
     

 
 
Humanvetenskapliga Institutionen 
Högskolan i Kalmar 
391 82 Kalmar 
 
 
Kurs: Omvårdnad – uppsats 15 hp 
 
 
 

 
Familjer med överviktiga barn och deras 

erfarenheter av stöd till viktnedgång. 
 

En systematisk litteraturstudie 
 

Christel Alvarsson, Malin Green och Anna-Lena Ljungberg 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Handledare: Eva Gustafsson Ej avsett för publikation 

Justerat och godkänt 
Datum  
 
…………………………………….. 
Examinator: Margaretha Hagberg 
 



     

 
 
Humanvetenskapliga Institutionen 
Högskolan i Kalmar 
391 82 Kalmar 
 
Kurs: Omvårdnad – uppsats 15hp 
 
 
 
Familjer med överviktiga barn och deras erfarenheter av stöd till viktnedgång. 
 
En systematisk litteraturstudie 

 
Christel Alvarsson, Malin Green och Anna-Lena Ljungberg 
 
 
 
 
Sammanfattning 
Antalet barn med övervikt ökar och övervikt som uppträder redan i barndomen blir ofta 
bestående upp till vuxen ålder. Många av problemen som hänger samman med detta blir ännu 
svårare om övervikten har varit pågående under lång tid. Syftet var att beskriva familjers 
erfarenheter av olika former av stöd till barns viktnedgång. Litteraturstudien baserades på nio 
vetenskapliga artiklar. Resultatet ur artiklarna analyserades och två huvudteman 
identifierades; föräldrars erfarenheter och barns erfarenheter. Huvudfynd i studien var att det 
krävdes en involvering av hela familjen för att nå framgång i viktnedgång av det överviktiga 
barnet. Både föräldrar och barn var väl medvetna om vilka strategier som krävdes för en 
viktnedgång och de mest framträdande var ökad fysisk aktivitet och kostomläggning. Varje 
familj är unik och individuellt stöd bör ges utifrån varje enskild familj. Sjuksköterskan har här 
en viktig uppgift att lyfta fram familjens egna resurser och arbeta utifrån dessa. 
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Introduktion/bakgrund 

Med övervikt menas när en person väger 10 – 15 % mer än det som anses vara normalt utifrån 

kön och längd. Om intaget av energi är större än det som kroppen förbrukar utvecklas 

övervikt. Förekomsten av övervikt har ökat i västvärlden under de senaste 20 – 30 åren 

(Almås & Kondrup, 2002; Lobstein & Millstone, 2007). Övervikt räknas som en folksjukdom 

och i Sverige beräknas 6 % av männen och 9 % av kvinnorna lida av övervikt. Dessa 

tendenser till övervikt finns även i Östeuropeiska länder och World Health Organization 

[WHO] har förklarat denna utveckling av övervikt som en global epidemi som kräver 

särskilda insatser för att kunna hanteras (Ericson & Ericson, 2002).  

 

Fett som ansamlas i buken påverkar ämnesomsättningen och är för det mesta förenat med 

höga triglycerider, högt blodtryck, lågt HDL (det ”goda” kolesterolet) samt förhöjda insulin- 

och blodsockervärden. Gemensamt namn för dessa symtom är ”det metabola syndromet”. 

Symtomen leder tillsammans till ökad risk för att drabbas av ett flertal sjukdomar, framförallt 

hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. Antalet överviktiga människor har beräknats till 250 

miljoner i hela världen och enligt forskare kan siffran vara fördubblad redan inom några år 

(Johansson, 2004). För människor med ett BMI >30 förekommer en ökad risk av 

komplikationer vid kirurgiska operationer. Orsakerna till detta är flera och består bland annat 

av ett ökat antal systemsjukdomar, försämrad respiration, ökad intraoperativ risk ur både 

anestesiologisk och kirurgisk synvinkel samt försämrad sårläkning (Andersson, 2004). 

Stigande allmän förekomst av övervikt och fetma bland barn är om möjligt ännu allvarligare 

än bland vuxna. Fetma som uppträder redan i barndomen blir ofta bestående upp till vuxen 

ålder. Många av de problem som hänger samman med fetma blir ännu svårare om fetman har 

varit pågående under lång tid. Vuxna, som haft övervikt som barn, löper större risk att dö en 

för tidig död och risken ökar för att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, 

leverfunktionsnedsättning och ortopediska problem (Lobstein & Millstone, 2007). Nittioåtta 

procent av alla barn med övervikt har en typ av fetma som kallas primär fetma. Barnen 

kännetecknas bland annat av att de är långa för sin ålder och att de kommit in i puberteten 

tidigt. Dessa barn behöver inte vidare utredas utan de bör få hjälp med att äta rätt och öka 

möjligheten till motion. Ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv ses familjen som en central 

resurs när man tillsammans med dem diskuterar fram aktivitetsprogram för överviktigt barn. 

Föräldrarnas egna motionsvanor har stor betydelse för barnens motivation eftersom föräldrar 

är förebilder för sina barn. Det har visat sig att all viktreducerande behandling får bättre och 
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mer långsiktigt resultat om föräldrarna aktivt deltar i barnens viktnedgång (Nowicka & 

Flodmark, 2006).  

Definitioner 

Familjen 

En definition av familjen, som ur ett omvårdnadsperspektiv är användbar, är att familjen 

består av dem som säger sig tillhöra den. Det vill säga de människor som ”bryr sig om” 

varandra, binds samman av starka emotionella band och har ett ömsesidigt engagemang i 

varandras liv. Varje familj besitter resurser som kan vara både medvetna och omedvetna och 

dessa resurser kan beskrivas som familjens kompetens. Familjer har styrkor och resurser, men 

är inte alltid själva medvetna om dessa (Wright, Watson & Bell, 2002). Tamm (2002) menar 

att en individ inte står i centrum för sina egna behov, känslor och impulser, hon är medlem i 

en familj. Det är således familjen som enhet som behöver stöd.  Med ett systemteoretiskt 

perspektiv utgör familjer system av olika familjemedlemmar som påverkar varandra och 

ständigt befinner sig i rörelse. Om en familjemedlem inte mår bra, blir sjuk eller blir 

överviktig påverkar det hela familjesystemet. När en sjuksköterska möter en patient behöver 

hon inte enbart ha insikt i individens individuella lidande utan även utforska det sammanhang 

hon lever i.  

 

BMI 

BMI (body mass index) är ett enkelt jämförelsetal av vikt relaterat till längd och används ofta 

för att klassificera under- och övervikt samt fetma hos vuxna. BMI räknas ut genom att vikten 

i kilo divideras med längden i meter i kvadrat (kg/m2). Som övervikt räknas ett BMI på över 

25kg/m2 och som fetma ett BMI på över 30 kg/m2 (WHO, 2000). Betydligt lägre gränsvärden 

används i vissa länder i Asien, ofta 23 respektive 25 kg/m2 för övervikt respektive fetma 

(Rössner, 1999). Cole, Bellizzi, Flegal och Dietz (2000) skriver att BMI under barndomen 

ändras påtagligt med åldern (tabell 1). Vid födseln är det genomsnittliga BMI så lågt som 13 

kg/m2, i ettårsåldern stiger det till 17 kg/m2 och det stiger ytterligare till 21 kg/m2 i 

tjugoårsåldern. Detta visar tydligt att BMI hos barn bör bedömas i relation till åldern.  
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Tabell 1.  BMI hos barn.  

 
 Övervikt 

BMI  
motsvarande 
>25kg/m2  
hos vuxna  

 Fetma 
BMI  
motsvarande 
>30kg/m2  
hos vuxna 

 

Ålder Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

2 18,02 18,41 19,81 20,09 

4 17,28 17,55 19,15 19,29 

6 17,34  17,55 19,65 19,78 

8 18,35 18,44 21,57 21,60 

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

12 21,68 21,22 26,67 26,02 

14 23,34 22,62 28,57 27,63 

16 24,37 29,90 29,43 28,88 

18 25 25 30 30 

Cole et al., 2000, p 4. 

 

Problemformulering 

Övervikt är en riskfaktor som kan leda till olika följdsjukdomar samtidigt som övervikt också 

kan medföra ett ökat lidande för det enskilda barnet. Antalet barn med övervikt ökar och som 

blivande sjuksköterskor kommer vi att träffa på överviktsproblematik i allt större 

utsträckning. Det ställs därmed allt större krav på att sjuksköterskan har kunskap om 

överviktiga barn och deras föräldrars erfarenheter av olika former av stöd till viktnedgång för 

att kunna ge ett bra bemötande och stöd till dessa familjer. Enligt Socialstyrelsen (SOSFS 

1993:17) ska omvårdnadsarbetet förebygga ohälsa och främja hälsa och för att kunna göra det 

måste risker till framtida ohälsa identifieras och synliggöras. I Socialstyrelsens föreskrift står 

också att grunden för omvårdnad bygger på ett bemötande som är respektfullt.   

Syfte 

Syftet var att beskriva familjers erfarenheter av olika former av stöd till barns viktnedgång. 
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Metod 

Metoden som valts i denna studie är en systematisk litteraturstudie som syftar till att skapa en 

syntes av data från empiriska studier som tidigare genomförts. Omvårdnad ska bygga på både 

beprövad erfarenhet och vetenskap. I dag finns det forskningsresultat från både kvalitativa och 

kvantitativa studier som har betydelse för klinisk verksamhet och vars resultat behöver 

sammanställas. I arbetet med att sammanställa forskningsresultat är det viktigt att använda sig 

av ett systematiskt angreppssätt och att resultat från flera olika vetenskapliga studier vägs 

samman för att nå ny och säkrare kunskap inom ett område (Forsberg & Wengström, 2003).  

 

Forskningsetiska överväganden 

Vid systematiska litteraturstudier bör etiska överväganden göras innan arbetets början. Några 

exempel på detta är att inte avsiktligt förvränga forskningsprocessen eller plagiera någon 

annans arbete. De vetenskapliga artiklarna som väljs ut ska noggrant ha övervägt de etiska 

aspekterna eller fått tillstånd från en etisk kommitté. Alla artiklar som används i 

litteraturstudien skall redovisas och inte bara de artiklar som stöder författarnas åsikter 

(Forsberg & Wengström, 2003). Forsman (1997) tar upp principer om informerat samtycke. 

Det innebär att deltagarna i en studie får information, att de förstår informationen och att de 

sedan frivilligt väljer att delta i studien. 

Författarna gjorde ett etiskt ställningstagande gällande informerat samtycke då de valde att 

föräldrar skulle ha deltagit i studierna eller ha givit sitt samtycke, då studierna innehöll 

respondenter under arton år. 

 

Inklusionskriterier 

Vetenskapliga artiklar utgivna från år 2000 och framåt. Artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska och publicerade internationellt eller nationellt. Artiklarna skulle fokusera på 

familjers erfarenhet av olika former av stöd till viktnedgång hos överviktiga barn under arton 

år. Minst en förälder skulle ha deltagit i studien eller skulle ha givit sitt godkännande. 

Artiklarna skulle vara Peer reviewed. 

 

Sökningsförfarande och urval 

Referensdatabaser som användes i den systematiska sökningen var Cinahl, PubMed och 

PsycINFO. Enligt Polit och Beck (2004) är Cinahl en viktig elektronisk databas inom 

omvårdnadsområdet och PsycINFO nämns som ytterligare en användbar databas.  
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En tredje databasen som valdes var PubMed som även den beskrivs som en omfattande 

databas inom medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2003). Initialt valdes 

sökorden nurse, child, overweight, family, obesity, care, prevention, exercise och lifestyle 

change. Willman och Stoltz (2002) skriver att en kontroll bör göras så att ett korrekt sökord 

används, vilket gjordes i respektive databas uppslagsverk. I Cinahl benämns det subject 

heading list, i PsycINFO tesaurus och i PubMed MeSH-termer. Vid en del sökningar gjordes 

trunkeringar för att få fram olika böjningsformer och varianter på orden. För att förena 

söktermerna användes booleska sökoperatorer såsom AND och OR. Sökoperatorn OR 

används för att få en större vidd i sökningen och AND avgränsar sökningen. Sökning i Cinahl 

resulterade i sex artiklar, sökning i PubMed resulterade i noll artiklar och slutligen resulterade 

sökningen i PsycINFO i en artikel som dock var dubblett till artikel hittad i Cinahl. Dessutom 

påträffades två artiklar genom manuell sökning utifrån de tidigare utvalda artiklarnas 

referenslistor och den sist utvalda artikeln hittades via manuell sökning då sökning gjordes på 

en annan specifik titel. Sökschema, se bilaga 1.  

 

Kvalitetsgranskning 

Utifrån Willman och Stoltzs (2002) granskningsmallar (bilaga 2) har kvalitetsgranskningar av 

tio artiklar gjorts, sju kvalitativa och två kvantitativa artiklar. Initialt lästes samtliga artiklar 

igenom var för sig av de tre författarna och en individuell kvalitetsgranskning gjordes. 

Därefter jämförde författarna gemensamt sina bedömningar och det visade sig att likvärdiga 

bedömningar hade gjorts. Vid bedömningen användes graderingen hög, medel eller låg 

vetenskaplig kvalitet. Granskningsmallen anpassad till artiklar med kvalitativ ansats bestod av 

fjorton frågor och för studier med kvantitativ metod innehöll granskningsmallen sexton 

frågor. Samtliga frågor kunde besvaras med ja, nej eller vet ej. Varje fråga som besvarades 

med ja gav 2 poäng, nej gav 1 poäng och vet ej gav 0 poäng. Valet att ge ett nej-svar 1 poäng 

motiverades med att detta svar var tydligare än ett vet ej-svar. Varje kvalitativ studie kunde 

maximalt erhålla 28 poäng och varje kvantitativ studie kunde maximalt erhålla 32 poäng. 

Samtliga poäng adderades och resulterade i ett mått på varje studies vetenskapliga kvalitet. 

Kvalitativa artiklar med 22 – 28 poäng bedömdes ha hög kvalitet, 15 – 21 poäng bedömdes ha 

medelkvalitet och 0 – 14 poäng bedömdes ha låg kvalitet. Kvantitativa artiklar med 26 – 32 

poäng bedömdes ha hög kvalitet, 19 – 25 poäng bedömdes ha medelkvalitet och 0 – 18 poäng 

bedömdes ha låg kvalitet. Sammanfattningsvis valdes, med stöd av syfte och 

inklusionskriterier, tio artiklar ut. Dessa genomgick därefter kvalitetsgranskning som 

resulterade i att en artikel valdes bort på grund av låg vetenskaplig kvalitet. Nio artiklar togs 
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med i studien och av dessa bedömdes sju artiklar ha hög kvalitet och två artiklar ha medelgod 

kvalitet. Artikelmatris, se bilaga 3. 

 

Dataanalys 

Syftet med analysen är att få fram en ordning bland all data, göra den överskådlig och att 

systematisera data. Den ska göras tolkningsbar och gå att relatera till problemställningen 

(Backman, 1998). Efter kvalitetsgranskningen lästes de utvalda artiklarna igenom översiktligt 

av författarna var för sig för att få en uppfattning om innehållet. Sedan gick författarna 

gemensamt igenom artiklarna grundligt för att få en djupare förståelse för innehållet. Därefter 

lästes resultaten i artiklarna med följande analysfrågor utifrån syftet som stöd: vilka 

erfarenheter av olika former av stöd till viktnedgång hade gjorts och vem hade gjort dessa 

erfarenheter? Författarna markerade analysfrågornas svar med olika färger för att lättare 

kunna skilja dem åt. Svaren jämfördes och sammanställdes. Efter sammanställningen 

diskuterades svaren och följande teman framträdde: Föräldrars erfarenheter av stöd till 

viktnedgång av överviktiga barn och barns erfarenhet av stöd till viktnedgång. Dessutom 

framkom det sex respektive fyra underteman till dessa två huvudteman.  

Resultat 

Analysen resulterade i två teman med sex respektive fyra olika underteman (tabell 2). Teman 

presenteras löpande i texten.  

 

Tabell 2. Översikt över teman. 

Föräldrars erfarenhet av olika former av stöd till viktnedgång av överviktiga barn. 

Fysisk aktivitet 

Måltidssituation  

Kostomläggning 

Att vara förebilder 

Att involvera familjen  

Stöd från hälso- och sjukvården 

Överviktiga barns erfarenhet av olika former av stöd till viktnedgång. 

Fysisk aktivitet 

Kostomläggning 

Familjens betydelse  

Stöd från hälso- och sjukvården 
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Föräldrars erfarenhet av olika former av stöd till viktnedgång av överviktiga 

barn 

Föräldrar prövade olika strategier med syfte att stödja sina barn att gå ner i vikt samtidigt som 

de var medvetna om vikten av att involvera hela familjen i viktminskningsförsöket. 

Exempelvis ökade de möjligheterna för ökad fysisk aktivitet, fokuserade måltidssituationen 

genom att förändra kosten för hela familjen samt försökte utgöra goda förebilder för sina 

barn. Några föräldrar hade även sökt stöd inom hälso- och sjukvården när de uppfattat att de 

behövde stöttning och utbildning i hur de skulle gå vidare (Edmunds, 2005; Jackson, Mannix, 

Faga & McDonalds, 2005; Jackson, Wilkes & Mcdonald, 2007; Snethen, Beauchamp Hewitt 

& Petering, 2007). 

 

Fysisk aktivitet 

Ökad fysisk aktivitet sågs som en viktig strategi vid stöd till viktminskning hos det 

överviktiga barnet även om det hos en del föräldrar fanns en inställning om att de hade små 

möjligheter att påverka mängden fysisk aktivitet som barnen utförde (Eckstein, Mikhail, 

Ariza, Scott Thomson, Millard & Binns, 2006; Snethen et al., 2007). Det förelåg 

miljömässiga och ekonomiska hinder för att den fysiska aktiviteten hos barnen skulle utökas. 

Exempelvis kunde föräldrar sakna tid att skjutsa barnen till olika aktiviteter eller att de av 

säkerhetsskäl inte kunde låta barnen gå eller cykla själva till aktiviteten. De hade även en viss 

oro för barnen då de var ute i trädgården/bostadsområdet och lekte eller spelade fotboll 

eftersom trafiken var livlig Ett annat hinder var att det var dyrt att låta barnen delta i vissa 

aktiviteter och sporter och om familjen dessutom hade flera barn utgjorde det en ännu större 

svårighet eftersom föräldrarna ville vara rättvisa och ha finansiell möjlighet att låta samtliga 

barn delta i fysiska aktiviteter (Jackson et al., 2005; Snethen et al., 2007). Föräldrar kunde 

vara noga med att låta samtliga barn i familjen delta i olika fysiska aktiviteter för att inte 

särbehandla något av sina barn. Det kunde också vara ett hinder för föräldrar om barnet helt 

vägrade att delta i någon form av fysisk aktivitet. Vissa barn kunde hata att träna och vara 

fysiskt aktiva. Det var svårt för föräldrar som trots olika försök att motivera barnet till 

promenader såg hur barnet reagera med att gråta och motsträvigt gå efter (Jackson et al., 

2007; Jackson et al., 2005). Om föräldrar hade höga förväntningar på barnen visade det sig 

öka mängden fysisk aktivitet hos överviktiga pojkar. Dessa föräldrar var särskilt noga med att 

införa regelbundna och återkommande möjligheter för fysisk träning för sina barn (Jackson et 

al., 2005; Mellin, Neumark-Sztainer, Story, Ireland & Resnick, 2002). I familjer var det 
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vanligen kvinnor som initierade samarbetade med sina män för att aktivera barnen fysiskt. 

Exempelvis kunde hela familjen promenera tillsammans, gemensamt gå och simma samt 

införskaffa träningsredskap till hemmet. I vissa familjer var makarna ibland inte helt ense 

eller till och med i konflikt med varandra. Den ena parten kunde irritera sig över att den andre 

inte uppmuntrade barnet till fysisk aktivitet i tillräcklig omfattning. Vidare kunde den ena 

föräldern vara oense med den andre om att barnet faktiskt hade övervikt och såg därför inget 

ökat behov av fysisk aktivitet vare sig för sig själv eller för deras gemensamma barn (Jackson 

et al., 2007; Jackson et al., 2005). 

 

Måltidssituationen  

En annan strategi var att föräldrar hade börjat reflektera över hur de använde mat i familjen. 

Det resulterade i att de försökte sluta med att använda mat som belöning. De utvecklade även 

en större medvetenhet om vad barnen stoppade i sig. Vid tillfällen då föräldrar upptäckte att 

barnet åt skräpmat utvecklade man en strategi att tillsammans samtala om det för att undvika 

att barnet åt onödiga saker utan att tänka på det. De försökte också att få bättre måltidsrutiner 

för hela familjen. Det kunde vara att sitta vid matbordet istället för att äta framför TV:n, 

stödja barnen att äta långsamt, tugga ordentligt samt medvetandegöra barnen på den egna 

känslan av att vara mätt. Denna strategi hade resulterat i att barn självmant minskat 

portionsstorlek och övergått till mer hälsosam mat. Föräldrar kunde också involvera hela 

familjen i en hälsosam diet för att på detta sätta slippa fokusera på det enskilda överviktiga 

barnet. I familjer med god sammanhållning och där föräldrar hade en moderat kontroll på 

barnen i samband med måltider, förekom inte extrema ätbeteenden. Dessa barn åt dessutom 

frukost i högre grad. För föräldrar var det en balansgång mellan att bevaka och påpeka mat 

och matsituationen för barnen och att inte framstå som tjatiga av barnen. De var rädda för att 

barnen kunde uppfattade dem som för tjatiga och därför nonchalera alla försök till 

hälsosammare livsstil (Jackson et al., 2007; Mellin et al., 2002). 

 

Kostomläggning 

Ännu en strategi som föräldrar använde sig av var att medvetet påverka både barnens och 

övriga familjens matvanor. De hade medvetet begränsat möjligheten för konsumtion av 

skräpmat, söta drycker och juice. De tog sig också tid att förbereda och tillaga god och 

hälsosam mat. Det innebar att hela familjen involverades i en mer hälsosam diet. En fördel 

med det var också att föräldrar undvek risken att ett enskilt överviktigt barn särbehandlades i 

familjen samtidigt som föräldrarna själva drog nytta av den mer hälsosamma livsstilen 
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(Eckstein et al., 2006; Jackson et al., 2005). För en del föräldrar var det svårt att sakna 

tillräckligt med tid för förberedelser och tillagning av mer hälsosam mat. Försöken att i 

familjen äta hälsosammare kunde även begränsas av kulturella skillnader. I vissa kulturer 

kunde maten traditionellt innehålla mycket fett i kombination med att frukt och grönsaker var 

sällsynta inslag i kosthållningen (Jackson et al., 2005; Snethen et al., 2007). Föräldrar 

uppmuntrade sina barn till att ta eget ansvar för både kosthållning och viktminskning vilket de 

gjorde genom att stödja och sporra sina barn till en mer hälsosam diet (Jackson et al., 2007). 

Föräldrar hade önskemål om att få delta i stödgrupper för föräldrar för att lära sig mer om 

hälsosam mat och tillagning av densamma och på så sätt få stöd för den förändring av kosten 

som de såg som nödvändig (Jackson et al., 2005; Snethen et al., 2007).  

 

Att vara förebilder 

Föräldrar arbetade tillsammans för att stödja barnet till viktnedgång genom att vara goda 

förebilder och att göra regelbunden fysisk träning till en gemensam familjeaktivitet. I en 

medveten strävan att utgöra en god förebild för sina barn försökte de hjälpa barnen att göra 

hälsosamma val genom att själva ha förändrat attityder och beteenden gällande mat och 

träning, det kunde i vissa familjer vara problematiskt särskilt om makarna var oense om 

barnens behov eller hade helt skilda utgångspunkter. Det kunde innebära att ena föräldern 

kämpade med att försöka utgöra en god förebild men upplevde att partnern vare sig stödde 

denna strävan eller var positiv till den förändring det innebar (Jackson et al., 2005; Jackson et 

al., 2007).  

 

Att involvera familjen 

Föräldrar till överviktiga barn kunde utsättas för anklagelser från olika håll och därför känna 

sig skuldbelagda av olika parter. Det kunde vara från morföräldrar, lärare och från hälso- och 

sjukvårdspersonal. Den ena föräldern kunde också anklaga den andre för barnets övervikt 

eftersom denne hade huvudansvaret för mathållningen i familjen. Detta upplevdes vara en 

svår och orättvis beskyllning och kunde leda till konflikter inom familjen (Jackson et al., 

2007). I familjer med erfarenheter av att man tog ett gemensamt ansvar för att försöka leva ett 

hälsosammare liv var det en strategi med många fördelar. Det kunde inte enbart resultera i en 

stärkt familjesammanhållning, förändrade och mer hälsosamma matvanor utan också att det 

överviktiga barnet inte behövde känna sig särskilt utsatt (Jackson et al., 2005; Mellin et al., 

2002).  
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Stöd från hälso- och sjukvården 

När föräldrar insåg att deras olika försök att få barnen att minska sin vikt hade misslyckats 

togs kontakt med hälso- och sjukvård. Detta var i många fall ett sista halmstrå och de hade 

förväntningar om att få råd, stöd och hjälp med hur de skulle fortsätta med sina 

viktminskningsansträngningar (Edmunds, 2005; Jackson et al., 2005). I vissa familjer var det 

först när hälso- och sjukvårdspersonal i något sammanhang påpekat att barnet var överviktigt, 

som föräldrarna själva fick upp ögonen för barnets problem (Eckstein et al., 2006). 

Föräldrarnas kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal upplevdes positivt och de hade känt 

att deras och barnets problem blivit tagna på allvar. Vårdpersonalen hade varit hjälpsamma 

och föräldrarna kände stor tillit till hälso- och sjukvårdspersonalen. Vid läkarbesök 

uppskattade föräldrar att läkaren försökt utesluta att det låg några fysiska orsaker bakom 

barnets övervikt eller diabetessjukdom. Föräldrar uppfattade att hälso- och 

sjukvårdspersonalen tog dem på allvar men att de samtidigt saknade effektiva insatser för 

barnens övervikt. Det var negativt att bli remitterad till andra experter. Vissa föräldrar var 

däremot besvikna över att de inte blivit tagna på allvar av vårdpersonal. De upplevde vanmakt 

när de blev medvetna om att hälso- och sjukvården inte kunde erbjuda dem den hjälp de 

behövde. Dessa föräldrar kunde av vårdpersonal antingen blivit beskyllda för att ha orsakat 

barnets övervikt eller att hälso- och sjukvårdspersonalen utgick från att de hade psykiska 

problem eftersom de oroade sig för sitt barns övervikt (Edmunds, 2005; Jackson et al., 2007). 

 

Överviktiga barns erfarenheter av olika former av stöd till viktnedgång 

Överviktiga barn hade olika erfarenheter av stöd i syfte att öka den fysiska aktiviteten och 

barnen hade ibland svårigheter med sin kostomläggning. För barnen hade familj och föräldrar 

stor betydelse i viktnedgångsförsöken och barnen hade erfarenheter av stöd från hälso- och 

sjukvårdspersonal (Edmunds, 2005; Holt, Bewick & Gately, 2004; Murtagh, Diwey & 

Rudolf, 2006; Snethen et al., 2007; Snethen & Broome, 2007).  

 

Fysisk aktivitet 

Barn uppskattade att utöva fysisk aktivitet och träning tillsammans med vänner. De rörde sig 

mer vid sådana tillfällen och de utgick från att de skulle vara mindre fysiskt aktiva om de 

skulle mista den trygghet och glädje som vännerna innebar. Vissa barn upplevde svårigheter 

då de jämförde sig med normalviktiga barn och syskon vilket i sin tur även hämmade deras 

fysiska aktivitet. Om viktnedgången var framgångsrik blev barn uppmuntrade att träna ännu 
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mer (Holt et al., 2004; Jackson et al., 2007; Snethen & Broome, 2007). Ur barnens perspektiv 

var det av stor betydelse att finna aktiviteter som tilltalade dem och att ha olika aktiviteter att 

välja mellan. Föräldrars bristande ekonomi innebar minskade möjligheter till att stödja barns 

deltagande i vissa aktiviteter, detta sågs som hinder av barn (Holt et al., 2004; Snethen et al., 

2007). Tidsbrist hos barn och föräldrar var ytterligare ett hinder och barn tyckte att det ibland 

var säkrare att vara hemma än att röra sig ute. Under sommarhalvåret ökade den fysiska 

aktiviteten hos barn medan den minskade under vinterhalvåret (Snethen et al., 2007; Snethen 

& Broome, 2007). 

 

Kostomläggning 

Hos barn fanns föreställningar om att hälsosam mat var detsamma som att äta frukt och 

grönsaker vilket de gärna åt om de hade tillgång till det. Vissa barn hade svårt att avstå från 

att äta onyttig mat och snacks även om de hade en medvetenhet om att de borde avhålla sig 

från detta (Murtagh et al., 2006; Snethen & Broome, 2007). Barn kunde beskriva svårigheter 

med att äta nyttig mat om föräldrar saknade tid att laga hälsosam mat. Barnen själva saknade 

intresse för att laga sin egen mat och åt mer lättillgänglig snabbmat istället. Barn hade en klar 

uppfattning om att de inte ville att föräldrar skulle använda mat som belöning och de tyckte 

att det var bra om föräldrar inte köpte hem skräpmat och godis. Några barn hade också en 

negativ inställning till kostomläggning och åt därför inte den förändrade och mer hälsosamma 

mat som föräldrar nu serverade dem. Andra barn åt snabbmat och godis av gammal vana då 

de såg på TV eller satt vid datorn utan att reflektera över matens näringsmässiga innehåll 

(Holt et al., 2004; Snethen et al., 2007).  

 

Familjens betydelse 

Barn uppskattade om föräldrar var fysiskt aktiva tillsammans med dem eller om föräldrar 

engagerade sig i deras träning och tävling (Snethen et al., 2007). Det var svårt för de barn som 

uppfattade att deras föräldrar inte uppmärksammat deras överviktsproblematik tillräckligt 

snabbt. De trodde att detta hade hindrat dem att minska i vikt. Framgångsrik viktnedgång var 

då föräldrar engagerade sig och barn beskrev vikten av föräldrars uppmuntran och stöttning. 

En god familjesammanhållning ansågs skapa goda måltidsvanor och i dessa familjer var barn 

mer engagerade i hälsosamma fritidsaktiviteter (Mellin et al., 2002; Murtagh et al., 2006).   
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Stöd från hälso- och sjukvården 

Barn var positivt inställda till stöd från hälso- och sjukvården men vissa barn blev besvikna 

om de inte fick råd och stöttning som ledde till framgång i viktminskningsförsöken. 

De kände sig maktlösa då de inte erbjöds hjälp av dem som de uppfattade vara barnexperter 

(Edmunds, 2005; Murtagh et al., 2006). Vissa barn ansåg att kontinuerlig stöttning från hälso- 

och sjukvårdspersonal var ovärderlig i viktminskningsförsöken (Murtagh et al., 2006). För en 

del barn var det viktigt att få uppmuntran av föräldrar och andra människor och att själv 

kunna göra fria val. Det var strategier som barn tyckte var mest effektiva. Dessa barn beskrev 

till och med att känslan av tvång utgjorde hinder för viktnedgång (Holt et al., 2004). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Vi har i denna studie valt att använda oss av systematisk litteraturstudie som metod. Enligt 

Polit och Beck (2004) är en svaghet med metoden att författarna till studien tolkar innehållet 

och det blir därmed en sekundärkälla. Då syftet formulerades diskuterades begrepp och 

innebörder av dessa. Friberg (2006) skriver att begrepp som väljs ut bör vara centrala för 

vårdandet. Begrepp bör vara avgränsade och specifika så att ett tillräckligt djup kan nås i 

analysen. Författarna hade svårigheter med att finna tillräckligt specifikt begrepp inom det 

aktuella området vilket ledde till att det tog lång tid innan syftet var färdigformulerat. För att 

söka artiklar som svarade upp mot valt syfte utarbetades inklusionskriterier i litteraturstudien. 

Föresatsen var att finna så aktuell forskning som möjligt men under sökningarna prövade 

författarna att använda olika årtal som slutligen begränsades till studier publicerade från och 

med år 2000. En sådan begränsning kan ha inneburit att relevanta artiklar publicerade innan år 

2000 kan ha förlorats. Sökning av artiklar har gjorts i Cinahl, PubMed och PsycINFO varav 

Cinahl och PsycINFO (dubblett) gav användbara artiklar relevanta för syftet med studien, se 

bilaga 3. Begränsningen Review användes i databasen PubMed, vilket kan vara förklaringen 

till att inga relevanta artiklar hittades i denna databas. Detta kan ha begränsat urvalet och 

därmed inverkat negativt på denna studies trovärdighet Eftersom det var svårt att finna 

relevanta artiklar breddade författarna sökningarna och lade till fler sökord efterhand vilket 

kan ha påverkat studiens reliabilitet på ett negativt sätt. Polit och Beck (2004) skriver att 

sökningar bör vara flexibla och breda för att finna sökord som relaterar till valt ämne. Vid 

sökningsträffar under tvåhundra lästes samtliga titlar och bedömdes dessa vara relevanta 

lästes även abstrakten. Då abstrakten ansågs vara relevanta i förhållande till syftet lästes 

artikeln i fulltext av alla tre författarna var för sig. Utvalda artiklar hade både kvalitativ och 
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kvantitativ metodansats vilket styrker denna litteraturstudies trovärdighet. Enligt Forsberg och 

Wengström (2003) finns det fördelar med att kombinera kvantitativ och kvalitativ ansats 

eftersom det belyser fenomen ur olika synvinklar. Willman och Stoltzs (2002) 

granskningsmallar för kvantitativ och kvalitativ metod användes då författarna bedömde att 

en granskning efter dessa mallar gav en god kvalitetsvärdering av artiklarna. De utvalda 

artiklarna var skrivna på engelska och för att minimera riskerna för feltolkningar lästes de 

igenom ytterligare en gång efter kvalitetsgranskningen för att fördjupa helhetsbilden och 

förståelsen av resultatet i studierna. Analysarbetet gjordes sedan gemensamt av de tre 

författarna och diskussion samt jämförelser av tolkningar förekom under hela analysarbetet. 

Detta ökar denna litteraturstudies trovärdighet, eftersom det kan ses som en form av 

forskartriangulering som enligt Polit och Beck (2004) förebygger feltolkningar av data och 

tillför olika erfarenheter och synsätt vid analysen av artiklarna. De nio artiklar som denna 

studie bygger på är gjorda i USA, Kanada, Australien och Storbritannien och vår bedömning 

är att resultatet i vår litteraturstudie går att överföra till andra länder i västvärlden.  

 

En svaghet i denna litteraturstudie kan vara att endast nio artiklar hittades som ansågs 

relevanta till syftet. Författarna har använts sig av böcker, tidskrifter och annan 

forskningslitteratur inom det aktuella området för att hitta flera användbara artiklar. Vi 

påträffade många artiklar kring problemområdet men fann att det var få av dessa som tog upp 

familjers ”erfarenheter” av olika former av stöd till viktnedgång hos överviktiga barn.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva familjens erfarenheter av olika former av 

stöd till viktnedgång hos överviktiga barn. Det visade sig att familjer använde flera strategier 

med mål att stödja barns viktnedgång. De mest framträdande strategier som användes var 

ökad fysisk aktivitet och kostomläggning. I dessa strategier involverades hela familjen och 

föräldrarna strävade efter att utgöra bra förebilder för sina barn (Eckstein et al., 2006; Holt et 

al., 2004; Jackson et al., 2007; Snethen et al., 2007). När inte familjens egna strategier räckte 

till sökte de stöd genom att ta kontakt med hälso- och sjukvården (Edmunds, 2005; Jackson et 

al., 2007).   

 

Föräldrarna försökte vara bra förebilder för sina överviktiga barn, genom att förändra hela 

familjens vardagsvanor och därmed leva ett hälsosammare liv. Både de överviktiga barnen 

och deras normalviktiga syskon följde samma förändringar till ett hälsosammare liv som 
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familjen arbetat fram (Jackson et al., 2005). Ur resultatet framträder dock att de överviktiga 

barnen jämförde sig med sina syskon som inte var överviktiga. De uttryckte hur jobbigt det 

var att inte kunna röra sig lika lätt som sina syskon (Jackson et al., 2007). Författarna anser att 

sjuksköterskans uppgift här kan vara att försöka flytta barnens problem till att bli hela 

familjens. Ur ett omvårdnadsperspektiv blir det då viktigt att stödja hela familjen att flytta 

fokus från det överviktiga barnet till familjens livsstil och vardagsvanor, vilket i sin tur 

innebär att livsstilsförändringar inom familjen blir en gemensam och önskad angelägenhet för 

alla familjemedlemmar. Detta kan sjuksköterskan göra genom att arbeta ur ett hälsopromotivt 

syfte. Ett exempel kan vara att erbjuda hälsosamtal för hela familjen där familjen tillsammans 

med sjuksköterskan diskuterar förändring till en mer hälsosam livsstil och vilka fördelar det 

har för de olika familjemedlemmarna. Genom att på detta sätt lyfta fram familjens möjligheter 

pekas inte det enskilda överviktiga barnet ut. Nowicka och Flodmark (2006) framhåller att det 

positiva med att involvera hela familjen är att det blir skräddarsytt efter den enskilda 

individens förutsättningar.   

 

Nowicka och Flodmark (2006) menar att föräldrar har stor makt att kontrollera barns tillgång 

till föda. Exempelvis är det vanligen föräldrar som avgör vilken mat som finns hemma och 

därmed är tillgänglig för familjemedlemmarna. 

 En del överviktiga barn vill inte att deras föräldrar köper hem mat med lågt näringsvärde och 

de är medvetna om att de har svårt att låta bli denna typ av föda om den finns lättillgänglig 

(Snethen et al., 2007). Denna problematik skulle kunna förebyggas om familjen fick hjälp att 

kartlägga hur familjens ätmönster faktiskt ser ut, hur familjen önskar att detta skulle förändras 

och vilket stöd de skulle behöva för att kunna genomföra önskad förändring (Wright et al., 

2002). Vidare visar resultat i Jackson et al. (2005) att det fanns svårigheter när det gällde 

kostomläggning. Föräldrarnas tid var begränsad, de hann inte laga den hälsosamma mat de 

önskade. Rössner (1999) beskriver svårigheter med att äta nyttigt. Brist på tid och 

oregelbundna arbetstider och även den jäktiga livsstil många människor har, påverkar 

tillagningen av hälsosam mat. En annan aspekt är att den nyttiga maten är dyr vilket inte har 

framgått från denna litteraturstudies resultat. 

 

Genom att hela familjen gör saker tillsammans såsom promenerar eller simmar, ökar den 

fysiska aktiviteten i familjen. Föräldrarna kan bestämma att stänga av TV: n och istället göra 

någon aktivitet tillsammans. Det är inte viktigt att det ska vara krävande aktiviteter utan det är 

av betydelse att komma bort från tankar runtomkring mat och ätande. Även här tas det upp att 
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en ökad medvetenhet om hälsan i hela familjen är ett mål att eftersträva för en lyckad 

viktnedgång (Rössner, 1999).  

Ökad fysisk aktivitet sågs som en viktig strategi i familjens försök till viktminskning hos de 

överviktiga barnen. Det fanns dock en inställning om att de hade för små möjligheter att 

påverka mängden fysisk aktivitet som barnen utförde (Eckstein et al., 2006; Snethen et al., 

2007). Olika terapeuter har tillsammans med föräldrar försökt hitta strategier som gör att barn 

och deras föräldrar kan bemästra sin livssituation istället för att enbart se problem som inte 

går att ändra på (Tamm, 2002). Enligt Antonovsky (1991) är KASAM som betyder känsla av 

sammanhang, en användbar strategi för att bemästra individens livssituation. KASAM består 

av tre komponenter. Den första komponenten är begriplighet och syftar till hur en individ 

förstår olika situationer i sin omgivning. Den andra komponenten är känslan av hanterbarhet 

och definierar hur individen anpassar sig och hanterar den situation hon hamnar i. Den tredje 

komponenten är meningsfullhet som innebär att individen upplever att det finns en mening 

med livet och att händelser som uppstår är värda att satsa på. Författarna anser att denna 

strategi kan användas av sjuksköterskan i hennes arbete med familjer med överviktiga barn. 

Genom att stärka känslan av sammanhang kan sjuksköterskan hjälpa varje individ i familjen 

att få en översikt över sin aktuella situation. Detta kan göras genom att använda sig av 

familjefokuserad omvårdnad som modell. Wright et al. (2002) beskriver att en av 

inriktningarna i modellen är den familjecentrerade omvårdnaden, där ses familjen som en 

helhet. Familjen bjuds in till samtal där de får träffa ett team av exempelvis sjuksköterskor 

och dessutom ett reflekterande team. Teamet intervjuar familjen och det reflekterande teamet 

sitter i ett enskilt rum bredvid där de kan se och höra det pågående samtalet. Efter samtalet 

byter familjen, teamet och det reflekterande teamet plats med varandra. Det reflekterande 

teamet reflekterar över det samtal de sett och lyssnat på. Efter det byts platserna igen, familjen 

och sjuksköterskan reflekterar över vad det reflekterande teamet tagit upp. Sjuksköterskans 

uppgift är att hjälpa familjen att hitta sin väg och bli medveten om vad just de vill förändra 

eller särskilt vidmakthålla. Genom att hjälpa familjen att själva uppmärksamma sina egna 

styrkor, resurser och framhålla familjen positiva sidor ökar förmågan att komma fram till en 

lösning på sina problem. En central uppgift för sjuksköterskorna i teamet blir då att samtliga 

familjemedlemmar ges möjlighet att berätta hur de ser på problem som kommer upp och 

vilken förändring de ser som möjlig och önskvärd. Författarna anser att samtal med 

familjefokuserad omvårdnad kan användas som hälsosamtal i ett hälsopromotivt syfte. 

Familjens erfarenheter och styrkor lyfts fram vilket vi tror kan bidra till en långsiktig och 
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varaktig livsstilsförändring. Det enda vi kan se som en nackdel är att det krävs ganska många 

hälsoprofessionella som arbetar med en familj.  

 

Det framkom i resultatet att föräldrar önskade delta i gruppverksamhet för att få stöd och 

inspiration av andra föräldrar i liknande situation (Jackson et al., 2005; Snethen et al., 2007). 

Hälsopromotion genom gruppverksamhet gör att deltagarna inte längre är passiva mottagare 

av hälsovård utan istället har ett aktivt engagemang i hälsofrågor. Deltagarnas intresse och 

medvetenhet om hälsofrågor ökar genom gruppdiskussioner och medlemmarna kan stötta 

varandra i svåra beslut. De kan även hjälpa varandra att hantera gemensamma svårigheter 

såsom viktnedgångsproblematik. Sjuksköterskans uppgift är att utforska det gemensamma 

problemet och att förmedla information och kunskap om detta till gruppdeltagarna (Ewles & 

Simnett, 2005). Författarna anser att det också kan finnas nackdelar med gruppverksamhet. 

Gruppdeltagare kan känna sig utanför och ha svårt att identifiera sig med övriga 

gruppdeltagare och de kan känna motvilja mot att öppna sig och prata inför de andra. Det kan 

även uppstå en förvirring om gruppdeltagare har olika förväntningar på gruppverksamhet och 

här måste sjuksköterskan tydligt informera om gruppverksamhetens syfte. 

 

Flera forskningsresultat visar på att barn ökade sin fysiska aktivitet och därmed fick ett mer 

hälsosamt liv när föräldrar stöttade dem och deltog i deras aktiviteter (Mellin et al., 2002; 

Murtagh et al., 2006). Barnen ville att föräldrarna skulle ta mer tid till att vara ute och leka 

med dem. De tyckte att det var roligt att se sina föräldrar utöva olika sporter (Snethen et al., 

2007). Resultat visar dock att föräldrar upplevde sig ha små möjligheter att kunna påverka 

barnens aktivitet. Här anser författarna att sjuksköterskan kan använda sig av detta resultat 

och att uppmuntra föräldrarna att delta i olika aktiviteter tillsammans med sina barn. 

Familjeträffar skulle även kunna anordnas med till exempel tipspromenader.  

 

När familjen prövat alla tänkbara strategier och ingen lett till någon hållbar förändring vände 

de sig som en sista utväg till hälso- och sjukvården för att få hjälp och stöd i sin strävan till 

viktnedgång hos sina överviktiga barn (Edmunds, 2005; Jackson et al., 2005). Detta är ett 

fenomen som Wright et al. (2002) också funnit bland sina familjer. När familjen tar kontakt 

med vården har det gått så långt att de har utvecklat känslor som otillräcklighet, frustration, 

utmattning och känner sig inkompetenta. Edmunds (2005) och Jackson et al. (2007) 

forskningsresultat visar att familjen har ett brett spektra av erfarenheter i mötet med hälso- 

och sjukvården. En del beskrev om ett bra bemötande, där de blev sedda och att någon 
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lyssnade på dem. Hos andra familjer fanns erfarenheter av att blivit illa bemötta, inte tagna på 

allvar och även en känsla hos föräldrar att det var deras fel att barnet hade problem med 

övervikt. Nowicka och Flodmark (2006) beskriver att det är viktigt att sjuksköterskan har ett 

synsätt på övervikt som kommer till nytta för familjen. Författarna anser att det är 

sjuksköterskans ansvar att bemöta alla människor på ett individuellt och respektfullt sätt. 

Ingen människa ska behöva känna sig kränkt, osedd eller skuldbelagd. För att undvika detta 

kan sjuksköterskan reflektera över bemötandet av familjen. Enligt Hanssen (2000) är det av 

betydelse att sjuksköterskan anpassar sitt bemötande och sin kommunikation till barnets ålder 

och det utvecklingsstadie barnet befinner sig i för att kunna bemöta det på bästa sätt. 

 

Ur ett omvårdnadsperspektiv kanske sjuksköterskan även borde fundera över vad hon utifrån 

ett hälsopromotivt perspektiv skulle kunna göra för att hjälpa dessa familjer i ett stadie där 

motivationen är som störst och innan de förlorat hoppet om att någon ska kunna hjälpa dem 

hitta nya vägar ut ur denna problematik. Hon bör visa intresse för familjen både i sin verbala 

och i sin icke verbala kommunikation. Sjuksköterskan bör även repetera och sammanställa det 

familjen uttrycker för att kontrollera att hon uppfattar dem korrekt och avsluta med en 

gemensam reflektion. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska sjukvårdspersonalen i 

sitt vårdarbete visa respekt för den enskilda individen samt behandla alla människor utifrån 

dess lika värdet. Vården ska genomföras i samråd med vårdtagaren så långt som det går och 

hälso- och sjukvårdspersonal ska bidra till att kontakten mellan dem och vårdtagaren blir bra. 

I Hälso- och sjukvårdslagen står det även att hälso- och sjukvården ska förebygga ohälsa i sitt 

arbete. 

Slutsats 

Genom denna litteraturstudie har författarna fått ökade kunskaper om familjens erfarenheter 

av olika former av stöd till viktnedgång av det överviktiga barnet. Denna kunskap har enligt 

oss stor betydelse för hur sjuksköterskan ska kunna bemöta och hjälpa familjer som befinner 

sig i denna situation. Varje familj är unik och individuellt stöd bör ges utifrån varje enskild 

familj. Författarna ser i denna litteraturstudie att familjen har stora egna resurser och anser att 

en av sjuksköterskans uppgifter är att lyfta fram och stärka dessa. Wright et al. (2002) 

beskriver att sjuksköterskan kan hjälpa familjen att se på sina egna resurser på ett nytt sätt 

genom att medvetet lyfta upp deras resurser. Författarna anser att fortsatt forskning behöver 

göras gällande familjens egen erfarenhet av olika former av stöd till ett mer hälsosamt liv.  
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Artikelmatris. 

Artikel 1 
Författare, år, land, titel 
Snethen, J., Beauchamp Hewitt, J., & Petering, D. (2007), USA  
Addressing Childhood Overweight: Strategies Learned From One Latino Community.  
Syfte:. 
Att beskriva latinamerikanska familjers uppfattning om barnövervikt och deras strategier för viktnedgång. 
Urval:  
12 mödrar, 12 fäder och 8 pojkar och 4 flickor i åldern 10-12 år. Samtliga barn valdes ut efter BMI. 
Metod: 
Kvalitativ ansats med fokusgrupper (en fokusgrupp för fäder, en fokusgrupp för mödrar och en fokusgrupp för 
barn). 
Antal referenser: 
30 
Kvalitet: 
Hög 
Resultat: 
Familjerna kunde identifiera de strategier som behövdes för en viktnedgång av barnet men det upplevde att det 
fanns allt för många svårigheter för att lyckas. Tidsbristen var enligt både föräldrar och barn, den största 
svårigheten. Föräldrarna jobbade sent på kvällarna, de hann varken laga mat hemma eller åka till lekplatser där 
barnen kunde leka. Barnen vågade inte leka ute på gatorna själva på grund av den höga kriminaliteten vilket 
resulterade i att de satt mycket hemma framför TV:n. 
 
 
Artikel 2 
Författare, år, land, titel 
Jackson, D., Wilkes, L., & Mcdonald, G. (2007), Australien 
“If I was in my daughter’s body I’d be feeling devastated”: women’s experiences of  mothering an overweight or 
obese child. 
Syfte: 
Att beskriva kvinnors upplevelser och erfarenheter av att vara mödrar till överviktiga eller feta barn. 
Urval:  
11 mödrar som hade minst ett överviktigt barn i åldern 14 månader till 15 år.  
Metod: 
Kvalitativ ansats med strukturerade djupintervjuer. 
Antal referenser: 
19 
Kvalitet: 
Hög 
Resultat: 
Mödrarna upplevde att de blev dömda och anklagade för sina barns övervikt av dels sina egna föräldrar och även 
vänner och skolpersonal. De kände en frustration över att inte kunna hjälpa sitt barn till en viktnedgång trots 
olika försök. 
 
 
Artikel 3 
Författare, år, land, titel 
Jackson, D., Mannix, J., Faga, P., & McDonalds, G, (2005), Australien. 
Overweight and obese children: mothers' strategies. 
Syfte: 
Att beskriva mödrars erfarenhet av viktminskningsstrategier i relation till överviktiga barn i en familjekontext 
samt att utforska strategier som mödrarna har använt eller planerade att använda i framtiden för att hjälpa barnen 
att nå en hälsosam vikt. 
Urval: 
11 mödrar som hade minst ett överviktigt barn. Alla mödrar tillhörde arbetar- eller medelklass. 
Metod: 
Kvalitativ ansats med strukturerade djupintervjuer.  



 

     

Antal referenser: 
25 
Kvalitet: 
Hög 
Resultat: 
Mödrarna involverade hela familjen i försök till viktnedgång av det överviktiga barnet. De skapade 
förutsättningar för ökad fysisk aktivitet, minskade på skräpmaten och lade ner mycket tid på att laga en hälsosam 
mat. Samtliga föräldrar upplevde att det var svårt för barnet att hålla fast vid den hälsosamma livsstilen under en 
längre tid.  
 

 
Artikel 4 
Författare, år, land, titel 
Snethen, J., & Broome, M, (2007), USA. 
Weight, exercise, and health: children's perceptions. 
Syfte: 
Att beskriva överviktiga barns uppfattning gällande vikt, träning och hälsa. 
Urval: 
17 överviktiga barn i åldrarna 8-12 år. 
Metod: 
Kvalitativ ansats med fenomenologisk metod. Intervjuer som fokuserade på vikt, träning och hälsa och som lät 
informanterna uttrycka sina egna unika synsätt. 
Antal referenser: 
39 
Kvalitet: 
Hög 
Resultat: 
Barnen var medvetna om de strategier som behövdes för att gå ner i vikt. De räknade upp vad som var nyttigt att 
äta och att det var viktigt med fysisk aktivitet. Barnen hade dock svårt att omsätta detta i praktiken. De åt alla 
skräpmat för att det var så gott och det ansågs tillräckligt med de timmar gymnastik de hade i veckan för att få 
den rörelse de behövde.    
 
 
Artikel 5 
Författare, år, land, titel 
Mellin, A., Neumark-Sztainer, D., Story, M., Ireland, M., & Resnick, M, (2002), USA. 
Unhealthy behaviors and psychosocial difficulties among overweight adolescents: the potential impact of 
familial factors. 
Syfte: 
Att jämföra överviktiga respektive icke överviktiga ungdomar gällande ett urval bestående av självrapporterande 
ätvanor, fysisk aktivitet, utbildnings- och känslomässiga variabler samt att identifiera familjefaktorer som 
fungerar som skyddande krafter mot ohälsosamma beteenden och psykosociala svårigheter bland överviktiga 
ungdomar.  
Urval: 
Data erhölls från en skolbaserad tvärsnittsundersökning med 9957 ungdomar. Informanterna kategoriserades 
som överviktiga eller icke överviktiga. Efter bortfall fanns 9118 ungdomar kvar för analys. 
Metod: 
Kvantitativ, icke experimentell design, kohortstudie. 
Antal referenser: 
38 
Kvalitet:  
Medel 
Resultat: 
Överviktiga ungdomar lever ett mer ohälsosamt liv och upplever mer stress än de ungdomar som inte är 
överviktiga. De ungdomar som hade bra kontakt med sina föräldrar upplevde dock mindre stress än de övriga. 
De överviktiga ungdomarna motionerar mindre, äter mer skräpmat, hoppar över frukosten och sitter ofta framför 
TV:n flera timmar per vecka.  

 
Artikel 6 



 

     

Författare, år, land, titel 
Murtagh, J., Diwey, R., & Rudolf, M, (2006), Storbritannien. 
A qualitative investigation into the levers and barriers to weight loss in children: opinions of obese children. 
Syfte: 
Att identifiera fysiska och psykosociala påtryckningsmedel och hinder till viktnedgång vilka har rapporterats av 
överviktiga barn. 
Urval: 
20 barn valdes slumpmässigt ut ur en grupp överviktiga barn som deltog i ett viktminskningsprogram (minst tre 
månaders deltagande). Ålder på barnen var 8-14 år. 
Metod: 
Kvalitativ ansats med halvstrukturerade intervjuer och fokusgrupper. 
Antal referenser: 
23 
Kvalitet: 
Hög 
Resultat: 
Barnen beskrev att det var den sociala förnedringen som drev dem till en viktnedgång. För att klara av en 
livsstilsförändring behövde de en förebild som oftast blev en av föräldrarna. Barnen upplevde att det var många 
uppoffringar som behövdes för att gå ner i vikt. De var tvungna att avstå skräpmaten som de tyckte var så god 
och det var jobbigt för dem att vara fysiskt aktiva på grund av deras övervikt. 
 
 
Artikel 7 
Författare, år, land, titel 
Edmunds, LD, (2005), Storbritannien. 
Parents´ perceptions of health professionals´ responses when seeking help for their overweight children. 
Syfte: 
Att beskriva föräldrars erfarenhet av insatser för överviktiga barn inom hälso- och sjukvården. 
Urval: 
Föräldrar till 40 barn i skolåldern (4-15 år), vilka var oroliga för sitt/sina barns vikt, var inkluderade i studien. 
Metod: 
Kvalitativ ansats med halvstrukturerade djupintervjuer. 
Antal referenser: 
24 
Kvalitet: 
Hög 
Resultat: 
En del familjer var nöjda med hjälpen de fick medan andra föräldrarna upplevde inte att de fick den hjälp de 
behövde när de sökte professionell hjälp för sitt överviktiga barn. De kände att de fick sympati av personalen och 
de blev erbjudna olika tester som kunde tas på barnet. Men råden de fick gällande motion och hälsosam mat hade 
de själva redan prövat utan lyckat resultat. En del mödrar kände sig anklagade för sitt barns övervikt. 
 
 
Artikel 8 
Författare, år, land, titel 
Eckstein, K., Mikhail, L., Ariza, A., Scott Thomson, J., Millard, S., & Binns, H, (2006), USA. 
Parents' perceptions of their child's weight and health.  
Syfte: 
Att beskriva föräldrars uppfattningar om deras barns övervikt och hälsa samt att utveckla en strategi för föräldrar 
att använda vid viktnedgångsförsök.  
Urval:  
Föräldrar till 223 barn i åldrarna 2-17 år. 
Metod: 
Kvantitativ, icke-experimentell studie. 
Antal referenser: 
22 
Kvalitet: 
Medel 
Resultat: 



 

     

Bland föräldrar till överviktiga barn och barn som ligger i riskzonen för att bli överviktiga var 26 % oroliga för 
barnets vikt. Föräldrar till barn som var 6 år eller äldre hade en egen uppfattning om att barnet led av övervikt. 
Det utvecklades ett visuellt verktyg som användes av föräldrar i deras försök att hjälpa barnen till viktminskning. 
 
 
Artikel 9 
Författare, år, land, titel: 
Holt, N. L., Bewick, B. M., & Gately, P. J., (2002), Storbritannien. 
Children’s perceptions of attending a residential weight-loss camp in the UK. 
Syfte: 
Att undersöka barns erfarenhet av att delta i ett viktminskningsläger. 
Urval:  
15 barn i åldern 10 till 15 år valdes slumpmässigt ut ur en grupp överviktiga barn. 
Metod: 
Kvalitativa semistrukturerade intervjuer där barnen blev uppmanade att reflektera över och utvärdera 
upplevelsen av att delta i ett viktminskningsläger.   
Antal referenser: 
35 
Kvalitet: 
Hög 
Resultat: 
De positiva erfarenheter barnen hade var glädjen, alla kompisar de fått, upplevelsen av att få vara en i laget, 
stöttningen från personalen och alla roliga aktiviteter. De negativa erfarenheterna var den hemlängtan de kände, 
att de var tvungna att gå upp tidigt på morgonen och att maten inte var så god. 
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