras 

barns övervikt. 

Mothers´ 

perceptions of 

overweight 

and obesity in 

their children. 

Mödrarna var oroade över 

sina barns övervikt. Några 

av dem förstod allvaret och 

orsaken till övervikten 

medan andra gärna ville ha 

något att skylla på t.ex. 

gener eller långsam 

ämnesomsättning. 

Mammorna bekymrade sig 

över deras barns framtid 

gällande sociala problem 

som är förknippade med 

Beskrivande 

design 

Elva mammor 

med barn i åldern 

ett till 15 år som 

var överviktiga. 

Deltagarna i studien 

deltog i 

diskussionsmöten 

under projekttiden. 

Forskaren 

preciserade inte 

intervjumetoden 

eller var 

intervjuerna skedde. 

Diskussionerna 

ljudinspelades. 

Diskussionerna 

transkriberades och 

analyserades. Datan 

delades in i huvud-

punkter som 

svarade på 

diskussions-

frågorna. 
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övervikt. 

Lindelof A.,  

Vinther Nielsen C. & 

Pedersen B.  

 

2010 

 

 

Att kvalitativt 

undersöka 

överviktiga 

ungdomar och 

deras föräldrars 

syn på den 

förstnämndas 

övervikt. Detta 

för att få 

kunskap om 

hinder och 

motivationsfakt

orer som 

påverkar ungdo

mars förmåga 

att gå ner i vikt. 

Obesity 

treatment - 

more than 

food and 

exercise: a 

qualitative 

study 

exploring 

obese 

adolescents’ 

and their 

parents’ views 

on the 

former’s 

obesity 

Enligt föräldrarna saknar 

ungdomarna viljestyrka att 

förändra mat- och 

motionsvanor. Föräldrarna 

anser att de har anpassat 

kosten hemma till 

ungdomens övervikt. 

Föräldrarna kan inte styra 

över vad barnet äter utanför 

hemmet. Enligt föräldrarna 

är ungdomen lat och det är 

upp till ungdomen att 

förändra sin livsstil och 

finna motivation. De ansåg 

att ungdomen skulle bli mer 

motiverad och lyckas med 

viktminskning när han/hon 

mognat och blivit mer 

vuxen. 

Utforskande 

design 

Tjugotvå föräldrar 

eller far- och 

morföräldrar till 

barn i åldern 13-

16 år som var 

överviktiga. 

Deltagarna i studien 

intervjuades i 

hemmet. Forskaren 

använde en semi-

strukturerad 

intervjumetod som 

ljudinspelades. 

Intervjuerna 

transkriberades. 

Teman och 

subteman 

identifierades, 

tolkades och 

diskuterades. 

Därefter jämfördes 

de med ursprungs-

texterna.  

Lorentzen V., 

Dyeremose V. & 

Larsen B.H.   

 

2011 

 

 

Syftet var att 

beskriva 

kostomläggning

en hos 

överviktiga barn 

och hur familjen 

upplever detta. 

Severely 

overweight 

children and 

dietary 

changes – a 

family 

perspective 

Föräldrarna upplevde 

svårigheter med att förändra 

sin livsstil och sin kost. Flera 

faktorer spelade in, dels hur 

respektive familjemedlem 

respekterade och förstod 

förändringen men även 

vilket stöd respektive hinder 

som fanns i omgivningen 

t.ex. skola, vänner och vård 

samt ekonomiska 

förutsättningar och hinder. 

Föräldrarna upplevde en 

brist på förståelse och 

utebliven hjälp med 

livsstilsförändringen. 

Beskrivande 

design. 

Sex föräldrar med 

barn i åldern åtta 

till 18 år som var 

överviktiga. 

Deltagarna 

intervjuades i 

hemmet. Forskaren 

använde en 

semistrukturerad 

intervjumetod som 

ljudinspelades. 

Studien var 

longitudinell och 

pågick mellan åren 

2006 – 2008. 

Intervjuerna 

transkriberades, 

kodades och 

delades in i olika 

teman. 

McGrath Davis A.,  

James R.,  

Curtis M.,  

Att lära sig mer 

om de attityder 

som gäller 

Pediatric 

Obesity 

Attitudes, 

Några föräldrar ansåg att 

barnen inte tränade 

tillräckligt och tittade på för 

Framkommer ej Tjugoen föräldrar 

med barn i åldern 

åtta till elva år 

Deltagarna blev 

indelade i 

fokusgrupper och 

Intervjuerna 

transkriberades och 

huvudämnen 
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Felts S. &  

Makosky Daley C.  

 

2008 

 

 

pediatrisk fetma 

bland 

landsbygdens 

föräldrar, hinder 

för att kunna 

hjälpa sina barn 

att uppnå en 

sund viktstatus 

samt bristen på 

stöd i små 

samhällen. 

Services, and 

Information 

Among Rural 

Parents: A 

Qualitative 

Study 

mycket tv. Andra upplevde 

att barnen tränade tillräckligt 

men ändå gick upp i vikt. 

Flera föräldrar beskrev en 

oro över sitt barns hälsa och 

framtid och var i behov av 

information om ändrade 

aktivitets- och kost vanor. 

Några föräldrar var oroliga 

över att sänka sitt barns 

självkänsla genom att 

samtala om dessa 

förändringar. 

som var 

överviktiga. 

intervjuades via en 

videokonferens. 

Deltagarna befann 

sig på deras barns 

skola eller på ett 

lokalt kontor. 

Forskaren använde 

en semi-

strukturerad 

intervjumetod som 

ljudinspelades samt 

filmades.  

identifierades och 

kodades. Koderna 

granskades och 

delades in i teman. 

Pescud M.,  

Pettigrew S., 

McGuigan M. & 

Newton R.  

 

2010 

 

Att undersöka 

vilka faktorer 

som påverkar 

barns 

deltagande i ett 

testtränings-

program  

Factors 

influencing 

overweight 

children’s 

commenceme

nt of and 

continuation 

in a resistance 

training 

program 

Föräldrarna var oroliga över 

sitt barns övervikt och 

anmälde därför barnet till ett 

viktminskningsprogram med 

en strävan om att förbättra 

deras hälsa och som även 

kunde leda till bättre 

självkänsla. Föräldrarna 

beskrev flera positiva 

upplevelser men kände sig 

oroliga över att inte ha råd 

med programmet. 

Föräldrarna upplevde det 

positivt då barnet fick nya 

vänner. 

Utforskande 

design 

Elva föräldrar 

med barn i åldern 

sex till 13 år som 

var överviktiga. 

Deltagarna blev 

intervjuade, 

forskaren 

preciserasde inte 

intervjumetoden. 

Forskaren använde 

en semi-

strukturerad 

intervjumetod som 

ljudinspelades. 

Intervjuerna 

transkriberades och 

analyserades och 

kodades. Därefter 

skapades 

huvudämnen. 

Shrewsbury V.,  

King L.,  

Hattersley L., 

Howlett S.,  

Hardy L. &  

Baur L.  

 

2010. 

Att belysa både 

ungdomars och 

föräldrars syn på 

interaktioner 

mellan ungdom-

förälder 

gällande 

kroppsvikt, 

framförallt 

övervikt, och 

deras 

Adolescent-

parent 

interactions 

and 

communicatio

n preferences 

regarding 

bodyweight 

and weight 

management:a 

qualitative 

Föräldrarna var oroliga över 

barnets vikt och beskrev hur 

de samtalde med sitt barn. 

De ansåg att det var viktigt 

att få barnet involverad och 

själv göra hälsosamma val. 

Många föräldrar upplevde 

oro över hur barnet skulle 

reagera på diskussioner om 

övervikt. Föräldrarna 

beskrev strategier för att 

Utforskande 

design 

Trettiotvå 

föräldrar med 

barn i åldern 14-

17 år som var 

överviktiga.  

Deltagarna blev 

indelade i 

fokusgrupper och 

intervjuades på ett 

regionalt center. 

Forskaren 

preciserade inte 

intervjumetoden. 

Intervjuerna 

ljudinspelades. 

Intervjuerna 

transkriberades och 

analyserades. 

Teman 

identifierades. 
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uppfattningar 

om hur 

kroppsvikt kan 

diskuteras på ett 

positivt och 

stödjande sätt 

hemma, och 

med husläkaren. 

study hjälpa barnet att gå ner i 

vikt. 

Sonneville K.,  

La Pelle N.,  

Taveras E.,  

Gillman M. & 

Prosser L.  

 

2009 

 

 

Att undersöka 

vilka hinder 

samt 

förutsättningar 

som påverkar 

föräldrars 

beteenden och 

beslut gällande 

barns kost- och 

aktivitetsval 

samt beteenden 

och beslut som 

kan påverka 

barnets 

övervikt. 

Economic and 

other barriers 

to adopting 

recommendati

ons to prevent 

childhood 

obesity: 

results of a 

focus group 

study with 

parents 

Föräldrarna upplevde att 

barnen krävde mycket 

uppmärksamhet eller 

bråkade med syskonen och 

fick därför tillbringa mycket 

tid framför tv:n. Föräldrar 

beskrev strategier för ökad 

fysisk aktivitet, t.ex. 

förebilder. Föräldrarna 

upplevde tidsbrist och 

ekonomi som hinder för 

fysisk aktivit samt kost och 

efterfrågde mer information. 

Föräldrar upplever oro över 

barnets utomhusaktiviteter 

då trafiken anses farlig. 

Utforskande 

design 

Nitton föräldrar 

med barn i 

åldarna fem till 17 

år som var 

överviktiga. 

Deltagarna blev 

indelade i 

fokusgrupper och 

intervjuades. 

Platsen för 

intervjun 

preciserades inte. 

Forskaren använde 

en semi-

strukturerad 

intervjumetod som 

ljudinspelades.  

Intervjuerna 

transkriberades och 

lades in i 

wordtabeller med 

olika 

huvudrubriker. 

Teman och 

subteman plockades 

ut.  

Stewart L.,  

Chapple J.,  

Hughes A.R.,  

Poustie V. &  

Reilly J.J.  

 

2008 

 

 

Att utforska 

tankar och 

känslor hos 

föräldrar vars 

barn hade åtagit 

dietiska tips och 

tekniker av 

utbildad eller 

icke utbildad 

dietist inom 

övervikt för att 

genomgå 

beteendeförändr

ing.  

The use of 

behavioural 

change 

techniques in 

the treatment 

of paediatric 

obesity: 

qualitative 

evaluation of 

parental 

perspectives 

on treatment 

Föräldrarna valde att anmäla 

sina överviktiga barn till två 

olika dietistprogram då de 

oroade sig över deras 

välmående. Föräldrarna 

upplevde att programmet var 

positivt då barnen blivit 

hjälpta. Dock kände några 

föräldrar besvikelse då deras 

barn inte fått tillräckligt 

stöd. Föräldrarna upplevde 

det viktigt att barnen fick 

sätta upp egna mål och 

belöningar ansågs fungera 

bra. Föräldrarna upplevde att 

Utforskande 

design 

Sexton föräldrar 

med barn i åldern 

fem till elva år 

som var 

överviktiga. 

Deltagarna blev 

intervjuade. 

Forskaren hade inte 

preciserat platsen 

för intervjuerna 

eller vilken 

intervjumetod som 

använts. 

Intervjuerna 

ljudinspelades. 

 

Intervjuerna 

transkriberades och 

analyserades. 

Huvudteman och 

underteman valdes 

ut och kodades. 
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barnen kände sig motiverade 

att fortsätta med livsstils-

föärndringen. Föräldrarna 

kände att de hela tiden 

kunde använda sig av 

programmet i diskussioner 

med barnen. Föräldrar 

påpekade även sin egen brist 

på kunskap och hur 

programmet även hjälpt mot 

detta. 

Turner K.,  

Salisbury C. &  

Shield J.  

 

2012 

 

 

Att undersöka 

föräldrars 

åsikter och 

erfarenheter 

gällande 

primärvårdens 

inställning till 

behandling för 

barnfetma. 

Parents’ views 

and 

experiences of 

childhood 

obesity 

management 

in primary 

care: a 

qualitative 

study 

Föräldrar undvek att söka 

vård för sitt barns övervikt 

då de upplevde rädsla för att 

själva få skulden samt för 

barnets psykiska välmående. 

De upplevde osäkerhet över 

vårdpersonalens kunskap 

och resurser då de själva 

mindes att de inte fått hjälp 

med sin övervikt i 

barndomen.   

Utforskande 

design 

Femton föräldrar 

till barn i åldern 

fem till 10 år som 

var överviktiga. 

Deltagarna 

intervjuades i 

hemmet, dock valde 

tre av dessa att bli 

intervjuade över 

telefon. Forskaren 

preciserade inte 

intervjumetoden. 

Intervjuerna 

ljudinspelades. 

Intervjuerna 

transkriberades och 

kodades. Teman 

och mönster 

identifierades. 

 

 

 

 
 

 


