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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Övervikt och fetma bland barn har ökat, detta ses bero på genetiska 

orsaker i kombination med omgivningsfaktorer. Övervikt och fetma är en bidragande 

faktor till följdsjukdomar såsom diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdomar och 

psykisk påverkan hos individen. 

Syfte: Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva familjers uppfattningar 

relaterat till sitt barns övervikt eller fetma. Vidare har syftet varit att beskriva de 

inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetod. 

Metod: Tolv stycken vetenskapliga artiklar användes som underlag till en 

litteraturstudie med en deskriptiv design. 

Huvudresultat: Föreliggande litteraturstudie visar på att familjer sällan 

uppfattade sitt barns rätta vikt. I de flesta fallen underskattade familjer barnets 

övervikt då de ansåg dem som normalviktiga. Skillnad mellan flickor och pojkar 

var också något som framkom, det visade på att föräldrarna hade en högre 

acceptans gällande pojkars övervikt relaterat till flickors övervikt. 

Socioekonomiska skillnader var även betydande då man tydligt såg en högre 

acceptans angående övervikt hos föräldrar med låg inkomst. Föräldrarna ansåg att i 

det preventiva arbetet med överviktiga barn var det viktigt att fokus skulle läggas 

på hela familjen och inte bara på det överviktiga barnet. Artiklarnas 

datainsamlingsmetod bestod av intervjuer och enkäter.  

Slutsats: Familjer underskattade ofta sitt barns övervikt eller fetma. Föräldrar ansåg 

att i det preventiva arbetet med överviktiga eller feta barn var det viktigt att fokus skulle 

läggas på hela familjen och inte bara på barnet. Kunskap om hur familjer uppfattar sitt 

barns övervikt och fetma är av vikt för att öka förståelse om hur preventivt arbete skall 

förbättras och framföras av vårdpersonal. 

  

Nyckelord: Barn Barnfetma Familj Uppfattning Övervikt
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Abstract 

Background: Overweight and obesity among children has increased, this is seen to 

be due to genetic causes in combination with environmental factors. Overweight and 

obesity is a contributing factor due to diseases such as type 2 diabetes and 

cardiovascular disease and psychological stress of the individual. 

Aim: The aim of the present study was to describe the families' perceptions related to 

their child being overweight or obese. Furthermore, the aim has been to describe the 

articles included data collection method. 

Method: Twelve pieces of scientific papers were used as a basis for a literature study 

with a descriptive design. 

Main results: This literature study shows that families rarely perceive their child's 

proper weight. In most cases families underestimated child obesity because they 

considered them as normal weight. Difference between girls and boys was something 

that emerged, it turned out that the parents had a higher acceptance regarding 

overweight boys related to girls being overweight. Socioeconomic differences were also 

significant when one clearly saw a higher acceptance regarding obesity in parents with 

low income. The parents felt that in the preventive work with overweight children, it 

was important that the focus would be on the whole family and not just the overweight 

child. Articles data collection method consisted of interviews and questionnaires. 

Conclusion: Families often underestimated their child's obesity. Parents felt that in 

the preventive work with overweight or obese children, it was important that the focus 

would be on the whole family and not just on the child. Knowledge of how families 

perceive their child's overweight and obesity are important to increase understanding of 

how prevention work should be improved and be made by health care professionals. 
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1. Introduktion 

Under de senaste två decennierna har övervikt och fetma bland barn ökat (1,2). Barn 

som lever med övervikt eller fetma tenderar att bibehålla det som vuxen, detta gör att 

risken för sjukdomar såsom diabetes typ 2 samt sjukdomar i hjärta och kärl ökar i tidig 

vuxen ålder (1). Vad som orsakar att barn idag är överviktig samt lider av fetma ses 

bero på genetiska orsaker i kombination med omgivningsfaktorer, att barn har ett för 

högt intag av energi och för lite fysisk aktivitet (3). 

Barn med övervikt beskriver att de känner sig missnöjda med sina kroppar och lider 

av låg självkänsla, som dels beror på mobbing av andra barn, men även från syskon 

och föräldrar. Detta har i sin tur lett till att barnen upplever ångest, stress och 

depression (4-6).  

1.1 Begrepps definition 

1.1.1 Body Mass Index (BMI)  

BMI är ett verktyg som används för att avgöra om en människa är överviktigt eller lider 

av fetma, vilket mäts genom att ange relation mellan vikt i kilogram och längd mätt 

genom meter i kvadrat (7). I Ericson et al. (7) beskrivs summan av BMI där 25 klassas 

som övervikt och där 30 klassas som fetma (7). I en artikel av Cole et al. (8) beskrivs 

hur BMI måtten för barn ändras till iso-BMI på grund av att kroppssammansättningen i 

de olika åldrarna kan se annorlunda ut, detta resulterar i att måtten är åldersanpassade 

och könsrelaterade. 

1.1.2 Uppfattning 

Uppfattningar beskrivs utifrån hur en individ uppfattar något eller någon med dennes 

sinnen, där individen betraktar samt bedömer något eller någon och får en förståelse 

genom individuell bearbetning (9). 

1.1.3 Familj 

Definitionen av en familj beskrivs enligt International Council of Nurses (ICN) (10) 

som en social enhet som är relaterade till varandra genom antingen blod, släktskap, 

känslobetonad eller genom lagenlig relation (10). En familj består av olika individer 

där relationer och hälsosituationer påverkar varandra, det vill säga ett barns 

hälsosituation påverkar hela familjen samtidigt som föräldrars hälsosituation kan 

påverka barnen (11). Barn är alla människor under 18 år (12). Barnets utveckling är 

beroende av samspelet i familjen där riskfaktorer så som fattigdom, lågbegåvade 
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föräldrar, bristande socialt stöd, psykisk sjukdom hos någon förälder eller 

misshandel/vanvård kan öka risken för att barnet utvecklas mindre positivt. 

Skyddsfaktorer som kan säkerställa ett barns positiva utveckling kan vara att föräldrarna 

ser och bekräftar barnet samt att kunna sätta rimliga gränser. Föräldrarna bör också 

stimulera barnets utveckling med åldersadekvata upplevelser, samt säkerställa barnets 

säkerhet och hälsa genom att sköta kontakten med hälsovårdande insatser och uppfylla 

barnet närings och sömnbehov (11).  

1.2 Sjuksköterskans förhållningssätt 

I ICN:s (10) etiska kod för sjuksköterskor beskrivs fyra grundläggande ansvarsområden, 

att förebygga sjukdom, främja hälsa, återställa hälsa samt att lindra lidande (10). 

Kompetensbeskrivningen för en sjuksköterska omfattas av att kunna ge en god och 

säker omvårdnad i livets alla skeden. En sjuksköterska skall inneha kunskap om etiskt 

förhållningssätt, jobba utifrån vetenskaplig samt beprövad metod men även kunna jobba 

utifrån de lagar och författningar som ligger till grund för yrket (13).  

Sjuksköterskan har ansvar att arbeta preventivt med barn som tenderar att bli överviktig 

och riskerar att utveckla fetma, det preventiva arbete skall påbörjas i så tidig ålder som 

möjligt, rekommendationerna ses vara när barn uppnått ålder 4-5 år. Genom att arbeta 

med vetenskaplig och beprövad metod använder man sig av iso-BMI, man ser 

därigenom viktutvecklingen hos barnet. Genom denna metod kan tidigt en alarmerad 

BMI utveckling uppmärksammas (3).  

1.3 Familjefokuserad omvårdnad 

I en familj påverkar medlemmarna varandra på olika sätt och utifrån olika 

hälsosituationer (10). Benzein et al. (14) beskriver vikten av familjefokuserad 

omvårdnad, vilket innebär att familjen och närstående involveras i omvårdnaden, främst 

som resurs för den sjuke och för personalen. I familjefokuserad omvårdnad tar 

sjuksköterskan hänsyn till patientens delaktighet, anhörigas synpunkter och även hur 

hela familjen påverkas. Detta gör att sjuksköterskan i arbetet med familjen måste se 

situationen från olika perspektiv och tolka dessa på olika sätt.  

I tidigare forskning beskriver sjuksköterskor att barns övervikt och fetma var ett 

känsligt ämne att ta upp med familjen, då det kan väcka många negativa känslor hos de 

berörda. Sjuksköterskorna ansåg att dem hade för lite kunskap samt vilka redskap som 

skulle användas (15). För att ta itu med ämnet som fetma och övervikt med en familj 
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krävs en rad strategier, dels beskrivs vikten av att ha med sig föräldrarna i problemet 

samt att få en förståelse av föräldrars uppfattning relaterat till barns övervikt eller fetma 

(16,17). Motiverande samtal kan tillämpas först när sjuksköterskan tillsammans med 

familjen är i samförstånd med problemet (18). Vidare beskriver Müllersdorf et al. (17) 

att som sjuksköterska förstå skillnad mellan att informera och motivera (17). 

Sjuksköterskan bör lägga mer fokus på föräldrarnas förståelse och beteendeförändring 

genom att kunna ge stöd och motivera till en livsstilsförändring som påverkar barnet 

och familjen på ett positivt sätt, föräldrarnas inflytande är av största vikt då det speglar 

barnens syn på hälsa (16). 

1.4 Teoretisk referensram 

Dorothea Elizabeth Orem (1914-2007) arbetade under sina verksamma år fram en teori 

som grundade sig i egenvård. Sjuksköterskan ska enligt Orem vara utbildad med 

teoretiska kunskaper och inte bara med praktisk träning och erfarenheter. Orem påtalade 

också vikten av att som sjuksköterska ha ett holistiskt synsätt. Normalt har människan 

en egen vilja och förmåga att utföra handlingar som främjar hälsa, livet och 

välbefinnandet. Orem ansåg att en ökad egenvård skulle främja självständigheten hos 

patienten och då leda till ett snabbare tillfrisknande av dennes tillstånd. Orem menade 

att vårdpersonalen ska stödja patienten och dennes familj. Sjuksköterskan kan motivera 

patienten och dennes familj genom att föra fram kunskap som kan hjälpa till att utföra 

egenvård. Orem beskrev vidare i sin teori att det finns fem hjälpmetoder som 

sjuksköterskan kan använda sig av för att ge adekvat omvårdnad. De fem 

hjälpmetoderna innebär att utföra eller hjälpa en annan person, handleda, ge psykiskt 

och fysiskt stöd, skapa miljö som främjar utveckling och att undervisa (19). 

Omvårdnadsarbetet relaterat till övervikt och fetma bland barn bygger på preventivt 

arbete och familjefokuserad omvårdnad där motivation och stödinsatser kan vara till 

stor hjälp (3,16,17).  
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1.5 Problemformulering 

Övervikt och fetma hos barn har setts vara en stor bidragande orsak till 

utvecklingen av diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdomar i tidig vuxenålder. I 

tidigare studier beskrivs att det finns svårigheter kring arbetet med barnfetma, det 

anses vara ett känsligt ämne och många beskriver att det väcker många negativa  

känslor hos de berörda och är därför svårt att prata om. Det är viktigt att som 

sjuksköterska jobba preventivt och familjefokuserat med dessa barn och familjer för 

att minska risken av följdsjukdomar. Att jobba familjefokuserat innebär att 

sjuksköterskan tar hänsyn till varje enskild individ och därför behövs kunskap om 

hur familjen uppfattar barnets övervikt eller fetma för att öka förståelse om hur 

preventivt arbete skall förbättras och framföras. Författarna vill därför belysa 

genom examensarbetet vikten av att skapa kunskap om hur föräldrar uppfattar sitt 

barns övervikt eller fetma. 

1.6 Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva familjers uppfattningar relaterat till sitt 

barns övervikt eller fetma. Vidare var syftet att beskriva de inkluderade artiklarnas 

datainsamlingsmetod.  

1.7 Frågeställningar 

Vilka uppfattningar har familjer relaterat till sitt barns övervikt eller fetma?   

Vilken datainsamlingsmetod har de granskade artiklarna använt sig av?  

2. Metod 
2.1 Design 

Litteraturstudien har en deskriptiv design (20). 

2.2 Databaser 

Litteraturstudien har baserats på sökningar gjorda inom databaserna Cinahl och 

PubMed vilket ses vara relevant för omvårdnadsområdet. Vidare beskrivs hur 

sökningar i flera olika databaser är av vikt då databaserna kan ge olika resultat trots 

samma sökkriterier (20). 
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2.3 Sökord/Sökstrategier 

Sökord som användes framkom genom syftets uppbyggnad, dessa sökord var: 

Child, family, overweight, pediatric obesity och perception.  

Föreliggande litteraturstudie använde sig av databasernas olika hjälpmedel för att 

uppnå en systematisk sökning. Sökorden i PubMed använde sig av Medical Subject 

Headings (MeSH) som hjälpte författarna att identifiera nyckelord och underlättade 

sökningen i detaljerade ämnesområden och dess kategorisering av artiklar. 

Sökorden kombinerades med booleanska termen AND och trunkerades* för att 

generera i fler resultat (20). 

 I Cinahl användes sökorden genom Cinahl Headings (SH) vilket hjälpte författarna 

att utforska strukturen av databasens synonym och skapade flera led att  söka i. En 

del av orden kom att använda sig av funktionen explode + vilket innebar att 

sökningen utökades samt även omfattade de smalare termerna (20). Sökordet 

overweight fritextsöktes och trunkerades* då detta ord inte fanns tillgängligt som 

Cinahl Headings. Resultatet av databassökningen presenteras i tabell 1.  

2.4 Urvalskriterier/Urvalsprocess 

Sökresultatet begränsades till högskolan i Gävle’s (HIG) proxyserver, artiklarna 

skulle vara engelskspråkiga och filtreringen tidsbegränsades till att finna artiklar 

mellan åren 2010-2016. I Cinahl användes begränsningen ”peer review”, denna 

begränsning fanns inte tillgänglig i PubMed. 

För att få fram relevanta artiklar till studiens syfte upprättade författarna inklusion- 

och exklusionskriterier (20). Inklusionskriterierna var: barn med övervikt eller 

fetma och familjens perspektiv. Exklusionskriterierna var: sjuksköterskans 

perspektiv, artiklar som inte svarade på föreliggande litteraturstudies syfte samt 

artiklar som var litteraturstudier.  

När utfallen genererade i runt 100 stycken träffar påbörjade författarna läsning av 

resultatens titlar, om titeln var relevant läste författarna abstraktet vidare. Totalt 

läste författarna 252 stycken titlar, av dessa titlar valdes 80 stycken ut då de ansågs 

svara på syftet. Innan abstrakten lästes sorterades en rad dubbletter bort (23 

stycken), abstrakten granskades sedan genom att de skulle överensstämma med 

litteraturstudiens syfte. Vidare exkluderades sju stycken artiklar då de visade sig 

vara litteraturstudier, tre stycken artiklar gick inte att finna i full text och en stycken 
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artikel var spanskspråkig. Författarna läste därefter de kvarvarande 23 stycken 

artiklarna i sin helhet var för sig, slutligen exkluderades elva stycken artiklar efter 

bearbetning av dess innehåll då författarna ansåg att artiklarna inte svarade på 

syftet, återstående fanns tolv stycken artiklar som utgör resultatdelen i föreliggande 

litteraturstudie. Urvalsprocess, se figur 1. 

 

Figur 1. Urvalsprocess.  
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Tabell 1. Resultatet av databassök presenteras i tabell nedan  

Databas Sökord Begränsningar Utfall Tänkbara 

källor av 

lästa 

abstract 

Utvalda 

artiklar 

efter 

bearbetat 

innehåll 

Cinahl Child (SH) Peer Review, 

HIG, <6år, 

engelskspråkig 

48432   

Cinahl Child (SH) AND 

Perception (SH) AND 

Overweight* 

Peer Review, 

HIG, <6år, 

engelskspråkig 

17 3 3 

Cinahl Pediatric obesity (SH) 

AND Family (SH) 

Peer Review, 

HIG, <6år, 

engelskspråkig 

49 2 1 

Cinahl Pediatric obesity (SH) 

AND Perception+ (SH) 

AND Family+ (SH) 

Peer Review, 

HIG, <6år, 

engelskspråkig 

29 8 0 

Cinahl Perception (SH) AND 

Pediatric obesity (SH) 

Peer Review, 

HIG, <6år, 

engelskspråkig 

42 4 0 

PubMed Pediatric Obesity (Majr) 

AND Perception (Mesh) 

HIG, <6år, 

engelskspråkig 

29 2 1 

PubMed Child (MeSH) AND 

Perception (MeSH) AND 

Overweight (MeSH) AND 

Family (MeSH) 

HIG, <6år, 

engelskspråkig 

86 15 7 

Totalt    252 34 12 
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2.5 Dataanalys 

Litteraturstudiens dataanalys är uppbyggd på samma sätt som vid en studie med 

kvalitativ ansats, i båda avseendena fokuserades det på att finna teman i data som 

framkommit genom att i resultatdelen finna likheter och skillnader. Målet med 

resultatdelen är att finna en logisk struktur i presentationen av texten genom ett 

sammanhängande flöde och dess teman. Författarna påbörjade analysen genom att 

läsa artiklarna två gånger i sin helhet var för sig, vid en första läsning gjordes en 

grov uppskattning av innehållet i studien, vid en andra läsning gick författarna mer 

inpå djupet i studien då förståelsen blivit bättre och kunde därigenom granska 

innehållet mer kritiskt (20).  

För bredare granskning upprättades en resultattabell (se bilaga 1, tabell 2) som 

hjälpte författarna att objektivt finna likheter och skillnader i studierna. Vid en 

fortsatt analys användes ett kodningssystem vilket anses vara en bra strategi för att 

sinsemellan finna liknelser och olikheter i artiklarna som sedan jämförs och 

sammanställs. Författarna till föreliggande litteraturstudie valde ett 

färgkodningssystem, där de färglade artiklarnas texter utifrån likheter och 

skillnader (20). Genom denna metod fann författarna fem stycken gemensamma 

nämnare som utgjorde olika teman till resultatdelen, se figur 2. För att urskilja den 

metodologiska aspekten i de insamlade artiklarna upprättades en metodologisk 

tabell som underlättade översikten av strukturen i artiklarna. Genom tabellen fann 

författarna en tydlighet i vilken datainsamlingsmetod artiklarna använt sig utav (se 

bilaga 2, tabell 3) (20). 

2.6 Forskningsetiska övervägande 

I föreliggande litteraturstudie var alla inkluderade artiklar etiskt granskade. 

Författarna har varit medveten om att det funnits risker att feltolka eller 

missuppfatta artiklar som är skriven på engelska då svenska är författarnas 

modersmål. För att undvika eventuella misstolkningar läste författarna artiklarna i 

sin helhet var för sig, detta gjordes för att inte påverka varandra i analyseringen och 

för att sedan stämma av om artikeln tolkats på samma sätt.  Författarna har i största 

möjliga mån försökt att förbli objektiv i bedömningen av artiklar, med det skrivet 

menas att författarna även använt sig av artiklar som inte svarat på dess 

förväntningar (20). Författarna har helt tagit avstånd från plagiering, författarna har 

inte försökt misstyda eller förvränga fakta och dess innebörd (21). 
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3. Resultat 

Resultatet är en sammanställning utifrån tolv stycken vetenskapliga artiklar som 

beskriver familjers uppfattningar relaterat till barnets övervikt eller fetma. 

Resultatet av de inkluderade artiklarna presenteras i löpande text uppdelat i 

underrubriker utifrån fyra stycken olika teman och dess underkategorier som 

framkom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Frågeställning och tema översikt. 

3.1 Föräldrars generella uppfattningar relaterat till barnets vikt 
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därför betraktades det istället som gulligt och de uppmuntrades även att vara lite 

runda eftersom det ansågs som hälsosamt. Föräldrarna beskrev aldrig sina barn som 

överviktig eller feta utan använde sig istället av andra ord såsom knubbig, att 

barnet hade grov benstomme, storväxt, lite åt det tyngre hållet, robust. De beskriver 

också att de inte uppfattade övervikten som något farligt utan trodde att det skulle 
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I en studie av Hughes et al.(24) ansåg en av mödrarna att det inte bör användas en 

skattningsskala för att avgöra om barnet är normalviktigt eller överviktigt, eftersom 

att ingen egentligen vet vad normalvikt är. En annan moder i samma studie 

beskriver hur svårt det är att uppfatta vad en hälsosam vikt är då barnet känner sig 

bekväm i dennes vikt och inte påverkas av den. 

3.2 Föräldrars förmåga att bedöma barnets vikt 

Felskattningar av barnets vikt är vanligt förekommande enligt flera studier (23-32). 

Trots att felskattningar ofta förekommer så visade det sig i en jämförelsestudie 

mellan åren 1988-1994 och 2005-2010 att föräldrar har mer rätt i sin skattning de 

senare åren än tidigare (25). Det fanns en skillnad i föräldrars skattning mellan 

överviktiga barn och feta barn. Föräldrar till barn med övervikt hade oftare svårare 

att skatta rätt på sitt barns vikt än vad föräldrar till feta barn hade (24,26), i båda 

avseendena ansåg föräldrarna att barnen var normalviktig relaterat till längd och 

ålder (26,27,31,32). Ett samband som kunde ses mellan föräldrars uppfattning av 

deras barns vikt och barnets egen uppfattning av vikten, var att föräldrarna och 

barnen oftast delade liknande uppfattning gällande viktskattningen (29). 

3.2.1 Könsskillnader 

Det har också visat sig finnas en viss könsskillnad i föräldrars viktskattning av barn 

där de ansåg att barnet hade ett lägre BMI än vad de faktiskt hade. Föräldrar till 

överviktiga pojkar hade i 83,3% av fallen en felskattning av deras barns vikt, och 

föräldrar till överviktiga flickor gjordes en felskattning i 79,3% av fallen, vidare 

beskrivs att 44,4% av föräldrar med feta pojkar och 45,3% av föräldrar med feta 

flickor skattade sina barn felaktigt (26), sammanfattningsvis visar det sig att 

föräldrar till överviktiga eller feta döttrar hade ofta mer rätt i sin uppskattning 

jämfört med föräldrar till överviktiga eller feta söner (26,27,29). I en artikel av 

Rivera-Soto et al. (27) sågs det också att flickor och deras föräldrar hade en 

liknande uppfattning i viktskattningen, däremot sågs en större skillnad i 

viktskattningen mellan pojkar och deras föräldrar. Föräldrarna ansåg att pojkarna 

med ett högt BMI var normalviktiga medan pojkarna själva skattade sin vikt korrekt 

(27). Svårigheter i att uppskatta pojkars vikt korrekt kan bekräftas i en artikel 

skriven av Eli et al. (23) där en förälder beskrev att denne ser sitt barn som något 

större men har svårt att avgöra om det är mycket muskler eller övervikt, vidare 

beskrev föräldern att pojken var stark som en oxe (23). Det visade sig också vara 



Malin Björklund & Sandra Larsson 

 

11 

 

mer acceptabelt med pojkars övervikt jämfört med flickors (28), föräldrar till pojkar 

med ett högt BMI sågs ha en högre acceptans av hur en pojkes kroppsideal skulle se 

ut (30). 

3.2.2 När övervikten blir tydlig 

Övervikt uppfattades vara när barnet inte kunde utföra aktiviteter på grund av 

andnöd (22,24) eller då barnet hade ett för högt blodtryck. Det kunde också 

uppfattas vara då barnets kläder inte passade längre. Vidare beskrevs att föräldrar 

uppfattade övervikten som tydligt då barnet ofta var hungrig och hade stort fokus 

på mat (22). Mödrarna i en studie uppfattade inte barnen som överviktiga så länge 

barnen var glada, aktiva eller lekfulla. Mödrarna menade också att det kunde vara 

svårt att uppfatta övervikten om inte barnet själv tog upp ämnet (24). Det som 

gjorde att föräldrarna ökade sin förståelse att övervikten eller fetman var ett faktum 

var när läkaren påtalade vikten som ett problem, och kunde på ett konkret sätt visa 

vart barnet låg på ett BMI diagram, detta gjorde det lättare för föräldrarna att 

acceptera vad läkarna sade (22).  

3.2.3 Familjeförhållande 

I en familj bestående av flera familjemedlemmar hade föräldrarna lättare att 

uppskatta vikten rätt hos barnen (24,26), föräldrarna beskrev att de kunde bedöma 

barnets vikt genom att jämföra dem med de andra barnen i familjen och på så sätt 

göra en korrekt uppskattning (24). Dock så hade föräldrarna oftast mer rätt i sin 

viktuppskattning när det gällde de äldre barnen. Vidare beskrivs att 

socioekonomiska skillnader också var betydande, studien visade på att mellan- och 

höginkomsttagare var mer korrekt i sin skattning av barnets vikt än föräldrar med 

låg inkomst (24,26). 

3.3 Föräldrars syn på orsak till övervikt eller fetma 

Föräldrar uppfattade att tid var en negativ faktor då tidsbrist påverkade valet av 

kost, det var lättare att köpa snabbmat och snacks än att handla och laga maten. 

Tidsbristen uppfattades också påverka avsättandet av tid för läkar- och dietistbesök 

(22). En faktor som setts ha betydelse att påverka barnets vikt negativt är föräldrars 

uppfattning angående tv-tittande, bland annat sågs en skillnad på barns vikt 

beroende på om föräldrarna hade satt upp begränsningar eller inte till tv-tittandet. 

Föräldrar till överviktiga barn sågs ha mindre begränsningar (32,33). Föräldrar 

uppfattade också kosten som en faktor till barnets övervikt eller fetma (23,33). I en 
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studie av Hughes et al. (24) ansåg deltagarna att övervikten eller fetman kunde bero 

på familjens beteendemönster, om barnet var gnälligt kunde det ofta tröstas genom 

att ständigt få något stoppat i munnen, så att föräldrarna kunde få lugn och ro (24). 

Andra föräldrar menade att ärftlighet var en bidragande faktor (23,24), dock kunde 

föräldrarna också se att de själva hade en stor betydelse i barnens vikt vad gällde 

kost och fysisk aktivitet. Deltagarna uppfattade även att det psykiska måendet hade 

en inverkan på barnets vikt, de menade att om barnet mådde dåligt tröståt de mer 

vilket gjorde att vikten kunde öka (24).  

3.3.1 Psykosociala effekter relaterat till kroppsvikt 

Familjer uppfattade inte att barnen med övervikt eller fetma i dagsläge påverkades 

psykosocialt av vikten (23,24). Det fanns dock en oro om att barnets humör, 

beteende och delaktighet i olika aktiviteter kunde komma att påverkas av 

övervikten i framtiden. I samma studie var det endast en av föräldrarna som 

uppfattade att övervikten hade en skadlig påverkan på dennes barns hälsa i 

dagsläget. Vidare beskriver studien att deltagarna ansåg att diskussion om barnets 

vikt var ett känsligt ämne som kunde uppfattas som onödigt och potentiellt farligt, 

därför diskuterades aldrig barnets övervikt om barnet själv inte tog upp det  (23). 

3.4 Föräldrars önskan till stöd 

Föräldrarna ansåg att om livsstilsförändringar skulle vara genomförbara så skulle 

fokus läggas på hela familjen och inte bara på det barn som hade ett viktproblem. 

De ansåg också att det var viktigt att ha ett bra samarbete med vårdpersonalen (22) 

och flera var enade i att det största ansvaret låg hos föräldrarna (22,24). Föräldrarna 

ville ha strukturerade riktlinjer att följa såsom matscheman med hälsosam mat samt 

andra tips och förslag på hur de skulle gå tillväga (22). Deltagarnas uppfattning om 

vad föräldraansvar handlade om var dels barnets matvanor, upprätthållande av en 

god hälsa, uppmuntran till fysisk aktivitet samt att barnet fick medicinsk och 

professionell hjälp (23). Föräldrar beskrev att de var medveten om deras dåliga 

matvanor men trots medvetenheten var det svårt att bryta gamla vanor. En av 

deltagarna ansåg det som väldigt påfrestande att sätta gränser och vara konsekvent i 

regler som hade satts upp, speciellt svårt var det när man som förälder kände sig 

trött och orkeslös vilket resulterade i att man gav upp och lät barnet äta något 

ohälsosam. De beskrev också att gränssättningarna kunde gör att de kände skuld 

och att dem var orolig över att barnen var hungriga. Det som uppfattades som 
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positivt var när föräldrarna kände kontroll över situationen och att vårdpersonalen 

bekräftade att deras livsstilsförändring gynnade barnets hälsa till det bättre (24). 

3.5 Presentation av de valda artiklarnas datainsamlingsmetod.  

Sex stycken av artiklarna har använt sig av enkäter, där vikt och längd togs på 

deltagarna i studien (26-29,31,32). I en av artiklarna togs vikt och längd av kunnig 

personal tre gånger på barnen för att få fram ett medelvärde. Föräldrarna fick själva 

fylla i sin vikt och längd i enkäten (31). I en artikel skriven av Lopes et al. (28) 

samlades data in under idrottslektionerna. Specialiserade examinatorer tillsammans 

med idrottslärare tog vikt och längd på alla deltagande barn. Enkäten skickades 

sedan hem till familjen som skulle besvaras av mödrarna vilka i sin tur sände dessa 

tillbaka till forskarna (28). I en annan artikel bjöds barnen in för att vägas och 

mätas, och med stöd av utredarna svara på ett frågeformulär. Barnen tog sedan med 

sig ett frågeformulär hem som föräldrarna skulle svara på och sända tillbaka (29). I 

Rivera-Soto’s et al. (27) studie beskriver författarna att barnen i studien svarade på 

enkäter i skolan samt att vikt och längd togs av kunnig personal. Enkäter skickades 

hem till föräldrarna som de svarade på och som de sedan skickade tillbaka till 

skolan (27). I en annan studie togs vikt och längd på barnen, sedan svarade 

mödrarna på en enkät, där det förutom verbal skrift även fanns en schematisk 

beskrivning på barn i olika storlekar, föräldrarna skulle utifrån denna skala  skatta 

sitt barns vikt (32). Hudson et al. (26) beskriver kortfattat hur data samlades in, vikt 

och längd togs på barnen, medan föräldrarna fick svara på en enkät där de också 

fyllde i sin egen vikt och längd (26). 

Fyra stycken av artiklarna använde sig av intervjuer (22-24,33). Två av dessa hade 

strukturerade intervjuguider (22,33). I en studie av Lupi et al. (22) intervjuades 

föräldrarna i cirka 20 minuter, under tiden fick barnen vistas i ett annat rum (22).  I 

den andra studien utfördes intervjuerna genom ett telefonsamtal av en kunnig person. 

Intervjuerna tog cirka 20 minuter, där vikt och längd hade självrapporterats  

innan intervjun genomfördes (33).  

Två av intervjustudierna använde sig av semistrukturerade intervjuer (23,24). I Eli’s et 

al. (23) studie genomfördes intervjuerna på ett lärarcenter av en tränad forskare. Alla 

deltagare fick samma frågor som följdes upp av följdfrågor beroende på vad deltagarna 

hade svarat. Vikt och längd togs på alla deltagare i samband med intervjuerna som 

varade mellan 1,5–2,5 timme, intervjuerna spelades in och transkriberades (23). I den 
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andra studien utfördes intervjuerna av fem stycken olika personer. Föräldrarna 

intervjuades i cirka en timme. Alla intervjuer spelades in och transkriberades. Vikt 

och längd på deltagarna hade samlats in innan intervjun genomfördes (24). 

Två av artiklarna använde sig av både enkäter och intervjuer (25,30). I Hansen’s et 

al. (25) studie intervjuades barnen, de fick även genomgå en fysisk undersökning 

där vikt och längd togs. Intervjuerna genomfördes på spanska och engelska av 

tränad fältpersonal. Föräldrarna fick hem frågeformulär att besvara. Under åren 

1988-1994 använde man sig av pappersformat och under 2005-2010 kunde man 

istället besvara frågeformuläret via datorn hemma. Det var till största delen mödrar 

som besvarade frågeformulären (25). I den andra studien intervjuades mödrarna och 

barnen i hemmet. Vikt och längd togs på alla deltagare under intervjun. Mödrarna 

fick fylla i fädernas vikt och längd, samt att fäderna senare fick svara på en enkät. I 

denna studie användes också en visuell skattningsmodell på figurer i olika storlekar, 

där de skulle skatta sitt barns storlek (30). 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Resultatet som framkom ur föreliggande litteraturstudie visade på att familjer sällan 

uppfattade sitt barns rätta vikt, i de flesta fallen var det så att familjerna 

underskattade sitt barns vikt, då de ansåg sina överviktiga barn som normalviktiga.  

Skillnad mellan flickor och pojkar var också något som framkom, det visade på att 

föräldrarna hade en högre acceptans gällande pojkars övervikt relaterat till flickors 

övervikt. Socioekonomiska skillnader var också betydande då man tydligt såg en 

högre acceptans angående övervikt hos föräldrar med låg inkomst.  

Det som ansågs vara orsaken till barns övervikt eller fetma var dels den ärftliga 

faktorn men även tidsbristen till att kunna handla och laga hälsosam mat . Föräldrar 

ansåg att i det preventiva arbetet med överviktiga barn var det viktigt att fokus 

skulle läggas på hela familjen och inte bara på det överviktiga barnet. 

Litteraturstudiens tolv granskade artiklar använde sig av tre olika 

datainsamlingsmetoder, sex stycken använde sig av enkäter, fyra stycken använde 

sig av intervjuer och två stycken använde sig av en mixad metod som hade både 

enkäter och intervjuer som datainsamlingsmetod.  
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4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Föräldrars generella uppfattningar relaterat till barnets vikt  

Föräldrar till överviktiga eller feta barn uppmuntrade barnen att bibehålla vikten då 

det inte ansågs som något farligt utan mer som något hälsosamt som under tiden 

barnet växte skulle försvinna utan att åtgärder behövdes (23). I tidigare forskning 

(34,35) bekräftas resultatet, då det överviktiga barnet utan någon större 

kostförändring bibehöll vikten och istället växte på längden under puberteten vilket 

resulterade i att barnet blev normalviktigt (34). Barn berättade om sina 

uppfattningar till övervikt där de förklarade hur de utan livsstilsförändringar skulle 

bli naturligt smal då de i senare år skulle börja växa på längden, många av barnen 

associerade detta till övriga familjemedlemmar och uttryckte att den anhörige helt 

plötsligt blivit smal eller till och med muskulös (35).  

I tidigare forskning beskriver sjuksköterskorna att de såg ett samband mellan 

barnets uppfattning och föräldrarnas uppfattning, så länge barnen inte uppfattade 

vikten som något problem så gjorde inte heller föräldrarna det (36). I föreliggande 

litteraturstudie beskrivs hur föräldrar hade svårt att avgöra vad övervikt eller 

normalvikt egentligen var. Övervikt var inget som diskuterades om inte barnet själv 

tog upp det, huvudsaken var att barnet mådde bra och kände sig bekväm i sin vikt 

(22,24). Dorothea Orem (19) förespråkade i sin teori hur viktigt det var med 

förståelsen om sitt sjukdomstillstånd. Hon ansåg även att det var viktigt som 

sjuksköterska att hjälpa till en ökad förståelse, genom att motivera individen samt 

ge stöd till en ökad egenvårdförmåga (19). I tidigare forskning beskrev 

sjuksköterskor hur föräldrar ansåg att deras spädbarn var starkare och sötare om de 

hade ett kraftigare kroppsomfång (36). Föräldrar undvek att beskriva sina barn som 

överviktig eller fet, istället använde de sig av andra ord för att beskriva barnets 

kroppsomfång (23), vilket barn i en annan studie påtalar då de beskrev hur ord som 

övervikt och fetma uppfattades som sårande, samt hur ordet fet hade fått en dålig 

innebörd då barnen fått känslan av att fetma gjorde individen till en dålig människa 

(35). 

4.2.2 Föräldrars förmåga att bedöma barnets vikt 

Felskattning av barnets vikt är vanligt förekommande enligt flera studier (23-32) i 

många avseenden ansåg föräldrarna att barnet var normalviktigt relaterat till längd 

och ålder (26,27,31,32). Tidigare forskning visade på att underskattning också 
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förekom bland sjukvårdspersonal, då de ansåg att det var svårare att se om barnet 

var överviktigt eller inte eftersom den svenska populationen generellt började bli 

större (36). I föreliggande litteraturstudie kunde man se att föräldrar till överviktiga 

barn ofta hade svårare att skatta rätt på sitt barns vikt än vad föräldrar till feta barn 

hade (24,26), samtidigt som sjuksköterskorna beskriver att det var föräldrar till barn 

med lite övervikt som uttryckte en oro angående barnets vikt vilket de sällan såg 

hos föräldrar till feta barn (36). 

I flera studier såg författarna att det förkom en könsskillnad, föräldrar hade svårare 

att skatta pojkar rätt än föräldrar till flickor, föräldrar sågs också ha en större 

acceptans med pojkars övervikt jämfört med flickors. Det visade också på att 

flickor och deras föräldrar hade en liknande uppfattning angående barnets vikt än 

vad pojkar och deras föräldrar hade, föräldrar till pojkar skattade barnet i flera fall 

som normalviktig medan pojkarna själv skattade sig som överviktig (26,27,29). 

Tidigare forskning beskriver att överviktiga pojkar oftare upplevde mobbing än vad 

överviktiga flickor upplevde (5). Överviktiga flickor var mer positiva till en 

hälsosammare livsstil, de hade även en större förståelse angående sin övervikt än 

vad överviktiga pojkar hade (36). En anledning till att flickor var mer medvetna om 

sina kroppar och olika dieter kan dels bero på hur sociala medier framställer ett 

visst kvinnoideal, vilket i sin tur har en stor påverkan på flickors kroppsuppfattning 

vilket kan leda till att flickor oftare oroade sig om vad andra tyckte och tänkte om 

deras utseende (37).  

Föräldrar beskrev att de inte hade uppfattat barnets övervikt, det var först när barnet 

visade på fysiska besvär som högt blodtryck (22), andningspåverkan eller 

svårigheter med att utföra fysiska aktivitet som föräldrarna förstod att vikten var ett 

problem (22,24).  I tidigera forskning beskrev barn hur övervikten blev tydlig då de 

kände sig iakttagen i skolans matsal av andra barn (35).  

Socioekonomiska skillnader var också betydande då föreliggande litteraturstudie 

visade att mellan och höginkomsttagare var mer korrekt i sin skattning av barnets 

vikt än vad låginkomsttagare var (24,26). Sjuksköterskor upplevde att föräldrarnas 

ekonomiska situation hade betydelse i valet av mat och aktivitet för barnen, de såg 

också att de var vanligt att föräldrar till överviktiga barn var lågutbildade och hade 

en låg inkomst (35). För att främja hälsa, välbefinnande och normalfunktion kan 

sjuksköterskan hjälpa familjen att anpassa och strukturera en miljö som främjar 
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individens tillfrisknad både fysisk och psykisk då dessa förhållanden har en stor 

betydelse för ett hälsosammare liv (19). 

4.2.3 Föräldrars syn på orsak till övervikt eller fetma 

Orsaker som ansågs vara en bidragande faktor till övervikt var bland annat kosten 

(23,33), ärftlighet (23,24), samt familjens beteende mönster (24,35). Föräldrar 

uppfattade även tiden som en negativ faktor där tidsbristen påverkade valet av kost, 

deltagarna menade att det var lättare att köpa snabbmat och snacks än att handla 

och laga maten (22).  I tidigare forskning beskriver sjuksköterskor att de kunde se 

att föräldrar som jobbade heltid ofta var de som var stressade och hade lite tid att 

förbereda bra mat (35). Mödrarna försåg sina barn med ohälsosamma mellanmål för 

att det sparade tid då de inte behövde lika lång förberedelse som en riktig måltid 

(38). 

En annan faktor som sågs ha negativ påverkan på barnets vikt var mycket tv-

tittande. Skillnader kunde ses mellan barn till föräldrar som hade satt upp 

begränsningar för tv-tittandet och barn till föräldrar som inte hade några 

begränsningar i tv-tittandet (32,33). I tidigare forskning ansåg sjuksköterskor att 

föräldrarna använde tv-tittandet som en strategi när de hade lite tid, genom att låta 

barnen titta mycket på tv som en form av barnvakt (35). Begränsningar användes 

också av föräldrarna för att motivera barnet till att fortsätta äta hälsosamt samt att 

motionera. Om barnet lyckades gå ner i vikt belönades de med att få använda datorn 

och få mer tid framför tv:n (34). I tidigare forskning beskrev sjuksköterskorna att 

föräldrarna ofta ansåg att övervikt berodde på ärftliga faktorer, och att några kilos 

övervikt inte sågs som något farligt utan mer som ett familjedrag och därför togs 

övervikten inte på allvar (35). I likhet med föräldrarna ansåg även barnen att det 

genetiska påverkade om barn blev överviktiga eller feta. Samtidigt så visade det att 

normalviktiga barn hade lättare att associerade övervikten med dåliga livsstilsval, 

det kunde också förstå att det krävdes långsiktiga mål, samt åtaganden och stöd för 

att få bukt med övervikt medan barn med övervikt bara uttryckte frustration och 

hjälplöshet (36). 

Sjuksköterskorna ansåg att föräldrarna var ett dåligt föredöme eftersom de gav 

barnen en ohälsosam kost, samt att föräldrarna var ansvariga för barnets vikt och 

menade att barnet själv inte hade förmåga att ta kontroll över situationen och att 

barnen var beroende av vad föräldrarna gav dem för mat (35). Orem (19) menade 
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att genom förståelse om hur olika saker kan påverkar hälsan bidrar det till en större 

kapacitet att nå sina mål. Sjuksköterskan kan hjälpa med vägledning och 

motivation, men beslutet ligger alltid hos föräldrarna och barnet själv. 

Föräldrarna undvek att ta upp barnets vikt då det ansågs vara ett känsligt ämne (23). 

Att vikten var ett känsligt ämne bekräftas i tidigare forskning där en överviktig 

flicka beskrev hur jobbigt det var att få vikten kontrollerad samt att ändra sin diet 

(34). Sjuksköterskorna upplevde det som att det var föräldrarna som kände skam 

och som inte ville prata om barnets övervikt (35). Eftersom övervikt är ett känsligt 

ämne och många föräldrar antingen förnekar eller kan känna skam över att deras 

barn är överviktiga (23,35), är det viktigt att som sjuksköterska möta dessa familjer 

med respekt där sjuksköterskan ska ha ett holistiskt synsätt och värna om integritet 

och stödja till ett välbefinnande både fysiskt, psykiskt och socialt (19). 

4.2.4 Föräldrars önskan till stöd 

Föräldrarna beskriver hur viktigt det är med kunskap och motivation för att hjälpa 

barnet till viktminskning. Föräldrar hade en gemensam uppfattning om att ansvaret 

låg hos dem (22,24), dock så ansåg föräldrarna att ett bra samarbete med 

vårdpersonal var viktigt och att fokus bör läggas på hela familjen och inte bara på 

det överviktiga barnet (22, 34). I tidigare forskning beskrivs Sjuksköterskornas 

växande oro kring överviktiga barn, då de anser att problemet ligger hos hela 

familjen och att både barnet och föräldrarna är i behov av stöd. Att ta upp ämnet 

övervikt eller fetma anses vara problematiskt då sjuksköterskor är rädd att föräldrar 

kan känna sig förolämpade, sjuksköterskorna måste respekterar föräldrarnas vilja 

och inte kritiserar dem för mycket (35). Genom motiverandesamtal tillsammans 

med en sjuksköterska kunde det förbättra barnets och familjens kunskap om hälsa 

och öka deras medvetenhet (18).   

En viktig aspekt i det preventiva arbetet med barnfetma är att skapa en relation som 

bygger på förtroende och respekt som ska fungera långsiktigt med både barnet och 

familjen. All behandling bör ske tillsammans med barnets föräldrar, det är också 

viktigt att var fast och tydlig för att kunna lyckas med behandlingen eftersom den 

bygger mycket på föräldrarnas ansvar och motivation till förbättring (3 ,15). Att 

främja till egenvård innebär att alltid se till individens egen kapacitet genom att 

sjuksköterskan kan kompensera där det behövs samt att stödja och motivera barnet 

och familjen till en bra egenvårdskapacitet (19). 
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4.2.5 Metodologiska aspekten datainsamlingsmetod 

Vid användning av enkäter ska hänsyn tas till att respondenterna skiljer sig i 

läsförståelse och i deras sätt att kommunicera genom skrift, därför bör frågor som 

ställs i en enkät vara genomtänka från ord till hela meningar. Meningens 

uppbyggnad bör vara kort, lättläst och lättförståelig (20). Sex stycken av de valda 

artiklarna använde enkäter som datainsamlingsmetod (26-29,31,32). 

Den mest respekterade datainsamlingsmetoden ses vara genom intervjuer där 

parterna träffas personligen, genom denna metod får forskaren till studien ut 

kvalitativ information där svarsfrekvensen ses vara hög (20). Fyra stycken av 

artiklarna använde sig av intervjuer (22-24,33). 

Strukturerade och semistrukturerade intervjuer har både styrkor och svagheter (20). 

Två av de valda artiklarna hade strukturerade intervjuguider (22,33). En 

strukturerad intervjuguide innebär att frågorna ordagrant är nedskrivna i förväg, 

vilket innebär att manuset aldrig frångås, följdfrågor är alltså uteslutna. 

Strukturerade intervjufrågor är svåra att konstruera men desto lättare att 

administrera och analysera (20). Två av intervjustudierna använde sig av 

semistrukturerade intervjuer (23,24). En semistrukturerad intervju innehåller både 

öppna och slutna frågor, att analysera öppna frågor ses vara svårare och tar längre tid. 

Slutna frågor är mer effektivt än öppna frågor då den som intervjuar kan få ut fler svar 

på frågor än vad som kunde ha fåtts genom att ställa öppna frågor under en viss tid. 

Slutna frågor kan också ses som en styrka om respondenten har svårt att uttrycka sig 

verbalt, slutna frågor kan vidare uppfattas som mindre stötande än öppna frågor. En 

nackdel med slutna frågor är att möjlighet finns att tappa viktig information då 

respondenten misstolkar eller väljer ett alternativ som inte tilltalar denne. Genom att 

ställa öppna frågor har intervjuaren chans att få ut rikligt med information dock så 

kräver det att respondenten samarbetar och är uttrycksfull. Att använda sig av öppna 

frågor gör att respondenten kan känna en frihet och svara på frågorna spontant (20).  

I en av artiklarna använde sig forskarna av datainsamlingsmetoden telefonintervju 

(33). Telefonintervjuer är en acceptabel metod om intervjun är kort, specifik och inte 

för personlig. Telefonintervjuer kan vara svårt att få till i vissa grupper av respondenter, 

då exempelvis människor med lägre socioekonomiskstatus som inte alltid har telefon 

eller i grupper med gamla människor som kanske hör sämre (20). 
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Enkäter använder sig oftast av sluta frågor på grund av att respondenterna skall slippa 

mycket skrivande, intervjuguider ses ofta ha en mixad ansats av dessa två, 

semistrukturerade intervjuer. Både enkäter och intervjuer har för- och nackdelar. 

Datainsamlingsmetoden enkätens styrkor ses vara att de kostar relativt lite både i pengar 

och tid, det går att få ut enkäter till ett bredare område så att flera kan ta del av det, 

respondenterna kan vara anonyma samt att det finns inga risker för fördomar. 

Datainsamlingsmetoden intervjuers styrkor ses vara att svarsfrekvensen är hög, 

intervjuer är genomförbara med alla typer av människor såsom barn och blinda, 

respondenten kan få klarhet i frågor som annars hade kunna missuppfattats, intervjuaren 

kan ställa följdfrågor för en djupare förståelse, vid en intervju som sker öga mot öga kan 

intervjuaren ta in fler intryck än att bara ta in det verbala (20). 

4.3 Metoddiskussion 

Författarna till föreliggande studie valde en deskriptiv design vilket ansågs vara en 

lämplig design då författarna ville beskriva familjers uppfattningar relaterat till sitt 

barns övervikt eller fetma. Begreppet familj valdes för att inte utesluta någon i barnets 

familj. Cinahl och PubMed var databaserna som valdes ut då de anses vara relevant för 

omvårdnadsområdet, genom att använda sig av fler databaser styrker man 

litteraturstudien då databaser kan ge olika resultat trots samma sökord och sökkriterier. I 

databasen Cinahl användes filtret ”peer review” vilket innebär att artiklarna granskats 

av andra forskare innan publiceringen skett i en tidsskrift, detta ses som en styrka i 

sökningen (20). En svaghet i föreliggande litteraturstudie kan ses då författarna endast 

har valt att göra sökning via högskolan i Gävle’s proxyserver, vilket begränsar utfallet 

av artiklar.  

Då sökningarna genererade i ett högt antal artiklar sattes begränsningar upp, 

artiklarna fick inte vara äldre än 6 år, detta kan göra att författarna till föreliggande 

litteraturstudie missar relevanta artiklar då äldre artiklar inte har inkluderats. En 

annan svaghet kan också ses vara att de inkluderade artiklarna är engelskspråkig 

vilket kan skapa brister i förståelsen hos författarna då deras modersmål är Svenska. 

Styrkor kan ses vid dataanalysen där författarna läst artiklarna i sin helhet var för 

sig, detta för att inte påverka varandra i analyseringen av artikeln, därefter 

diskuterades artikeln sinsemellan för att stämma av att artikeln tolkats på samma 

sätt (20). 
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5. Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt forskning 

Genom denna litteraturstudie kan sjuksköterskan få en bättre förståelse av hur 

föräldrar ser på övervikt samt hälsosam kost och kan utifrån det individanpassa 

vården på bästa möjliga sätt. Denna litteraturstudie kan medvetandegöra för 

sjuksköterskor vilka svårigheter det finns att behandla barn med övervikt, dels 

handlar det om att arbeta med hela familjen genom att motivera, stödja och vara den 

som förmedlar till olika instanser, såsom till läkare eller dietister. Vårdpersonalen 

ska på ett konkret och tydligt sätt påtala vikten som ett problem, för att förtydliga 

kan ett BMI-diagram användas. 

Det är viktigt med ett bra samarbete samt att fokus ska läggas på hela familjen.  

Vårdpersonal kan erbjuda strukturerade riktlinjer att följa såsom matscheman med 

hälsosam kost samt andra tips och idéer på fysisk aktivitet, dock så ligger största 

ansvaret hos föräldrarna vilket kräver att vårdpersonalen måste respektera 

föräldrarnas vilja och inte kritisera dem för mycket.  

Behov av vidare forskning finns om hur sjuksköterskan ska kunna fånga upp dessa 

barn och familjer tidigt. Det är viktigt med kunskap på vilket sätt vårdpersonalen 

ska bemöta dessa familjer för att kunna bygga upp en bra och långsiktig relation där 

alla parter känner en ömsesidig respekt och förtroende för varandra. 

6. Slutsats 

Föräldrarna underskattade ofta sitt barns övervikt. Övervikt och fetma togs sällan på 

allvar då det ansågs bero på genetisk orsak. Föräldrar ansåg att i det preventiva arbetet 

med överviktiga eller feta barn var det viktigt att fokus skulle läggas på hela familjen 

och inte bara på barnet. Kunskap om hur familjer uppfattar sitt barns övervikt och fetma 

är av vikt för att öka förståelse om hur preventivt arbete skall förbättras och framföras 

av vårdpersonal. 
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Bilaga 1. 

Tabell 2. Presentation av resultattabell.  

Författare, titel Syfte Resultat 

Aljunaibi A, Abdulle A, Nagelkerke N.  

 

Parental weight perceptions: A cause for 

concern in the prevention and management of 

childhood obesity in the United Arab 

Emirates. 

Syftet var att studera föräldrars uppfattning av 

deras barn viktstatus och att jämföra dessa 

resultat med den faktiska viktstatusen på 

barnet som baserat på BMI-måttet. 

Resultatet visar att en hög procent(33,8) av 

föräldrarna uppskattar deras barn vikt 

felaktigt. Underviktiga barn skattades oftare 

som normalviktiga(53,8%), även barn med 

övervikt och fetma skattades oftare som 

normalviktiga(61,9%)  

Brann L S.  

 

Parents’ and boys’ perceptions of boys’ body 

size for average and high BMI boys. 

Syftet var att se om det fanns skillnader i 

pojkars kroppsuppfattning och 

kroppsstorleksuppfattning och avgöra hur 

exakt föräldrar kan uppskatta deras söners 

kroppsstorlek. 

Studien använde sig av skattningstabeller där 

bilder av modeller visande ett smalt barn upp 

till feta barn. Mödrar och fäder som hade 

pojkar med högt BMI skattade oftast deras 

pojkar högre och valde en större modell som 

ideal i jämförelse med föräldrar till 

normalviktiga barn.  

Eli K, Howell K, Fisher P A, Nowicka P.  

 

”A little on the heavy side” a qualitative 

analysis of parents` and 

grandparents`perceptions of preschoolers 

body weights. 

Syftet var att undersöka föräldrars samt mor- 

och farföräldrars uppfattningar kring 

förskolebarns kroppsstorlek. 

Resultatet visar en stor skillnad mellan 

kliniska definitioner och familjens låga 

uppfattning. Deltagarna ansåg att barnets 

övervikt kan bli ett problem i framtiden, men 

inte nu. De ansåg även att övervikten var 

nedärvd från generation till generation, och 

att den förvärrades på grund av lata föräldrar. 
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Hansen A R, Duncan D T, Tarasenko Y N, 

Yan F, Zhang J.  

 

Generational Shift in Parental Perceptions of 

Overweight Among School-Aged Children. 

Denna studie undersöker generationsskifte av 

föräldrars uppfattning av barns övervikt 

Studien gjordes i samband med The national 

health and nutrition examination survey i 

USA, där man använde sig av enkäter och 

intervjuade föräldrar gällande deras barn i 

åldrarna 6-11år. Frågorna man ställde sig var 

om föräldrarna ansåg sitt barn överviktigt. 

Denna studie gjordes mellan åren 1988-1994 

och fortsatte mellan åren 2005-2010 detta för 

att jämföra dessa år och se om föräldrar förr 

hade en annan uppfattning av deras barns 

vikt. Resultatet visade att man under åren 

2005-2010 hade lättare att klassificera sitt 

barns övervikt än vad föräldrar under åren 

1988-1994 hade. 

Hudson E, McGloin A, McConnon A.  

 

Parental Weight (Mis)Perceptions: Factors 

Influencing Parents’ Ability to Correctly 

Categorise Their Child’s Weight Status. 

Matern 

Syftet var att utreda ifall föräldrar hade rätt 

uppfattning gällande deras barns vikt. 

I studien jämförde man föräldrarnas 

uppfattningar relaterat till deras egen vikt 

samt deras barns vikt. Man jämförde hur 

föräldrarna såg på sina barn och kunde där se 

att föräldrarna lättare kunde se att deras 

flickor var överviktiga men att deras pojkar 

var normalviktiga fastän de inte var det. 

Föräldrarna hade också lättare att se de äldre 

barnen övervikt i familjen. I hushåll med fler 

personer hade man större koll på vikt. Man 

jämförde även mellan familjer med olika 

inkomster. Man jämförde också övervikt mot 

fetma där man såg att föräldrar med feta barn 

hade lättare att se det som fetma än föräldrar 

med överviktiga barn som ansåg att deras 

barn var normalviktiga. 
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Hughes C C, Sherman S N, Whitaker R C.  

 

How Low-Income Mothers With Overweight 

Preschool Children Make Sense of Obesity. 

Syftet var att förstå mödrars uppfattning av 

deras överviktiga barns vikt 

Intervjustudien med mödrars uppfattningar 

kom fram till 13 olika teman exempelvis att 

mödrar trodde att naturen, det genetiska och 

arvet avgjorde vikten hos barnen, föräldrars 

beteende och familjemiljön influerade på 

barnets kost och aktiva fritid, Mödrars egna 

övervikt eller fetma påverkade deras syn på 

deras barns övervikt. 

Lopes L, Santos R, Pereira B, Lopes V.  

 

Maternal perceptions of children’s weight 

status. 

Syftet var att klassificera mödrars 

felbedömning av barns viktstatus associerat 

till kön, familjens inkomst, moderns 

viktstatus, utbildningsnivå och ålder.  

I studien undersökte man mödrarnas 

uppfattning relaterat till sitt barns övervikt 

eller fetma, man tog då kön, inkomst, 

moderns vikt, utbildningsnivå samt moders 

ålder i jämförelse. Resultatet visar på att en 

stor del av mödrarna inte kunde göra en rätt 

bedömning, mödrarna visade också att det var 

mer accepterat att pojkar var överviktig än 

flickor, i gruppen med överviktiga barn var 

det mödrar med högre utbildning som 

klassificerade sina barns viktstatus rätt. 

Lupi J L, Haddad M B, Gazmararian J A,  

Rask K J. 

 

Parental Perceptions of Family and 

Pediatrician Roles in Childhood Weight 

Management. 

Syftet var att identifiera föräldrars uppfattning 

av familjens och barnläkarnas roll hos barn 

med övervikt eller fetma 

69st intervjuer genomfördes på en privat 

barnklinik där man undersökte vad 

föräldrarna ansåg gällande barn med övervikt 

eller fetma, då också ur en hälsosynvinkel. 

Dock kom det fram att många föräldrar inte 

visste vad BMI var för något. En del föräldrar 

uttryckte också ett missnöje då man tyckte att 

doktorn borde ha påtalat att deras barn var 

överviktig. 
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Moore L, Harris C, Bradlyn A.  

 

Exploring the Relationship Between Parental 

Concern and the Management of Childhood 

Obesity. 

Syftet var att identifiera olika faktorer som 

associerades med föräldrars oro angående 

deras barns vikt samt att fastställa om 

föräldrars oro är associerad med specifika 

handlingar för att förbättra kost och öka 

fysisk aktivitet. 

Resultatet visade att föräldrar till flickor med 

övervikt visade störst oro. Föräldrar som 

kände oro över sitt barns vikt var dom som i 

störst utsträckning begränsade tv tittandet, 

försökte förbättra barnets kost och ökade 

barnets fysiska aktivitet, i jämförelse med 

föräldrar som inte kände någon oro. 

Rivera-Soto W T, Rodríquez-Fiqueroa L.  

 

Childhood obesity among Puerto Rican 

children: Discrepancies between child´s and 

parent´s perception of weight status. 

Syftet var att identifiera puertoricanska 

föräldrars uppfattningar om deras barns 

övervikt och även barnens egen uppfattning 

om deras vikt och göra en jämförelse av dessa 

relaterat till den verkliga vikten. 

Studien visar på att både föräldrar och barn 

har svårt att uppskatta barnets vikt korrekt. 

De som hade svårast att skatta barnets vikt 

rätt var föräldrarna till övervikta barn, även 

dom överviktiga barnen själva hade svårt at 

skatta korrekt. Föräldrar till överviktiga 

flickor skattade barnet vikt mer rätt än vad 

föräldrar till pojkar gjorde. Studien visar 

också att föräldrar med högre utbildning 

uppskattade barnets vikt mer korrekt än 

lågutbildade.    
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Vallejo M, Cortes-Rodríquez B A,  

Colin-Ramirez E. 

 

Maternal underestimation of child´s weight 

status and health behaviors as risk factors for 

overweight in children 

Syftet var att utvärdera barnets risker av att 

bli överviktiga associerat med mödrars 

underskattning av barnets vikt och 

hälsobeteende.  

Mödrar som underskattade sitt barn vikt 

visade en större risk att bli överviktiga i 

jämförelse med dom som skattades barnets 

vikt korrekt. Detta berodde på att mödrar som 

skattade sina barns vikt korrekt tillämpade 

hälsofaktorer i omgivningen, exempelvis 

resulterade mindre tv-tittande i en minskad 

risk att bli överviktig. 

Wen X, Hui S S. 

 

Chinese parents’ perceptions of their 

children’s weights and their relationship to 

parenting behaviours. 

Syftet var att undersöka kinesiska föräldrars 

uppfattning av deras barns vikt och utforska 

föräldrarnas beteende associerat till dessa 

uppfattningar. 

En jämförelse studie där man undersökte om 

föräldrar till barn med övervikt kunde 

klassificera sina barns vikt rätt, resultatet 

visade att två av fem föräldrar klassificerade 

barnens vikt fel man såg också en viss 

könsskillnad då man som förälder hade lättare 

att klassificera flickors överviktig än pojkars  
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Bilaga 2.  

Tabell 3. Presentation av metodologisktabell. 

Författare 

Publicerings- 

år, Land 

Titel Design och 

eventuell ansats 

Undersöknings- 

grupp 

Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Aljunaibi et al. 

 

2013 

Förenade 

Arabstaterna 

Parental weight 

perceptions: A cause for 

concern in the 

prevention and 

management of 

childhood obesity in the 

United Arab Emirates 

Kvantitativ ansats 

Explorativ design 

 

945st föräldrar och 

deras barn(1053) 

Enkäter Regression analys. 

Statistisk analys 

utfördes med 

statistikpaketet från 

social sciences. 

Brann 

 

2011 

USA 

Parents’ and boys’ 

perceptions of boys’ 

body size for average 

and high BMI boys 

Mixad ansats 

 

Föräldrar till pojkar 

(49st i åldrarna 8-10 

år)  

Enkäter och intervjuer Mann-Whitney test 

Wilcoxon signed 

rank test. 

Eli et al. 

 

2014 

USA 

”A little on the heavy 

side” a qualitative 

analysis of parents` and 

grandparents`perceptions 

of preschoolers body 

weights. 

Kvalitativ ansats 22st föräldrar, 27st 

mor- och 

farföräldrar 

Semistrukturerade 

intervjuer  

Tematisk diskurs 

analys metod 
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Hansen et al. 

 

2014 

USA 

Generational Shift in 

Parental Perceptions of 

Overweight Among 

School-Aged Children 

Mixad ansats 

Komplex flerstegs 

sannolikhets design 

Föräldrar och barn 

(6-11år) 

 

1988-1994 deltog 

2871 barn. 2005-

2010 deltog 3202 

barn. 

 

Intervjuer, enkäter  Poisson regression 

Hudson et al. 

 

2011 

Irland 

 

 

 

 

Parental Weight 

(Mis)Perceptions: 

Factors Influencing 

Parents’ Ability to 

Correctly Categorise 

Their Child’s Weight 

Status 

 

Kvantitativ 

Ansats 

Tvärsnittsdesign 

1578 föräldrar varav 

907st mödrar och 

671 fäder och deras 

barn (1034st) 

  

Enkäter. Statistisk 

beskrivande analys. 

Logistic regression 

Hughes et al. 

 

2010 

USA 

 

How Low-Income 

Mothers With 

Overweight Preschool 

Children Make Sense of 

Obesity 

Kvalitativ ansats 21st biologiska 

mödrar 

Semistrukturerad 

intervju  

Digital kodning i 

datorprogram. 

Lopes et al. 

 

2012 

Portugal 

 

 

 

 

Maternal perceptions of 

children’s weight status 

 

 

 

Kvantitativ ansats 

 

Mödrar och 499st 

barn (236 flickor; 

47,3%) 

 

Enkäter. Variansanalys 

(ANOVA) 
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Lupi et al. 

 

2014 

USA 

 

Parental Perceptions of 

Family and Pediatrician 

Roles in Childhood 

Weight Management 

Kvalitativ ansats 69st föräldrar med 

barn (3-12år) 

Strukturerad 

intervjustudie 

Kodade teman 

genom ett deduktivt 

tillvägagångssätt 

baserat på frågan 

följt av ett induktivt 

tillvägagångssätt.  

Moore et al. 

 

2011 

USA 

Exploring the 

Relationship Between 

Parental Concern and the 

Management of 

Childhood Obesity. 

Kvalitativ ansats 

Explorativ design 

 

250st föräldrar  Strukturerade 

intervjuer  

Deskriptiv statistisk, 

Chi2-test, binary 

logistic regression.  

Rivera-Soto et al. 

 

2012 

Puerto Rico 

Childhood obesity 

among Puerto Rican 

children: Discrepancies 

between child´s and 

parent´s perception of 

weight status 

Kvantiativ ansats 

tvärsnittsstudie. 

Randomiserad 

beskrivande design 

Föräldrar och 250st 

barn  

Enkäter Digital kodning i 

dataprogram. Chi-

square eller Fisher 

test. Kendall´s 

Cofficient 

Vallejo et al. 

 

2015 

Mexico 

Maternal 

underestimation of 

child´s weight status and 

health behaviors as risk 

factors for overweight in 

children. 

Kvantiativ ansats 

tvärsnitts studie 

140 mödrar Enkäter T-test, Person chi-

squaretest, Fischer´s 

exact test. 

Wen & Hui 

 

2010 

Kina 

Chinese parents’ 

perceptions of their 

children’s weights and 

their relationship to 

parenting behaviours 

Kvantitativ ansats 

Explorativ design 

1869st föräldrar 

tillsammans med 

2143 ungdomar (10-

15år) 

Enkäter 

 

 

Test-retest 

reliability, 

multinomial logistic 

regression, 

variansanalys 

(ANCOVA) 

 


