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Abstrakt 
Bakgrund: Idag är 124 miljoner barn överviktiga. Forskning visar att föräldrar tenderar att 
missbedöma barns viktstatus samt att de har en stor påverkan på utvecklingen av barns 
beteenden och levnadsvanor. Hanteringsstrategier i vården gynnas av ett samarbete med 
föräldrar eftersom de agerar i rollen som beslutstagare tills barnet fyller 18 år.  
Syfte: Syftet var att beskriva föräldrars erfarenheter av att vara förälder till barn med övervikt. 
Metod: Allmän litteraturstudie med systematisk sökförfarande. Tio kvalitativa artiklar 
utgjorde materialet. Artiklarna svarade upp till inklusionskriterierna peer review, ålder på 
barnen samt artiklar skrivna mellan år 2007-2017. Kvalitetsgranskning av artiklarna gjordes 
följt av en integrerad analys. 
Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier som benämndes prehantering vid övervikt, 
hantering av övervikt och emotionell påverkan. Prehantering vid övervikt berörde föräldrars 
bedömning av sina barns viktstatus, föräldrars syn på orsaker till övervikt samt skäl till 
hjälpsökande. Kategorin hantering av övervikt innefattade föräldrars erfarenheter av 
viktminskande faktorer, barriärer i hanteringen av övervikt samt stöd.  
Slutsats: Föräldrar till barn med övervikt lever i en känslomässig och komplex situation. Det 
är därmed viktigt att sjuksköterskan använder sig av ett personcentrerat förhållningssätt för att 
kunna ta del av föräldrarnas verklighet och nå en konsensus i arbetet med att adressera barns 
övervikt. 
 

Nyckelord 
Föräldrar, Erfarenhet, Barn, Övervikt 

 

Tack 
Vi tackar Pernilla Hedegård för ett kompetent och sakligt handledande genom denna 
process samt många skratt på vägen. Därtill vill vi även ödmjukast tacka Emmy Björkander 
och Sarah-Lee Claesson för en sund kompetitivt relation. Detta har bidragit till positiv stress 
och ett arbete som blev klart i enlighet med uppsatt tidsram.  
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1!Inledning 

Övervikt bland barn har ökat med 2,5 procent mellan åren 1990-2010. Denna stadigt 

uppåtgående trend förespås resultera i en ökning av antalet överviktiga barn med 17 miljoner 

fram till 2020 (Onis, Blössner, & Borghi, 2010). Enligt en världsomspännande analys av 

NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC, 2017) är idag 124 miljoner barn överviktiga. 

Fenomenet har uppmärksammats i stor omfattning av media som lyfter spekulationer kring 

hur ett barn med övervikt ser ut liksom hur stor skuld föräldrar har till fenomenet. Detta 

väckte intresset för ämnet hos författarna till litteraturstudien. Författarna har en viss 

förförståelse för ämnet i egenskap av privatpersoner då det i bekantskapskretsen finns 

föräldrar vars barn är överviktiga. Genom sjuksköterskeutbildningen och tidigare 

yrkeserfarenheter inom vården, har bemötande av anhöriga i generell bemärkelse förekommit. 

Emellertid har ingen av dessa anhöriga varit i sjukvården i egenskap av rollen som förälder. 

Utöver detta finns ingen tidigare erfarenhet inom området vilket bidrog till beslutet att välja 

detta ämne för vidare undersökning. 

 

2!Bakgrund 

2.1!Definition för övervikt samt fetma 

Normalvikt definieras som ett tillstånd där en individ har ett optimalt förhållande mellan 

kroppsvikt och längd i relation till sin ålder. De tillstånd som överstiger och därmed frångår 

det normala definieras som övervikt alternativt fetma. Övervikt hos barn kan exempelvis 

fastslås genom mätning av Iso-body mass index (Iso-BMI). De referensvärden som finns står i 

relation till normalviktsvärdet och är väl utprovade (Hessov, 2001). Gränsvärdet för övervikt 

är satt vid BMI 25 och fetma har ett referens värde på 30. Emellertid gäller dessa värden 

endast för BMI hos vuxna, för barn modifieras värdena enligt en tabell som tar hänsyn för 

barnets ålder och som kallas Iso-BMI (1177 Vårdguiden, 2016). 

 

2.2!Överviktens orsaker 

Miljö och livsstil tillsammans med arv och fysiologiska processer bidrar till övervikt enligt 

Hessov (2001). Bojs och Bratt (2011) menar att alla människor som har ett större energiintag 

än förbrukning kommer att bygga på sina fettdepåer. Emellertid kan ärftlighet och gener styra 

hur snabb energiförbrukningen är. Likaledes kan ärftlighet och gener inverka på vilken energi 
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som lättast bryts ned och tas upp av kroppen (Bojs & Bratt, 2011). En stor andel av de barn 

som bär på övervikt i ung ålder fortsätter även att vara överviktiga i vuxen ålder (Hessov, 

2001). Ovanstående aspekter gör det extra viktigt att förebygga och bryta ogynnsamma 

viktförhållanden i tidig ålder (Lindeberg, 2006). 

 

2.3!Effekter av övervikt och fetma i längden 

Med övervikt kommer följdsjukdomar och risken för följdsjukdomar ökar linjärt med den tid 

en person burit på övervikt (Hessov, 2001). Lindeberg (2006) beskriver att även överviktens 

omfattning styr risken att drabbas av följdsjukdomar, där högre vikt ger ökad risk. Vanligt 

förekommande sjukdomar som uppstått till följd av övervikt är diabetes typ två, hjärt-

kärlsjukdomar och metabola syndromet (Björntorp, 1996). Det metabola syndromet definieras 

av Ericson och Ericson (2012), som ett samlingsbegrepp för ett tillstånd av befäst bukfetma 

ihop med två eller fler andra riskfaktorer. En stillasittande livsstil, stress, sömnbrist, fet kost 

och rökning ökar risken att drabbas (Ericson & Ericson, 2012). Personer med övervikt 

upplever ofta psykiska och fysiska påfrestningar enligt Marcus och Rössner (2008). 

Depressiva och sociala problem är vanligt förekommande, liksom artroser i höft och knäleder. 

Dessa faktorer utgör hinder för ett flertal aktiviteter i det vardagliga livet (Marcus & Rössner, 

2008). Hinder i vardagen får en stor inverkan på den upplevda livsvärlden (Dahlberg & 

Segesten, 2010). 

 

2.4!Egenvårdsråd för viktnedgång 

Tillhandahållande av egenvårdsråd är en viktig aspekt i sjuksköterskans kompetensområde. 

Genom att stötta och stärka den enskilde individen kan motivation uppstå hos denne vilket 

leder till såväl fysiskt och psykiskt stärkt hälsa. Det främjar även benägenheten att nå uppsatta 

hälsomål (Lejsgaard Christensen & Huss Jensen, 2004; Lepp, 2009). Enligt Livsmedelsverket 

(2017) är huvudpunkten för en lyckad viktnedgång att kaloriförbrukningen överstiger intaget. 

Det primära egenvårdsrådet är således att reformera kosten samt den fysiska aktiviteten för att 

minska i vikt. Det finns idag även professionell hjälp att tillgå vid svårigheter att enskilt 

genomföra förändringar. Skolor och Landsting kan enligt Livsmedelsverket (2017) erbjuda 

hjälp med behandling av övervikt.  
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2.5!Sjuksköterskans roll 

Att främja hälsa liksom att återställa hälsa utgör tillsammans med förebyggandet av sjukdom 

och lindrandet av lidande de fyra ansvarsområdena i sjuksköterskors etiska kod. De fyra 

ansvarsområdena i International Council of Nurses (ICN) beskrivning är alla högaktuella 

områden. De bör beaktas för såväl uppmärksammandet av övervikt hos barn som åtgärderna 

för den. Gott bemötande och stöd till barn och föräldrar gör ofta avtryck i en eller flera av de 

fyra ansvarsområdena. Det är en viktig aspekt för en sjuksköterska att ha i beaktning. 

Sjuksköterskan innehar en central roll där samordning av sitt arbete med andra professioner 

ingår. Det innebär exempelvis att upprätta kontakt med dietist och fysioterapeut. Detta 

teamarbete görs för att på bästa sätt kunna erbjuda lika vård till såväl enskilda personer och 

familjer som allmänheten (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2014). 

 

Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor som arbetar med barn inkluderar arbetsuppgifter 

som främjande av hälsa liksom identifiering av ohälsa och stöttning vid åtgärdandet (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2008). I detta fall är barnen patienter och föräldrar de anhöriga. 

Föräldrar agerar emellertid både i egenskap av anhörig såväl som beslutsfattare. Detta innebär 

att det är av särskilt stor vikt att sjuksköterskan har god kontakt med både patient och anhörig 

i de avseende där vården gäller barn. Sjuksköterskan har till uppgift att se till att de beslut om 

hälso- och sjukvård som rör barnet är de bästa utifrån deras utgångspunkt. Barnen ska göras 

delaktiga i vården och dess samtycke är av stort värde. Det är viktigt att sjuksköterskan 

företräder barnens intressen och att information är individanpassad så barnen förstår och kan 

hantera den. Sjuksköterskan måste emellertid även se till att föräldrar erhåller information 

som är anpassad efter den förståelse de har (SSF, 2008). Detta eftersom beslutsfattandet ligger 

hos dem (Föräldrabalk, SFS 1949:381). Barnen behöver stöd och trygghet vilket de oftast 

söker hos föräldrarna. En god kontakt med barnens föräldrar inkluderas således i att värna om 

barnen eftersom föräldrarna står barnen närmast. Föräldrar representerar sina barn, det är 

därför viktigt att sjuksköterskan har såväl ett personligt som ett familjecentrerat 

förhållningssätt (SSF, 2008). För att stärka relationen till barn och föräldrar kan 

sjuksköterskan eftersträva tillgång till deras livsvärld. Detta kan göras genom att 

sjuksköterskan låter barnen och föräldrarna synliggöra sina enskilda erfarenheter av 

verkligheten för att sedan bekräfta deras verklighet för vad den är (Dahlberg & Segesten, 

2010). 
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2.6!Föräldrarollen 

I rollen som förälder ingår vanligtvis att agera vårdnadshavare åt sitt barn enligt svensk lag. 

Det innebär att vara ansvarig för juridiska beslut som rör exempelvis skola eller hälso- och 

sjukvård. Med barn menas personer mellan 0-18 år och därmed fungerar föräldrar som 

vårdnadshavare för sitt barn till det att barnet fyller 18 år (Föräldrabalk, SFS 1949:381). Det 

ingår likaledes ofta att anta rollen som ställföreträdande patient/medpatient. Detta eftersom 

barnets är högst beroende av sin förälder och dess ohälsa även drabbar föräldern (Hedlund, 

2013). Vuxna får ofta rollen som förebild per automatik enligt Enskär och Golsäter (2009). 

Föräldrar bör finnas med genomgående under ett barns utveckling. Vid två års ålder börjar 

barn utforska sin närmsta omgivning som främst sker i hemmet. Kunskapen om hur barnen 

ska utföra olika saker hämtas då från familjen vilket medför att föräldrars beteenden fungerar 

som vägvisare (Enskär & Golsäter, 2009). Detta utforskande beteende speglar även 

Christoffel, Wang och Binns (2012). De beskriver föräldrars roll för barns vikt och menar att 

uppfostran är ytterst relevant för såväl barnets relation till mat och motionsvanor som 

tillämpandet av stillasittande aktiviteter. Dessa beteenden startar i tidig ålder hos barn och blir 

sedan kvar som inlärda svårbrutna beteenden. I hemmiljö med familjen startar många 

viktrelaterade destruktiva beteenden vilket gör det ytterst relevant att fokus för förändring 

inriktas på föräldrarna (Christoffel et al., 2012). 

 

Barn har en outvecklad medvetenhet om handling och konsekvenser. Det gör att föräldrar bör 

fungera som en stabil och trygg bas för barnen att vända sig till mellan gångerna då de 

utforskar. Med barnets utveckling ändrar sig även förälderns funktion. I början av barnets liv 

har föräldrarna ansvar för dess överlevnad. Detta ansvar lämnas sedan successivt över till 

barnet självt. Föräldrar bör låta barnen vidga sina vyer för att de ska kunna utvecklas. 

Samtidigt måste föräldrar sätta gränser och visa de förhållningsregler som bör följas. Detta 

ger föräldrarna funktionen som beskyddare och vägvisare (Enskär & Golsäter, 2009). 

Uppfostringsmetoderna kan emellertid differera enligt Morawska och West (2013). Det finns 

ett samband mellan föräldrar till normalviktiga barn och goda levnadsvanor samt hur dessa 

ska implementeras. Detta samband är inte lika tydlig hos föräldragrupper där barnen har 

övervikt. Uppfostringsstrategier kan således ha en koppling till övervikt (Morawska & West, 

2013). Detta speglar även Enskär och Golsäter (2009) som menar att barns utveckling är 

beroende av föräldrars uppfostringsstrategier och relationers utformning inom familjen. 

Barriärer har visat sig finnas mellan vissa föräldrar och hälso- och sjukvården (Goodell, 
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Pierce, Bravo, & Ferris, 2008). I de flesta fall där barn befinner sig inom referensvärdet för 

övervikt gör föräldrar en konträr bedömning som visar på normalvikt (Ruiter, Olmedo-

Requena, & Jiménez-Moleón, 2017).  

 

2.7!Teoretisk referensram 

Orems omvårdnadsteori är uppbyggd i tre delar vilka alla tar sin utgångspunkt i egenvård. Del 

ett behandlar egenvård utifrån individperspektivet, del två beskriver förhållandet mellan 

bristande förmågor och egenvård och del tre redogör för omvårdnadens roll vid egenvård 

(Orem, 2001). I denna litteraturstudie kommer emellertid alla tre delarna att refereras till som 

Orems egenvårdsteori. Ämnet för litteraturstudien är övervikt hos barn och det är föräldrarnas 

erfarenheter av att ha barn med övervikt som ska beskrivas. Egenvårdsteorin blir aktuell då en 

individ brister i sin förmåga att upprätthålla liv, hälsa eller välbefinnande. Om individen 

emellertid är ett barn sätts egenvårdsinsatser in baserat på förälderns bristande förmågor 

(Orem, 2001). Detta gör att egenvårdsteorin lämpar sig väl för detta arbete.  

 

Genom att identifiera de bristande aspekterna kan omvårdnaden och åtgärderna inriktas på att 

motverka dessa vilket möjliggör känslan av välbefinnande. Teorin syftar till att stärka 

individen såväl fysiskt som psykiskt och bidra till självständighet. En effektiv egenvård bör 

således höja egenvärdet hos en individ genom att denne får möjlighet att upprätthålla sin 

integritet och erhålla självförverkligande. Sjuksköterskan bidrar med sin professionella 

expertis och individen med sina kunskaper och önskningar om mål med egenvården (Orem, 

2001).  

 

I det initiala skedet görs en kartläggning över problemet enligt Orem (2001). Det utröns då 

vad som är problemet, vilka orsakerna till problemet är samt vart individen brister. Styrkor 

och behov individen innehar samt hur problemet ska hanteras kartläggs även i 

prehanteringsstadiet. I prehanteringen planerar sjuksköterskan och individen gemensamt vilka 

åtgärder som ska sättas in samt vilka de långsiktiga och kortsiktiga målen ska vara. 

Åtgärderna bör ej vara ersättande av individens bristande förmåga eller kunskap eftersom det 

inte skulle leda till någon större personlig utveckling. För att hjälpa individen att utvecklas bör 

åtgärderna istället utformas som stödjande, undervisande/lärande och vägledande. Meningen 

är att individen med visst stöd, ska jobba självständigt mot uppsatta mål i hanteringsfasen 

(Orem, 2001). I hanteringsfasen kan lärmomenten för egenvården enligt Orem (2001) 
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underlättas genom interpersonellt stöd samt främjande miljö för individen. En ökad 

uppfattning om den egna kompetensen hos individen ger ökad motivation att lära sig. Den 

egenvård individen själv utför leder till att befintliga barriärer minskas och självständigheten 

stärks. Det är viktigt med kontinuerlig uppföljning i processen för att utvärdera individens 

progress (Orem, 2001).  

 

2.8!Problemformulering 

Övervikt ökar och går ner i åldrarna. Forskning visar även att de barn som blir överviktiga i 

barnåldern ofta förblir överviktiga även i vuxen ålder. Övervikt är en högaktuell riskfaktor för 

många sjukdomar och försämrad hälsa. Ansvaret för ett barns hälsa ligger hos dennes 

föräldrar, och ohälsa hos barnen har stor påverkan på förälderns livsvärld. Emellertid har det 

visat sig att föräldrar till barn med övervikt har svårigheter i att identifiera övervikt. 

Konsekvensen av detta blir att deras barn inte erhåller det stöd och vård de så väl behöver. I 

sjuksköterskans roll ingår att främja hälsa och förebygga sjukdom, vid övervikt kan detta med 

fördel göras genom användandet av Orems egenvårdsteori. Detta kräver emellertid att 

föräldrarna är redo att delta i interventionen. Sjuksköterskan bör därför ha insikt i föräldrars 

erfarenheter för att möta dem på ett sådant sätt att de väljer att delta i förändringsprocessen.  

 

3!Syfte 

Syftet var att beskriva föräldrars erfarenheter av att vara förälder till barn med övervikt. 

 

4!Metod 

4.1!Val av metod 

Litteraturstudie tillsammans med systematiskt sökförfarande var den metod som valdes för att 

besvara det uppsatta syftet. Metoden inbegriper enligt Kristensson (2014) en systematisk 

sökning i databaser relevanta för ämnet. Sökord som speglar syftesformuleringen utgör 

grunden för en systematisk sökning som leder fram till befintliga vetenskapliga artiklar inom 

området. Dessa artiklar sammanställs sedan för att ge svar på den uppsatta forskningsfrågan 

(Kristensson, 2014). 
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4.2!Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier hjälper författaren att sortera i urvalet för att få fram material som speglar 

populationen, syftet och problemformuleringen på bästa sätt (Kristensson, 2014). Ålder på 

barnen, peer review samt artiklarnas ålder var föremål för inklusion. Artiklar som avhandlade 

föräldraperspektivet på övervikt hos barn mellan 2-18 år inkluderades liksom artiklar som 

publicerats mellan åren 2007- 2017. Artiklarna skulle även vara publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter vars innehåll genomgått bedömning från experter på ämnet. Enligt Friberg (2012) 

benämns detta som peer review. Ytterligare inklusionskrav var språket vilket begränsades till 

artiklar skrivna på engelska eller svenska. De artiklar som ej uppfyllde de uppsatta 

inklusionskriterierna avlägsnades manuellt i slutskedet av sökprocessen. 

 

4.3!Sökförfarande 

Inledningsvis identifierades PsycINFO, Cinahl och Pubmed som väsentliga databaser för 

sökning av artiklar inom det vårdvetenskapliga området. Sökningen av artiklar påbörjades 

genom att bärande termer identifierades och valdes ut från syftesformuleringen. Termerna 

översattes till engelska och matchades mot sökord i ovanstående databaser. Emellertid var 

Cinahl den främsta utgångspunkten för matchningen då denna databas har just 

omvårdnadsforskning som specialområde enligt Forsberg och Wengström (2016). 

 

Ämnesorden parents och pediatric obesity i Cinahl var i enlighet med bärande termer 

identifierade från syftesformuleringen och valdes därför ut. Författarna fann det svårt att 

översätta essensen av det svenska ordet erfarenhet i enlighet med databasernas ämnesord. 

Efter rådgivning med bibliotekarie gjordes därför en fritextsökning av orden experience, 

attitude och perspective som trunkerades och sattes samman till ett block med kombinationen 

OR. AND och OR är booleska sökoperatorer. Dessa syftar till att ge sensitivitet åt sökningen 

enligt Kristensson (2014). De utvalda sökorden kombinerades med AND, se bilaga A och B. 

Ovanstående beskrivning av sökväg utfördes i såväl Cinahl som Pubmed emellertid fick 

justering göras för sökningen i PsycINFO.  

 

I databasen PsycINFO fanns ej pediatric obesity som ämnesord varpå författarna gjorde en 

justering av sökkombinationen i denna databas. En blocksökning av ämnesorden pediatrics 

och obesity kombinerades med AND och fick utgöra substitut för pediatric obesity. I övrigt 
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fortskred sökningen i enlighet med redan framtagen kombination. Fullständig redovisning av 

sökningar finns att utläsa i bilaga A, B och C. 

 

4.4!Urvalsförfarande 

Sökningarna i de tre ovan nämnda databaserna utfördes mellan den tredje till fjärde oktober 

2017 och genererade totalt 373 artiklar. Ett ändamålsenligt urvalsförfarande användes. Det 

innebär att artiklar som är i enlighet med inklusionskriterierna och ger en bild av det ämne 

som önskas undersökas erhålls (Forsberg & Wengström, 2016). Läsning av 373 titlar gjordes 

varpå 124 valdes ut för genomgång av abstrakt. Fem av dessa artiklar var dubbletter, se bilaga 

B och C. Det var 119 unika abstrakt som lästes varav 15 artiklar av dessa lästes i fulltext. 

Slutligen togs tio artiklar av dessa vidare till granskning. Artiklarna bedömdes utifrån 

överensstämmelsen med studiens syfte. Detta förfarande uppges enligt Forsberg och 

Wengström (2016) vara en grundprincip vid ändamålsenligt urval. Det görs även för att 

säkerställa hög standard i det material som används enligt Friberg (2012). Artiklar som inte 

svarade upp mot syftet eller de satta inklusionskriterierna uteslöts under urvalsprocessen. 

 

4.5!Kvalitetsgranskning 

Materialet som genomgick granskningen utgjordes av tio artiklar vilka var av kvalitativ 

karaktär. Granskningen utgick från en mall för kvalitativa artiklar vilken var utarbetad av 

Carlsson och Eiman (2003). En modifikation av denna mall gjordes där en fråga avlägsnades 

eftersom frågan var specifik för Carlsson och Eimans (2003) frågeställning men inaktuell för 

forskningsfrågan i detta arbete. Frågan som avlägsnades var i vilken grad patienter med 

lungcancerdiagnos omfattades i artiklarna. Slutpoängen justerades i enlighet med detta (bilaga 

D). 

 

Mallen är utformad för att på ett strukturerat sätt kunna gå igenom och granska varje enskild 

del av artiklarna. Den syftar till att ge stöd vid bedömning av faktorer som metodförfarande, 

befintligheten av röd tråd i arbetet, redovisningsförfarandet av resultat samt vilka etiska 

överväganden som tagits i beaktning. Dessa har betydelse för evidensen hos artikeln som 

granskas. Trovärdighet och överförbarhet bedöms likaledes i mallen. Dessa aspekter kan 

bedömas då tydlig beskrivning av metod, kontext, urval och arbetsförfarande finns enligt 

Kristensson (2014). En artikels verifierbarhet kan tydliggöras genom redovisning av citat. 

Bedömning av giltigheten för artikeln möjliggörs genom redovisning av tid för insamlat 
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material (Kristensson, 2014). I bedömningsmallen för kvalitativa artiklar av Carlsson och 

Eiman (2003) efterfrågas närvaro av citatredovisning vilket behandlar verifierbarheten. 

Emellertid finns ingen tydlig kontroll av artikelns giltighet i den bedömningsmallen. Denna 

aspekt beaktades därför och genererade i ytterligare en förändring av mallen som användes i 

detta arbete. En fråga lades till där tidsangivelse för datainsamling efterfrågas. Detta är en 

förfaringsmetod som visar på giltighet enligt Kristensson (2014). Slutpoängen justerades i 

enlighet med detta tillägg (bilaga D). Bedömningen resulterar slutligen i en gradering av 

artikeln från ett till tre där grad ett innebär hög kvalitet och grad tre innebär låg kvalitet 

(Carlsson & Eiman, 2003). 

 

Författarna till litteraturstudien granskade två av artiklarna gemensamt för att säkerställa att 

mallen användes på liknande sätt vid resterande granskningar. Detta för att eftersträva att alla 

artiklar värderades enligt samma premisser. Artiklar av grad ett och två ansågs ha en godkänd 

kvalitet för att ingå i dataanalysen och utgöra material för forskningsfrågans resultatdel. 

Vidare erhöll samtliga artiklar som genomgick granskningen hög kvalitet och gav därmed 

författarna ett slutligt antal på tio artiklar vilka sammanställdes i en artikelmatris (bilaga E). 

 

4.6!Analys 

En integrerad analys utfördes för bearbetning av material från utvalda artiklar. I enlighet med 

Kristenssons (2014) rekommendationer för integrerad analys synliggjorde författarna sin 

förförståelse. Detta gjordes genom reflektion vilket enligt Friberg (2012), kan användas som 

metod för detta ändamål. Förförståelsens inverkan på arbetet minimerades genom 

triangulering vid tolkning och analysering av resultatet. Detta arbetssätt menar Kristensson 

(2014) reducerar risken att arbetet färgas av en enskild persons förförståelse. 

 

Analysen initierades med upprepad läsning av de utvalda artiklarna samt identifiering och 

selektion av meningsenheter som svarade upp mot arbetets syfte. Materialet genomarbetades 

på originalspråk och övergång från svenska till engelska gjordes först vid kodningen. 

Sortering och kodning av meningsenheterna gjordes. Detta ledde fram till essentiellt material 

som sorterades i subkategorier och kategorier. I varje kategori sattes meningsenheter med 

likheter och skillnader samman till resultatdelen. Detta systematiska arbetssätt där 

sammanställt material kategoriseras underlättar utläsning av resultatet enligt Kristensson 

(2014). 
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Tabell 1 Exempel på analysförfarandet 

Meningsenheter Kod  Subkategori Kategori 

Increasing the amount of 

activity the children got was 

an adjustment 15 parents 

made after receiving the 

letter. 

Aktivitetsförändring Viktminskningsfaktorer Hantering 

av övervikt 

Parents identified 19 themes 

regarding foods that 

overweight children should 

eat to help them lose 

weight… four general 

strategies: consuming more 

healthy foods and snacks, 

consuming nothing in 

excess, avoiding 

carbohydrates, and baking 

rather than frying foods. 

Kostförändring   

…mothers mentioned their 

own struggles with 

temptation to eat unhealthy 

food such as sweets and 

chips and the difficulty 

associated with preventing 

their child from eating these 

items. 

Egna erfarenheter Barriärer föräldrar erfar 

vid hantering av 

barnens övervikt 

 

…participants reported 

finding it hard to deal with 

children’s weight issue 

when food companies use 

toys and children’s 

favourite characters to 

Media   
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attract them to unhealthy 

items. 

 

4.7!Forskningsetiska överväganden 

De etiska aspekterna ska värna om människovärdet och skydda den enskilda individen vilket i 

Sverige är lagstiftat via lag (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor. Författarna till detta arbete har haft ovanstående lag som grund för sina etiska 

ställningstagande genomgående i studien. Krav på godkännande från etisk kommitté eller väl 

underbyggda etiska resonemang sattes på det insamlade materialet för att det skulle tas med i 

analysen. Det står enligt Kristensson (2014) för en försäkran av kvaliteten på arbetet. 

Emellertid skall detta ej ska utesluta eget resonemang kring etiska aspekter hos 

läsaren/brukaren av materialet (Kristensson, 2014). I linje med detta ansåg författarna att det 

insamlade materialet även skulle vara etiskt försvarbart ur egen uppfattning. Författarna 

strävade även efter att själva ha ett etiskt försvarbart förhållningssätt genom att inte falsifiera 

eller manipulera material och inte heller plagiera andras arbete. Detta är i enlighet med de 

etiska förhållningssätt som Vetenskapsrådet (2011) förordar. 

 

5!Resultat 

Analysprocessen resulterade i tre kategorier. Kategorierna utgår alla från föräldrars 

erfarenheter och perspektiv. Benämning av kategorierna blev prehantering vid övervikt, 

hantering av övervikt samt emotionell påverkan. Kategorierna prehantering vid övervikt samt 

hantering av övervikt delades vardera in i tre subkategorier. I kategorin prehantering vid 

övervikt ingår subkategorierna bedömning av övervikt, orsaker till övervikt samt orsaker till 

hjälpsökande. Kategorin hantering av övervikt innefattar subkategorierna 

viktminskningsfaktorer, barriärer föräldrar erfor vid hantering av barns övervikt samt stöd. 

 

5.1!Prehantering vid övervikt 

5.1.1!Bedömning av övervikt 

Analysen visade att föräldrars erfarenhet av användbara och giltiga metoder vid bedömning 

om förekomst av övervikt hos barn differerade. Bedömning baserades av vissa föräldrar på 

evidensbaserade mätmetoder (ex. IsoBMI) som hälso- och sjukvården använder sig av. De 

flesta av dessa föräldrar som erhöll information om barnets viktläge från hälso- och 
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sjukvården accepterade bedömningen. De hade även tillit för personalens kompetens gällande 

avläsning av mätinstrumenten (Davidson & Vidgen, 2017; Perez et al., 2016; Schwartz, 

2015). Resultatet visade även att det fanns föräldrar som inte var eniga med hälso- och 

sjukvårdens utlåtande. Dessa föräldrar hade vetskap om sina barns mätvärde men det togs ej i 

beaktning då föräldern själv gjorde sin bedömning (Davidson & Vidgen, 2017). 

 

En alternativ metod för bedömning av viktstatus som användes av föräldrar var tillväxtfaser. 

Barnens viktstatus bedömdes då utifrån dess ålder och huruvida de följde föräldrarnas 

perception av normal tillväxtfas. Kultur var en annan aspekt som hade betydelse vid 

bedömning av barnens vikt. Några föräldrar beskrev att de hade högre gräns för definitionen 

övervikt i sin kultur jämfört med andra kulturer. Det innebar att relativt hög vikt sågs som 

normalt och inte negativt för dem (Syrad et al., 2015). Viktbedömning baserat på barnens 

utseende var en metod som förekom bland flera föräldrar (Davidson & Vidgen, 2017; 

Gillison, Beck, & Lewitt, 2013; Syrad et al., 2015). Bedömningen baserades såväl på hur 

kläder satt på barnen (Davidson & Vidgen, 2017) som helheten av barnets utseende. 

Föräldrarna gjorde även jämförelser av barnens utseende i relation till andra barn (Davidson 

& Vidgen, 2017; Gillison et al., 2013; Syrad et al., 2015). De barn som ej såg överviktiga ut 

bedömdes av föräldrarna som normalviktiga även om andra mätmetoder indikerade på 

motsatsen. Det fanns även föräldrar som bedömde barnens vikt baserat på en helhetsbild 

(Gillison et al., 2013; Syrad et al., 2015). I helhetsbilden togs faktorer som psykiskt mående 

(Syrad et al., 2015), vikt och levnadsvanor hos barnen i beaktning. Dessa faktorer vägdes 

sedan mot varandra och sammanställdes för att på så vis bedöma barnens viktstatus (Gillison 

et al., 2013; Syrad et al., 2015). Det fanns även föräldrar som bedömde sitt barns viktstatus 

baserat på multipla bevis (Gillison et al., 2013; Schwartz, 2015). De multipla bevisen kunde 

utgöras av att mätvärden från olika tillfällen efterfrågades av föräldrar (Gillison et al., 2013). 

Alternativt efterfrågades olika mätmetoder eller utlåtanden givna från fler än en person för 

fastställandet av barns viktstatus (Schwartz, 2015). 

 

5.1.2!Orsaker till övervikt 

En faktor föräldrar identifierade som orsak till övervikt var inaktivitet (Flores, Maldonado, & 

Durán, 2012; Schwartz, 2015). Inaktivitet kunde bestå i extensiv skärmtid eller utebliven 

träning till följd av kalla vintrar enligt en del föräldrar (Flores et al., 2012). Ett osunt 

förhållande till kost identifierades likaledes utgöra en central roll för utveckling av övervikt 

(Flores et al., 2012; Schwartz, 2015). Att äta för stora portioner (Flores et al., 2012; Schwartz, 
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2015), äta ute (Schwartz, 2015) eller äta sent på kvällarna var ytterligare faktorer som lyftes 

(Flores et al., 2012). Innehållet i kosten uttrycktes även vara centralt. Föräldrar nämnde 

halvfabricerad mat som ett exempel på mat med negativ påverkan (Schwartz, 2015). Andra 

kategorier av mat som sågs ha en negativ påverkan var fet mat, mat som innehöll socker, 

friterad mat, mejeriprodukter samt salt mat (Flores et al., 2012). 

 

Tid och samhällets utveckling var några av föräldrar nämnda faktorer som ansågs bidragande 

till utvecklandet av övervikt. Föräldrar angav en hektisk livsstil som orsak till övervikten då 

detta gav tidsbrist som bland annat ledde till dåliga kostval och utebliven aktivering. Vidare 

framkom att en del föräldrar hade bristande kännedom om vilka resurser som fanns att tillgå i 

deras samhälle och såg detta som en orsak till utvecklandet av övervikt (Schwartz, 2015). 

Föräldrar lyfte reklam för ohälsosam kost som en påverkande orsak (Flores et al., 2012). 

Försäljningstaktiker med mottot att få mer för pengarna framställt i form av bland annat super 

size alternativ beskrevs vara ytterligare en påverkan från samhället (Schwartz, 2015). 

 

En del föräldrar angav genetik som orsak till övervikt. Några föräldrar menade att en 

hälsosam livsstil var bidragande till viktminskning men att genetiska aspekter inte skulle 

uteslutas. Andra föräldrar ansåg att endast de genetiska aspekterna var av betydelse. 

Övervikten ansågs av dessa föräldrar ej kunna minskas av en hälsosam livsstil (Davis, James, 

Curtis, Felts, & Daley, 2008). 

 

5.1.3!Orsaker till hjälpsökande 

En del föräldrar angav utlösare som orsak till initierandet av förändring alternativt 

återupptagandet av tidigare hälsosamma vanor. En utlösare kunde exempelvis vara utlåtande 

om barnens viktstatus i form av brev från skolan eller via kontakt från hälso- och sjukvården. 

Utlösare från skolan fungerade emellertid inte för alla föräldrar. En del bortsåg från 

informationen om de ansåg att den var felaktig. Andra förlitade sig på att hälso- och 

sjukvården skulle initiera kontakt om vikten skulle vara av problematisk art (Schwartz, 2015). 

Hänvisning från läkare var en avgörande faktor till att föräldrar sökte hjälp för barnens 

övervikt. Enligt dessa föräldrar var läkarnas oro för barnens vikt och hälsa anledningen till att 

läkarna gjorde hänvisningen (Perez et al., 2016). Att känna en oro för sitt barns vikt var även 

en faktor som upplevdes av föräldrarna själva vilken låg till grund för att de sökte hjälp (Perez 

et al., 2016; Schwartz, 2015). 
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Kunskap om förväntade hälsovinster som kan erhållas vid följsamhet av ett visst 

viktnedgångsprogram uppgavs av vissa föräldrar som orsak till att söka hjälp (Perez et al., 

2016). Kontrasterande till detta fanns emellertid föräldrar som sökte hjälp på grund av 

bristande kunskap. Dessa föräldrar kände ett ansvar för att vidta åtgärder relaterat till barnets 

viktproblem men visste inte riktigt hur de skulle göra detta (Davidson & Vidgen, 2017). 

Andra föräldrar hade kunskap om vilka livsstilsförändringar som kunde göras, men viss 

okunskap om implementeringsmomentet av dessa livsstilsförändringar förekom. Dessa 

föräldrar eftersökte utökad kunskap för att undvika konflikt med sina barn (Perez et al., 2016). 

 

5.2!Hantering av övervikt 

5.2.1!Viktminskningsfaktorer 

Praktiska svårigheter i relation till interventioner var en återkommande faktor vilken föräldrar 

identifierade som en väsentlig beståndsdel i deras barns möjlighet till viktminskning (Davis et 

al., 2008; Holt et al., 2015; Perez et al., 2016; Tremblay et al., 2016). De praktiska aspekterna 

som åsyftades var ekonomiska aspekter (Davis et al., 2008; Tremblay et al., 2016) samt 

interventionsprogrammens utformning (Davis et al., 2008; Holt et al., 2015; Perez et al., 2016; 

Tremblay et al., 2016). Även tillgänglighet till såväl interventionscentrum, parkering, som 

hälso- och sjukvård lyftes fram som betydande. Några föräldrar upplevde att tillgänglighet av 

träningsutrustning för barnen samt undervisning gällande fysisk aktivitet var otillräcklig trots 

dess betydelsen som viktminskningsfaktorer (Tremblay et al., 2016).  

 

Minskad skärmtid (Flores et al., 2012) och ökad fysisk aktivitet identifierades även som 

faktorer med betydelse för viktnedgång (Flores et al., 2012; Schwartz, 2015; Tremblay et al., 

2016). En del föräldrar framhöll att den fysiska aktiviteten skulle vara omtyckt av barnen 

(Flores et al., 2012). Några föräldrar beskrev att de behövt vara ihärdiga för att finna en 

aktivitet som passade (Schwartz, 2015). Föräldrar beskrev omläggning av kost som en 

effektiv viktminskningsåtgärd. Denna faktor behandlade såväl förändring av innehållet i 

kosten som förändring av mängden. Vissa föräldrar ansåg även att ett ökat intag av vatten 

bidrog till viktminskning (Flores et al., 2012). Föräldrar beskrev även att de bidrog till 

förbättrad kost genom att ej tillhandahålla onyttigheterna (Schwartz, 2015).  

 

Information och utbildning var ytterligare faktorer som identifierades av föräldrar som 

essentiella för viktnedgång (Davidson & Vidgen, 2017; Davis et al., 2008; Flores et al., 2012; 
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Gillison et al., 2013; Schalkwijk et al., 2015; Schwartz, 2015; Tremblay et al., 2016). Dessa 

faktorer skulle vara både individanpassade samt riktade till såväl föräldrar som barn 

(Davidson & Vidgen, 2017; Gillison et al., 2013; Tremblay et al., 2016). Informationen skulle 

riktas mot att ange vilka utbud av överviktsrelaterade faciliteter som fanns. Utbildning skulle 

handla om biologiska effekter vid övervikt samt utbildning om hur förberedelser och 

planering kunde göras (Tremblay et al., 2016). Även utbildning om kost och motion framhölls 

som viktigt för viktminskning (Davis et al., 2008; Schwartz, 2015; Tremblay et al., 2016). 

Andra föräldrar beskrev att de hade kunskap om hälsoeffekter som kunde uppstå till följd av 

övervikt. Dessa föräldrar efterfrågade utökad information om kost och motion för att de 

identifierade att denna kunskap kunde bidra till viktminskning (Davis et al., 2008). Utöver 

kost, motion, information och kunskap lyftes psykologisk hjälp och stöttning för mental 

förändring som en betydelsefull aspekt för viktminskning (Tremblay et al., 2016). 

 

Motivation angavs som en viktig faktor för förändringar relaterade till viktminskning. 

Erfarenheter från föräldrar visade på att källor till motivation skilde sig mellan förälder och 

barn. Mobbning mot barnen eller självupplevda erfarenheter av samma natur motiverade 

föräldrar till förändring (Schalkwijk et al., 2015), liksom vetskapen om att deras barn hade en 

negativ självbild (Davidson & Vidgen, 2017). Möjligheten att göra förändringar utan att 

traditioner påverkades var motiverande för några föräldrar (Flores et al., 2012). En del 

föräldrar beskrev att delgivning av information gällande deras barns viktstatus verkade 

motiverande för dem (Schwartz, 2015). 

 

Gällande barnens motivation skiljde sig föräldrars erfarenheter. Vissa upplevde ej 

motivationsbrist medan andra föräldrar fick applicera ett flertal strategier för att få sina barn 

motiverade (Davidson & Vidgen, 2017; Schwartz, 2015). Aspekter som identifierats vara 

motiverande av några föräldrar var målsättning och möjlighet att se sina framsteg. Föräldrar 

beskrev även att nöjesnivån på aktiviteterna liksom överlämnande av belöningar i samband 

med framsteg var motiverande aspekter för barnen (Davis et al., 2008). Inklusion och stöd 

lyftes av många föräldrar som källa till motivation. Förändringar som utfördes av hela 

familjen liksom möjligheten att göra aktiviteter tillsammans med familj, syskon eller vänner 

motverkade utanförskap och hade positiv inverkan på barnens motivation enligt föräldrarna 

(Davis et al., 2008; Flores et al., 2012; Schwartz, 2015). 
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Föräldrar framhöll vikten av individuellt anpassade vikminskningsinterventioner där varje 

enskild familjs behov skulle vara i fokus. Den individuella anpassningen ansågs ha en viktig 

roll för en lyckad viktnedgång (Tremblay et al., 2016). Ansvar var ytterligare en faktor med 

betydelse för viktinterventionens resultat. Emellertid skilde sig erfarenheterna föräldrar 

emellan om vilken strategi som hade bäst effekt. Några föräldrar lade ansvaret på barnen, 

andra föräldrar tog själva det yttersta ansvaret medan en del föräldrar idkade gemensamt 

ansvar med barnen (Flores et al., 2012; Holt et al., 2015). 

 

5.2.2!Barriärer föräldrar erfar vid hantering av barnens övervikt 

Gemensamt för föräldrar var att de identifierade olika barriärer kopplat till hanteringen av 

deras barns övervikt. En svårighet som upplevts av flera föräldrar, var erfarenheter av att inte 

ha full kontroll (Davis et al., 2008; Schwartz, 2015). Föräldrar uttryckte detta genom att 

barnen inte alltid var med dem (Schwartz, 2015). Kontrollbrist kunde även uppstå i samband 

med konflikter mellan antingen förälder och barn eller andra familjemedlemmar. Konflikterna 

grundar sig då i skillnader mellan de regler som satts upp för viktminskning samt andras viljor 

och åsikter om detta. Det framkom även att föräldrars egna erfarenheter skapade barriärer för 

efterföljsamhet av uppsatta regler. Vissa föräldrar angav då att de upplevde svårigheter med 

att kontrollera att barnen avstod från onyttigheter eftersom de själva tyckte det var svårt att 

undvika (Schalkwijk et al., 2015). Vidare erfor även föräldrar att de förlorade kontroll genom 

medias påverkan på barnen. Vissa föräldrar upplevde att reklam för onyttigheter gjordes i stor 

utsträckning. Detta gjorde det svårt för dem att få barnen att följa de regler som satts upp 

(Davidson & Vidgen, 2017; Schalkwijk et al., 2015). 

 

Brist på kunskap framkom som en annan faktor vilken utgjorde en barriär i förändringsarbetet 

vid vikthantering (Schwartz, 2015). Föräldrar angav även brist på tid som en barriär i 

hanteringen av sina barns övervikt (Davis et al., 2008; Schwartz, 2015). Tidsbristen beskrevs 

av föräldrarna orsakas av en hektisk livsstil där konflikter mellan fritid, jobb och läxor 

försvårade förändringsarbetet (Flores et al., 2012; Schwartz, 2015). Vidare medförde 

planeringen av livspusslet för många familjer att hänsyn behövde tas till flera individers 

behov. I familjer med flera barn kunde barnens viktklass och preferenser om mat skilja sig åt. 

Det var något som föräldrar angav som en barriär eftersom de ville vara alla till lags 

(Schwartz, 2015).  
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En del föräldrar rapporterade praktiska barriärer vid hanteringen av vikt. Dessa barriärer 

utgjordes exempelvis av placering av träningskliniker, parkering/transporteringsalternativ, 

schema aspekter samt finansiella aspekter (Davis et al., 2008; Flores et al., 2012; Perez et al., 

2015; Schalkwijk et al., 2015; Schwartz, 2015). Några föräldrar noterade att en förändrad 

livsstil kunde medföra en höjning av kostnader för både hälsosam mat och fysisk aktivitet 

(Davis et al., 2008; Schalkwijk et al., 2015). Andra föräldrar rapporterade istället att det fanns 

en avsaknad av träningskliniker i deras samhällen vilket utgjorde svårigheter i att få träning 

gjord (Davis et al., 2008). Barnens ålder var något som föräldrar erfor var en barriär vilken 

begränsade möjligheten att lyckas med viktnedgången. Detta framstod genom 

säkerhetsaspekter som att yngre barn inte fick gå på gym eller liknande träningslokaler samt 

att yngre barn inte kunde släppas ut utomhus själva (Schwartz, 2015). 

 

5.2.3!Stöd 

I analysen framkom att föräldrar ville ha stöd och att de sökte detta stöd från olika personer 

runt omkring sig. Emellertid visade analysen även att en del föräldrar ej ville ha stöd från 

personer som inte ingick i familjen. Detta eftersom de ansåg att dessa personer ej kunde eller 

skulle hjälpa till (Gillison et al., 2013). Stöd från olika medlemmar i familjen angavs som en 

faktor vilken ökade föräldrars möjlighet att komma över svårigheter (Davidson & Vidgen, 

2017; Perez et al., 2016; Schalkwijk et al., 2015; Schwartz, 2015). Vissa föräldrar upplevde 

att stöd från andra medlemmar i familjen kunde vara bra. Detta eftersom barnen skulle lyssna 

mer på information om hälsoförändring om den kom från någon annan än föräldrarna själva 

(Davidson & Vidgen, 2017). Vidare nämnde föräldrarna att ett lyckat stöd från andra 

familjemedlemmar krävde enighet inom familjen (Davidson & Vidgen, 2017; Schalkwijk et 

al., 2015). Att barnen skulle lyssna mer på informationen om den kom från någon annan 

omfattade även vårdpersonal. Därmed framkom att stöd även söktes från vårdpersonal 

(Davidson & Vidgen, 2017; Perez et al., 2016; Schalkwijk et al., 2015; Schwartz, 2015). 

Föräldrar nämnde att de känt stöd från vårdpersonal. Detta skedde då vårdpersonal tog sig tid 

att prata med föräldrarna om olika sätt att utföra och bibehålla livsstilsförändringar (Schwartz, 

2015). Emellertid fanns även erfarenheter där föräldrar känt bristande stöd från vårdpersonal. 

Detta skedde då vårdpersonal negligerade föräldrarnas uppfattning och oro om sina barns 

övervikt för att istället förklara den som en naturlig fas i barns tillväxt (Davidson & Vidgen, 

2017). Föräldrar upplevde även bristande stöd från vårdpersonal då informationen om deras 

barns viktproblem var begränsad (Perez et al., 2016). 
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Vanligt förekommande var att söka stöd från utomstående (Perez et al., 2016). Föräldrarna 

såg fördelar i att söka stöd från andra föräldrar som var i samma situation som dem själva. I 

övrigt nyttjades skola eller arbetsplats för stöd eftersom stor del av barnens och föräldrarnas 

tid spenderades där (Davidson & Vidgen, 2017; Davis et al., 2008; Perez et al., 2016; 

Schalkwijk et al., 2015; Schwartz, 2015). Skolan ansågs bland annat kunna stödja 

livsstilsförändringar genom att erbjuda hälsosamma alternativ vid måltider (Schalkwijk et al., 

2015). Föräldrar såg även interventionsprogram för viktminskning som en stödgrupp. Där 

menade föräldrarna att barnen skulle kunna utveckla sin självständighet och sitt 

självförtroende i den livsstilsförändring som gjordes (Davidson & Vidgen, 2017).  

 

5.3!Emotionell påverkan 

Resultatet visar att det uppstår emotionell påverkan i form av ett flertal olika känslor hos 

föräldrar i samband med övervikt hos deras barn. Känslor av att bli kritiserad förekom hos en 

del av föräldrarna. Dessa känslor uppstod dels i relation till föräldraskapet men även i 

samband med erhållandet av information och kunskap (Gillison et al., 2013; Perez et al., 

2016; Schwartz, 2015). Reaktioner hos föräldrar då information om barnens viktläge eller 

omgivande faktorer benämndes differerade. Hos vissa av dem väcktes känslor som skam, 

skuld och ilska (Gillison et al., 2013; Schwartz, 2015). En del föräldrar beskrev att de kände 

lugn i de fall då resultatet i informationen tonats ned av hälso- och sjukvården (Schwartz, 

2015). Oro var en vanligt förekommande känsla hos föräldrarna. Orsaker till oro härleddes till 

såväl psykiska som fysiska hälsoaspekter hos barnen (Davis et al., 2008; Gillison et al., 2013; 

Perez et al., 2016). Barnens beteende runt mat liksom deras frånvaro av motivation var andra 

aspekter som ledde till oro hos föräldrar (Davidson & Vidgen, 2017; Davis et al., 2008). 

Några föräldrar kände oro för att barnen skulle komma att utsättas för mobbning och 

utanförskap (Davis et al., 2008; Perez et al., 2016). En del föräldrar oroade sig även för att 

deras barns viktstatus skulle bli offentliggjord (Schwartz, 2015). Föräldrar oroade sig för att 

lyfta ämnet med sina barn av rädsla för att stigmatisera det och potentiellt initiera ätstörningar 

(Gillison et al., 2013; Perez et al., 2016). Rädsla var en återkommande känsla som föräldrar 

beskrev sig erfara. Föräldrar tvekade då de skulle samtala med sina barn om viktstatusen av 

rädsla för att uppröra eller skada dem. En del föräldrar var rädda över att samtalets påföljder 

skulle bli värre än de erfarenheter barnen redan hade till följd av själva övervikten (Davis et 

al., 2008; Gillison et al., 2013). 
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Förskräckelse och frustration var andra känslor som föräldrar verbaliserade. Dessa känslor 

upplevdes i samband med interaktion med utomstående instanser. Förskräckelse kände 

föräldrar då de såg skolans bristande utbud av hälsosamma alternativ. Frustration uppstod i 

samband med besök hos hälso- och sjukvården där föräldrar upplevde att de ej blev hjälpta 

(Schwartz, 2015). De föräldrar som hade egen erfarenhet av övervikt upplevde att de själva 

var mer stränga än andra föräldrar. En känsla av ambivalens förekom hos några föräldrar. 

Denna känsla uppstod i samband med att barnen uppvisade en ovilja mot deltagande eftersom 

föräldrar då blev kluvna mellan att behöva tvinga barnen trots att de ej ville utföra tvång 

(Davis et al., 2008). En del föräldrar erfor känslor av osäkerhet över hur de skulle hantera 

familjesituationer där hänsyn till fler än en person behövde tas (Schwartz, 2015). Föräldrar 

beskrevs erfara en känsla av uppgivenhet då interventioner ej genererade önskade resultat 

(Davidson & Vidgen, 2017). 

 

Bristande föräldratid, brist på kontroll och underskott av kunskap liksom undermålig 

aktionsförmåga var faktorer som gav upphov till känslor av otillräcklighet hos en del föräldrar 

(Davis et al., 2008; Gillison et al., 2013; Schwartz, 2015). Känslan av otillräcklighet uppstod 

även hos en del föräldrar som själva fallerat i egna försök till viktkontroll. Hos en del 

föräldrar uppstod känslan då de brast i att bistå med motivation till sina barn (Davis et al., 

2008). Föräldrar erfor även känslor av besvikelse i samband med känslan av otillräcklighet 

(Gillison et al., 2013). Resultatet visade emellertid även att det fanns föräldrar som hade 

känslor av tillräcklighet. De uppvisade ett positivt självförtroende och ansåg sig demonstrera 

goda hälsovanor. Några föräldrar beskrev sig ha en god ansvarskänsla och beskrev denna 

känsla som essentiell för att kunna vara en bra förebild (Schwartz, 2015). 

 

6!Diskussion 

6.1!Metoddiskussion 

6.1.1!Val av metod 

Författarna valde att göra en allmän litteraturstudie med ett systematiskt sökförfarande. Detta 

mot bakgrund av att Kristensson (2014) beskriver denna metod som bra för sammanställande 

av redan befintlig forskning. Eventuellt hade även en metasyntes kunnat utgöra ett lämpligt 

val för metod. Denna metod syftar enligt Kristensson (2014) till att sammanställa kvalitativa 

studier men är mer omfattande än en allmän litteraturstudie. Resultatet hos en metasyntes 
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genererar nya fynd vilket leder till att dessa typer av studier utges som primärkällor 

(Kristensson, 2014). Denna metod krävde dock ett mer omfattande arbete och större tidsspann 

än vad författarna till litteraturstudien hade till sitt förfogande.  

 

Författarna till detta arbete har i vissa delar av arbetet, valt att använda olika metodböcker för 

att beskriva metodstegen som gjorts. Det kan tyckas inkonsekvent eftersom 

tillvägagångssätten differerar metodböckerna emellan. Emellertid har tillvägagångssättet 

genomgående tagit sin grund i Kristenssons (2014) beskrivning av hur förfarandet vid 

litteraturstudie skulle göras. Övriga metodböcker har använts som komplement för att 

förtydliga eventuella frågetecken hos författarna till litteraturstudien. De har även bistått med 

källmaterial för bra återgivning och beskrivningar av författarnas arbete. Författarna har valt 

att hålla sig till Kristensson (2014) som grundpelare för enhetlighet i arbetsförfarandet. Detta 

trots att Kristenssons (2014) tillvägagångssätt kan skilja sig från andra författares beskrivna 

metoder. Styrkorna med Kristensson upplevdes vara ett lättförståelig och pedagogiskt 

skrivspråk vilket avgjorde valet av metodbok för litteraturstudiens författare.  

 

6.1.2!Sökförfarande 

Problem i sökförfarandet utgjordes bland annat av svårigheter i att finna rätt sökord. Vid 

översättning av ordet erfarenhet fick kompromiss göras där substituerande ord sattes samman 

i block med trunkering. Ämnesordet pediatric obesity fanns ej i alla databaserna varpå ordet 

ersattes med blocksökning av substituerande ord. Detta problem kan ha haft viss påverkan på 

vilket material som anträffades i de olika sökbaserna. De ordinarie sökningarna 

kompletterades därför med synonyma sökalternativ för att säkra upp att inget material 

missades. De synonyma sökkombinationerna utgick liksom ordinarie sökkombination från 

arbetets syftesformulering. Dessa sökningar genererade däremot inte i något användbart 

material. Sökformuleringar av annan karaktär än de ovan nämnda, gjordes ej. Detta eftersom 

författarna använde sig av ett systematiskt sökförfarande vilket påbjuder att sökningarna ska 

utgå från syftesformuleringen enligt Kristensson (2014). Andra svårigheter författarna 

upplevde var exklusion av åldern noll till två år hos barn. Det var föräldrars erfarenhet som 

eftersöktes men barnens ålder som önskades begränsas. Detta utgjorde ett problem vid 

automatisk avgränsning i databaserna. Författarna löste problemet genom manuell exklusion 

av artiklar men detta förfarande upplevdes som ineffektiv användning av tid. 
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6.1.3!Urvalsförfarande/inklusionskriterier 

Författarna valde att endast ta med artiklar på engelska eller svenska vilket kan ha påverkat 

resultatet. Emellertid gjordes denna avgränsning först i slutskedet av processen vilket gav 

författarna insyn i antalet artiklar som påverkades av detta kriterium. Det var endast en artikel 

som var skriven på ett språk som författarna ej behärskade. Författarna kan ej svara på om 

denna hade kvarstått som aktuell för analys efter genomgång av inklusionskriterier och 

kvalitetsgranskning men vill ändå reservera sig för att den potentiellt hade kunnat göra det. 

Om så är fallet kunde resultatet eventuellt varit annorlunda. Författarna valde att endast ta 

med artiklar som var nyare än tio år för att minska risken för inaktuellt material. Detta kan 

dock ha gjort att de perspektiv som beforskats före detta, uteblev.  

 

Författarna valde att begränsa sig till material baserat på erfarenheter från föräldrar till barn 

mellan 2-18 år. Den undre gränsen sattes till två år baserat på de beskrivningar som Enskär 

och Golsäter (2009) samt Christoffel et al. (2012) gör gällande barns utvecklingsstadier. I 

beslutet vägdes även Lindebergs (2006) redogörelse för BMI hos barn in. Där beskrivs det att 

övervikt hos barn från noll till tre år sällan är föremål för intervention. Däremot vid tre till 

fyra års ålder bör övervikten adresseras eftersom den riskerar att följa barnen upp i vuxen 

ålder. Mot bakgrund av ovanstående argument samt marginell inteckning av föräldrar till barn 

som divergerar något från det typiska utvecklandet, valde författarna till detta arbete att sätta 

åldersgränsen vid två år. Beslutet att sätta den övre gränsen på barnen till 18 år baserades på 

Föräldrabalk (SFS 1949:381). Denne beskriver att en individ definieras som barn upp till 18 

år. 

 

De artiklar där det redogjordes för könsfördelning hos respondenterna indikerade på att män 

var underrepresenterade i materialet. Således kan även spekulation om underrepresentation av 

män göras i detta arbetets resultat. Författarna kan emellertid ej svara på om detta haft någon 

påverkan på utfallet. Författarna kunde ej heller urskilja tydliga skillnader i erfarenheterna. 

Spekulationer kan däremot göras om huruvida olika erfarenheter av föräldraskapet kan 

förekomma och vara beroende av såväl kön som rollfördelningen inom en familj.  

 

Författarna valde att ej ha några geografiska inklusionskriterier eftersom de ansåg att det var 

av intresse att redogöra för alla föräldrars erfarenheter. Detta beslut togs mot bakgrund av den 

redogörelse för dagens demografi som Hedberg och Malmberg (2008) gör. De beskriver att 

det är en högt skiftande demografi idag till följd av globalisering och migration. Författarna 
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till litteraturstudien menar att det är till nytta för en sjuksköterska att ha så bred kunskap som 

möjligt. Detta eftersom möten idag sker med föräldrar från många olika bakgrunder och 

skiftande syn på övervikt.  

 

6.1.4!Kvalitetsgranskning 

Mallen som använts till granskningen (bilaga D) bidrog med systematik i författarnas 

arbetsförfarande och ledde fram till artiklar av hög kvalitet. Granskningens resultat genom 

mallen upplevdes som tydliga och lättöverskådliga. Författarna är medvetna om att det fanns 

många olika mallar för granskning och att artiklarna kanske ej skulle graderas på samma sätt 

om en annan mall valts. Författarna valde trots detta att använda att mallen eftersom de ansåg 

att den tog hänsyn till de många viktiga aspekterna som Kristensson (2014) och Friberg 

(2012) lyfte gällande kvalitetsgranskning. Referensspannet mellan de olika graderingarna 

ansågs vara tillräckligt brett så marginal för felgradering skulle finnas. Marginalen ansågs 

även höja mallens överrensstämmelse med andra mallar.  

 

6.1.5!Analys 

Artiklar som användes till detta arbete har varit av kvalitativ natur vilket författarna ansåg var 

en fördel i förhållande till syftet med detta arbete. Kvalitativa artiklar speglar erfarenheter på 

ett djupgående och detaljerat sätt enligt Kristensson (2014). Emellertid representeras 

materialet endast av ett fåtal föräldrars erfarenheter vilka är individuella. Detta kan påverka 

överförbarheten och applicerandet av framkommen kunskap. Genom ett tydligt utskrivande av 

analys och tolkningsprocessen ämnade författarna att öka tillförlitligheten för arbetet. Detta 

förstärktes genom en presentation av exempel från analysen. För att ytterligare stärka arbetets 

tillförlitlighet och verifierbarhet har författarna strävat efter att använda triangulering. Det 

gjordes genom att författarna separat analyserade materialet för att sedan jämföra och 

diskutera det. 

 

6.1.6!Forskningsetiska överväganden 

I enlighet med förhållningssätt beskrivna av Forsberg och Wengström (2016) strävade 

författarna till litteraturstudien efter att redovisa framkomna resultat öppet. Detta utan 

undanhållande av divergerande eller oönskade aspekter. Arbetet skedde med ambitionen att 

förekomst av plagiat eller stöld av data ej skulle förekomma. Alla aspekter kan dock ej 

garanteras vara uppfyllda i samtliga delar av arbetet. För att visa på att ovanstående typer av 
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fusk ej förekommit i arbetet har författarna i detta arbete refererat genomgående i texten. 

Författarna har även strävat efter att säkerställa att alla källor redovisats öppet och korrekt. 

Detta var i enlighet med det etiska arbetssätt som Forsberg och Wengström (2016) förordar. 

 

6.2!Resultatdiskussion 

Syftet var att beskriva föräldrars erfarenheter av att vara förälder till barn med övervikt. Detta 

syfte lyftes med intentionen att öka kunskapen och förståelsen i relationen mellan föräldrar 

och sjuksköterskor. Goda relationer och samarbete är essentiellt vid implementering av 

åtgärder som är i linje med Orems egenvårdsteori (Orem, 2001). Det som var utmärkande i 

resultatet var olikheter vid bedömning av övervikt, barriärer föräldrar lyfter gällande 

hantering av övervikt och emotionell påverkan.  

 

6.2.1!Bedömning av övervikt 

Resultatet visade att föräldrar har fler sätt än de sjukvården använder sig av när det kommer 

till bedömning och identifiering av övervikt. Föräldrars bruk av alternativa 

bedömningsmetoder beskrivs likaledes i studier av Ward (2008) och Jain et al. (2001). 

Föräldrar bedömer barns viktstatus relaterat till tillväxtfas alternativt tar de med genetik i sina 

bedömningar enligt Ward (2008). Detta beskrev även Jain et al. (2001) som redogjorde för att 

föräldrar bedömer barnens vikt utifrån barnens psykosociala situation, den fysiska 

aktivitetsnivån eller kostvanorna som de har. Användandet av metoder som skiljer sig från 

hälso- och sjukvården anser författarna till litteraturstudien, skulle kunna utgöra ett problem 

vid utformning av egenvårdsplaner som är i linje med Orems egenvårdsteori. Egenvårdsplaner 

i Orems regi grundar sig i att parterna gemensamt identifierar problemet och de bristande 

aspekterna som ska adresseras (Orem, 2001). Utan enighet skulle det därför kunna bli svårt att 

ta sig vidare i etablerandet av en egenvårdsplan menar litteraturstudiens författare. Katz 

(2015) lyfte korrelationer som visade på att sannolikheten för korrekt viktbedömning utförd 

av föräldrarna minskade i linje med att övervikt bland barn ökade. Föräldrar till överviktiga 

barn missbedömde barn som normalviktiga i 86,2 procent av fallen utifrån hälso- och 

sjukvårdens referensvärden enligt McKee, Long, Southward, Walker och McCown (2016). 

De felaktiga bedömningarna sågs även som en av de starkaste prediktorerna för just övervikt 

(McKee et al., 2016). Detta anser författarna till litteraturstudien gör det särskilt angeläget för 

sjuksköterskor att ha insyn i de olika metoder som förekommer och att de har en medvetenhet 

om det i prehanteringsstadiet av egenvården då identifiering av problemet ska göras. Genom 
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att samtala med föräldrar om vilken bedömningsmetod de använder jämfört med hälso- och 

sjukvården skulle sjuksköterskan kunna bidra till en ökad förståelse hos såväl föräldrar som 

sjuksköterskan där arbete i samförstånd med varandra är målet. Detta samtal skulle kunna ske 

i enlighet med det öppna och följsamma förhållningssätt som Dahlberg och Segesten (2010) 

förordar. Detta förhållningssätt kan leda till att sjuksköterskan får tillgång till personers 

upplevda verklighet vilket möjliggör för sjuksköterskan att kunna bistå med bästa möjliga 

stöd (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

I litteraturstudien framkom det att bedömningarna ibland baserades på barnens utseende. 

Detta lyfte såväl Katz (2015) som även lade till att dessa bedömningar ofta var felaktiga. 

Felaktig bedömning av barnens vikt benämns av Katz (2015) som “oblivobesity”. Begreppet 

handlar om att föräldrar är omedvetna om sina barns verkliga viktstatus. De felaktiga 

bedömningarna förklarades med att föräldrarna bedömde barnen efter utseendet och baserade 

sin bedömning på det “nya normala” vilket var övervikt. Ovanstående aspekt tillsammans 

med det höga antalet felbedömningar indikerar enligt litteraturstudiens författare på att 

alternativa metoder för viktbedömning kan vara frekvent förekommande hos denna 

föräldragrupp. Föräldrar till överviktiga barn var ofta omedvetna om sitt barns viktstatus 

eftersom de utgått från bedömningar om vikten som var felaktiga menar Stewart, Chapple, 

Hughes, Poustie och Reilly (2008). Föräldrars omedvetenhet om sina barns viktstatus speglas 

även av Jeffery, Voss, Metcalf, Alba och Wilkin, (2005) samt Crawford, Timperio, Telford 

och Salmon (2006). I litteraturstudiens resultat beskrev föräldrar inte själva några erfarenheter 

om att vara omedvetna eller om att få insikt om omedvetenheten. De erfarenheter föräldrar 

beskrev var istället att de upplevt att hälso- och sjukvårdens bedömningar ej var helt korrekt 

och att de antingen kände sig kränkta av bedömningen eller tog avstånd från den.  

 

Att det fanns differenser i bedömning mellan hälso- och sjukvårdens bedömningsinstrument 

och föräldrars metoder redogjorde Jain et al. (2001) för redan år 2001 i sin studie. Övervikt 

hos barn har ökat sedan 1990-talet och har en stadigt uppåtgående trend. Mot bakgrund av 

ovanstående aspekter spekulerar författarna till denna litteraturstudie kring huruvida 

oenigheten om hur bedömning ska göras utgör ett av de problem som ligger till grund för 

barns övervikt. Att samma fynd erhålls trots att 16 år förflutit indikerar på att problemet med 

differerande bedömningar föräldrar och hälso- och sjukvården emellan ej har blivit adresserat 

fullt ut. För att söka hjälp och initiera en förändring krävs att problemet identifierats (Derwig, 

2014) och att det även accepteras som ett sådant (He & Evans, 2007). Detta är likaledes en 
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förutsättning för implementering av egenvård i enlighet med Orems teori (Orem, 2001). 

Motivational Interview (MI-metoden) har visat sig ha god effekt vid livsstilsrelaterade 

förändringar i stort, där andra metoder haft sämre effekt (Day, Gould & Hazelby, 2017). Med 

hjälp av Orems egenvårdsteori och denna samtalsmetod anser författarna till litteraturstudien 

att problemet med differerande bedömningsmetoder skulle kunna adresseras. MI-metoden 

innebär att uppmärksammandet för problemet och dess förändring uttrycks av den som själv 

ska utföra den. Detta sker i samtal med sjuksköterskan som guidar, stöttar och ger information 

på ett sätt som ej blir påtvingat (Farbring & Rollnick, 2015). Författarna till litteraturstudien 

anser att föräldrar och hälso- och sjukvården skulle kunna komma till konsensus om vilka 

bedömningsmetoder som bör användas genom MI-samtal. Metoden skulle likaledes kunna 

användas för att genom samtal få fler föräldrar att acceptera att det finns ett viktproblem. 

 

6.2.2!Barriärer föräldrar erfar vid hantering av barnens övervikt 

Kartläggning av bristande aspekter hos föräldrar som föranleder problemen bör göras i 

prehanteringsstadiet enligt Orems egenvårdsteori (Orem, 2001). En orsak till att föräldrar 

ibland brister i förmågan att upprätthålla liv, hälsa eller välbefinnande hos sina barn skulle 

kunna vara de barriärer som föräldrarna upplever. Kunskapsbrist var en av de upplevda 

barriärerna hos föräldrar som framkom i litteraturstudiens resultat. Svårigheter till följd av 

kunskapsbrist gällande både kost och motion upplevdes hos såväl barn som föräldrar. Denna 

barriär speglade även Goh et al. (2009). Denna uttryckta barriär menar litteraturstudiens 

författare, skulle kunna ses som viktig för sjuksköterskor att adressera mot bakgrund av 

ovanstående beskrivning av Orems egenvårdsförfarande. Där såväl identifieringen av en brist, 

ett behov samt vilken hjälp sjuksköterskan kan bistå med lyfts. Sjuksköterskan kan i detta fall 

bistå med kunskap och professionell expertis vilket är i enlighet med Orems egenvårdsteori 

(Orem, 2001) och innefattas i sjuksköterskans arbetsbeskrivning (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2017).  

 

Brist på tid var en barriär som framkom i litteraturstudiens resultat. Denna barriär belystes 

även av Cason-Wilkerson, Goldberg, Albright, Allison och Haemer (2015) samt Patino-

Fernandez, Hernandez, Villa och Delamater (2013). I litteraturstudiens resultat erfor föräldrar 

svårigheter med att balansera arbete, skola, fritid och vikthantering på grund av tidsbrist. I 

relation till detta visade Goh et al. (2009) att föräldrar önskar och efterfrågar mer fysisk 

aktivitet för barn under skoltid. Författarna till litteraturstudien anser att ökad fysisk aktivitet 

på skoltid skulle kunna bidra med fördelar för såväl barn som föräldrar. Detta eftersom det 
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skulle minimera svårigheter med tidsbrist för föräldrar och samtidigt säkerställa en högre 

andel fysisk aktivitet för barn. Hjälp och rådgivning gällande tidsplanering av vardagen bör 

mot bakgrund av ovan beskrivna barriärer och Orems teori, eventuellt finnas med i en 

egenvårdsplanering. 

 

Litteraturstudiens resultat visar att föräldrar erfor praktiska barriärer. Detta styrker även 

Cason-Wilkerson et al. (2015) samt Patino-Fernandez et al. (2013) som skriver att de 

praktiska barriärerna bland annat utgjordes av att kostnader för ett hälsosamt leverne generellt 

blev högre vid en omläggning av livsstilen. Detta skapade finansiella svårigheter för familjer 

(Cason-Wilkerson et al., 2015; Patino-Fernandez et al., 2013). Mot bakgrund av detta tänker 

litteraturstudiens författare att ekonomiska aspekter även bör tas i beaktning vid planeringen 

av egenvården. Vidare visade litteraturstudiens resultat att föräldrar såg på media som en 

barriär i arbetet med vikthantering. Utifrån ovanstående aspekter anser författarna till 

litteraturstudien att praktiska barriärer och media är försvårande faktorer, vilka föräldrar ej 

kan påverka själva. Dessa har vidare sin grund i samhällets uppbyggnad. De är delar av det 

samhälle vi lever i och får på så vis inflytande över de människors liv som ingår i samhället. 

Samhället kan således ha en betydande roll som påverkar ökandet av övervikt hos barn. 

Denna spekulation lyfte även Dunton, Kaplan, Wolch, Jerrett och Reynolds (2009) samt 

Swinburn et al. (2011). 

 

6.2.3!Emotionell påverkan 

Resultatet visade att föräldrar erfor olika känslor som kunde särskiljas till att ha antingen 

positiv eller negativ utmärkande karaktär. Emellertid var det de negativa känslorna som var 

mest framträdande. Dessa känslor utgjordes av otillräcklighet, rädsla, förfäran, skuld/skam, 

uppgivenhet, frustration, kluvenhet, oro samt känslan av att vara sträng eller kritiserad. Att 

föräldrar erfor negativa känslor redogör även Toftemo, Glavin och Lagerløv (2013) för. De 

beskrev att föräldrar bland annat kände skam, skuld, kränkning, rädsla och oro i samtalet med 

hälso- och sjukvården gällande sina barns vikt.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom att föräldrar erfor känslor av att blir kritiserade i samband 

med olika omständigheter runt deras barns övervikt. Detta redogör även Haugstvedt, Graff-

Iversen, Bechensteen och Hallberg (2011) för. Föräldrar erfor denna känsla i samband med 

mottagandet av vad de ansåg vara stötande kommentarer kopplade till sina barns viktstatus. 

Några föräldrar kände sig kritiserade i sin föräldraroll vilket framkallade osäkerhet i 
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föräldraskapet (Haugstvedt et al., 2011). Vissa föräldrar nämnde att ordet fetma har en 

stötande karaktär som kan framkalla känslan av att bli kränkt hos dem (Knierim et al., 2015). 

Valet av ord som används vid konversationer om viktproblem är något föräldrar menar kan 

påverka utgången av konversationen. Utöver ordval ansågs även sättet hälso- och 

sjukvårdspersonal lägger fram information på som viktigt för konversationens utgång 

(Knierim et al., 2015; Puhl, Peterson, & Luedicke, 2011). En del föräldrar antydde även att 

användandet av ord de inte fullt förstod innebörden av bidrog till förvirring. Formuleringen 

”ett barn har för mycket vikt för sin hälsa” var av föräldrar uttryckt som ett bra substitut. De 

menade att liknande formuleringar gav motivation istället för känslan av att bli kränkt 

(Knierim et al., 2015). Mot bakgrund av ovan beskrivna studier anser författarna till denna 

litteraturstudie att vikten av sjuksköterskans tillgång till föräldrars erfarenheter är betydande 

för delaktighet. En medvetenhet från sjuksköterskans håll skulle kunna medföra att 

användning av negativt laddade ord uteblir. Detta skulle i sin tur kunna underlätta i arbetet att 

hjälpa föräldern till insikt och förståelse för att det finns ett problem. Såväl som att bidra till 

att utveckla en egen vilja hos föräldern där denne aktivt agerar för förändring. Detta är två 

centrala aspekter för egenvård i enlighet med Orems teori. 

 

En medvetenhet hos sjuksköterskan för hur föräldrar känner skulle även kunna underlätta för 

att hjälpa föräldrar att hantera andra uppkomna känslor. I litteraturstudiens resultat framkom 

att oro grundade sig i olika aspekter kring att vara förälder till barn med övervikt. Oron kunde 

bland annat riktas mot barnets fysiska eller psykiska hälsa. Detta visar även Dixey, Rudolf 

och Murtagh (2006) samt Haugstvedt et al. (2011). Vidare visar litteraturstudiens resultat att 

föräldrar erfor känslor av oro inför samtal med sina barn om vikt. Detta beskrev 

likaledes Haugstvedt et al. (2011). Föräldrar var oroliga över att stigmatisera barnens 

viktstatus och orsaka utvecklandet av ätstörning eller andra skadliga beteenden (Haugstvedt et 

al., 2011). I litteraturstudiens resultat framkom att föräldrar erfor svårigheter som brist på 

kunskap och kontroll gällande hantering av sina barns övervikt. Mot bakgrund av ovanstående 

aspekter spekulerar författarna till litteraturstudien om att föräldrars oro för samtal om vikt 

egentligen är sekundär till andra orosaspekter. Samtalets följder samt okunskap om 

vikthantering skulle kunna utgöra de primära orosmålen. Dessa leder till att föräldrar oroar sig 

över samtalet med sina barn och därmed väljer att avstå från att ta upp ämnet. Enligt Hanssen-

Bauer och Knutsen (2017) angav en del föräldrar att det var positivt att motta information, 

stöd och tips från andra människor. Detta skulle kunna ges av sjuksköterskor som ett steg i 
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stöttningen av en individs egenvård med utformning enligt Orems egenvårdsteori. Det skulle 

även bidra till att stärka föräldern i samtalsmomentet med sitt barn. 

 

7!Slutsats 

Syftet var att beskriva föräldrars erfarenheter av att vara förälder till barn med övervikt. 

Litteraturstudien visade att det fanns tydliga skillnader i bedömningsmetod av viktstatus 

föräldrar och hälso- och sjukvården emellan. För att kunna erbjuda bra hjälp i enlighet med 

Orems egenvårdsteori har det visat sig vara essentiellt att konsensus uppnås gällande vilken 

bedömning som ska brukas. Litteraturstudien visade vidare att föräldrars orsaker till 

hjälpsökande samt deras erfarenheter av barriärer i viktprocessen var utmärkande. Dessa 

orsaker och erfarenheter innehar en stor roll och utgör grunden till många av dessa föräldrars 

behov. Livssituationen för föräldrar kan vara känslomässig och komplex vilket gör det särskilt 

viktigt för sjuksköterskor att få inblick i deras livsvärld. För att kunna utforma en hållbar 

egenvårdsplan enligt Orems regi krävs det att sjuksköterskor har ett personcentrerat 

förhållningssätt och verkligen lyssnar på de behov föräldrar har utifrån sin livsvärld. 

Resultatet i litteraturstudien speglar föräldrars erfarenheter av de många olika aspekter som 

rör övervikt hos barn och kan därför bidra med värdefull lärdom till sjuksköterskor i mötet 

med dessa föräldrar. 

 

7.1!Kliniska implikationer 

Författarna till denna litteraturstudie anser att resultatet kan bidra till att sjuksköterskor får 

insikt i föräldrars perspektiv och erfarenheter. Sjuksköterskors medvetenhet om de olika 

perspektiv föräldrar har på såväl bedömning, barriärer och orsak till hjälpsök kan 

implementeras i de olika faserna av Orems egenvårdsteori. Genom en medvetenhet om 

föräldrars orsak till hjälpsökande kan sjuksköterskor ge tyngd åt dessa. Detta skulle kunna öka 

sannolikheten för att föräldrar söker hjälp. Likaså kan sjuksköterskor använda kunskapen om 

erfarna svårigheter vid planering och utformningsfasen av egenvården. Sjuksköterskors 

medvetenhet av de differerande bedömningsmetoderna skulle kunna bidra till ett öppet 

bemötande i prehanteringsfasen av egenvården. Ett öppet bemötande är essentiellt för att 

föräldrarna ska känna delaktighet och vilja till delaktighet enligt Dahlberg och Segesten 

(2010). Delaktighet är en förutsättning för interventioner i enlighet med Orems egenvårdsteori 

(Orem, 2001). Egenvård är i sin tur en förutsättning för hållbar viktkontroll (Jallinoja et al., 

2007). 
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7.2!Vidare forskning 

Litteraturstudiens resultat visade att föräldrars erfarenheter av metoder för 

vikstatusbedömning skiljde sig mellan såväl andra föräldrar som från hälso- och sjukvårdens. 

Vidare forskning skulle därför kunna eftersträva att klargöra orsaken till de differerande 

bedömningsmetoderna samt betydelsen av denna differens. Detta skulle exempelvis kunna 

göras genom kvalitativa studier där intervjuernas fokus ligger på just orsak till 

bedömningsmetod. För kartläggning av differensens betydelse skulle kvantitativa studier 

kunna göras där korrelationer mellan viktbedömningsmetod och prevalens samt incidens för 

övervikt hos barn undersöks. Ökad kunskap om dessa aspekter skulle kunna ge en större 

enighet föräldrar och hälso- och sjukvård emellan.  

 

En stor andel forskning visar på att föräldrar är omedvetna om sina barns övervikt emellertid 

utgår denna forskning från forskarnas perspektiv och tolkningar. Förälderns perspektiv är inte 

lika tydligt presenterat. Vidare forskning skulle därför kunna beröra föräldrars erfarenheter av 

att bli varse sin omedvetenhet om sitt barns övervikt. Denna forskning skulle kunna göras 

genom kvalitativa studier där fokus för intervjuerna skulle ligga på föräldrars erfarenheter 

efter att de blivit medvetna om sina barns viktproblematik samt hur de ser på och känner inför 

att de förbisett problemet tidigare.   
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intervjuer. Ändamålsenligt urval 

där 19 föräldrar medverkade. 
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strategier. 
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viktigaste föräldrar kunde göra för att hjälpa 
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semistrukturerade individuella 

djupintervjuer. Ändamålsenligt 

urval med 65 föräldrar som deltog. 

Analys utfördes genom manifest 

innehållsanalys. 

Resultatet visade att gemensamma nämnare 

för föräldrars rekommendationer var 

förändring av tillgänglighet, innehåll och 

leverering av vården. 
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Grad 1 
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N.L., Gokiert, R., 
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Ball, G.D.C. 

2016 
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Managing Pediatric 

Obesity in Canada. 

att förbättra 
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management 

program?: a 

qualitative study with 
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and obese children. 

Utforska vilka faktorer 

som påverkar föräldrars 

val angående att vara med 
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program för hantering av 

barns övervikt som 

använder sig av TPB 

(Theory of Planner 

Behaviour). 

Kvalitativ metod med 

semistrukturerade 

telefonintervjuer. Ändamålsenligt 

urval där 21st föräldrar deltog. En 

tematisk analys resulterade i 3 

teman med underliggande 

subteman. 

Faktorer som påverkade valet att delta eller 

inte i programmet var föräldrars motivation 

till att vara med i programmet, påverkan från 

det stödnätverk föräldrarna hade runt sig 

samt uppfattningen de hade av den egna 

kontrollen över barnens viktproblem. 

40/46p 

! 87%. 

Grad 1 

5 Gillison, F., Beck, 

F., & Lewitt, J. 

2013 

Storbritannien  

 

Public Health 

Nutrition 

Exploring the basis 

for parents´ negative 

reactions to being 

informed that their 

child is overweight. 

Undersöka faktorer som 

ligger bakom en negativ 

reaktion hos föräldrar som 

mottar svar om att deras 

barn är överviktiga eller 

mycket överviktiga från 

ett nationellt program som 

mäter barns värden under 

året 2012. 

Mixed method design med 

frågeformulär innehållande både 

öppna och slutna frågor. 

Kvalitativt för att förstå 

föräldrarnas reaktioner. 

Kvantitativt för att undersöka 

prevalensen av olika uppfattningar 

samt att jämföra föräldrarnas svar 

beroende på om deras barn var 

överviktiga eller mycket 

överviktiga. Ändamålsenligt urval 

43 av 45 föräldrar avvisade bedömningen de 

fått om att deras barn var överviktiga. De var 

även negativt inställda till att motta sådan 

information. Orsaker till den negativa 

reaktionen kopplades till att föräldrarna 

antingen saknade tro på bedömningen eller 

ansåg att den var oberättigad. 
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med 45 föräldrar som deltog. 

Konventionell och summativ 

innehållsanalys användes för 

analys av de öppna frågorna. 

6 Schwartz M. 

2015 

USA 

Journal of School 

health. 

Parental Perceptions 

of Body Mass Index 

Notification: A 

Qualitative Study. 

Att utforska uppfattningen 

föräldrar har, vars barn 

erhållit BMI-remiss som 

konstaterar att barnet är 

överviktigt. 

 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerade intervjuer 

bedrevs med 21 föräldrar (n=21) 

som plockats ut från nio skolor 

genom ändamålsenligt urval. De 

färdiga intervjuerna genomgick 

sedan en tematisk analys. 

 

I resultatet redogjordes det för föräldrars 

känslor över att få ett brev med BMI 

information. Deras upplevelser och tankar 

om orsaker till övervikt, förmågor, barriärer, 

att vara förebild, primärvårdens respons, 

skolans roll och slutligen hälsoscreenings 

processen. 

38/46p 

! 82%. 

Grad 1 

 

7 Syrad H, Falconer 

C, Cooke L, Saxena 

S, Kessel AS, Viner 

R, Kinra S, Wardle 

J. 

2015 

Storbritannien 

Journal of human 

nutrition and dietetics 

Health and happiness 

is more important 

than weight': a 

qualitative 

investigation of the 

views of parents 

receiving written 

feedback on their 

child's weight as part 

of the National Child 

Measurement 

Programme. 

Att utforska vilken 

responsen är hos föräldrar 

med överviktiga barn då 

de erhåller skriftlig 

information om barnets 

viktstatus. 

Kvalitativ metod. 

Ändamålsenligt urvalsförfarande 

där 50 personer deltog i öppna 

intervjuer antingen via telefon (n = 

9) eller i respondentens hem (n = 

21). En tematisk analysmetod 

användes. 

Föräldrar som erhöll skriftlig information 

om att deras barn var överviktig bortsåg från 

detta resultat eftersom de ansåg att hälsa och 

lycka var viktigare än vikten i sig. 

Informationen ansågs ha låg trovärdighet 

eftersom hänsyn ej togs till barnets livsstil. 

Definitionen av hälsosam var bred och 

inkluderade ej vikt istället framhölls god 

känslomässig och fysisk hälsa samt 

hälsosam diet. Föräldrar attribuerade vikt 

som ärvda eller förvärvade faktorer som 

exempelvis genetik eller bebishull alternativt 

ansåg de inte att barnets utseende speglade 

övervikt alls. Kulturella influenser innebar 

43/46p! 

93%. 

Grad 1 
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 för vissa föräldrar att övervikt inte kopplades 

till något negativt. 

8 Perez AJ, Avis JL, 

Holt NL, Gokiert R, 

Chanoine JP, 

Legault L, 

Morrison KM, 

Sharma AM, Ball 

GD. 

2016 

Kanada 

Child care, health and 

development 

Why do families enrol 

in paediatric weight 

management? A 

parental perspective 

of reasons and 

facilitators. 

Att utforska vilka de 

anledningar och 

främjande faktorer är som 

leder till att föräldrar 

skriver in sina barn i 

multidisciplinära kliniker 

för viktintervention. 

Kvalitativ metod med deskriptiv 

design användes. Ett 

ändamålsenligt urval resulterade i 

att 65 respondenter deltog i öppna 

intervjuer vilka analyserades med 

induktiv/manifest innehållsanalys. 

Skälen till inskrivning relaterades till oro för 

barnet, rekommenderad vård samt 

förväntade fördelar/vinster. Vanligast 

förekommande orsaker var oro för vikt, 

förväntad viktnedgång, livsstilsförbättring, 

oro för hälsa samt behov av extern support. 

Främjande faktorer var bland annat 

remitterande person, behandlingsmotivation 

och barrärkontroll. Mest vanligt 

förekommande främjandefaktor var frånvaro 

av stora barriärer, föräldrakontroll för 

beslutet att skrivas in, att remitterande läkare 

starkt påtalar behovet av specialistvård samt 

föräldrars förmåga att komma över de 

utmaningar som uppstår i samband med 

inskrivning. 

41/46p 

! 89%. 

Grad 1 

 

9 Schalkwijk AA, 

Bot SD, de Vries L, 

Westerman MJ, 

Nijpels G, Elders 

PJ. 

2015 

Nederländerna 

The International 

Journal of behavioral 

nutrition and physical 

activity 

Perspectives of obese 

children and their 

parents on lifestyle 

Få ökad insikt i föräldrar 

och barns uppfattningar 

om förväntningar och 

erfarenheter av 

livsstilsförändring, 

influenser från social 

kontext och sociala 

Kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer 

användes. Urvalsförfarandet var 

konsekutivt och resulterade i ett 

urval på 42 personer som 

utgjordes av såväl barn (n = 18) 

som föräldrar (n = 24). 

Förväntningar hos respondenterna var att de 

skulle nå viktnedgång genom att vara fysiskt 

aktiva samt äta hälsosamt. Föräldrar 

kämpade med att ta sig an de nya reglerna 

och hålla sig till dem. De hade det även 

kämpigt på grund av frånvaro av stöd från 

övriga familjemedlemmar. Barnen hade det 

kämpigt på grund av inkonsekvent 

40/46p 

! 86%. 

Grad 1 
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behavior change: a 

qualitative study. 

faktorers betydelse vid 

intervention. 

Datamaterialet analyserades 

genom tematisk analys. 

 

föräldraskap och bristande stöd från 

föräldrarna. Mobbning i skolan hämmade 

barnen från att göra nödvändiga 

förändringar. Emellertid hade stöd från 

kamrater motsatt effekt och verkade 

stimulerande i processen. Föräldrar 

identifierade att det fanns ett behov av att 

läkaren skulle kunna diskutera övervikt utan 

att vara kränkande samt att denne måste visa 

ett intresse för viktnedgångsprocessen. 

10 Holt NL, Neely 

KC, Newton AS, 

Knight CJ, 

Rasquinha A, 

Ambler KA, 

Spence JC, Ball 

GD. 

2015 

Kanada 

 

Journal of nutrition 

education and 

behavior 

Families' Perceptions 

of and Experiences 

Related to a Pediatric 

Weight Management 

Intervention: A 

Qualitative Study. 

Att undersöka föräldrar 

och barns uppfattning av 

och erfarenheter relaterat 

till en parents as agents of 

change (PAC) 

intervention där hantering 

av övervikt hos barn sker. 

Konsekutivt urval 

Kvalitativ metod med 

Longitudinell design användes. 

Intervjuer utfördes vid tre tillfällen 

där föräldrar och barn från 10 

familjer deltog vilka hade 

rekryterats genom konsekutivt 

urval. En tematisk analysmetod 

användes. 

Före interventionen angav familjer 

målsättningar vilka inkluderade ökad fysisk 

aktivitet, planering och intag av hälsosamma 

måltider, minskad tv/data tid samt 

viktnedgång. Under pågående intervention 

beskrev familjer olika tillvägagångssätt för 

beteendeförändring beroende på vem som 

stod för ansvaret (förälder, barn eller 

gemensamt ansvar). Efter interventionen 

framkom att gruppaktivitet, målsättning och 

portionsstorleksförändring var positiva 

aspekter. Förbättringsförslag för programmet 

var ökat involverande av barnen samt 

minskad tid för interventionen. 

38/46p 

! 82%. 

Grad 1 
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