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Sammanfattning 

Övervikt och fetma hos barn är ett växande problem i många delar av världen och innebär 

ett stort hot mot folkhälsan. Syftet med studien är att beskriva faktorer som inverkar i 

förebyggandet av övervikt och fetma hos barn. 

En litteratursökning utfördes i databasen Cinahl. Dessa sökningar gav elva artiklar vilket 

resultatet har baserats på. Studien har en deskriptiv design. 

De faktorer som har en förebyggande inverkan rörande övervikt och fetma hos barn var 

empowerment, sociala aspekter, föräldrarnas roll, kosten, träning och skärmtid. Att ge 

barnen bekräftelse och den kunskap som behövdes för att kunna vara medbestämmande i 

sin vård var av stor betydelse. Att ha stöd från vänner var sammankopplat till ökad 

självkänsla hos barnen. Föräldrarnas vikt, engagemang och handlingar visade sig vara 

starkt förknippade med barnens viktminskningsresultat. Kostens lukt, smak och 

tillgänglighet var avgörande för vad barnen valde att äta. Medvetenheten för betydelsen av 

fysisk aktivitet fanns hos barnen men prioriterades bort då goda resultat i skolan ansågs 

mer betydelsefullt. Skärmtid visade sig vara en riskfaktor för övervikt. 

Faktorer som inverkar i förebyggandet av övervikt och fetma hos barn mellan 10-18 år är 

empowerment, sociala faktorer, föräldrarnas roll, kost, skärmtid och fysisk aktivitet. Att 

barnen är delaktiga i sin egen hälsa samt att engagera familjen är viktiga faktorer. 
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Abstract 

Childhood obesity is an increasing problem in many parts of the world and implicates a big 

threat against the public health. The aim for this literature search was to describe factors 

that have an effect in the prevention of overweight and obesity in childhood. 

A literature search was made through the database Cinahl. The study has a descriptive 

design and the result is based on eleven articles.    

The factors that have an effect in the prevention of overweight and obesity in childhood 

were empowerment, social aspects, the parent´s role, diet, excercise and screentime. It was 

meaningful to give the child affirmation and the knowledge to be participative in its own 

care. Supportive friends were of importance for the children’s self-esteem. The parent’s 

weight, engagement and actions were strongly associated with the children’s weight loss 

results. The taste, smell and availability of the diet were crucial for what the children chose 

to eat. The children were aware of the importance of exercise but did not give priority to it 

because they thought it was of more importance to have good results in school. Screen-

time was associated with overweight. 

The factors that have an effect in the prevention of overweight and obesity in childhood 

between 10-18 years are empowerment, social aspects, the parent´s role, diet, exercise and 

screentime. The fact that children are involved in their own health and to involve the 

family is important. 
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1. Introduktion 

1.1. Övervikt och fetmans utbredning i världen 

I många länder i världen har antalet barn med övervikt och fetma haft en kraftig ökning 

under de senaste årtiondena. Ökningen har också setts i utvecklingsländer där problem med 

undernäring är vanligt (WHO, 2014b). Antalet barn under fem års ålder med övervikt 

beräknades år 2012 vara 44 miljoner, majoriteten av dessa barn bor i utvecklingsländer och 

barnfetma är idag ett stort hot mot den globala folkhälsan (WHO, 2014a). I Sverige ses 

tendenser till att ökningen planas ut, men antalet barn med denna problematik är 

fortfarande stort (SBU, 2013). I Stockholms län bor 25% av alla Sveriges förskolebarn. År 

2010 hade 9,5% av alla fyraåringar övervikt och 1,9% fetma (Stockholm läns landsting, 

2012). Andelen barn med fetma i den svenska befolkningen är mellan 2500-5000 per 

100.000 barn i åldrarna 5-17 års ålder. Av dessa barn är 6200 mellan 4-18 år inskrivna och 

under behandling i Barn Obesitas Register I Sverige (BORIS, 2012).    

 

1.2 Definition av barn 

Enligt FN:s barnkonvention (2014) avses barn att vara alla människor under 18 år, med 

undantag om barnet blir myndigt förklarad enligt lag. Den föreliggande litteraturstudien 

har valt att se på barngrupper som har en medelålder mellan 10-18 års ålder. Detta på 

grund av att barn i denna åldersgrupp kan agera mer självständigt än de yngre barnen 

(Wong et al. 2012). 

 

1.3 Definition av övervikt och fetma 

Övervikt och fetma definieras av WHO (2014c) som att personen i fråga har en onormal 

eller överdriven ansamling av fett på kroppen och att denna mängd fett utgör en risk för 

hälsan. Denna typ av övervikt skiljer sig från det som i dagligt tal menar att någon är 

mullig. När orden övervikt och fetma används så anses det att denna typ av övervikt är av 

sjuklig karaktär och handlar om mer än bara några extra kilo eller att passa in i de smala 

ideal som dagens samhälle målar upp idag (Kallings, 2002).  

 

1.4 Orsaker till övervikt och fetma 

Övervikt och fetma kan ha genetiska orsaker, dock kan inte den fetmaepidemi förklaras 

som pågår globalt genom genetiska förändringar. Inga genetiska förändringar sker så fort 

som den fetmaepidemi som sprider sig välden över idag. Våra gener är fortfarande 
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anpassade till ett liv som jägarfolk och våra kroppar är därigenom anpassade till mycket 

fysisk aktivitet och varierande kost. Under vår tid som jägare var det en avgörande faktor 

att kunna lägga på sig energireserver när det fanns föda att tillgå. Trots mycket forskning 

så är det fortfarande oklart vad det är som ärvs rörande övervikt. Ärvs en personlighet, en 

egenskap i fett- eller muskelvävnaden eller handlar det om det centrala nervsystemet eller 

aptitregleringen. Enbart i ett fåtal fall har det återfunnits en hormonell rubbning som kan ha 

orsakat fetma (Kallings, 2002). 

 

När det gäller övervikt och fetma så finns det ingen enskild faktor som skapar övervikt hos 

en person utan det är flera faktorer som tillsammans över tid bildar fetma. Energibalansen 

är en av dessa faktorer. Energibalansen består av det enerigiintag motsvarande de 

energiutgifter som sker i kroppen. Energiintag är den kost och vätska som vi intar under 

dygnets alla timmar. Även måltidsvanor kan ha inverkan, som vilken tid på dygnet 

personen äter, hur ofta personen äter och vilken typ av kost det handlar om. Energiutgifter 

är den förbrukning av energi, den så kallade basala omsättningen, som kroppen gör av 

med. Detta genom att ständigt hålla en kroppstemperatur på 37 grader och genom att förse 

de grundläggande kroppsfunktionerna med den energi som behövs samt den fysiska 

aktiviteten som utförs under dygnets alla timmar. Så länge det är balans mellan dessa två 

faktorer är kroppen i balans och kroppssammansättningen stabil (Kallings, 2002). 

 

Livsstilen hos många unga är en helt annan idag än för bara några årtionden sedan. 

Stillasittande aktiviteter har ökat avsevärt sedan bland annat dator- och tv- spel blev 

introducerade. Konsekvensen har blivit att den dagliga fysiska aktiviteten minskat. Detta 

blir en bidragande orsak till att balansen mellan energiintag och energiförbrukning sviktar. 

Samtidigt har det dagliga kaloriintaget ökat. Barn och ungdomar idag tillför 25% av sitt 

energiintag från socker och mättat fett i olika former så som godis, kakor och läsk och 

desto mindre från frukt och grönsaker. Detta gör då obalansen ännu större vilket på sikt 

kan skapa övervikt och fetma (Finkelstein et al. 2005; Folkhälsoguiden, 2010). 

 

Låg socio-ekonomisk status har ett samband med sjukdomen fetma. Enligt en rapport från 

Socialstyrelsen (2013) finns skillnader i fetmaproblematiken. Det var vanligare med fetma 

hos lågutbildade jämfört med den utbildade befolkningen (Socialstyrelsen, 2013). Även 

hos barnen syns detta samband. År 2012 hade 5.6% av alla fyraåringar fetma i Rinkeby-

Kista, som är ett område med låg socioekonomisk status, enligt Stockholm läns landsting 
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(2012). I områden såsom Ekerö, Norrmalm och Kungsholmen, som anses ha hög socio-

ekonomisk status, var andelen endast 0,4%. 

 

1.5 Instrument för att mäta övervikt och fetma 

Body Mass Index (BMI) är ett mått på vikt-och-längd som ofta används för att klassificera 

undervikt, övervikt och fetma hos vuxna. Det anges som vikten i kilogram delat med 

kvadraten på höjden i meter (kg / m2). Till exempel kommer en vuxen person som väger 

70 kg och vars längd är 1,75 m ha ett BMI på 22,9.  För att mäta barns BMI måste skalorna 

köns-och åldersanpassas (WHO, 2014e). Detta kan göras med bland annat isoBMI som 

tagits fram av International Obesity Task Force. BMI-värdet tas ut på samma sätt som för 

vuxna och kan användas på barn mellan 2-18 år (bilaga 1). Skillnaden mellan en BMI-

skala för vuxna och den så kallade IsoBMI-skala som används för barn är att gränsen för 

övervikt och fetma hos barn skiljer sig åt beroende på barnets ålder och kön. Hos vuxna 

klassas det som övervikt med ett värde mellan 25-29,9. Ett värde över 30 klassas som 

fetma. Ett BMI som visar fetma ökar risken för ett flertal sjukdomar och risken ökar ju 

längre ned i ålder ett barn är då denne drabbas av fetma (Folkhälsoguiden, 2010). 

 

1.6 Följder av övervikt och fetma för samhället och för barnet 

Både sjukdomen fetma samt dess följdsjukdomar är ett stort hot mot personen i sig men 

även för samhället. Många med övervikt och fetma mår psykiskt dåligt på grund av sin vikt 

då de blir dåligt behandlade ute i samhället vilket resulterar i sociala komplikationer 

(Kallings, 2002). Uppskattningsvis är cirka 2 % av alla kostnader för hälso- och sjukvård 

relaterade till fetma eller sjukdom som uppkommit som följd av fetma. Detta enligt 

internationella studier. Kostnader utanför hälso- och sjukvården, för bland annat förlorad 

arbetskraft vid sjukskrivning, anses vara minst lika stora. Även bland beräknade kostnader 

för sjukdomar relaterade till livsstil där övervikt hos personen haft betydelse, har kostnaden 

hamnat på mellan 4-8 % (Folkhälsoguiden, 2010). 

 

Enligt WHO (2014b) ger övervikt och fetma hos barnet trötthet och problem med 

rörligheten. Barnet kan drabbas av låg självkänsla och depression som i sin tur kan leda till 

social isolering. Ett stort problem är att övervikt och fetma hos barn med stor sannolikhet 

följer individen upp i vuxen ålder. Övervikt leder ofta till hälsoproblem och barn med 

övervikt drabbas idag av sjukdomar som förr relaterades till hög ålder. Sjukdomar som 

diabetes typ II, leversjukdom, olika slags cancer, problem med andningen och hjärt- och 
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kärlsjukdomar är förekommande följdsjukdomar till övervikt och fetma (Folkhälsoguiden, 

2010). 

 

1.7 Barnen och deras föräldrars roll och åsikter   

Enligt en studie genomförd av Booth et al. (2009) ansåg föräldrarna att de inte hade full 

kontroll på barnens vikt. De med mindre barn upplevde att de hade större inflytande än de 

med äldre barn. När barnen började spendera pengar själva försvann enligt föräldrarna det 

mesta av kontrollen. Föräldrarna ansåg vidare att om de hade ett överviktigt barn låg 

ansvaret för att ta upp diskussionen kring barnets övervikt hos allmänläkaren, och att denne 

då även bör ge råd. När andra i föräldrarnas omgivning försökte ta upp ämnet upplevde 

många föräldrar det som obekvämt. Somliga föräldrar accepterade att en sjuksköterska tog 

upp frågan. Booth et al. (2009) visade vidare att övervikt och fetma var ett viktigt ämne för 

alla föräldrar. Det de ansåg som oroande var direkta psykosociala följder som låg 

självkänsla hos barnet, att det skulle bli retat, eller uteslutet från gemenskapen. Föräldrarna 

tänkte också på de direkta fysiska begränsningarna, men inte så mycket på de 

hälsoproblem som kan uppstå till följd av övervikten hos barnet. Enligt Moore et al. (2012) 

var det vanligare att föräldrarna uttryckte en oro för sitt barn om de trodde att barnet var 

överviktigt eller hade fetma, eller om barnet hade bekräftad fetma genom uträknat 

BMI.  Föräldrar visade även en starkare tendens till oro för sitt barns vikt om denne var en 

flicka. Det framkom också att det var en större chans att föräldrar vidtog åtgärder för att 

hjälpa sitt barn till viktnedgång om de känt en oro angående dess vikt.  

 

1.8 Definition av förebyggande 

Förebyggande hälso- och sjukvård beskrivs av nationalencyklopedin (2014b) som en 

“samlingsterm för åtgärder som syftar till att bevara god hälsa och förhindra att skador och 

sjukdomar uppkommer eller förvärras”. I denna studie innebär ordet förebyggande att 

arbeta för att hålla barnets vikt på en hälsosam nivå, att se till att det överviktiga barnet inte 

går upp ännu mer och istället börjar tappa kilon vilket leder mot en hälsosam vikt. 

 

1.9 Allmänna rekommendationer för kost och fysisk aktivitet 

Enligt rekommendationer för skolbarn och ungdomar från WHO (2014a) bör barn utföra 

fysisk aktivitet 60 minuter per dag. Vidare bör de minska intaget av socker och mättat fett i 

kosten och äta mer frukt och grönt, nötter, fullkornsprodukter och baljväxter. 
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Även Nordic Council of Ministers (2004) beskriver i sin redovisning att barn bör utföra 

fysisk aktivitet under 60 minuter varje dag. Det kan delas upp i 60 minuter under kortare 

intervaller och det är även bra att variera den fysiska aktiviteten så att barnet utvecklar 

både motion, rörlighet, snabbhet och muskelstyrka. Ekblom-Bak, Ekblom, Hellénius 

(2010) beskriver att det inte bara är viktigt att utföra fysisk aktivitet under dagen, utan att 

de stillasittande aktiviteter och fritidssysslor som så många utsätter sin kropp för dagligen 

är lika påfrestande för kroppen. De menar att i framtiden bör det inte bara rekommenderas 

fysisk aktivitet utan även att undvika stillasittande aktiviteter. 

 

1.10 Teoretisk referensram 

När en person behöver gå ned i vikt måste denne vara involverad med hela sitt jag och 

kunna agera även utan sjukvårdspersonal närvarande. Att det är individen själv som har ett 

stort ansvar för sin hälsa lyfter även Dorothea Orem fram i sin self-care deficit nursing 

theory, där hon menar att alla människor är individer som ska kunna ta hand om sin egen 

och sin familjs hälsa. Detta kan ske med hjälp av kunskap om hälsorisker och hälsa 

(Alligood & Tomey, 2009). Patientens egenvård är alltså av högsta betydelse i Orems teori.  

Därför behöver vården som sker inte nödvändigtvis utföras av sjuksköterskan, utan även av 

patienten själv, då denne fått den kunskap som är nödvändig. Som sjuksköterska är det 

viktigt att tänka på att alla patienter inte kräver, eller vill ha, samma vård. Orem’s teori 

uttrycker de dominerande dragen i alla situationer som innehåller någon slags vård (Orem 

& Taylor, 2011), vilka är teorin om egenvård och teorin om egenvårdsbrist som summeras 

upp i teorin om omvårdnadssystemet. 

Teorin om egenvård talar om vad individen själv kan göra för att bibehålla sin hälsa och 

sitt välmående. Förmågan att kunna göra detta beror bland annat på personens ålder, 

livserfarenhet, hälsa och personliga tillgångar. Egenvården har en fundamental plats i 

sjukvården (Orem & Taylor, 2011; Alligood & Tomey, 2009). 

Teorin om egenvårdsbrist talar om orsaken till en persons behov av sjukvård. Anledningen 

är att individens personliga behov och dennes förmåga att tillgodose dessa själv är i 

obalans (Orem & Taylor, 2011). 

Teorin om omvårdnadssystemet är den summerande teorin som enar de två andra teorierna 

och går in på vad som kan utföras, och hur, för att möta den enskilde patientens behov. Det 

är inte nödvändigtvis sjuksköterskan som utför vården. Det kan också vara patienten själv 

(Orem & Taylor, 2011; Alligood & Tomey, 2009). 
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1.11 Övervikt och fetma hos barn och sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan är en av flera yrkeskategorier som möter och följer upp barnen inom olika 

områden inom hälso- och sjukvården. Till Barnavårdscentralen (BVC) kommer de nyfödda 

barnen och följs där tills de är sex år gamla. BVC ansvarar för att främja goda vanor hos 

barnet samt att identifiera barn i riskzonen och ta upp frågor om övervikt och fetma med 

dessa. När barnet har uppnått sex års ålder övertas detta ansvar av skolhälsovården (SHV). 

Parallellt med BVC och SHV finns alltid hälsovårdcentralen och tandvårdscentralen som 

vägleder med insatser kring bland annat fetma för barn i alla åldrar. Det finns även olika 

mottagningar och andra enheter på olika nivåer som ansvarar för behandling och 

uppföljning av barn med fetmaproblematik. Sjuksköterskans roll är av betydelse i arbetet 

mot fetma hos barn eftersom barn med övervikt eller fetmaproblematik återfinns inom 

olika områden inom hälso- och sjukvården (Folkhälsoguiden, 2010). 

ICN (International council of nurses)(2014 ss 3) beskriver hur “sjuksköterskans fyra 

grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

lindra lidande”. Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska utfärdad av 

Socialstyrelsen (2005 ss 11) i Sverige ska sjuksköterskan ”ha förmåga att identifiera och 

aktivt förebygga hälsorisker och vid behov motivera till förändrade livsstilsfaktorer”. 

 

1.12 Problemformulering 

Barnfetma är ett växande problem i många delar av världen och innebär ett stort hot mot 

folkhälsan (WHO, 2014b). För att kunna motverka denna trend behöver hälso- och 

sjukvården ytterligare forskning och kunskap om hur barn kan motiveras till en hälsosam 

vikt samt engageras i sin egen hälsa. Det behövs även kunskap i hur hälso- och sjukvården 

kan integrera och praktisera de metoder som kan förebygga fetma hos barn. Detta då 

sjuksköterskan kan möta barn med fetmaproblematik i många olika vårdinstanser (Waters 

et. al, 2011; Bäcklund, Sundelin & Larsson, 2011). Att förebyggande arbete mot övervikt 

och fetma är aktuellt och viktigt är tydligt, därav är denna föreliggande litteraturstudie av 

stor betydelse för att tydliggöra faktorer som sjuksköterskan behöver beakta i sitt 

förebyggande arbete med barn som har övervikt och fetma.  
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1.13 Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva faktorer som sjuksköterskan kan ha som stöd i sitt 

förebyggande arbete mot övervikt och fetma hos barn i åldrarna 10 och 18 år. Vidare var 

syftet att göra en metodologisk granskning och beskriva artiklarnas urval av 

undersökningsgrupp. 

 

1.14 Frågeställningar 

1.Vilka faktorer har inverkan i förebyggandet av övervikt och fetma hos barn i grupper 

med en medelålder mellan 10-18 år?  

2.Vilka kriterier har inkluderade artiklar gällande urval av undersökningsgrupp? 

 

2. Metod 

2.1. Design 

Föreliggande litteraturstudie har en deskriptiv design (Polit & Beck, 2012). 

 

2.2. Sökord, databaser och sökstrategier 

Sökorden som användes var prevention (fritext), obesity (CINAHL Headings) in 

adolescense (CINAHL Headings), pediatric obesity (CINAHL Headings), treatment 

(fritext) , nurs*. Sökordet nurs* användes i sökningen för att få ett sökresultat som 

inkluderade artiklar där sjuksköterskans roll i arbetet mot fetma fanns med. Nurs* 

användes tillsammans med pediatric obesity som fanns i CINAHL headings. Detta för att 

få fram artiklar om sjuksköterskans roll i arbetet mot barnfetma. För att utöka sökningen 

och vara säker på att alla artiklar om äldre barn skulle komma med i sökresultatet användes 

nurs* tillsammans med obesity och ordet adolescence, vilket var fritext då det inte fanns i 

CINAHL headings. Pediatric obesity användes även tillsammans med ordet treatment, 

vilket var fritext då det inte fanns i CINAHL headings. Sökordet treatment användes för att 

artiklar som fokuserade på behandling av barnfetma skulle hittas eftersom dessa 

behandlingar även förebygger att de barn med övervikt eller fetma fortsätter att gå upp i 

vikt. Ordet prevention som var fritext då det inte fanns i CINAHL headings användes då 

artiklar med specifikt förebyggande åtgärder inte skulle missas. Ordet användes 

tillsammans med pediatric obesity och nurs*. Ordet overweight användes inte i sökningen 

då artiklar om övervikt redan fanns i resultatet till sökningar där obesity var sökord. Vidare 

användes termen ”AND”, detta för att finna samband mellan artiklarna och göra sökningen 

så bred som möjligt (Polit & Beck, 2012) (tabell 2). 
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Artiklarna söktes i databasen Cinahl som enligt Polit & Beck, (2012) är en rekommenderad 

databas inom omvårdnadsforskning. Sökningen skedde mellan 2014-09-27 till 2014-10-02. 

Det gjordes även en manuell sökning via Journal of pediatric psychology (tabell 2). 

 

Tabell 2. Resultat över databassökningar 

Databas Sökord Träffar Lästa 

abstract 

Valda 

källor 

Cinahl Nurs* AND pediatric obesity 

(CINAHL Headings) 

107 11 5 

Cinahl Nurs* AND obesity 

(CINAHL Headings) in 

adolescence (fritext) 

129 14 1 

Cinahl pediatric obesity (CINAHL 

Headings) treatment (fritext) 

121 7 2 

Cinahl Prevention (fritext) AND 

pediatric obesity (CINAHL 

Headings) AND Nurs* 

52 44 2 

Manuell 

sökning via 

tidskrift 

Aktuellt för syftet  1 1   

Totalt     11 

 

                  

2.3. Urvalskriterier 

Endast artiklar relaterade till föreliggande litteraturstudies syfte och frågeställningar 

inkluderades.  

 

Inklusionskriterier 

Sökningen begränsades till årtalen 2009-2014, för att få aktuella forskningsresultat. 

Artiklarna skulle vara på engelska och vara peer rewieved. Både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar inkluderades. Barnens ålder i inkluderade studier begränsades till 

mellan 10 och 18 år eller att medelåldern i barngrupperna var 10-18 år. Ålderspannet 

valdes utifrån att barn i dessa åldrar kan agera mer självständigt jämfört med yngre barn 

(Wong et al. 2012).  Studier med undersökningsgruppen pojkar, flickor eller båda 

kategorierna har inkluderats. 
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Exklusionskriterier 

Litteraturstudier har exkluderats då dessa är sekundära källor (Polit & Beck, 2012). Även 

de artiklar som var dubbletter till de valda artiklarna, som ej svarade mot syftet samt inte 

hade rätt åldersspann i föreliggande litteraturstudie exkluderades (tabell 3).  

 

Tabell 3 exkluderade artiklar 

Antal Anledning 

10 Dubbletter 

19 Motsvarar ej syftet 

21 Ej inom rätt åldersspann 

16 Litteraturstudier 

 

2.4. Dataanalys 

Studien utgörs av elva vetenskapliga artiklar som lästs enskilt för att synliggöra eventuella 

skillnader i hur artiklarna tolkats och uppfattats. Artiklarna har även lästs objektivt 

upprepade gånger utav författarna för ökad förståelse av innehållet samt att inga personliga 

åsikter från författarna skulle påverka studiens resultat (Polit och Beck, 2012). 

 

Frågeställning 1, faktorer som inverkar i förebyggandet av övervikt och fetma hos barn. 

Artiklarna sammanställdes efter författare och årtal, studietitel, syfte och resultat (se bilaga 

3). Detta för att på ett enkelt sätt ha möjligheten till att överblicka studiernas resultat. 

Artiklarna granskades och analyserades utifrån sitt syfte, metod och resultat och resultatet 

sorterades in i kategorier.  De faktorer som fanns i minst två artiklars resultat togs med i 

denna litteraturstudie. Detta för att ge styrka till resultatet. De kategorier som framkom var: 

1) empowerment, 2) sociala aspekter, 3) föräldrarnas roll, 4) kosten, 5) fysisk aktivitet och 

6) skärmtid.  

 

Frågeställning 2, artiklarnas urvalskriterier. 

Till granskningen av artiklarnas urvalskriterier gjordes en sammanställning av artiklarna 

utifrån rubrikerna författare/ årtal/ land, studietitel, undersökningsgrupp och 

ålder,  inklusions- och exklusionskriterier samt datainsamlingsmetod (se bilaga 2). 

Polit & Beck (2012) granskningsguide användes för att analysera artiklarnas inklusions- 

och exklusionskriterier. Utifrån granskningsmallen delades kriterierna in i olika grupper. 
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En översiktstabell med alla inklusions- och exklusionskriterier sammanställdes (bilaga 4). 

Denna översiktstabell sammanställdes för att på ett överskådligt sätt kunna uppskatta vilka 

kriterier som använts i varje enskild studie för att inkludera eller exkludera personerna som 

kom att delta i varje enskild studie.  

 

2.5. Forskningsetiska överväganden 

Artiklarna har granskats och beskrivits objektivt och ingen artikel har exkluderats eller 

inkluderats på grund av egna åsikter hos författarna (Polit & Beck, 2012). Risken att 

resultatet i föreliggande studie väcker obehag eller lidande hos deltagarna från 

originalstudierna är minimal och författarna ser därav att ingen forskningsetisk risk 

föreligger. Alla studier som använts till denna litteraturstudie har etiska överväganden. 

 

3.Resultat  

Litteraturstudien utgörs av elva vetenskapliga artiklar som presenteras i löpande text och i 

tabellform. Se bilaga 3 för artiklarnas syfte och resultat. Därefter följer en presentation av 

artiklarnas urvalskriterier under rubriken Metodologiska aspekter i löpande text samt 

i  tabellform som presenteras i bilaga 2 och bilaga 4. 

Resultatet visar att de faktorer som inverkar förebyggande av övervikt och fetma hos barn 

mellan 10-18 år i var empowerment, sociala aspekter, föräldrarnas roll, kosten, fysisk 

aktivitet och skärmtid.   

 

3.1 Empowerment 

3.1.1 Delaktighet 

Att få de vuxnas förtroende och få uppmuntran att tänka och fatta beslut självständigt var 

faktorer som barn med övervikt och fetma ansåg kunna stärka självkänslan, vilket gav dem 

bättre förutsättningar att hantera sin vikt. Detta framkom då Moriander et al. (2010) 

intervjuade överviktiga och feta barn om sin vikt. Annat som barnen ansåg ha en positiv 

inverkan på motivation och lust till en hälsosam vikt var att de behövde känna att de 

individuella behov och mål de satt upp var betydelsefulla och att de kände sig bekräftade 

och sedda som egna individer. 
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3.1.2 Kunskap 

Ökad kunskap var en annan aspekt som Sarvestani et al. (2009) såg i sin studie som 

resulterade i ett förbättrat ätbeteende, BMI, armomkrets samt vikt. Den kunskap de 

överviktiga och feta barnen fick rörde träning, hälsosam kost, kognitiv omstrukturering, 

kontroll över yttre stimuli, stresshantering och problemlösning. Även Berkowitz et al. 

(2013) visade liknande resultat efter att ha jämfört två familjebaserade 

livsstilsförbättringsprogram under ett år. En grupp barn träffade tillsammans med sina 

föräldrar en hälsocoach på en klinik sex gånger. Den andra barngruppen hade dessa sex 

träffar med en hälsocoach och även 17 träffar i grupp. Båda grupperna fick lära sig 

stresshantering, kontroll av yttre stimuli, problemlösning och kognitiv omstrukturering. 

Vikten togs vid studiens start, efter sex månader och efter ett år och resultatet blev 

detsamma för de båda grupperna.  

 

Wong et al. (2012) såg också att självförtroende och kunskap hade betydelse för 

viktminskningen. Barnens självförtroende hängde samman med barnens kunskaper som i 

sin tur påverkade deras försök till viktnedgång. Flera av barnen hade bristande kunskaper 

om hur de skulle använda sig av självreglerande färdigheter och träningsprogram för att 

kunna lyckas hålla en hälsosam vikt och blev då nedslagna. I Gellar et al. (2012) studie 

framkommer att barnen gärna önskar mer kunskap om nutrition och träning.  

 

3.2 Sociala faktorer 

3.2.1 Socialt stöd från omgivningen 

Socialt stöd var en betydelsefull faktor för att kunna hålla en hälsosam vikt. Att få 

uppmuntran och känna stöd från andra var sammankopplat med högre självkänsla och gav 

ökad motivation till att delta i fysiska aktiviteter. Rent praktiskt kunde det innebära att en 

vän följde med eller uppmuntrade till fysisk aktivitet för att kunna gå ner i vikt (Wong et 

al. 2012,  Rhoades et al. 2011, Gellar et al. 2012). 

De personer som barnen ansåg viktiga att få uppmuntran från var vänner och tränare och 

barnen ville gärna prata om sin vikt med de som de kände brydde sig om dem (Lyles et al. 

2012).  

 

3.2.2 Utanförskap och grupptryck 

Faktorer som kunde hindra möjligheten att hålla en hälsosam vikt var att känna sig mobbad 

vilket gav minskat självförtroende. Grupptryck var också en faktor av betydelse, det var 

http://www.refworks.com.webproxy.student.hig.se:2048/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
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svårt för barnen att välja fysisk aktivitet eller att äta mer hälsosam kost om övriga gruppen 

valde annat. I dessa situationer ansåg barnen att de behövde lära sig att välja det som var 

bäst för dem oavsett vad andra valde (Gellar et al. 2012). 

 

3.3 Föräldrarnas betydelse 

3.1.1 Föräldrarnas vikt 

Föräldrarnas vikt var av betydelse för barnens vikt. De barn som hade föräldrar med 

övervikt eller fetma fick svårare att hålla en hälsosam vikt visar studier av Fassihi et al. 

(2012) och Yiing et al. (2010). Dessa barn hade flera gånger svårare att gå ned i vikt 

jämfört med barn med normalviktiga föräldrar.  

 

3.1.2 Föräldrarnas attityd och engagemang 

En annan aspekt som rör föräldrarna är vilken attityd föräldrarna hade till att stötta barnet 

att gå ner i vikt. Om föräldrarna var ointresserade eller negativa hade barnen svårt att hålla 

motivationen uppe till att hålla en hälsosam vikt (Wong et al. 2012). För att kunna hålla en 

hälsosam vikt behövde barnen ha stöd från föräldrarna genom att föräldrarna satte gränser 

och höll fast vid dem. Barnen hade svårt att på egen hand minska sin tid vid TV eller ägna 

sig åt fysisk aktivitet om inte föräldrarna stöttade dem till det (Lyles et al. 2012).  

Orsaker till att föräldrarna inte klarade av att stödja barnet till att hålla en hälsosam vikt 

kunde vara att de inte hade tid eller ork att uppmuntra till fysisk aktivitet, skjutsa till 

träning eller laga hälsosam kost (Lyles et al. 2012, Spence et al. 2014).   

 

Även Rhoades et al. (2011) fann i sin studie att föräldrars stöd ansågs vara en viktig aspekt 

hos barnen och framförallt när det kom till hälsosam mat. Enligt barnen var det modern 

som kunde påverka att alla åt tillsammans och att maten var hälsosam och smakade bra. 

Gellar et al. (2012) däremot menar utifrån sin studie att flera av barnen inte alls ville 

involvera föräldrarna i sina viktminskningsförsök. Barnen ansåg att engagerade föräldrar 

minskade barnens motivation samt fanns det en rädsla att bli retad. De barn som ändå 

önskade föräldrarnas stöd ansåg att hela familjen borde äta hälsosamt tillsammans.  

 

3.4 Kosten 

3.4.1 Kostens lukt, smak och tillgänglighet 

I en studie av Lyles et al. (2012) talade barnen om att det var problematiskt att försöka gå 

ned i vikt när det bara fanns onyttiga snacks hemma. Många barn ansåg att de visste att det 

http://www.refworks.com.webproxy.student.hig.se:2048/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com.webproxy.student.hig.se:2048/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
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var bra med hälsosam mat men det var den mat som var lättillgänglig, luktade gott och 

smakade bra, som de valde. De ansåg att den ohälsosamma kosten smakade bättre än den 

hälsosamma samt att tillgången till snabbmatsrestauranger gjorde det svårt att hålla fast vid 

sin tanke att äta hälsosamt (Rhoades et al. 2011). Det var heller inte svårt för barn att få 

tillgång till onyttiga snacks, såsom godis, glass och chips som vanligen fanns i hemmet 

(Wong et al. 2012).   

 

3.4.2 Kostvanor 

Gellar et. al (2012) studie visade att barnen ofta hanterade sina känslor genom att äta vilket 

var ett stort hinder för viktnedgång. I en studie av Spence et al. (2014) där barn med ett 

högt BMI på en familjeklinik fick fylla i ett frågeformulär, uppgav 40 % att de åt 

ohälsosamma snacks två till tre gånger per dag, hälften av dem åt sådana tilltugg tre gånger 

eller fler per dag. 50 % av alla barn i studien drack fruktjuice, saft eller läsk dagligen. Ying 

et al. (2010) fann i sin studie av barn kategoriserade efter vikt att de utan fetmadiagnos och 

de med fetmadiagnos inte skiljde sig åt rörande de flesta kostvanor.  

 

3.5 Fysisk aktivitet 

3.5.1 Mera tid och förslag till fysisk aktivitet 

För barnen var det viktigt att ha en vän att träna med och de önskar sig även flera tillfällen 

för fysisk aktivitet på fritiden och i skolan (Rhoades et al. 2011). Tid till fysisk aktivitet var 

en faktor som Wong et al. (2012) tog upp i sin studie, barnen ansåg att det inte fanns tid till 

att utföra fysiska aktiviteter på grund av att de hade så mycket att arbeta med i skolan som 

de prioriterade samt aktiviteter efter skoltid. Barnen ville även ha förslag på olika fysiska 

aktiviteter och hur de i vardagen kunde röra sig mer (Gellar et al. (2012). Yiing et al. 

(2010) fann i sin studie att stillasittande beteende kunde leda till övervikt.  

   

3.6 Skärmtid   

3.6.1 Tv, Tv-spel och dator 

I Rhoades et al. (2011) studie framgick att stillasittande genom att se på TV och spela TV-

spel var faktorer som hade en betydande inverkan som kunde bidra till övervikt. TV eller 

dator på rummet var vanligt hos de överviktiga och feta barnen och i genomsnitt såg de på 

TV fyra timmar per dag. Även Garmy et al. (2014) och Yiing et al. (2010)  lyfter fram i 

sina studier att det fanns ett samband mellan att barnen har TV i sitt sovrum och 

spenderade mer än två timmar per dag med att se på TV med övervikt. Däremot fann de 

http://www.refworks.com.webproxy.student.hig.se:2048/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com.webproxy.student.hig.se:2048/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com.webproxy.student.hig.se:2048/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com.webproxy.student.hig.se:2048/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
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ingen koppling till att spendera två timmar per dag eller mera framför en dator och 

övervikt. Yiing et al. (2010) kom däremot fram till att spela TV-spel mer är två timmar per 

dag löpte större risk för att få övervikt. Vidare fann Ying et al. (2010) som även tittade på 

barnens datorvanor i sin studie att pojkar vistades vid en dator mer än flickor och att 

pojkarna genom att sitta framför datorn hade en högre risk för att drabbas av övervikt. 

Flickorna tenderade till att sitta mer med läxor eller att läsa för nöjes skull. Detta ledde inte 

till ökad risk för övervikt för flickorna. I en studie av Spence et al. (2014) visade det sig att 

de flesta av de överviktiga barnen spenderade tre timmar eller mer framför en TV eller 

dator. 

 

3.7 Metodologiska aspekter 

De inklusionskriterier som fanns i denna litteraturstudies artiklar var; ålder, kön, flickorna 

ska ha fått sin menstruation, undersökt motivation för deltagande i studien, övervikt eller 

fetmadiagnos, språkkunnighet, deltagit i en tidigare tillhörande studie, inskriven på 

kliniken där studien tog plats, varit inskriven minst sex månader på kliniken där studien tog 

plats. Exklusionskriterier som fanns med var; kroniska sjukdomar, syndrom, 

utvecklingsförseningar, barn som rökte, graviditet, intag av medicin, inte inskriven på 

kliniken där studien tog plats. Se bilaga 4 för inklusions- och exklusionskriterier. 

 

Den inklusionskriterie som förekom hos alla elva studier var barnens ålder. Ålderspannet 

varierade i de olika artiklarna inom gränserna 4-19 år. Ålder och att både flickor och pojkar 

skulle inkluderas var de två inklusionskriterier som fanns hos Yiing et al. (2010) och 

Garmy et al. (2013). Resterande nio artiklar hade utöver ålder även övervikt eller 

fetmadiagnos enligt BMI-mått som inklusionskriterie. Ålder och BMI var de två 

inklusionskriterier som fanns i studien av Fassihi et al. (2012). Ålder, BMI och att det 

skulle inkluderas både flickor och pojkar var inklusionkriterierna i Gellar et al. (2012). 

Även studien av Berkowitz et al. (2013) hade som kriterie att inkludera både flickor och 

pojkar. Fler inklusionskriterier till Berkowitz et al. (2013) var att flickorna skulle ha fått sin 

menstruation samt att alla barn genomgått en undersökning för att se att motivation fanns 

till att ingå i studien. Fyra av studierna hade utöver BMI och ålder inklusionkriterien att 

barnen måste behärska det aktuella språket där studien utfördes (Rhoades et al. 2011; Lyles 

et al. 2012; Morinder et al. 2010; Spence et al. 2014). Lyles et al. (2012) hade dessutom 

som inklusionkriterie att barnen skulle ha medverkat i en tidigare tillhörande studie. 

http://www.refworks.com.webproxy.student.hig.se:2048/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com.webproxy.student.hig.se:2048/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
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Morinder et al. (2011) hade inklusionkriteriet att barnen skulle varit inskrivna på kliniken 

för överviktiga barn minst sex månader. 

 

Ett exklusionkriterie som var gemensamt för flera studier var om barnen hade någon 

kronisk sjukdom. Sjukdomar som var relaterade till fetman, som exempelvis diabetes eller 

hjärt-kärlsjukdomar, eller psykiska sjukdomar. Även utvecklingsförseningar och olika 

syndrom var exklusionskriterier ( Berkowitz et al. 2013; Wong et al. 2012; Sarvestani et al. 

2009; Morinder et al. 2011). Intag av medicin var ett exklusionkriterie hos tre av dessa 

(Berkowitz et al. 2013; Wong et al. 2012; Sarvestani et al. 2009) Gravida och rökare var 

exkluderade från Berkowitz et al. (2013). Spence et al. (2014) exkluderade barn som inte 

var inskrivna på kliniken.   

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

De faktorer som inverkar förebyggande mot övervikt och fetma hos barn mellan 10-18 år i 

denna litteraturstudie var empowerment, sociala aspekter, föräldrarnas roll, kosten, fysisk 

aktivitet och skärmtid. Att ge barnet bekräftelse och den kunskap som behövdes för att 

kunna vara medbestämmande i sin vård var av stor betydelse. Stöd från vänner var 

sammankopplat med ökad självkänsla hos barnen. Föräldrarnas vikt, engagemang och 

handlingar visade sig vara starkt förknippade med barnens viktminskningsresultat. Kostens 

lukt, smak och tillgänglighet var avgörande för vad barnen valde att äta. Medvetenheten av 

att fysisk aktivitet hade positiv inverkan på vikten fanns hos barnen men tid till detta 

prioriterades bort då goda resultat i skolan ansågs mer betydelsefullt. Skärmtid visade sig i 

föreliggande litteraturstudie vara en riskfaktor för övervikt.   

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Empowerment 

Enligt ICN (2014) ska sjuksköterskor stödja patientens rätt till egenval och dennes rätt att 

bli bemött med respekt utifrån de mänskliga rättigheterna. Denna litteraturstudie visar att 

empowerment är en viktig faktor i förebyggandet mot fetma hos barn. Morinder et al 

(2010) fann i sin studie att barnen behövde bekräftelse som individer och rätt att vara med 

att fatta beslut om sin egen vård, för att det skulle kunna ge goda viktminskningsresultat. 

Dessa slutsatser styrks av en studie av Carcone et al. (2013). När autonomin betonades hos 
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ungdomar med fetmaproblematik resulterade det i motivation att arbeta för en förändring. 

Barnen i studien Wong et al. (2012) var ovetandes om de konsekvenser och sjukdomar som 

deras fetma kunde orsaka. Detta anser författarna är anmärkningsvärt eftersom föräldrar 

och barn med övervikt eller fetma borde ha rätten att få veta att deras tillstånd kan leda till 

sjukdomar som de måste leva med resten av sina liv. Detta är en uppgift som 

sjuksköterskan har, att informera och förebygga ohälsa även då ämnet kan vara känsligt 

(Socialstyrelsen (2005 ss 11). När barnen fick ökad kunskap visade det sig leda till önskade 

resultat i flera studier (Sarvestani et al. 2009; Berkowitz et al. 2013; Wong et al. 2012). 

Detta stämmer överens med Dorothy Orems self-care deficit nursing theory som 

poängterar betydelsen av att patienten ska kunna vara involverad och medbestämmande i 

sin egen vård, detta genom att ge patienten den kunskap denne behöver (Alligood Raile & 

Marriner Tomey, 2009). Barnen önskade sig mer kunskap angående viktminskning, träning 

och kost enligt Gellar et al. (2012). Författarna anser med detta som grund att alla patienter 

alltid ska ses som individer med olika förutsättningar för att lyckas med att gå ned i vikt. 

De behöver olika kunskaper för att finna en väg som passar just dem och de ska få vara 

medbestämmare i sin vård. Sjuksköterskan måste värna om individens autonomi och stödja 

till egenvård. 

 

4.2.2 Sociala faktorer 

Wong et al. (2012), Rhoades et al. (2011), Gellar et al. (2012) och Lyles et al. (2012) 

visade alla att det sociala stödet var av stor betydelse för barnen i arbetet mot en hälsosam 

vikt. Att ha vänner som stöttar verkade öka självkänslan hos de överviktiga och feta barnen 

som i sin tur vara av stor betydelse för att finna motivation till fysisk aktivitet. 

Detta ser författarna som en av de största faktorerna som bör fokuseras på i behandling hos 

överviktiga barn. Kan man få stöd från vänner till barnen så bör detta ses som en stor 

tillgång som ska tas tillvara på. I Wu et al. (2014) studie kring socialt stöd för ökad 

livskvalitet hos överviktiga barn rapporterade barnen med överviktsproblematik ett lägre 

socialt stöd jämfört med normalviktiga barn. Socialt stöd från klasskamrater och lärare 

kunde förutspå den framtida livskvaliten. 

 

De personer som barnen redan har ett förtroende för anser författarna kan vara 

nyckelpersoner i behandlingen mot övervikt och bör ses som en stor motivation till att 

sjuksköterskan själv ska bygga ett förtroende hos barnet. Detta förtydligar Lyles et al. 

(2012) i sin studie där barnen lättare välkomnade råd från sådana personer som de ansåg 
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verkligen brydde sig om dem. I Lyles et al. (2012) studie ansåg barnen att det fanns få 

tillfällen att diskutera tankar kring sin vikt och Morinder et al. (2010) stärker detta då 

barnen i denna studie tyckte att det var bra att få besöka kliniker för överviktiga då de fick 

träffa barn i liknande situationer som de själva. Detta anser författarna är ytterligare en sak 

som bör lyftas i vården av överviktiga barn. Att få stöd och sammanhang och få en chans 

att få prata om sin situation med andra barn som befinner sig i samma situation. 

Barnen i Lyles et al. (2012) och Gellar et al. (2012) studier uttryckte att grupptryck och 

mobbning var något de kände stress och oro kring. Gellar et al. (2012) visade att ett barn 

som utsätts för mobbning kan ha svårare att gå ned i vikt då ett minskat självförtroende kan 

försvåra en viktminskning. Trycket från vännerna kunde ha både positiv och negativ 

inverkan på val av mat samt i valet av träning. Detta framhäver författarna som en viktig 

del att vara uppmärksam på hos barn. Det är inte alltid barnen berättar om svårigheter som 

dessa och då det kan sätta stora hinder i barnens behandling bör de identifieras så snabbt 

som möjligt. Martyn-Nemeth (2011) fann i sin studie att barn med övervikt och fetma hade 

signifikant lägre självkänsla än de barn som var normalviktiga. Samtidigt visade studien att 

låg självkänsla också var förknippat med depressiv sinnesstämning hos barn med övervikt 

och fetma. Att hitta strategier för att öka självkänslan kan vara till hjälp för att förebygga 

en depressiv sinnesstämning hos dessa barn. 

 

4.2.3 Föräldrarnas roll 

Enligt Fassihi et al. (2012) och Yiing et al. (2010)  var det svårare för barn med överviktiga 

föräldrar att lyckas gå ned i vikt. En annan studie visar att barnen påverkades av sina 

föräldrar angående kosten (Vanhala et al. 2011). När föräldrarna åt mycket frukt och grönt 

gjorde även barnen det. Reed et al. (2013) visade i sin studie att det var vanligt att 

tonårsflickor hade lika stort kaloriintag som deras mödrar. Detta styrker föreliggande 

litteraturstudies resultat att föräldrarna spelade en avgörande roll för barnens försök att gå 

ned i vikt. Föräldrarna kan hjälpa barnet att ändra sitt beteende genom att vara de som 

banar vägen genom att agera som goda exempel. Barn gör som sina föräldrar, för att 

förändringen ska äga rum hos barnet måste den börja hos föräldrarna. 

 

Wong et al. (2012) och Lyles et al. (2012) fann att föräldrarna hade svårt att stå fast vid 

sina beslut. De gav dubbla budskap genom att tala om för barnet att det borde gå ned i vikt 

genom sundare kost och mer fysisk aktivitet, för att sedan ge barnet godis eller onyttiga 

snacks flera gånger i veckan. Utöver det hade föräldrarna även ont om tid eller var för 
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trötta för att hjälpa sitt barn att komma igång med någon fysisk aktivitet. Studien gjord av 

Spence et al. (2014) visade också den att barnen upplevde föräldrarna för upptagna för att 

ha tid att köra barnen till aktiviteter. Föräldrar till barn med viktproblem måste inse värdet 

av att konsekvent stötta barnen vilket kan ske redan från att barnet går på BVC och sedan i 

skolan. Wong et al. (2012) studie visade också att barnen uttryckte det som väldigt svårt att 

hålla motivationen uppe när föräldrarnas engagemang uteblev. En insats sjuksköterskan 

kan initiera är viktminskningsprogram eller liknande där föräldrarna blir involverade från 

start. 

 

4.2.4 Kosten 

Den kost som fanns lättillgänglig var den som barnen valde, även om de visste vilket 

alternativ som var bäst för dem. Förutom lättillgänglighet var även smak viktig för barnen, 

de valde det ohälsosamma alternativet före det hälsosamma eftersom den hälsosamma 

kosten inte smakade lika bra som den ohälsosamma enligt dem (Rhodes et al. 2011; Wong 

et al. 2012). Att den hälsosamma matens smak inte passar barnen, är ett hinder som går att 

övervinna genom att sjuksköterskan har ett gott samarbete med andra aktörer med 

kunskaper inom kost. Att tänka på individen genom att använda sig av Dorothy Orem’ 

teori som talar om att involvera patienten i behandlingsplanen, passar i denna situation. 

Exempelvis att ta med sig barnet till affären och låta det vara med och bestämma vad som 

ska handlas och experimentera med nya recept som innehåller de ingredienser som barnet 

själv tycker om. Troligtvis skulle detta ge barnet en ny syn på hälsosam kost.  

Enligt Spence et al. (2014) åt många av barnen med övervikt en hel del ohälsosamma 

snacks och drycker. Studien av Yiing et al. (2010) visade tvärtemot att det var de 

överviktiga barnen som åt minst ohälsosam kost. Detta tror författarna kan ha berott på att 

de överviktiga barnen var med i ett viktminskningsprogram med regler om kosten. En 

studie av Pires & Agante (2011) visade att förpackningen hade en stor betydelse för vilken 

produkt som barnen handlade. När hälsosamma snacks som skivade äpplen såldes i 

förpackningar som påminde om ohälsosamma snacksförpackningar handlade barnen dessa. 

Det som var attraktivt för barnen var att förpackningen var färgglad och rolig. Detta är 

forskning som behöver nå fram till den verksamma sjuksköterskan som träffar barnen med 

föräldrarna för att kunna visa alternativ till onyttiga snacks och bryta ett mönster. 
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4.2.5 Fysisk aktivitet 

Wong et al. (2012) studie visade att barnen var väl medvetna om att en viktminskning 

inverkade positivt på hälsan och för att förhindra sjukdomar relaterade till övervikt. Därför 

var att ha en god fysisk hälsa en stor faktor till att vilja gå ner i vikt. Detta visar att barnen 

var medvetna om sin situation och det kan användas för att motivera dem till att skapa en 

förändring. Trots detta visade samma studie att barnen inte tyckte att det fanns tid till 

fysisk aktivitet då de hade mycket arbete i skolan och andra aktiviteter efter skolan. Att ha 

goda resultat i skolan ansågs viktigare än en viktminskning. Detta är något som författarna 

anser att det bör vara mera jämvikt emellan. Skolan är självklart viktig, men hälsan bör ha 

större fokus för både barnen och föräldrarna. Detta är en bra kunskap för sjuksköterskan att 

ha för att få öka förståelsen kring hinder som kan vara aktuella vid en viktminskning hos 

barn i skolålder. Barnen i Wong et al. (2012) studie ansåg att det inte fanns tid för fysisk 

aktivitet medans barnen i Rhoades et al. (2011) studie önskade fler tillfällen för fysisk 

aktivitet i skolan och på fritiden. Detta bekräftas av Della Torre et al. (2010) där deltagarna 

i studien föreslog att det skulle erbjudas speciella klasser för alla studenter med dålig fysisk 

kondition oavsett viktstatus. Detta då de ansåg att fördelningen på klasserna som fanns i 

dag var så stor att det var svårt för lärarna att anpassa de fysiska aktiviteterna till alla olika 

elever. 

Gellar et al. (2012) studie fann att barnen tyckte att de skulle få förslag till olika fysiska 

aktiviteter. Detta är något som författarna anser borde vara lätt att tillfredställa vilket både 

föräldrarna till barnen och skolan skulle ta mera ansvar för att hjälpa barnen med. 

 

4.2.6 Skärmtid   

Rhoades et al. (2011) Garmy et al. (2014) och Yiing et al. (2010) studier visade alla att 

TV-tittande bland barn hade koppling till övervikt. Dock gick studierna isär när det kom 

till att spendera tid vid en dator och övervikt. Rhoades et al. (2011), Yiing et al. (2010) och 

Spence et al. (2014) studier ansåg att spendera tid vid en dator var en riskfaktor för 

övervikt medan Garmy et al. (2014) studie framhöll att det inte fanns någon koppling till 

att spendera tid framför en dator och övervikt. Alla dessa studier visar dock att TV- tittande 

är en riskfaktor för övervikt hos barn. Studierna hade olika tidsintervaller när de såg till hur 

lång tid barnen hade vistas vid en TV per dag, men oberoende om barnen vistades två eller 

fyra timmar per dag med att se på TV så var detta en övervägande riskfaktor. TV bör 

därmed enligt författarna vara en sysselsättning som ska ses över när ett barn har eller löper 

risk för övervikt. TV på rummet ska övervägas noga, då det gör det ännu lättare för barnet 
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att spendera sin tid med en stillasittande aktivitet som genererar hälsorisker. Wethington et 

al. (2007) studie stärker detta då de visade att ha en tv i sitt sovrum var associerat med 

överdriven skärmtid vilket i sin tur relaterades till övervikt. Stort fokus ligger på råd om 

kost och fysisk aktivitet men rörande skärmtid är det viktigt att sjuksköterskan sätter sig in 

i rekommendationer kring begränsning av tid och placering av dator/TV. Att stödja 

vårdnadshavare att sätta gränser kring detta är en uppgift för sjuksköterskan. 

 

4.2.7 Metodologiska aspekter 

Polit & Beck (2012) beskriver inklusionskriterier som att forskarna ska så långt det är 

möjligt specifiera kriterier för vilka egenskaper som tillhör den specifika populationen för 

specifik studie. De kriterier som stöttar gruppens egenskaper och som ska ingå i studien är 

inklusionskriterier.  De kunde även identifieras utifrån egenskaper som deltagarna inte bör 

ha, dessa kriterier är exklusionskriterier. Kriterierna används för att definiera en population 

och har betydelse för tolkning av studiens resultat samt validitet av studiens fynd. 

De vanligaste inklusionskriterierna i studiernas artiklar var ålder, BMI, kön och att tala ett 

specifikt språk. De vanligaste exklusionskriterierna var pågående specifik sjukdom eller 

allergi, psykologisk sjukdom och användning av läkemedel. Inklusionskriterierna ålder, 

BMI och kön anser författarna är relevanta kriterier för empiriska studier kring övervikt 

och fetma hos barn. Ålder och kön är nödvändig information för att kunna fastställa ett 

barns BMI. BMI-värdet behövs i en studie kring övervikt och fetma för att kunna fastställa 

problematik, dock är det viktigt att korrekt BMI- instrument används som är anpassat till 

barn. Inklusionskriteriet att tala ett specifikt språk anses relevant för studier i stort för att 

deltagarna ska ha full förståelse för studiens innehåll, syfte, eventuella frågeformulär eller 

andra frågor. Exklusionskriterierna rörande sjukdom och läkemedelsanvändning är alla 

viktiga i en studie kring kroppen då både sjukdomar och läkemedel kan sätta kroppen i ett 

annat tillstånd och därmed påverka en individs vikt. Psykisk sjukdom är relevant som 

exklusionskriterie då barnet kan ha svårt att förstå betydelsen av att upprätthålla en sund 

vikt samt att det kan vara påfrestande för barnet att delta i en större studie.   

 

Inklusionskriterierna i artiklarna var tydligt utskrivna i åtta av de elva artiklarna. Utav 

dessa var det tre stycken där man tydligt utmärkte med orden inklusions- eller 

exklusionskriterier (Rhoades et al. 2011; Lyles et al. 2012; Morinder et al. 2010). I två 

andra artiklarna användes orden inklusions- eller exklusionskriterier men inte på ett 

strukturerat och tydligt utskrivet vis (Spence et al. 2014; Sarvestani et al. 2009). De 
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resterande tre artiklarna hade kriterierna tydligt utskrivna men använde sig av alternativa 

ord som “är öppen för” “begränsad till” eller “berättigade” (Wong et al. 2012; Gellar et al. 

2012; Fassihi et al. 2012). Exklusionskriterier var tydligt utskrivet i fyra av de åtta 

artiklarna (Spence et al. 2014; Sarvestani et al. 2009; Morinder et al. 2010; Wong et al. 

2012). De tre resterande artiklarna av Berkowitz et al. (2013), Yiing et al. (2010) och 

Garmy et al. (2014) hade beskrivit sina inklusions- och exklusionskriterier på ett otydligt 

sätt. Författarna anser utifrån Polit & Beck (2012) beskrivning över inklusions- och 

exklusionskriterier att dessa tre studier har bristfällig information kring urval för studierna 

och därav blir studiernas validitet bristfällig. 

 

4.3 Metoddiskussion 

 Författarna till föreliggande studie valde att utföra en litteraturstudie med deskriptiv 

design. Detta på grund av syfte och frågeställningar i föreliggande studie. En 

litteraturstudie lyfter fram den vetenskap som redan finns. Artiklar som är inkluderade i en 

studie skall helst vara på författarens modersmål för bästa läsförståelse (Polit & Beck, 

2012). Detta kunde inte infrias i denna studie då den mesta forskningen inte skett i Sverige. 

Artiklarna lästes i sin helhet var för sig av författarna för att sedan brytas ned i mindre 

delar, för att på så vis minska risken för feltolkningar (Polit & Beck, 2012), detta 

tillvägagångssätt var fördelaktigt i analysfasen för att kunna hantera datamaterial objektivt 

och strukturerat. Studierna var gjorda i flera olika länder och världsdelar vilket gav en bred 

geografisk överblick. Nackdelar med att inkludera studier från olika världsdelar kan i detta 

fall vara att det finns olika förhållningssätt till vikt, kost, motion och sjuksköterskans roll 

beroende på kultur. Det kan innebära att ett bra förhållningssätt i en kultur inte är det i en 

annan. Författarna valde att begränsa sökningen till databasen Cinahl trots medvetenhet att 

en utökad sökning bland flera databaser kunnat ge ett bredare antal av artiklar. Detta på 

grund av den begränsande tid som fanns för utförandet av studien. Både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar användes. Kvalitativa studier kan enligt Polit & Beck (2012) gå mer på 

djupet med sin insamling av information och kan ha få deltagare, medan en kvantitativ 

studie har en större mängd deltagare och samlar mer ytlig information. Författarna anser att 

detta gett en styrka till denna studie genom att ge resultatet en bred spridning. 

  

Föreliggande litteraturstudie hade fokus på barn i åldrarna 10-18 år eller där medelåldern 

bland barnen som ingick i studien låg mellan 10-18 år. I studien ingick två artiklar med 

barn utanför ålderskategorin 10- 18 år, en där deltagare var över ålderskategorin samt en 
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där deltagare var både under och över den valda ålderskategorin. Dessa artiklar 

inkluderades trots detta eftersom medelåldern på barnen uppfyllde inklusionskriteriet i de 

föreliggande studierna. Detta kan ses som en svaghet i studien då författarna inte har 

kännedom om huruvida de flesta barnen i studien haft en ålder inom ramen 10-18 år eller 

inte.  

Det var svårt att i vissa studier utläsa vilken metod som använts för att räkna ut barnens 

BMI. Det är ett flertal artiklar som beskriver att de har använt sig av en mätningsskala som 

är baserad på ålder och kön, likt Iso-BMI men om det är denna skala som tillämpats är 

oklart. Trots detta valde författarna till denna studie att ha med en beskrivning och en tabell 

som visar hur Iso-BMI räknas ut (bilaga 1). Detta för att ge läsaren en förståelse för hur 

uträkning av BMI på barn kan se ut. 

 

4.4 Allmändiskussion 

Författarna anser att en viktkontroll hos barn samt att sjuksköterskan har kunskaper och 

verktyg till att hantera ämnet är av stor betydelse, då övervikten och fetma ökar allt längre 

ned i åldrarna. Detta kan resultera i följdsjukdomar som diabetes typ II, leversjukdom, 

olika slags cancer, problem med andningen och hjärt- och kärlsjukdomar 

(Folkhälsoguiden, 2010). Men även att barnen kan få problem med trötthet, rörligheten 

samt drabbas av låg självkänsla och depression som i sin tur kan leda till social isolering 

(WHO, 2014b). Därav är detta ett ämne som bör uppmärksammas. Denna litteraturstudie 

visar att faktorer som inverkar i det förebyggande arbetet av fetma hos barn mellan 10-18 

år är empowerment, sociala aspekter, föräldrarnas roll, kosten, fysisk aktivitet och 

skärmtid. Dessa faktorer har alla koppling till varandra och författarna anser att alla delar 

har lika stor betydelse för en balanserad livsstil och en hälsosam vikt. Därför är det 

angeläget att sjuksköterskan har kunskap kring dessa ämnen och de hinder eller fördelar 

som de kan skapa för ett barn och dennes familj. Detta för att kunna identifiera barn som 

finns i riskzonen för övervikt inom olika instanser. Men även för att kunna ge stöd och 

vägledning till de familjer som redan är drabbade i form av information och undervisning 

samt för att öka delaktigheten hos barnens föräldrar.  Detta styrks av Groth et al. (2011) 

som fann i sin studie av endast flickor att goda beteenden ofta uppträder i grupp och 

föreslår därför att sjuksköterskor ska kunna ge rekommendationer som främjar en hälsosam 

livsstil. Sjuksköterskan har enligt Dorothy Orem ett ansvar att se till att patienten har 

kunskap nog till att vara involverad i sin behandling och därigenom stärka patientens 

autonomi. Orems teori anser författarna till föreliggande litteraturstudie kan ligga till grund 
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och vara en naturlig del av det förebyggande arbete som sjuksköterskan bör driva gentemot 

de barn som är överviktiga eller feta och deras familjer.  

 

Att inkludera hela familjen i barnets behandling är en viktig slutsats som författarna funnit 

i denna studie. Detta för att få stöd och hjälp i den livsstilsförändring som behöver 

genomföras för att uppnå en förändring i barnens vikt. En beteende förändring är en 

långvarig process och barnen behöver så mycket stöd och vägledning som möjligt för att 

uppnå samt upprätthålla de resultat som krävs för en hälsosam vikt. 

 

5. Slutsats 

Denna litteraturstudie visar att faktorer som inverkar i förebyggandet av övervikt och fetma 

hos barn mellan 10-18 år är empowerment, sociala faktorer, föräldrarnas roll, kost, 

skärmtid och fysisk aktivitet.  Att enbart se till kost och motion för att kunna hålla vikten 

på en hälsosam nivå räcker inte utan det är flertalet olika faktorer som har betydelse. Att se 

till att barnet är delaktigt i sin egen hälsa och har begränsad skärmtid är viktigt. De sociala 

strukturerna i skolan och på fritiden och att engagera familjen är också betydelsefulla 

faktorer. Sjuksköterskan behöver samarbete och stötta familjen för att kunna arbeta 

förebyggande rörande barnets vikt.   

Ytterligare forskning behövs inom området som berör implementering av de faktorer som 

inverkar i förebyggandet av övervikt och fetma hos barn inom sjukvården.   
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Bilaga 1. 

Tabell 1. BMI-gränser för övervikt och fetma hos barn. 

 

      Iso-BMI 25                     Iso-BMI 30                                       Iso-BMI 25                     Iso-BMI 30 

Ålder Pojkar Flickor Pojkar Flickor Ålder Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

2 18,41 18,02 20,09 19,81 10,5 20,20 20,29 24,57 24,77 

2,5 18,13 17,76 19,80 19,55 11 20,55 20,74 25,10 25,42 

3 17,89 17,56 19,57 19,36 11,5 20,89 21,20 25,58 26,05 

3,5 17,69 17,40 19,39 19,23 12 21,22 21,68 26,02 26,67 

4 17,55 17,28 19,29 19,15 12,5 21,56 22,14 26,43 27,24 

4,5 17,47 17,19 19,26 19,12 13 21,91 22,58 26,84 27,76 

5 17,42 17,15 19,30 19,17 13,5 22,27 22,98 27,25 28,20 

5,5 17,45 17,20 19,47 19,34 14 22,62 23,34 27,63 28,57 

6 17,55 17,34 19,78 19,65 14,5 22,96 23,66 27,98 28,87 

6,5 17,71 17,53 20,23 20,08 15 23,29 23,94 28,30 29,11 

7 17,92 17,75 20,63 20,51 15,5 23,60 24,17 28,60 29,29 

7,5 18,16 18,03 21,09 21,01 16 23,90 24,37 28,88 29,43 

8 18,44 18,35 21,60 21,57 16,5 24,19 24,54 29,14 29,56 

8,5 18,76 18,69 22,17 22,18 17 24,46 24,70 29,41 29,69 

9 19,10 19,07 22,77 22,81 17,5 24.73 24,85 29,70 29,84 

9,5 19,46 19,45 23,39 23,46 18 25.00 25,00 30,00 30,00 

10 19,84 19,86 24,00 24,11 
     

“BMI-gränser för övervikt och fetma hos barn, både pojkar och flickor, mellan 2 och 18 

års ålder. Gränserna är definierade så att de motsvarar BMI ≥25 = övervikt och BMI 

≥30  = fetma vid 18 års ålder”(Folkhälsoguiden, 2010) ss. 60. 
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Bilaga 2. 
Tabell 4. Sammanställning av valda artiklar 

Författare/ 

årtal/ land 

Studie titel Undersökning

sgrupp och 

ålder 

 

Inklusions- och 

exklusionskriterier 

Datainsamli

ngsmetod 

Berkowitz et al.  

(2013) 

Philadelphia 

Treatment of 

Adolescent 

Obesity 

Comparing 

Self-Guided 

and Group 

Lifestyle 

Modification 

Programs: A 

Potential 

Model for 

Primary Care 

n= 169 

Pojkar= 23% 

Flickor= 77% 

Ålder= 12-16 

åå 

Medelålder= 

14.6 åå 

I) Ålder=12-16 åå. 

Pojkar & flickor 

(menstruerande). 

BMI= >28 kg/m2. 

Psykologisk undersökning för 

att fastställa motivation för 

studien. 

E) Barn med sjukdomar som 

hjärtkärl, diabetes, 

psykologiska sjukdomar. 

Graviditet. Rökare. 

Användning av läkemedel 

för  viktminskning eller 

viktnedgång på över fem kg 

de senaste sex mån. 

BMI 

beräknades 

vid 

utgångsläget 

och efter tolv 

månader. 

Vikten 

beräknades 

vid 

utgångsläget, 

efter sex 

månader och 

efter tolv 

månader. 

Även 

midjemåttet 

beräknades. 

Wong et al. 

(2012) China 

The 

perceptions of 

obese school 

children in 

Hong Kong 

toward 

their  weight 

loss experience 

n= 79 

Pojkar= 54st 

Flickor= 25st 

Ålder= 10-13 

åå 

Medelålder= ? 

I) Överviktig, vilket innebar 

att barnets vikt låg 120 % 

över den medelvikt som 

räknats ut i förhållande till 

dess längd. Inskriven i klass 

fem eller klass sex. Frånvaro 

av matallergier eller sjukdom 

som påverkar matintaget. 

Ingen pågående diet. Har 

försökt gå ner i vikt på egen 

hand under minst en månad. 

Barns samtycke och 

föräldrarnas tillstånd. 

E) Kroniska sjukdomar eller 

regelbundet intag av 

mediciner. 

Semistrukture

rad 

gruppintervju

. 

Fassihi et al. 

(2012) 

Storbritannien 

Which factors 

predict 

unsuccessful 

outcome in a 

weight 

management 

intervention 

for obese 

children? 

n= 78 

Pojkar= 34st 

Flickor= 44st 

Ålder= 8-16 åå 

Medelålder= 

11,9 åå 

I) Ålder= 8-16 åå. 

BMI= Över 98% för kön- och 

åldersrelaterat . 

Frågeformulä

r. BMI, 

längd,vikt 

och 

midjemått 

beräknades 

vid 

utgångsläget 

och efter sex 
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månader. 

Garmy et al. 

(2014) Sverige 

Overweight 

and television 

and computer 

habits in 

Swedish 

school-age 

children and 

adolescents: A  

cross-sectional 

study 

n= 2891 

Pojkar= 

50,03% 

Flickor= 

49.7% 

Ålder= 6-19 åå 

Medelålder= 

2364 st av 

dessa 3011 st 

var mellan 10-

18 åå. 

I) Ålder= 6-18åå. 

Pojkar och flickor. 

BMI= Oberoende . 

 

Frågeformulä

r. Längd, vikt 

och BMI 

beräknades 

vid möte med 

skolsköterska

. 

Gellar et al. 

(2012) 

Massachusetts 

Exploratory 

research to 

Design a 

School Nurse-

Delivered 

Intervention to 

Treat 

Adolescent 

overweight and 

Obesity 

n= 41 

Pojkar= 22st 

Flickor=19st 

Ålder= 15-18 

åå 

Medelålder= ? 

I) Ålder= 13-17 åå. 

Pojkar och flickor. 

BMI=Klassade som 

överviktiga eller fetma. 

(Beskriver ej gränserna för 

BMI) 

Gruppintervj

uer. 

Yiing et al. 

(2010) Taiwan 

Obesity among 

adolescents: 

sedentary 

leisure time 

and sleeping as 

determinants 

n= 8640 

Pojkar= 4470st 

Flickor= 

4170st 

Ålder=13-16 

åå 

Medelålder= ? 

I) Ålder= 13- 16 åå. 

Pojkar och flickor. 

Frågeformulä

r 

Lyles et al. 

(2012) U.A.S 

How do 

treatment-

seeking 

overweight 

youth and their 

parents 

describe 

weight 

promoting 

factors in their 

family? 

n= 28 

Pojkar= ? 

Flickor= ? 

Ålder= 10-15 

åå 

Medelålder= ? 

I) Ålder= 9-18 åå. Engelsk-

talande. Diagnotiserad som 

överviktig av vården. 

Medverkat i “the larger 

survey study”. 

En intervju i 

hemmet. En 

fokusgruppstr

äff. 

Demographic 

forms??? 

Morinder et al. 

(2010) Sverige 

Adolescents' 

perceptions of 

obesity 

treatment-an 

interview study 

n= 18 

Pojkar= 6st 

Flickor=12st 

Ålder= 14-16 

åå 

I) Ålder= 14-16 åå. 

BMI= Klassade som 

överviktiga enligt ålders och 

köns specifikt-skala. Svenska 

tal och förståelse. 

Seminstruktu

rerade 

intervjuer. 
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Medelålder= ? Registrerade på kliniken i 

minst sex månader. 

E) Individer med definierade 

syndrom, 

utvecklingsförsening och eller 

neuropsykiatriska diagnoser. 

Rhoades et al. 

(2011) U.S.A 

Understanding 

overweight 

adolescents' 

beliefs using 

the theory of 

planned 

behaviour 

n= 10 

Pojkar= 4st 

Flickor= 6st 

Ålder=13-19 

åå 

Medelålder=15 

åå 

I) Ålder= 13-19 åå. 

BMI= 85-95 % för ålder och 

kön. 

Engelsk-talande eller 

Caucasian-talande.     

Semistrukture

rade 

intervjuer. 

Sarvestani et al. 

(2009) Iran 

Effect of 

dietary 

behaviour 

modification 

on 

anthropometric 

indices and 

eating 

behaviour in 

obese 

adolescent 

girls 

n= 30 

Pojkar= ? 

Flickor= ? 

Ålder= 11-15 

åå 

Medelålder= ? 

I) Ålder= 11-15 åå. 

BMI <95% efter ålder och 

könsrelaterade tabeller. 

E) Om deltagarna hade en 

befintlig sjukdom eller orsak 

relaterad till fetma eller intar 

mediciner som kan påverka 

studien. 

BMI 

beräknades 

och 

frågeformulär 

fylldes i vid 

utgångsläget 

och efter sex 

månaders 

program. 

Spence et al. 

(2014) U.S.A 

Implementatio

n of a 

screening tool 

in a clinic 

setting to 

assess 

perceived 

barriers to 

weight loss in 

school-aged 

children 

n= 27 

Pojkar= 8st 

Flickor= 19st 

Ålder= 4-18 åå 

Medelålder= 

11,65 åå 

. 

I) Ålder= 4-18 åå. 

BMI= > 85%. 

Engelskspråkiga patienter. 

Patient på den aktuella 

kliniken.    

E) Icke inskrivna patienter 

Frågeformulä

r. Ett möte. 

I= Inklusionskriterier, E= Exklusionskriterier 
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Bilaga 3. 

Tabell 5. Sammanställning av valda artiklars syfte och resultat 
 

Författare Titel syfte Resultat 

Berkowitz et al. 

(2013) 

“Treatment of 

Adolescent 

Obesity 

Comparing Self-

Guided and Group 

Lifestyle 

Modification 

Programs: A 

Potential Model 

for Primary Care” 

Syftet var att undersöka 

Livsstilsändringsprogram 

(LMP) för viktminskning 

hos ungdomar med fetma 

som  är effektiva men inte 

tillgängliga. Primärvården 

kan vara en plats för att nå 

fler ungdomar.  

 

Båda behandlingarna var signifikant 

effektiva för att minska BMI. Med 

tanke på sin korthet erbjuder 

självgående 

Livsstilsändringsprogram (LMP) en 

innovativ strategi för primärvården. 

Wong et al. 

(2012) 

“The perceptions 

of obese school 

children in Hong 

Kong toward 

their  weight loss 

experience” 

Syftet var att identifiera 

faktorer som påverkar 

överviktiga barns 

viktminskning 

beslutsfattande och 

processen samt att 

undersöka utvecklingen av 

ett effektivt 

viktminskningsprogram. 

Fyra teman identifierades: fatta 

beslutet, self-efficacy, sociala 

influenser och miljömässiga 

begränsningar. Resultaten tyder på 

att utformningen av ett 

viktminskningsprogram för 

överviktiga barn bör innehålla bidrag 

från familjemedlemmar, skola och 

hälso- och sjukvårdspersonal. 

Fassihi et al. 

(2012) 

“Which factors 

predict 

unsuccessful 

outcome in a 

weight 

management 

intervention for 

obese children?” 

Syftet var att bedöma 

vilken baslinjedata som kan 

förutse misslyckat 

behandlingsresultat i en 

viktkontroll intervention för 

barn med fetma. 

Barn från familjer där båda 

föräldrarna hade problem med vikten 

löpte sex gånger större risk att 

misslyckas i jämförelse med barn 

från familjer där ingen av föräldrarna 

hade viktproblem. Ålder, kön, grad 

av fetma och varaktighet av tidigare 

försök till viktkontroll kunde inte 

förutse behandlingsresultatet. 

Garmy et al. 

(2014) 

“Overweight and 

television and 

computer habits in 

Swedish school-

age children and 

adolescents: A 

cross-sectional 

study” 

Syftet var att undersöka 

förekomsten av övervikt 

och fetma hos barn och 

ungdomar (6-16 år), och 

relationer mellan övervikt 

och sömn, upplever trötthet, 

njuta av skolan, och tiden i 

att se på tv och sitta vid 

datorn. 

Att ha en tv i sovrummet samt 

spendera mer än två timmar med tv-

tittande visade sig vara relaterat till 

övervikt. Inget samband mellan 

övervikt och dator användande, lite 

sömn, att tycka om skolan, trötthet i 

skolan, sömnsvårigheter eller 

uppvaknande kunde hittas. 

Gellar et al. 

(2012) 

“Exploratory 

research to Design 

a School Nurse-

Syftet var att få insikt i 

intressenternas uppfattning 

av designen och 

Tonårsproblem handlade om 

grupptryck, undvika ätande till följd 

av negativa känslor och stöd från 
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Delivered 

Intervention to 

Treat Adolescent 

overweight and 

Obesity” 

genomförandet hos en 

skolsköterskas ingripande 

för behandling av övervikt 

och fetma hos ungdomar. 

vänner. Många deltagare ansåg att 

det var tonåringens val att involvera 

föräldrarna. Sekretess var den största 

potentiella barriären till 

genomförande.  

Yiing et al. 

(2010)  

“Obesity among 

adolescents: 

sedentary leisure 

time and sleeping 

as determinants” 

Syftet var att se sambandet 

mellan olika riskfaktorer 

och fetma hos ungdomar. 

De vars föräldrar var feta, tittade på 

TV mer än 2 timmar per dag på 

vardagar och  

sov mindre än 7,75 timmar per dag 

på helgerna hade en statistiskt 

signifikant större risk för fetma.  

 

Lyles et al. 

(2012) 

“How do 

treatment-seeking 

overweight youth 

and their parents 

describe weight 

promoting factors 

in their family?” 

Syftet var att beskriva 

ungdommar och föräldrars 

uppfattningar om 

potentiella viktfrämjande 

faktorer bland familjer som 

söker behandling för 

ungdomar med övervikt. 

Fyra teman identifierades som: 

dubbla budskap, mat och motion 

som slagfält, problemlösning, 

och  sociala aspekter av övervikt. 

 

Morinder et al. 

(2010) 

“Adolescents' 

perceptions of 

obesity treatment-

an interview 

study” 

Syftet var att beskriva 

ungdomars upplevelser av 

fetmabehandling för att ge 

värdefull information för 

design och utveckling av 

behandling. 

Olika sätt att uppfatta och reagera på 

fetmabehandling identifierades i sex 

kategorier av: personlig 

empowerment, förtvivlan och 

besvikelse, säkerhet och lättnad, 

ambivalens och osäkerhet, acceptans 

och förverkligande och skam och 

skuld.  

Rhoades et al. 

(2011) 

“Understanding 

overweight 

adolescents' 

beliefs using the 

theory of planned 

behaviour” 

Syftet var att förstå 

beteende, normativa och 

kontroll övertygelser kring 

överviktiga ungdomar som 

rör vikt nedgång att 

motionera och äta 

hälsosamt. 

Överviktiga ungdomar uppvisade 

positiva attityder till att hantera sin 

viktstatus och värderade sin familjs 

stöd och vägledning i att kontrollera 

sin vikt. Även om vänner var viktigt 

för att underlätta regelbunden motion 

så var familjen, särskilt mödrar, 

avgörande för att ta itu med 

hälsosamma matvanor. 

Sarvestani et al. 

(2009) 

“Effect of dietary 

behaviour 

modification on 

anthropometric 

indices and eating 

behaviour in 

obese adolescent 

girls” 

Syftet var att utvärdera 

effekten av beteende 

förändring på 

antropometriska index och 

undersöka om 

beteendeförändringar skulle 

kunna förbättra ät 

beteenden hos ungdomar 

Det fanns statistiskt signifikanta 

skillnader i förändringar i 

kroppsvikt, BMI och armens omkrets 

i försöksgruppen i motsats till 

kontrollgruppen. Det var också 

statistiskt signifikanta skillnader i 

poängen för ätbeteende, 

känslomässigt ätande, extern äta och 

återhållsamt ätande i försöksgruppen 
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i motsats till kontrollgruppen. 

Spence et al. 

(2014) 

“Implementation 

of a screening tool 

in a clinic setting 

to assess 

perceived barriers 

to weight  

loss in school-

aged children” 

Syftet var att identifiera 

motsägelser mellan 

vårdnadshavarens och 

barnets uppfattningar 

angående kost och fysisk 

aktivitet 

Det var inga signifikanta skillnader 

mellan vårdnadshavares och barnets 

svar. Frågan med flest motsägelser 

var “hur många gånger i veckan gör 

din familj aktiva saker 

tillsammans?”. Frågan med högst 

samstämmighet var “mjölken jag 

oftast dricker är…”. 
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Bilaga 4. 

Tabell 6. sammanställning av samtliga artiklars inklusions- och  exklusionskriterier 

Studie 

författare 

Ålde

r 
B

M

I 

Pojka

r och 

Flicko

r 

Psykol

ogisk 

under

söknin

g  

Frånvaro 

av eller 

pågående 

Specifika  

sjukdoma

r eller 

allergier 

Psyk

ologi

ska 

sjuk

dom

ar 

Gra

vid 
Rök

er 
Använ

dning 

av 

läkem

edel 

Spec

ifik 

tidig

are 

vikt

nedg

ång 

Påg

åend

e 

diet 

Talar 

specifi

kt 

språk 

Medve

rkat i 

specifi

k 

tidigar

e 

studie 

Registre

rade på 

kliniken 

sedan 

tidigare 

Berkowitz 

et al. (2013) 

I I I I E E E E E E     

Wong et al. 

(2012) 

I I   I, E    E I E    

Fassihi et 

al. (2012) 

I I             

Garmy et 

al. (2013) 

I I I            

Gellar et al. 

(2012) 

I I I            

Yiing et al. 

(2010) 

I  I            

Lyles et al. 

(2012) 

I I          I I  

Morinder 

et al. (2010) 

I I   E E      I  I 

Rhoades et 

al. (2011) 

I I          I   

Sarvestani 

et al. (2009)  

I I   E    E      

Spence et 

al (2014) 

I I          I  I, E 

 

I= Inklusionskriterier, E= Exklusionskriterier 
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