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SAMMANFATTNING 

Övervikt och fetma är idag en växande folkhälsoutmaning, inte minst för barn. Detta utgör en del 

av barnhälsovårdens arbete och distriktssköterskan har en viktig roll i det preventiva arbetet. 

Syftet med denna studie var att undersöka orsaker bakom övervikt och fetma hos barn, effekter 

av åtgärder samt uppfattningar rörande genomförande av åtgärderna inom barnhälsovården. 

Metoden som använts är en litteraturstudie där aktuell forskning inhämtats från databasen 

PubMed. Efter granskning och analys inkluderades 16 artiklar och resultatet visar att flera orsaker 

kan kopplas till risk för övervikt och fetma hos barn såsom duration av amning, sätt att mata, 

tolkning av barnets signaler, etniskt ursprung, kön och ålder. Vidare visar resultatet att fadern har 

en betydelsefull roll när det gäller att minska risken för övervikt och fetma. Intervention med 

hembesök visades vara framgångsrikt och det framkom attityder hos föräldrar där det framfördes 

både positiva och negativa förhållningssätt till hembesök. Resultatet visar även att det finns 

skillnader mellan grupper i samhället med avseende på förutsättningar för att förebygga övervikt 

och fetma hos barn. Denna skillnad var mest framträdande hos föräldrar med socioekonomisk 

utsatthet där ofta kunskap om, strategier och förståelse för prevention av övervikt och fetma 

saknades. Vårdpersonal uppfattade holistiskt perspektiv som underlättande i det preventiva 

arbetet och ansåg relationen till hela familjen som viktig. Att distriktssköterskan har kunskap om 

olika bakomliggande orsaker till övervikt och fetma är av största vikt, inte minst amningens 

betydelse som skyddsfaktor. Mer forskning behövs om olika interventioner samt om fäders roll 

gällande övervikt och fetma hos barn.  

 

Nyckelord: barnfetma, barnhälsovård, föräldrar, tidig prevention och övervikt. 
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ABSTRACT  

Overweight and obesity is a growing public health challenge today, not least for children. This is 

part of the work of Child Health Services and the Community Health Nurse has an important role 

in the preventive work. The purpose of this study was to investigate causes of obesity in children, 

effects of interventions and perceptions regarding implementation of interventions in Child 

Health Services. The method used is a literature study in which up-to-date research was obtained 

from the PubMed database. After review and analysis, 16 articles were included and the results 

show that several causes can be linked to the risk of overweight and obesity in children such as 

duration of breastfeeding, feeding styles, interpretation of the child's signals, ethnic origin, gender 

and age. Furthermore, the results show that the father has a significant role in reducing the risk of 

overweight and obesity. Intervention with home visits was shown to be successful and attitudes 

emerged from parents where both positive and negative approaches to home visits were 

presented. The results also show that there are differences between groups in society regarding 

the conditions for preventing obesity in children. This difference was most prominent in parents 

with socioeconomic vulnerability, where knowledge, strategies and understanding of prevention 

of obesity were often lacking. Caregivers perceived holistic perspectives as facilitating 

preventative work and considered the relationship with the whole family to be important. The fact 

that the Community Health Nurse has knowledge of the various causes of obesity is of paramount 

importance, not least the importance of breastfeeding as a protective factor. More research is 

needed on various interventions and on the role of fathers regarding overweight and obesity in 

children. 

 

Keywords: Pediatric Obesity, Child Health Services, parents, early prevention and overweight.  
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BAKGRUND 

Övervikt och fetma är i dagens samhälle ett tillstånd som minskar förväntad livslängd och har en 

negativ inverkan på livskvaliteten. Dessa utgör folkhälsomässigt bland de största svårigheterna i 

Europa och bidrar till att öka ojämlikheterna i hälsa då det i synnerhet är människor med låg 

socioekonomisk ställning som drabbas. För barn ökar förekomsten av övervikt och fetma i allt 

högre grad (WHO, 2013). Denna ökning beror till stor del på ändrade kost- och rörelsevanor och 

föräldrarnas livsstil påverkar även barnens hälsoutveckling. Debut av övervikt kan härledas till 

tidiga barnaår och redan vid 2,5 års ålder kan snabb viktökning leda till fetma vid 4–6 års ålder 

(Hallström & Lindberg, 2015). Definitionen av övervikt och fetma utgår oftast ifrån 

kroppsmasseindex (Body Mass Index, BMI). BMI beräknas som vikten i kilo dividerat med 

längden i meter i kvadrat. Beräkningen av BMI räknas ut på samma sätt för både barn och vuxna, 

men gränsvärden skiljer sig beroende på ålder. Internationellt definieras övervikt hos barn som 

BMI 25 och benämns då iso-BMI. Gränsen för fetma hos barn är iso-BMI 30. Viktigt att ha i 

åtanke är att barn från födseln upp till två år kan ha ett mycket varierande BMI-värde vilket 

försvårar diagnostiseringen av övervikt och fetma i ett tidigt skede (Magnusson, Blennow, 

Hagelin & Sundelin, 2016). Åtgärder som visat positiv effekt för att förhindra utveckling av 

övervikt och fetma hos barn kan vara riktade insatser för att förändra kostvanor, öka fysisk 

aktivitet samt förändra stillasittande beteende (Campbell & Hesketh, 2007). 

 

Barnhälsovården (BHV) har ett mycket viktigt uppdrag när det gäller att främja god 

hälsoutveckling och identifiera riskbeteenden som kan leda till övervikt och fetma hos barn i 

åldern 0–5 år. BHV har i Sverige kontakt med nästan samtliga barnfamiljer och har möjlighet att 

påverka folkhälsan på individ, - grupp- och samhällsnivå (Magnusson et al., 2016). För individen 

innebär övervikt och fetma mycket lidande, stora hälsorisker och ökat vårdbehov och ur ett 

samhällsperspektiv är det ekonomiskt påfrestande (Lobstein, Baur & Uauy, 2004).  
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I gruppen med grav fetma (BMI > 40) är mortaliteten mer än tio gånger så stor 

(Livsmedelsverket, 2019b). Förekomsten av övervikt och fetma är som tidigare nämnts vanligare 

i svaga grupper socioekonomiskt sett och det är även betydligt vanligare med ohälsosamma 

matvanor i grupper med låg utbildning/inkomst. På detta område föreligger stora skillnader 

mellan de förutsättningar som barn har (Derwig, 2016). Övervikt och fetma som barn kan 

medföra allvarliga konsekvenser för hälsan senare i livet som till exempel hjärt- och 

kärlsjukdomar, ledbesvär och försämrad tandhälsa (Hallström & Lindberg, 2015).  

 

För att främja barns hälsa och utveckling samarbetar distriktssköterskor, läkare, BHV-

psykologer, dietister och logopeder. Dessa professioner stärker och kompletterar varandras 

kompetenser samt erfarenheter. Distriktssköterskan på BHV är den som ansvarar och samordnar 

det kontinuerliga BHV-arbetet. Distriktssköterskans arbete grundar sig i delaktighet och 

samarbete med andra professioner och med barnens familj då barnets bästa är det centrala i BHV-

arbetet och utgår alltid från ett barnperspektiv. Det är viktigt att distriktssköterskan på BHV har 

kunskap om hur olika skydds- och riskfaktorer inverkar på barnets utveckling och hälsa 

(Almqvist-Tangen, Hedman, Nygren & Olsson Kristiansson, 2019). Ytterligare en uppgift BHV 

har är att stödja föräldrar med kunskap om att tolka sitt barns signaler och kommunikationssätt. 

Särskilt under de första månaderna i barnets liv är detta viktigt. Det kan då exempelvis handla om 

att tolka gråt, vilket kan bero på hunger, uppvaknande, svårighet att komma till ro, magbesvär 

eller intensivt temperament (Lindfors, 2017). 
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Rådande rekommendationer om hälsosam livsstil för barn 

De första sex månaderna är rekommendationen för barn helamning och de följande sex 

månaderna eller längre rekommenderas fortsatt amning tillsammans med fast föda (Berglund, 

2015). För barn över två år gäller i princip samma rekommendationer som för vuxna. Detta 

innebär regelbundna måltider för att undvika småätande samt näringsrik mat som gärna är 

nyckelhålsmärkt eftersom denna innehåller mindre mängd mättat fett, salt och socker och mer 

fibrer. Barn under fyra år ska gärna äta frukt och grönt vid varje måltid, barn mellan fyra och tio 

år rekommenderas äta 400 gram frukt och grönt/dag. Fisk rekommenderas tre gånger/vecka och 

om barnets mage klarar det är det fördelaktigt att äta produkter med hög halt av fullkorn/fibrer. 

Tomma kalorier i till exempel läsk och saft ska undvikas att förtäras till vardags och behovet av 

D-vitamin och kalcium kan nås genom att inta en halv liter mager mjölkprodukt/dag 

(Livsmedelsverket, 2019a). Som fysisk aktivitet rekommenderas 30 minuter/dag för barn under 

ett år och 180 minuter/dag för barn 2–4 år. Barn under två år rekommenderas inte någon 

skärmtid, för barn mellan 2–4 år gäller max en timmes skärmtid/dag (WHO, 2019). Gällande kost 

kan föräldrar tycka att det är svårt att veta vilken mat som är bra för barn, vilket skulle kunna 

vara en orsak till bristande följsamhet till rekommendationer på detta område (Livsmedelsverket, 

2019b). 

 

Compliance, adherence och concordance- koncept om patientens följsamhet 

Följsamhet till behandlingar/rekommendationer samt brist på detta har vid upprepade tillfällen 

studerats inom hälso- och sjukvården (Bissonnette, 2008). Det har gjorts flera försök att förstå 

och beskriva patientens följsamhet till rekommendationer varav compliance (överensstämmelse) 

är ett koncept som länge använts. Det har dock riktats kritik mot detta koncept eftersom det anses 

finnas drag av paternalism vilket ger bilden av patienten som antingen lydig/inte lydig mot 

vårdgivaren och inte bilden av ett samarbete mellan parterna. Av denna anledning har konceptet 

adherence (anslutning) formulerats eftersom detta anses ge en bild av att patienten accepterar de 

rekommendationer som vårdgivaren givit och inte endast lyder passivt. Även detta koncept har 

dock kritiserats vilket ledde till att konceptet concordance (samstämmighet) framtogs eftersom 

strävan var att beskriva en allians mellan vårdgivare och patient (Bissonnette, 2008).  
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Motiverande samtal 

Motiverande samtal (MI) är en personcentrerad och samarbetsinriktad samtalsstil där målet är att 

stärka en individs egna motivation samt åtagande till förändring. MI handlar om att frambringa 

vad som redan finns, inte att lägga till något som saknas. Beroende på hur samtalsdynamiken är 

kan samtalet till förändring antingen bli positivt eller negativt. För individer är det lättare att låta 

sig övertalas av vad de hör sig själva säga än när den person som håller i MI-samtalet bestämmer 

och argumenterar för förändring, då skapar det snarare en negativ effekt hos individen. MI har 

visat sig vara användbart i många olika sammanhang med positiv effekt, dock saknas det 

tillräckligt med forskning gällande effekten av MI, vilket bör has i åtanke (Miller & Rollnick, 

2013). Även inom BHV är MI användbart då målet är att stärka det friska och minska olika 

riskfaktorers påverkan. Genom att ställa öppna frågor kan BHV-sjuksköterskan stärka föräldern 

och låta denne själv komma på olika förslag denne är beredd att förändra. Genom att använda MI 

inom BHV eftersträvas att föräldern ska känna att sjuksköterskan visar respekt, lyssnar, frågar 

samt har ett bra förhållningssätt (Magnusson et al., 2016). 

 

Hälsolitteracitet 

Begreppet hälsolitteracitet beskriver en människas förmåga att få tillgång till, förstå, värdera och 

tillämpa hälsoinformation (Wångdahl, Lau, Nordström, Samulowitz & Karlsson, 2017). Även 

motivation och kunskap kopplas till hälsolitteracitet och sammantaget handlar det om att beskriva 

en persons möjligheter gällande beslutstagning i ämnen som angår hälso- och sjukvård. 

Hälsolitteracitet är alltså något som varierar mellan individer och också kan ändras över tid och i 

olika sammanhang, exempelvis vid flytt från ett land till ett annat. Det är därför betydelsefullt att 

hälsolitteracitet diskuteras i organisationer inom hälso-och sjukvården för att säkerställa att 

informationen som levereras är tydlig och lätt att ta till sig. Detta handlar även om 

personcentrerad vård eftersom en låg hälsolitteracitet kan medföra att personen inte följer 

behandlingen som det var tänkt. Åtgärder som kan minska risken för missförstånd eller att 

behandling inte efterföljs i hälso- och sjukvården är ”förstå mig rätt” där patienten ombeds 

sammanfatta informationen som givits för att se om vårdgivaren uttryckt sig väl, personcentrerad 

patientutbildning som syftar till att öka kunskapen om sjukdomar och slutligen 

kommunikationsstöd med bilder (Wångdahl et al., 2017).  
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Tidigare forskning 

I en studie framkom det att när sjuksköterskor gjorde hembesök och utifrån ett individanpassat 

arbetssätt utbildade familjen kunde detta ha en positiv effekt på kaloriintaget. Att insatserna 

gjordes redan under tidiga barnaår förstods vara viktigt för att lära barnen en hälsosam livsstil 

(Campbell & Hesketh, 2007). I ytterligare en studie belystes vikten av tidiga insatser när det 

gäller övervikt och fetma eftersom när tillståndet väl har etablerats är det svårt att tillgodose att 

behandlingen får effekt (Lobstein et al., 2004). Därför är det av stor vikt att tidigt åtgärda och 

kontinuerligt arbeta förebyggande gällande övervikt och fetma hos barn inom BHV. Dock kan 

den stora variationen i BMI-värde under de två första levnadsåren ge osäkerhet för 

distriktssköterskan i arbetssättet gällande övervikt och fetma (Magnusson et al., 2016). 

Forskningen inom detta ämne är begränsad för barn mellan 0–5 år och fler studier behövs av 

interventioner mot övervikt och fetma i denna grupp (Waters et al., 2011).  
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Teoretisk förankring 

Som teoretisk förankring i detta arbete valdes Olanders modell om hälsovägledning inom BHV 

(Olander, 2003). Denna handlar om det dubbla uppdrag som distriktssköterskan har inom BHV 

nämligen både fokus på individen och familjen men även på befolkningen i stort som ett 

folkhälsoperspektiv. Dessa båda uppdrag ger en tvåsidighet i arbetet inom vilket det kan urskiljas 

fyra olika dimensioner: befolkningsindividualisering, befolkningsbesiktning, enskild stöttning 

och slentriancheckning. Med befolkningsindividualisering menas att distriktssköterskans 

arbetssätt innefattar båda uppdragen där fokus finns på både individ och befolkning utan att det 

ena arbetssättet utesluter det andra. Det är detta arbetssätt som utgör idealet för 

distriktssköterskan men är svårt i praktiken då fokus inte kan läggas på båda perspektiven på 

samma gång. Detta ger att distriktssköterskan väljer att växla mellan att lägga fokus på det ena 

eller det andra i olika situationer. Befolkningsbesiktning är det arbetssätt där distriktssköterskans 

största fokus läggs på befolkningen och minsta fokus på individen. Detta innebär att besöken 

utformas efter rutinmässiga kontroller och den enskilda individens situation är inte primär. 

Enskild stöttning har till skillnad från befolkningsbesiktning en utgångspunkt från individen och 

försöker i största mån att anpassa besöket efter dennes behov. Slutligen menas med 

slentriancheckning ett arbetssätt där distriktssköterskan inte har en tydlig koppling till varken 

individen eller befolkningen. Hälsoundersökningar görs men kopplas varken till individen eller 

befolkningen i stort och rådgivande samtal ges varken standardiserat eller individuellt utformat 

(Olander, 2003). 

 

Problemformulering 

Studier har påvisat att det är viktigt med tidiga insatser mot övervikt och fetma hos barn 0–5 år 

(Campbell & Hesketh, 2007; Lobstein et al., 2004). Tidigare litteraturstudier har dock visat att 

det saknas forskning inom området med avseende på interventioner mot övervikt och fetma 

(Waters et al., 2011). Det vore därför intressant att kartlägga aktuell forskning om orsaker bakom 

övervikt samt effekten av interventioner och även uppfattningar rörande genomförande av 

åtgärder inom BHV hos både föräldrar och vårdpersonal. 
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Syfte 

Att undersöka orsaker bakom övervikt och fetma hos barn, effekter av åtgärder mot detta samt 

uppfattningar rörande genomförande av åtgärderna inom BHV. 

 

Frågeställningar 

1. Vilka orsaker finns bakom övervikt och fetma hos barn? 

2. Vilka effekter av åtgärder gällande övervikt och fetma hos barn återfinns inom BHV? 

3. Vilka uppfattningar finns hos föräldrar rörande genomförande av åtgärder som har 

initierats av BHV mot övervikt och fetma hos barn?  

4. Vilka uppfattningar finns hos vårdpersonal rörande genomförande av åtgärder som har 

initierats av BHV mot övervikt och fetma hos barn? 
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METOD 

Design 

Denna studie är en litteraturstudie med deskriptiv design (Forsberg & Wengström, 2016). Detta 

eftersom avsikten var att samla in vetenskaplig evidens för förståelsen för och effekten av 

åtgärder och förebyggande arbete för övervikt och fetma inom BHV och sedan sammanställa 

insamlad data systematiskt (Forsberg & Wengström, 2016). En deskriptiv design valdes då syftet 

var att beskriva befintlig forskning inom detta område (Polit & Beck, 2018). 

 

Sökstrategi 

Vetenskapliga artiklar söktes i databasen Medline via Pubmed vid Uppsala universitetet. I 

framtagandet av vetenskapliga artiklar till denna litteraturstudie användes relevanta sökord enligt 

MeSH-termer såsom ”pediatric obesity”, “overweight”, “child health services”, ”nurses” och 

”guideline”. Det sökord som användes utöver MeSH-termerna var ”early prevention”. Valda 

inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska, vara 

publicerade de senaste fem åren och innefatta barn upp till fem år. Full tillgång till artiklarna 

skulle finnas genom Uppsala universitet och artiklarna skulle vara aktuella för BHV. De 

exklusionskriterier som valdes i studien var artiklar som ej motsvarade syftet för studien och som 

innefattade överviktsproblematik orsakat av sjukdom eller läkemedel. Studier som ej granskats av 

etisk kommitté eller universitet exkluderades. Inga systematiska översiktsartiklar inkluderades i 

studien. Både kvalitativa och kvantitativa studier inkluderades i denna litteraturstudie. Urvalet 

gjordes därefter stegvis enligt metod beskriven av Forsberg och Wengström (2016). Som ett 

första steg valdes efter sökning artiklar med aktuella titlar ut. Därefter gjordes ytterligare en 

sållning med läsning av sammanfattningen av artiklarna och efter detta med genomläsning av 

artiklarna i sin helhet. Denna genomläsning gjordes enskilt av författarna och resulterade i att det 

efter gemensam diskussion valdes ut 17 artiklar. Sökord, antal träffar och valda källor av 

litteratursökningen redovisas i tabell I. 
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            Tabell I. Resultat av litteratursökning i databas. 

 

Forskningsetiska överväganden 

De artiklar som använts i denna litteraturstudie har samtliga utom en blivit godkända av en etisk 

kommitté eller motsvarande vid universitet. Den artikel som inkluderades utan godkännande hade 

dock övervägt detta och bedömt att etiskt godkännande ej var aktuellt. Någon etisk prövning 

ansågs inte vara nödvändig i denna litteraturstudie eftersom ingen person riskerade att komma till 

skada då den bygger på redan genomförda studier. Noggrannhet har iakttagits gällande tolkning 

och granskningsprocess för att en så rättvis bedömning som möjligt skulle göras av artiklarnas 

innehåll. Det strävades efter att resultaten skulle vara objektiva och inte vara nedlåtande eller 

utpekande för någon specifik grupp i samhället (Henricson, 2017). 

Datum för 
sökning 

Databas Söktermer Antal 
träffar 

Dubbletter Valda 
källor 

Valda 
efter 
abstract 

Valda efter 
genomläsning 

2019-09-16 Medline 
(Pubmed) 

Pediatric obesity 
(MeSH) AND 
nurses (MeSH) 
AND child health 
services (MeSH)  

26 0 12 8 3 

2019-09-16 Medline 
(Pubmed) 

Pediatric obesity 
(MeSH) AND 
overweight 
(MeSH) AND 
child health 
services (MeSH) 
AND early 
prevention 

105 4 57 23 14 

2019-09-16 Medline 
(Pubmed) 

Pediatric obesity 
(MeSH) AND 
overweight 
(MeSH) AND 
child health 
services (MeSH) 
AND nurses 
(MeSH) AND 
early prevention 

5 4 1 0 0 

2019-09-16 Medline 
(Pubmed) 

Pediatric obesity 
(MeSH) AND 
overweight 
(MeSH) AND 
child health 
services (MeSH) 
AND guideline 
(MeSH) AND 
early prevention 

3 2 1 0 0 
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Bearbetning och analys 

Artiklarna som använts i denna litteraturstudie svarade på föreliggande studies syfte och 

frågeställningar. Artiklarnas (n= 17) kvalité bedömdes enligt Forsberg och Wengströms (2016) 

mallar för kvalitativa och kvantitativa artiklar, se bilaga I-III. Kvalitetsgranskningen av artiklarna 

utfördes genom granskning av artiklarnas innehåll och de olika kvalitetsnivåerna kategoriserades 

till hög, medelhög och låg. Artiklarna klassificerades till att vara av hög kvalité när de positiva 

svaren utifrån granskningsmallen uppgick till 70–100%, medelgod kvalité vid 60–69% samt låg 

kvalité under 60%. Klassificering av artiklarna i de olika procentkategorierna gjordes med hjälp 

av poängsystem där varje fråga med ja-svar gav ett poäng och varje fråga med nej-svar eller vet 

ej-svar gav noll poäng. Kvalitetsgranskningen av artiklarna resulterade i att en artikel valdes bort 

då den bedömdes vara av låg kvalitet (Smith, Montaño, Dishion, Shaw & Wilson, 2015). 

Samtliga artiklar som inkluderats i denna studie (n=16) bedömdes vara av hög kvalitet. 

 

För att besvara frågeställning ett och två sammanställdes data från kvantitativa artiklar genom att 

information om orsaker bakom övervikt/fetma redogjordes för samt att valda utfallsmått på 

effekten av åtgärder mot detta presenterades (Forsberg & Wengström, 2016). Resultaten från 

artiklarna sammanställdes för att besvara frågeställning tre och fyra genom att förståelsen för 

arbetet med övervikt och fetma inom BHV granskades enligt kvalitativ innehållsanalys enligt 

modell av Forsberg och Wengström (2016), där texten bearbetades i flera steg med genomläsning 

av resultatdelen i artiklarna som första steg. Därefter genomfördes en systematisk klassificering 

av text som ansågs vara relevant för studien genom kodning. Till sist skapades kategorier och 

teman identifierades, se bilaga IV för exempel på innehållsanalys av kvalitativ artikel. 
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RESULTAT 

Resultatet i denna litteraturstudie baserades på de 16 inkluderade artiklar där samtliga bedömts 

vara av hög kvalitet, se artikelmatris bilaga V för presentation av artiklarna. De inkluderade 

studierna var utförda mellan åren 2015–2018 i fem olika länder: Australien n=2 (Huxtable, 

Millar, Love, Bell & Whelan, 2018; Lunn, Roberts, Spence, Hesketh & Campbell, 2016), 

Nederländerna n=2 (Dera-de Bie, Brink- Melis, Jansen & Gerver, 2016; Pluymen et al., 2018), 

Storbritannien n= 1 (Goldthorpe, Ali & Calam, 2018), Sverige n=3 (Do ring et al., 2016; Enö 

Persson, Bohman, Tynelius, Rasmussen & Ghaderi, 2018; Wallby, Lagerberg, & Magnusson 

2017) och USA n=8 (Boucher, 2016; Cheng, Hawkins, Rifas-Shiman, Gillman, & Taveras 2016; 

Fiechtner, Cheng, Lopez, Sharifi, & Taveras 2017; Gaffney et al., 2018; Knierim et al., 2018; 

Ordway et al., 2018; Wong et al., 2017; Woo Baidal et al., 2015). Av dessa hade elva artiklar 

(n=11) kvantitativ design, tre (n=3) kvalitativ design och slutligen två (n=2) mixad design. I de 

artiklar med mixad design valdes dock att endast den kvalitativa delen användes i denna 

litteraturstudie eftersom denna ansågs vara relevant.  

 

De kvantitativa artiklarna hade som datainsamlingsmetod enkätundersökning (n=3), 

enkätundersökning i kombination med inhämtning av data från journal (n=5) samt endast 

inhämtning av data från journal (n=3). Flertalet av enkäterna baserades på tidigare granskade och 

validerade instrument. Datainsamlingsmetoden i de kvalitativa artiklarna samt kvalitativ del i de 

artiklarna med mixad design var intervju (n=3), fokusgrupp (n=1) och en artikel (n=1) med både 

intervju och fokusgrupp. Artiklarna är sammanfattade i en artikelmatris, se bilaga V. 

 

Resultatet redovisas under fyra rubriker som är framtagna från frågeställningarna i denna studie. 

De kvalitativa studierna presenteras med kategorierna från innehållsanalysen som underrubriker 

under teman. 
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Orsaker bakom övervikt och fetma hos barn 

Amningens betydelse för övervikt och fetma hos barn 

I en studie gjord i Nederländerna sågs en koppling mellan högre risk för övervikt/fetma och att 

introducera fast föda före barnet fyllt fyra månader. Detta gällde både om barnet ammades eller 

fick ersättning vid introduktionen av fast föda. Dock fanns inget samband mellan introduktion av 

fast föda och övervikt/fetma om barnet ammades längre än fyra månader (Pluymen et al., 2018). 

Ytterligare en studie gjord i Sverige visade att amning upp till fyra, sex och nio månaders ålder 

minskade risken för övervikt och fetma när barnet var fyra år gammalt (Wallby et al., 2017). 

 

Betydelsen av olika sätt att mata för övervikt och fetma hos barn 

Hur olika sätt att mata barn kan få effekt på vikten hos dessa undersöktes i en studie i USA, där 

det rapporterades att barn som matades med auktoritativt matningssätt hade lägre risk att utveckla 

övervikt och fetma. Ett eftergivande matningssätt i kombination med begränsande av barnets 

skärmtid till mindre än två timmar/dag var associerat med betydligt minskad risk för övervikt och 

fetma. Det fanns även en koppling mellan uppmuntrande matningssätt och att barnen utövade 

fysisk aktivitet 60 minuter eller mer/dag (Boucher, 2016). Ytterligare en studie i USA visade att 

mödrar tenderar att tolka gråt som tecken på hunger hos barnet. Första åtgärden mot gråt var 

oftast att mata barnet. Vidare resulterade matning med ersättning ofta i att mödrarna gärna ville 

att barnet åt upp hela innehållet i flaskan (kontrollerande matning) och alltså inte avläste barnets 

signaler om mättnad. Ett samband sågs även mellan kontrollerande sätt att mata och symtom på 

postpartumdepression hos modern (Gaffney et al., 2018). 
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Faderns betydelse för övervikt och fetma hos barn 

Få studier är genomförda gällande faderns roll angående övervikt och fetma hos barn. En studie 

gjord på området fann att då fadern var involverad i barnets fysiska aktivitet resulterade detta i en 

betydligt lägre risk för övervikt och fetma hos barnet från 2–4 års ålder. Faderns engagemang i 

omvårdnaden av barnet visades dock inte ha något samband med ökad eller minskad risk för 

övervikt/fetma (Wong et al., 2017). En större undersökning gjord av Cheng, Hawkins, Rifas-

Shiman, Gillman och Taveras (2016) i USA visade att barn med avsaknad om kännedom om 

fadern på födelsebeviset löpte större risk att drabbas av övervikt och fetma. Det framkom även 

andra faktorer som kan leda till övervikt och fetma hos barn såsom att modern i dessa fall oftare 

rökte och inte initierade amning i lika stor utsträckning som när kännedom om fadern på 

födelsebeviset inte saknades (Cheng et al., 2016).  

 

Betydelsen av demografiska faktorer och levnadsvanor hos modern 

Andra faktorer som sågs kunna bidra till övervikt och fetma var barnets kön (flickor hade högre 

risk), lägre utbildning hos modern, moderns BMI samt rökning hos modern (Wallby et al., 2017). 

Att övervikt hos modern under graviditeten medför ökad risk för övervikt hos barnet styrktes 

även i en studie av Boucher (2016). Som motsats till att flickor hade högre risk för övervikt och 

fetma visade dock en annan studie i USA att pojkar hade lägre chans att återvända till hälsosamt 

BMI jämfört med flickor (Fiechtner et al., 2017).  

 

Det framkom även i samma studie i USA att barn tillhörande etnisk minoritet hade betydande 

högre risk för ohälsosamt BMI samt lägre chans att återvända till hälsosamt BMI. Samma studie 

visade också att barn mellan 2-5 år har högre chans att återvända till hälsosamt BMI/bevara 

hälsosamt BMI jämfört med barn över 13 år (Fiechtner et al., 2017). 
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Effekter av åtgärder gällande övervikt och fetma hos barn inom BHV 

Upprepade individuella möten och gruppmöten med MI som prevention mot övervikt och fetma 

hos barn inom BHV i Sverige gav inte någon effekt på BMI vid uppföljning (Enö Persson et al., 

2018). Dock har intervention med MI medfört en viss effekt på förbättrade kostvanor hos både 

mödrar och barn med högre intag av frukt, fisk och grönsaker. En tendens fanns också till att barn 

och mödrar efter denna intervention konsumerade mindre sockerhaltiga drycker och tomma 

kalorier (Do ring et al., 2016). 

 

En studie undersökte om ett hembesöksprogram innehållande preventiva åtgärder mot övervikt 

och fetma kunde leda till hälsosamt BMI hos barn i ett utsatt område i USA. Det framkom att 

barn vid två års ålder i experimentgruppen hade signifikant lägre förekomst av övervikt/fetma 

jämfört med kontrollgruppen (Ordway et al., 2018).  

 

Föräldrars uppfattning rörande genomförande av åtgärder mot övervikt och fetma hos 
barn inom BHV 

Attityder hos föräldrar 

En undersökning gjord i USA bland mödrar med socioekonomisk utsatthet granskade deras 

uppfattning av riskfaktorer för övervikt och fetma hos barn samt potentiella interventioner mot 

detta. Mödrarna upplevdes göra avsteg från hälsosam livsstil under graviditeten på grund av olika 

graviditetssymtom. Det framfördes även en bristande tillit till de råd som gavs inom BHV samt 

till BHV-personalen. Detta kunde bland annat innefatta att modern inte trodde på bedömningen 

som gjorts av att barnet var överviktigt, och att råd om ingen skärmtid för barn under två år inte 

följdes eftersom modern ansåg att skärmtid var bra för barnets utveckling. Mödrarna upplevde 

vidare rädsla för att bröstmjölken inte var tillräcklig i varken mängd eller ur näringsmässig 

synpunkt, vilket kunde leda till att ersättning gavs (Woo Baidal et al., 2015).  
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En studie som genomförts med gruppintervention hos mödrar presenterade svårigheter i form av 

att mödrarna förstod det som en försvårande faktor när barnen var mer aktiva och rörliga 

eftersom mödrarna då inte kunde koncentrera sig helt. De kunde även uppleva svårigheter med 

deltagande i grupprogram riktade mot övervikt/fetma efter att de återvänt till arbetet efter 

föräldraledighet och när barnets dagliga rutiner förändrades i takt med barnets utveckling. Det 

fanns även en svårighet att ta till sig budskapet i programmet om mödrarna uppfattat det som 

förmedlades som normativt och ensidigt (Lunn et al., 2016). 

 

Huxtable och medarbetare (2018) studerade hur föräldrar uppfattar råd och rekommendationer 

om hälsosam livsstil som givits av BHV. Föräldrarna i undersökningen var av åsikten att barnen 

inte behövde uppmuntras till fysisk aktivitet eftersom de ansåg att barnen redan var aktiva. 

Vidare ansåg inte föräldrarna att de var i behov av råd angående hur barn som är svåra med 

maten ska hanteras eftersom de förstod detta beteende som en övergående fas i barnets 

utveckling. Föräldrars egna attityder och beteenden gällande vad som är nyttigt att äta och dricka 

för barn respektive vuxna kunde även vara en hindrande faktor (Huxtable et al., 2018). Studien av 

Goldthorpe och medarbetare (2018) beskrev föräldrars upplevelse av att ge barn hälsosam kost. 

En positiv attityd hos föräldern och uppfattningen av sig själv som förebild för barnet sågs som 

understödjande. En attityd som framkom var att föräldrar inte alltid var mottagliga för råd som 

givits av vårdpersonal. Ytterligare hindrande faktorer som beskrevs var att föräldrar då barnet 

önskade en viss kost kunde anpassa sig efter önskemålet exempelvis för att få lite tid för sig själv 

eller för att de upplevde sig behöva anpassa sig. Föräldrarna betraktade faser som övergående och 

kunde därför ge efter för barnets preferenser. Även reklam i media och normer i samhället 

upplevdes hindra följsamhet till riktlinjer för hälsosam kost. Det framkom att föräldrar ibland 

matade barn för att tysta dem i sammanhang där normen krävde det (Goldthorpe et al., 2018).  
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Interventioner med hembesök uppfattades i en undersökning ha både fördelar och nackdelar. Som 

fördelaktigt sågs att föräldrar upplevde att barnet var mer delaktigt i sin egen hemmiljö men en 

utmaning var att föräldrar upplevde svårigheter att delta i besöket och samtidigt underhålla 

barnet. Dock uppfattades hembesök som svåra att planera in i det dagliga schemat och det 

förekom även en känsla av obehag hos föräldrarna att bjuda in vårdpersonal till sitt hem (Knierim 

et al., 2018).  

 

Kunskap hos föräldrar 

Det framkom i studien av Woo Baidal och medarbetare (2015) att okunskap hos socioekonomiskt 

utsatta mödrar var en betydande hindrande faktor för åtgärder mot övervikt och fetma. Det 

förelåg okunskap kring hälsosam kost för barn, positiva effekter av fysisk aktivitet, negativa 

effekter av viktökning, introduktion av smaker för spädbarn samt uppfattningen om orsak bakom 

övervikt/fetma. Vissa mödrar menade att enda orsaken bakom övervikt var medicinsk sjukdom. 

Vidare fanns okunskap kring negativa effekter av sockerintag, skärmtid, otillräcklig sömn, 

viktökning under graviditet samt i tidig barndom och slutligen tidig introduktion av fast föda. 

Däremot var mödrarna medvetna om att risk för övervikt förelåg vid ätande utan hunger och att 

det för en hälsosam graviditet krävdes sund kost och fysisk aktivitet (Woo Baidal et al., 2015).   

 

Resultatet av studien av Huxtable och medarbetare (2018) visade att föräldrar ofta upplevde att 

råden som gavs var användbara och ställde sig positiva till dem. Dock fanns det kännedom om 

riktlinjer men föräldrarna saknade strategier för att genomföra dessa gällande skärmtid, vilket 

upplevdes som hinder (Huxtable et al., 2018). Att avsaknad av strategier upplevdes som en 

hindrande faktor för genomförande av råd bekräftades även i undersökningen av Goldthorpe och 

medarbetare (2018). Som underlättande faktor för åtgärder var när föräldrarna upplevde 

förståelse för råd om hälsosam kost för barn och det uppfattades som hinder när detta saknades 

(Goldthorpe, Ali & Calam, 2018). Föräldrar upplevde även individanpassning av råd och åtgärder 

samt råd som kunde tillämpas praktiskt som hjälpande (Huxtable et al., 2018; Lunn et al., 2016). 
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Relationens betydelse 

I undersökningen av Woo Baidal och medarbetare (2015) visades att mödrarna uppfattade att 

släktingars involvering av barnets födointag kunde leda till ohälsosam kost för barnet. Mödrarna 

upplevde även att interventioner mot övervikt och fetma riktade till hela familjen var användbara, 

vilket var en underlättande inställning (Woo Baidal et al., 2015). I en annan undersökning visades 

att föräldrar i gruppsammanhang upplevde den sociala samvaron med andra föräldrar i liknande 

situationer som underlättande faktor. Denna sociala miljö upplevdes underlätta deltagande och 

uppmuntra till delgivande av åsikter och frågor (Lunn et al., 2016). I hemmiljö kunde föräldrar 

uppfatta en tydligare känsla av ansvar för sin livsstil inför vårdpersonalen, vilket sågs som 

underlättande för förändring av livsstil (Knierim et al., 2018). 

 

Vårdpersonals uppfattning rörande genomförande av åtgärder mot övervikt och fetma hos 
barn inom BHV 

Attityd hos vårdpersonal 

Attityder hade betydelse för hur vårdpersonal uppfattade genomförande av åtgärder mot övervikt 

och fetma hos barn. I en studie som undersökte uppfattningar av en intervention med hembesök 

framkom det att en attityd som upplevdes vara hinder för genomförande var att hembesöken 

uppfattades som tidskrävande och svåra att planera in. Vårdpersonal beskrev även en svårighet att 

rikta sig till både förälder och barn och positionen som gäst i patientens hem upplevdes som 

svårhanterlig (Knierim et al., 2018). En kvalitativ undersökning gjord i Australien syftade till att 

beskriva hur föräldrar och vårdpersonal uppfattade råd och rekommendationer som givits av 

BHV rörande övervikt och fetma. Det framkom attityder som visade att sjuksköterskor inom 

BHV ibland hade fördomar som kunde hindra det förebyggande arbetet. En sådan var 

uppfattningen att barn mellan 2–5 år inte behövde uppmuntras till fysisk aktivitet eftersom de av 

naturen var aktiva. Ytterligare en uppfattning var att föräldrar överlag var mottagliga för hälsoråd 

då de oftast vill sitt barns bästa. Annat som kunde hindra det förebyggande arbetet var 

upplevelsen av obehag gällande att samtala om övervikt om modern till barnet själv var 

överviktig (Huxtable et al., 2018). 
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En studie som omfattade 216 läkare samt sjuksköterskor på BHV i Nederländerna beskrev deras 

uppfattning om vikten av prevention av övervikt hos barn i olika åldrar. Det framkom att det i 

vårdpersonalens inställning verkade gå en gräns vid ett års ålder, då endast omkring hälften (n ≈ 

115) ansåg prevention av övervikt före ett års ålder vara viktigt jämfört med omkring 90% av 

deltagarna (n ≈ 197) efter ett års ålder. Likaså ansåg endast något fler än hälften (n ≈ 123) att 

fysisk aktivitet var av betydelse före barnet fyllt ett år. Det förelåg även en skillnad mellan hur 

läkare och sjuksköterskor skattade sin kunskap gällande rådande rekommendationer för att 

förebygga övervikt. Nästan alla läkare ansåg att de hade god medvetenhet om de rådande 

rekommendationerna (98,8%) jämfört med nästan tre fjärdedelar av sjuksköterskorna (Dera-de 

Bie et al., 2016).  

 

Holistiskt perspektiv 

I en studie undersöktes vårdpersonalens uppfattning av en intervention som givits genom 

hembesök. Det framkom i denna studie att vårdpersonalen upplevde att de med hjälp av 

hembesök kom närmare familjen och kunde på så sätt lättare genomföra livsstilsförändringar. 

Dessa förändringar engagerade hela familjen och släktingar som bodde tillsammans, vilket 

upplevdes vara en fördel (Knierim et al., 2018). Ett helhetsperspektiv av familjen kunde även 

bidra till att vårdpersonalen fick möjlighet att ge mer individanpassade råd och upplevdes lägga 

en god grund för att samtala om svåra ämnen såsom övervikt (Huxtable et al., 2018).   

 

Vårdpersonal uppfattade i en studie med hembesöksintervention att det genom hembesök fanns 

större möjligheter för individanpassning för familjen. Att interventionen gavs i hemmet 

uppfattades som mer intimt, vilket sågs som viktigt när livsstilsförändringar skulle genomföras av 

familjen. Dock framkom en utmaning med hembesök i form av att vårdpersonal upplevde sig 

utsatta när de gick ensamma på besök till familjer de inte kände (Knierim et al., 2018).  
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DISKUSSION 

Resultatet i denna litteraturstudie visar på flera olika orsaker som kan kopplas till risk för 

övervikt och fetma hos barn såsom duration av amning, sätt att mata, tolkning av barnets signaler, 

etniskt ursprung, kön och ålder. Faktorer hos modern som kunde påverka var utbildningsnivå, 

rökning och övervikt. Vidare visar resultatet att fadern har en betydelsefull roll när det gäller att 

minska risken för övervikt och fetma men att fler studier fortsatt behövs inom området för att 

förstå detta mer fullständigt. Detta behov av ytterligare studier gäller även för MI som metod vid 

interventioner mot övervikt och fetma för att kunna bedöma om det ger effekt på BMI hos barn. 

Intervention med hembesök visades vara framgångsrikt gällande att förebygga övervikt och fetma 

hos barn och upplevdes ofta positivt av både föräldrar och vårdpersonal. Dock fanns svårigheter i 

form av tidsbrist och avsaknad av resurser.  

 

Attityder hos föräldrar som belystes handlade bland annat om uppfattningar av hembesök där 

fördelarna verkade överväga nackdelarna (Knierim et al., 2018). Resultatet pekar även mot att det 

föreligger skillnader mellan olika grupper i samhället med avseende på förutsättningar för att 

förebygga övervikt och fetma hos barn. Denna skillnad var mest framträdande hos föräldrar med 

socioekonomisk utsatthet där ofta kunskap om, strategier och förståelse för prevention av 

övervikt och fetma hos barn saknades. I denna grupp fanns även misstro till BHV-

rekommendationer. Föräldrar önskade även återkommande individanpassade och praktiska råd. 

Det visades att olika relationer kan inverka på det preventiva arbetet mot övervikt och fetma, 

exempelvis relationen till andra föräldrar, släktingar och vårdpersonal. Resultatet visar även att 

det fanns en skillnad i attityd mellan hur vårdpersonal ansåg sig förstå ett preventivt arbete mot 

övervikt/fetma, och förståelsen för överviktsprevention före ett års ålder. Vårdpersonalen 

uppfattade att ett holistiskt perspektiv var underlättade i arbetet med övervikt och fetma och såg 

även relationen till hela familjen som viktig i detta arbete.  
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Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att erhålla aktuell kunskap om orsaker bakom 

övervikt och fetma hos barn, effekter av åtgärder mot detta samt förståelsen hos föräldrar och 

vårdpersonal rörande genomförande av åtgärderna. I denna litteraturstudie framkom amningens 

betydelse för övervikt och fetma hos barn. Rekommendation för amning är idag helamning de 

första sex månaderna och de följande sex månaderna eller längre rekommenderas fortsatt amning 

tillsammans med fast föda (Berglund, 2015). Följsamhet till denna rekommendation kan minska 

risken för övervikt och fetma hos barn, liksom att vänta med att introducera fast föda till efter 

fyra månaders ålder (Pluymen et al., 2018). Amning kan alltså minska risken för övervikt och 

fetma och i en studie sågs att skyddet även fanns när barnet var fyra år (Wallby et al., 2017). 

BHV bör ha kännedom om detta och fortsatt stöd bör ges till amning enligt rådande riktlinjer som 

en del i det förebyggande arbetet mot övervikt och fetma.   

 

Ändrade kost- och rörelsevanor samt livsstil hos föräldrar påverkar barnens utveckling av hälsa 

och kan förhindra utveckling av övervikt och fetma (Campbell & Hesketh, 2007; Hallström & 

Lindberg, 2015). För att förebygga övervikt och fetma visade Fiechtner och medarbetare (2017) 

att åtgärder bör vidtas tidigt eftersom barn mellan 2–5 år har högre chans att återvända till 

hälsosamt BMI/ bevara hälsosamt BMI jämfört med barn över 13 år (Fiechtner et al.,2017). Detta 

pekar mot att distriktssköterskan behöver betrakta tidiga åtgärder mot övervikt och fetma hos 

barn som en nödvändighet.  
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I studien av Wallby och medarbetare (2017) beskrivs att lägre utbildning hos modern ökar risken 

för övervikt och fetma hos barn. Även barn tillhörande etnisk minoritet hade en betydligt högre 

riskfaktor (Fiechtner et al., 2017), vilket indikerar på att denna grupp behöver mer stöttning i 

detta avseende. Detta är i linje med tidigare forskning som menar att det finns en ojämlikhet 

mellan grupper gällande förekomst av övervikt och fetma där socioekonomiskt utsatta oftare 

utvecklar detta (Derwig, 2016; WHO, 2013). Det är även av betydelse för distriktssköterskan att 

känna till att okunskapen om rekommendationer kan vara större i socioekonomiskt utsatta 

grupper. I denna grupp verkade även hälsolitteraciteten vara lägre med svårigheter att ta till sig 

råd om exempelvis skärmtid och nedsatt förståelse för bröstmjölkens sammansättning, vilket ofta 

ledde till att ersättning gavs (Woo Baidal et al., 2015).  

 

Att distriktssköterskan arbetar med hälsolitteracitet i åtanke betyder att hänsyn tas till individens 

förutsättningar för att få tillgång till, förstå, värdera och tillämpa information som rör hälso- och 

sjukvård. Med fördel kan föräldern ombedjas återberätta vad som sagts vid ett vårdbesök för att 

se om vårdgivaren behöver förklara på ett annat sätt (Wångdahl et al., 2017). Råd och 

rekommendationer bör alltså förklaras så att individen får möjligheter att ta goda beslut om sin 

hälsa. Detta fokus på individen utgör även en del av den tvåsidighet som finns i 

distriktssköterskans arbetssätt enligt Olander (2003). 

 

Att arbeta med MI kan stärka individens motivation till förändring (Miller & Rollnick, 2013). I 

denna litteraturstudie sågs ingen effekt på barns BMI efter interventioner med MI (Do ring et al., 

2016; Enö Persson et al., 2018). I båda dessa studier ingick totalt nio möten fördelat på 39 

månader i studien i interventionen, möjligen kunde MI givit effekt om det varit kortare tid mellan 

sessionerna men mer forskning behövs på detta område. Genom intervention med hembesök 

nåddes resultat i form av högre förekomst av normal vikt hos barn i experimentgruppen (Ordway 

et al., 2018), vilket talar för hembesök som ett framgångsrikt arbetssätt för BHV som åtgärd mot 

övervikt och fetma hos barn.  
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I denna litteraturstudie framkom även att föräldrar kan ha olika attityder till råd och 

rekommendationer som givits på BHV. Det kan handla om både uppskattning (Huxtable et al., 

2018) men även misstro till de råd som ges (Woo Baidal et al., 2015). Detta är viktigt för 

distriktssköterskan att känna till för att kunna bemöta familjen på bästa sätt. Det framkom en stor 

önskan att få individanpassade och praktiska råd (Huxtable et al., 2018; Lunn et al., 2016), vilket 

även det är en viktig kunskap för distriktssköterskan. Rekommendationer för skärmtid är idag att 

barn under två år inte rekommenderas någon skärmtid och för barn mellan 2–4 år gäller max en 

timmes skärmtid/dag. Som fysisk aktivitet rekommenderas 30 minuter/dag för barn under ett år 

och 180 minuter/dag för barn 2–4 år (WHO, 2019). I en studie framkom det dock att både 

föräldrar och vårdpersonal ansåg att barn mellan 2–5 år inte behövde uppmuntras till fysisk 

aktivitet eftersom de ansåg barnen vara naturligt aktiva (Huxtable et al., 2018).  

 

Andra orsaker till bristande följsamhet till rekommendationer och råd från BHV kan vara att 

föräldern anpassar sig efter barnets önskemål eller att föräldern upplever sig hindrad relaterat till 

påverkan av reklam och normer i samhället (Goldthorpe et al., 2018). Distriktssköterskan kan 

bidra till att öka följsamheten genom att sträva efter ett samarbete med föräldrarna och inte endast 

ge råd som de förväntas lyda (Bissonnette, 2008). 

 

På BHV har distriktssköterskan ett mångsidigt arbetsuppdrag där det förväntas att kunna hantera 

folkhälsa både på individ-och samhällsnivå. Enligt Olander (2003) kan denna dimension förstås 

som befolkningsindividualisering där båda perspektiven innefattas (Olander, 2003). Ytterligare 

en del som ingår i distriktsköterskans arbete är att stödja kommunikationen mellan barn och 

förälder och att hjälpa föräldern att tolka barnets signaler (Lindfors, 2017). I denna litteraturstudie 

framkom det möjlig kunskapsbrist hos föräldrar gällande att tolka orsaker bakom gråt, då de mest 

tolkade det som orsakat av hunger (Gaffney et al., 2018), vilket indikerar att detta är ett område 

distriktsköterskan kan bistå med stöd.  
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Distriktssköterskan har en viktig roll i den svenska barnhälsovården i mötet med barnfamiljer. 

Det är viktigt att distriktssköterskan besitter kunskap om skydds-och riskfaktorer samt arbetar på 

ett sådant sätt där familjen involveras till delaktighet och samarbete (Almqvist-Tangen et al., 

2019). Denna delaktighet för familjen indikerar att distriktssköterskan bör arbeta med ett 

holistiskt perspektiv och se hela familjen. Detta arbetssätt innebär att även fadern tas med i 

beräkningen och uppmuntras till delaktighet eftersom han visades ha en viktig roll i att förebygga 

barns övervikt och fetma (Cheng et al., 2016; Wong et al., 2017). Ett holistiskt arbetssätt visades 

även kunna underlätta livsstilsförändringar och i hemmiljö upplevdes relationen mellan 

vårdpersonal och familjen vara mer nära, vilket sågs som en fördel med hembesök. Dock fanns 

några faktorer som utgjorde hinder för hembesök såsom upplevelse av tidsbrist hos både 

vårdpersonal och föräldrar och i vårdpersonalens upplevelse fanns även en känsla av bristande 

säkerhet gällande att gå ensam på hembesök (Knierim et al., 2018). Då merparten av 

upplevelserna av hembesök var positiva och de visats ha god effekt mot övervikt och fetma hos 

barn (Ordway et al., 2018), bör därför mer resurser avsättas för detta inom BHV i framtiden.  

 

I ytterligare en annan studie visades att vårdpersonalen ej i så stor utsträckning ansåg att fysisk 

aktivitet för barn under ett år var nödvändigt (Dera-de Bie et al., 2016). Detta visar att det finns 

attityder som kan leda till bristande följsamhet även hos vårdpersonal vilket distriktssköterskan 

inom BHV behöver vara medveten om och aktivt arbeta med hos sig själv.  

 

Resultaten från föreliggande studie visar att det finns effektiva åtgärder mot övervikt och fetma 

hos barn. Enligt tidigare studier är övervikt och fetma ekonomiskt belastande för samhället 

(Lobstein et al., 2004). Detta visar på den möjliga vinsten för samhället om resurserna gällande 

preventiva åtgärder mot övervikt och fetma hos barn ökades. Detta skulle kunna göras genom 

ökad personaltäthet inom BHV och ännu mer individanpassade åtgärder. 
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Etiska dilemman som kan uppstå i det preventiva arbetet mot övervikt och fetma hos barn kan 

handla om när barnets bästa ställs mot moderns autonomi. Resultatet i denna studie visar på 

amningens betydelse för att förebygga övervikt och fetma hos barn, men samtidigt ammas inte 

alla barn enligt rekommendationer på grund av olika orsaker. Barnkonventionen menar att barn 

har rätt att erhålla bästa möjliga hälsa (Barnkonventionen, 1989) och samtidigt har modern enligt 

Patientlagen (SFS 2014:821) rätt till integritet och självbestämmande. Det är viktigt för 

distriktssköterskan inom BHV att vara medveten om denna möjliga etiska konflikt och 

rekommendera amning och presentera fördelarna med det och samtidigt ha respekt för moderns 

beslut i ämnet.   

 

Metoddiskussion 

Syftet i denna studie var att erhålla ökad kunskap om orsaker bakom övervikt och fetma, effekter 

av interventioner och upplevelser hos föräldrar och vårdpersonal rörande genomförande av 

interventioner. Det tycktes passande att använda litteraturstudie som metod eftersom målet var att 

beskriva befintlig forskning inom området (Forsberg & Wengström, 2016). Lämpliga sökord 

valdes utifrån föreliggande studies syfte och sökningar gjordes i databasen PubMed, samtliga 

sökord utom ett var MeSH-termer. Författarna upplevde att sökningarna i PubMed gav 

tillfredsställande resultat, av denna anledning genomfördes ingen sökning i annan databas. Dock 

kan detta ha medfört att artiklar som skulle passat för föreliggande studies syfte ej inkluderades. 
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För att artiklarna skulle beröra den senaste forskningen inkluderades inte studier äldre än fem år 

vilket ses som en styrka. Andra inklusionskriterier var att artiklarna skulle finnas på svenska eller 

engelska, vara tillgängliga via Uppsala universitet samt innefatta barn mellan 0–5 år då dessa är 

aktuella för BHV. Eftersom endast tillgängliga artiklar valdes kan detta ha medfört att några 

förbisetts, dock upplevdes de inkluderade artiklarna heltäckande för studiens syfte. 

Exklusionskriterier var överviktsproblematik orsakat av sjukdom eller läkemedel, detta eftersom 

det bedömdes irrelevant för studiens syfte. Även studier som ej godkänts av etisk kommitté eller 

motsvarande vid universitet eller inte övervägt detta exkluderades. Efter gemensam 

genomläsning av artiklarnas sammanfattning valdes 31 artiklar ut med kvalitativ, kvantitativ och 

mixad metod. Efter separat genomläsning av författarna valdes slutligen 16 relevanta artiklar ut 

enligt studiens inklusionskriterier och syfte. Att författarna läste igenom artiklarna enskilt 

betraktas som en styrka med studien. Dessa artiklar kvalitetsgranskades sedan enligt mallar från 

Forsberg och Wengström (2016), se bilaga I-III. Samtliga inkluderade artiklar bedömdes vara av 

hög kvalitet, vilket är en styrka. Dock saknades lämplig mall för de kvantitativa artiklar som ej 

var randomiserade kontrollerade studier. Detta uppfattas inte ha påverkat bedömningen av 

kvaliteten eftersom granskningen gjordes noggrant, utan ledde endast till att vissa punkter ej gick 

att besvara. Många av de mätinstrument som använts i de kvantitativa studierna var tidigare 

testade vilket ökar reliabiliteten även i denna studie (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

Någon etisk prövning var ej nödvändig i denna litteraturstudie, dock gjordes etiska 

överväganden. Dessa var att kontrollera att samtliga inkluderade artiklar var godkända av etisk 

kommitté/universitet eller övervägt detta och att resultaten har presenterats i sin helhet och utan 

värderingar (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

I föreliggande litteraturstudie valdes artiklar med kvalitativ ansats (n=3), kvantitativ ansats 

(n=11) och kvalitativ del i studier med mixad metod (n=2), detta för att belysa kunskapen om 

barn och övervikt/fetma ur olika synvinklar (Forsberg & Wengström, 2016). Detta kan alltså 

förstås som en styrka med studien men också som en svaghet eftersom resultatet blir omfattande 

och pekar åt olika håll.  
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I denna studie var tre av de inkluderade artiklarna genomförda i Sverige (Do ring et al., 2016; 

Enö Persson et al., 2018; Wallby et al., 2017) och resterande 13 i andra delar av världen 

(Australien (Huxtable et al., 2018; Lunn et al., 2016), Nederländerna (Dera-de Bie et al., 2016; 

Pluymen et al., 2018), Storbritannien (Goldthorpe et al., 2018) och USA (Boucher, 2016; Cheng 

et al., 2016; Fiechtner et al., 2017; Gaffney et al., 2018; Knierim et al., 2018; Ordway et al., 

2018; Wong et al., 2017; Woo Baidal et al., 2015)). Detta kan begränsa generaliserbarheten 

eftersom urvalet möjligen inte är representativt för den svenska barnhälsovården. För att öka den 

externa validiteten har författarna försökt undvika systematiska fel i urvalsförfarandet (Forsberg 

& Wengström, 2016). Ytterligare något som kan stärka generaliserbarheten är att Sverige idag är 

mer mångkulturellt än tidigare vilket visas genom att en tredjedel av samtliga barn mellan 0-5 år 

har minst en förälder med ett annat modersmål än svenska (Nayeb, 2019). Av dessa anledningar 

anses föreliggande litteraturstudie vara relevant för den svenska barnhälsovården.  

 

Denna litteraturstudie anses trots beskrivna begränsningar vara av stor vikt för vårdpersonal inom 

BHV, eftersom den belyser problematik bakom övervikt och fetma hos barn samt förståelsen för 

arbetet inom detta område. I de inkluderade artiklarna har flera orsaker bakom övervikt och fetma 

hos barn framkommit men dessa är inte heltäckande för området utan flera orsaker finns. Flera 

kliniska implikationer är möjliga att inhämta från studien. Behovet av vidare forskning träder 

fram på flera områden, framför allt att inkludera fler studier i Sverige för att öka 

generaliserbarheten för den svenska barnhälsovården. Mer forskning om fäders roll och MI 

rörande interventioner mot övervikt och fetma hos barn behövs.  
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Slutsats 

Det föreligger ojämlikhet mellan grupper rörande övervikt och fetma där socioekonomiskt utsatta 

har sämre förutsättningar för kunskap angående åtgärder. Det framkom i denna litteraturstudie 

olika synsätt och förhållningssätt hos både föräldrar och vårdpersonal som underlättade 

respektive hindrade genomförande av åtgärder. Intervention med hembesök visade goda resultat 

på barns BMI och upplevdes ofta positivt av föräldrar och vårdpersonal, vilket visar att BHV bör 

utveckla detta arbetssätt ytterligare. I distriktssköterskans roll ingår det holistiska perspektivet 

som en viktig grund i arbetet med barnet och dennes familj mot övervikt och fetma. Att 

distriktssköterskan har kunskap om olika bakomliggande orsaker till övervikt och fetma är av 

största vikt, inte minst amningens betydelse som skyddsfaktor. Ett behov av mer forskning 

föreligger om fäders roll gällande barns övervikt och fetma samt interventioner med MI.  
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BILAGA I EXEMPELREDOVISNING AV INNEHÅLLSANALYSEN  

Citat Kod Kategori Tema 
…techniques for 
successfully feeding 
healthy foods to their 
children were not 
available in the context 
of challenging behavior 
(Goldthorpe et al., 
2018). 

Föräldrars upplevelse 
av avsaknad av 
strategier  

Kunskap Föräldrars uppfattning 
rörande genomförande 
av åtgärder mot övervikt 
och fetma inom BHV 

A parent reflected that 
having the navigator 
“come out to the home 
and like see what we 
were eating…it gave 
me someone to be 
accountable to” 
(Knierim et al., 2018). 

Föräldrars upplevelse 
av sitt ansvar vid 
hembesök 

Relation Föräldrars uppfattning 
rörande genomförande 
av åtgärder mot övervikt 
och fetma inom BHV 

Some participants were 
not keen to adopt 
messages or guidelines 
taught in the program if 
they perceived those 
guidelines as 
prescriptive, dogmatic 
or rigid (Lunn et al., 
2016). 

Mödrars upplevelse av 
svårigheter att ta till sig 
budskap/riktlinjer 

Attityd  Föräldrars uppfattning 
rörande genomförande 
av åtgärder mot övervikt 
och fetma inom BHV 

MCH nurses … felt 
they did not need to 
encourage parents to be 
more active with their 
children as children 
aged 2–5 are ‘naturally 
active’.   (Huxtable et 
al., 2018).  

Fördom hos BHV-
sköterskor 

Attityd Vårdpersonals 
uppfattning rörande 
genomförande av 
åtgärder mot övervikt 
och fetma inom BHV 

For example, a 
navigator remembered 
one family where “the 
grandmother lived in 
the household as 
well…She would 
participate in our 
discussions and they 
cleaned out their 
pantry.” (Knierim et 
al., 2018). 

Hembesök som ger 
holistiskt perspektiv  

Holistiskt 
perspektiv  

Vårdpersonals 
uppfattning rörande 
genomförande av 
åtgärder mot övervikt 
och fetma inom BHV 
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BILAGA II ARTIKELMATRIS 1 

Författare, land och 
publikationsår 

Titel Syfte  Metod 
 

Resultat 

Design, urval och ev. 
intervention 

Datainsamlingsmetod och 
dataanalys 

Enö Persson, et al., 
Sverige, 2018.  

Prevention of 
Childhood 
Obesity in Child 
Health Services: 
Follow-Up of the 
PRIMROSE Trial. 

Att undersöka 
långtidseffekter av 
föräldrastöd genom 
MI för att förebygga 
övervikt/fetma hos 
barn. 
 

Randomiserad kontrollerad 
studie 
 
Förstagångsföräldrar i 
Sverige inkluderades, totalt 
n=1369. Experimentgrupp 
= 436 kontrollgrupp =655. 
 
Nio möten varav sex möten 
var individuella, ett 
gruppmöte och två var 
telefonkontakt gavs till 
experimentgruppen. Möten 
hölls i MI-anda och 
baserades på social 
kognitiv teori samt 
kognitiv beteendeterapi. 

Data (vikt, längd) samlades 
in i samband med besök  
på BHV. Enkäter fylldes i 
om kost och rörelsevanor.  
 
Regressionsanalys. 

Experimentgruppen hade i 
genomsnitt ett BMI-värde 
på 15,8 vid uppföljning, 
kontrollgruppen hade ett 
BMI-värde på 15,9. 
Skillnaden mellan 
grupperna var inte 
statistiskt signifikant 
(p=0,29). 
MI gav inte några effekter 
på lång sikt som preventiv 
åtgärd mot övervikt/fetma 
inom BHV i denna studie.   

Gaffney, et al., USA, 
2018.  
 

Institute of 
Medicine Early 
Infant Feeding 
Recommendations 
for Childhood 
Obesity 
Prevention: 
Implementation 
by Immigrant 
Mothers From 
Central America. 

Att studera hur 
implementering av 
riktlinjer gällande kost 
till spädbarn som 
prevention för 
övervikt/fetma 
fungerat hos mödrar 
som invandrat till 
USA från 
Centralamerika samt 
undersöka eventuella 
samband mellan detta 
och osäkerhet kring 
kost och postpartum-
depression.  

Kvantitativ tvärsnittsstudie 
med deskriptiv design. 
 
Mödrar med barn som 
invandrat till Virginia, 
USA, från Centralamerika 
rekryterades, totalt n= 318. 
 

Flertalet enkäter som mätte 
osäkerhet kring mat, olika 
sätt att mata spädbarn, 
postpartumdepression och 
demografiska data.  
 
Deskriptiv statistik, 
logistiska regressions-
modeller. 

De flesta mödrar gav både 
ersättning och ammade 
(62%), bara 9% 
helammade vid 2 
månaders ålder. Vanliga 
uppfattningar var att gråt 
oftast berodde på hunger 
(51,9%) och att matning 
var bästa trösten (65,1%). 
Responsiv matning var 
vanligast (>50%), dock 
ökade risken för icke-
responsiv matning med 
11–13% vid 
postpartumdepression.  
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Författare, land och 
publikationsår 

Titel Syfte  Metod 
 

Resultat 

Design, urval och ev. 
intervention 

Datainsamlingsmetod och 
dataanalys 

Ordway, et al., USA, 
2018.  

A Home Visiting 
Parenting Program 
and Child Obesity: 
A Randomized 
Trial. 

Att genom hembesök 
under graviditet samt 
första levnadsåren 
undersöka om risken 
för övervikt/fetma 
kunde minskas när 
barnet var två år 
gammalt.  

Randomiserad kontrollerad 
studie. 
 
Förstföderskor från två 
kliniker i ett utsatt område i 
USA inkluderades, totalt 
n= 158. Experimentgrupp 
n=92, kontrollgrupp n =66. 
 
Hembesök varje vecka 
under graviditet samt 
varannan vecka under de 
två första levnadsåren. 

Enkäter om mödrarnas 
psykiska hälsa, föräldrastress 
samt symtom på 
posttraumatiskt 
stressyndrom. Data om 
längd/vikt på barnet 
inhämtades från journal.  
 
Deskriptiv statistik, logistisk 
regression. 
 

Övervikt och fetma hos 
barn som är två år gamla 
kan förebyggas med hjälp 
av hembesök under 
graviditet samt de två 
första levnadsåren. 
Chansen att vara 
normalviktig ökade efter 
denna intervention, 78,3% 
jämfört med kontrollgrupp 
63,6% (p= 0,03).  

Pluymen, et al., 
Nederländerna, 2018.  

Early introduction 
of complementary 
foods and 
childhood 
overweight in 
breastfed and 
formula-fed 
infants in the 
Netherlands: The 
PIAMA birth 
cohort study. 

Att undersöka om 
introduktion av fast 
föda före 4 mån ålder 
kan öka risken för 
övervikt/fetma under 
barndomen samt om 
det föreligger en 
skillnad mellan 
spädbarn som ammats 
eller fått ersättning.  
 

Kvantitativ kohortstudie. 
 
Data inhämtad från tidigare 
studie (PIAMA), totalt 
inkluderades data från 
n=2611 barn. 
 
 

Enkäter om amning, 
introduktion av fast föda, 
längd/vikt samt duration av 
amning ifylldes av föräldrar 
vid olika tidpunkter.  
 
Statistisk analys med GEE 
och presenterades med 
konfidensintervall (95%) 
samt oddskvot. Analysen 
genomfördes med SAS 
version 9.2. 

Fullgångna barn som 
introducerats för fast föda 
före 4 mån ålder har högre 
risk för övervikt/fetma 
fram till vuxen ålder 
(justerad oddskvot (OR) 
1,32, konfidensintervall 
(CI): 95% 1,19, 1,47).  
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Författare, land och 
publikationsår 

Titel Syfte  Metod 
 

Resultat 

Design, urval och ev. 
intervention 

Datainsamlingsmetod och 
dataanalys 

Fiechtner, et al., USA, 
2017.  

Multilevel 
Correlates of 
Healthy BMI 
Maintenance and 
Return to a 
Healthy BMI 
among Children in 
Massachusetts. 

Att undersöka vad 
som kan förutsäga 
hälsosamt BMI och 
återvändande till 
hälsosamt BMI hos 
barn. 
 

Kvantitativ prospektiv 
kohortstudie. 
 
Barn mellan 2–18 år som 
besökt någon av de 14 
klinikerna i denna studie i 
Massachusetts, USA, total 
inkluderade n = 33 272. 
  
 
 

Demografiska data inhämtad 
från journal såsom etnicitet, 
längd/vikt, adress etc.  
 
Deskriptiv statistik, logistisk 
regression. Analysen 
genomfördes med SAS 
version 9.3. 

Barn 2–5 år har högre 
chans att bevara hälsosamt 
BMI jämfört med 
tonåringar eller äldre 
(justerad OR 1,46; CI 
95%, 1,33–1,60). Detta 
gäller även deras chans att 
återvända till hälsosamt 
BMI (justerad OR 3,01; CI 
95%, 2,57–3,51). Barn 
från Centralamerika eller 
med mörk hudfärg hade 
lägre chans att bevara 
hälsosamt BMI/återvända 
till hälsosamt BMI.  

Wallby, et al., 
Sverige, 2017.  

Relationship 
Between 
Breastfeeding and 
Early Childhood 
Obesity: Results 
of a Prospective 
Longitudinal 
Study from Birth 
to 4 Years. 

Att studera en 
potentiell koppling 
mellan amning hos 
spädbarn och 
övervikt/fetma vid 4-
års ålder.  
 

Kvantitativ prospektiv 
longitudinell studie. 
 
4 åringar födda 2002–2007 
i Uppsala och Örebro 
inkluderades, totalt n= 
30 508 barn. 
  
 
 

Data inhämtades från 
journaler för information om 
längd/vikt, duration av 
amning, kön, rökning samt 
om modern var förstföderska.  
 
Logistisk regression, GEE. 
Statistisk analys 
genomfördes med SPSS 22. 

Amning upp till 9 
månaders ålder visade på 
en koppling med minskad 
risk för övervikt/fetma när 
barnet var 4 år (OR 0,47; 
CI 95%, 0,278–0,786). I 
justerade analyser förblev 
detta mönster statistiskt 
signifikant vid 4, 6 och 9 
månaders ålder. Kön, 
moderns utbildning, BMI, 
rökning hos modern 
påverkade barnets risk för 
övervikt/fetma. 
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Författare, land och 
publikationsår 

Titel Syfte  Metod 
 

Resultat 

Design, urval och ev. 
intervention 

Datainsamlingsmetod och 
dataanalys 

Wong, et al., USA, 
2017.  

The Longitudinal 
Association 
Between Early 
Childhood 
Obesity and 
Fathers’ 
Involvement in 
Caregiving and 
Decision-Making: 
Early Childhood 
Obesity and 
Father 
Involvement. 

Att undersöka om det 
finns något samband 
med övervikt/fetma 
hos barn och hur 
involverad barnets far 
är. Undersöka ett 
eventuellt samband 
mellan 
överviktsrelaterade 
resultat och om det 
påverkas av 
närvarande fäder. 

Kvantitativ longitudinell 
kohortstudie. 
 
Data från en tidigare studie 
(ECLS-B) användes, barn 
mellan 2–4 år inkluderades 
i denna studie, totalt n= 
3900. 
 
 

Längd/vikt på barnen, 
Enkäter med skattningsskala 
om hur involverad barnets far 
var, överviktsrelaterat 
beteende (skärmtid, 
sockerintag etc.).  
 
Deskriptiv statistik, logistisk 
samt linjär regression. 

Risken för övervikt/fetma 
vid 2–4 års ålder sjönk 
med 30% om fäder 
engagerade sig mer i fysisk 
aktivitet med barnen (OR 
0,7, 95% CI: 0,5, 0,97).  
Överviktsrelaterade 
resultat var inte 
förknippade med faderns 
beslutstagande.  

Boucher, USA, 2016.  Feeding Style and 
a Child’s Body 
Mass Index. 

Att avgöra om 
samband finns mellan 
mödrars uppfattning 
av BMI samt 
beteenden som kan 
kopplas till BMI hos 
förskolebarn. 
 

Kvantitativ deskriptiv 
studie. 
 
Mödrar och barn 
rekryterades från ett 
förskoleprogram kallat 
”Head Start” i Michigan, 
USA, totalt n= 126 mödrar 
och barn.  
 
 

Enkäter fylldes i av mödrar, 
data längd/vikt inhämtades 
från ”Head Start” 
programmet. 
 
Multipel regressionsanalys, 
deskriptiv statistik, statistisk 
analys genomfördes med 
SPSS 20. 

Ingen signifikant koppling 
fanns mellan matningssätt 
och mödrars uppfattning 
eller matningssätt och 
vilken mat som serverades. 
Dock sågs koppling mellan 
barnens vikt och 
matningssätt samt att 
högre BMI sågs hos barnet 
om modern var överviktig 
under graviditet (β= 0,93, 
p =0,01).  



 

43 
 

Författare, land och 
publikationsår 

Titel Syfte  Metod 
 

Resultat 

Design, urval och ev. 
intervention 

Datainsamlingsmetod och 
dataanalys 

Cheng et al., USA, 
2016.  

Association of 
missing paternal 
demographics on 
infant birth 
certificates with 
perinatal risk 
factors for 
childhood obesity. 

Att undersöka om det 
föreligger samband 
mellan övervikt/fetma 
i barndomen och att 
inte ha information 
om fadern på 
födelsebeviset. 
 

Kvantitativ kohortstudie. 
 
Data inhämtades från 
födelsebevis som använts i 
tidigare studie (Linked 
Century Study) i 
Massachusetts, USA, totalt 
inkluderades n= 200 258 
barn.  
 
 

Födelsebevis granskades med 
avseende på kännedom om 
fadern, civilstånd hos modern 
samt information om amning, 
rökning, graviditetsdiabetes 
och längd/vikt hos barnet.  
 
Deskriptiv statistik med 
jämförelser mellan grupper, 
logistisk samt linjär 
regression. Analysen 
genomfördes med SAS 
version 9.3. 

En ökad riskfaktor för 
övervikt/fetma (justerad 
OR 1,10; CI 95%, 1,01–
1,20), ej bli ammad 
(justerad OR 0,39; CI 
95%, 0,36–0,42), lägre 
födelsevikt samt rökning 
hos modern, sågs hos barn 
som föds där kännedom 
om fadern saknas på 
födelsebeviset.  

Dera-de Bie, et al., 
Nederländerna, 2016. 

Characteristics of 
child health care 
practitioners in 
overweight 
prevention of 
children. 

Att identifiera om 
särskilda 
beteendemönster och 
personliga egenskaper 
påverkar prevention 
av övervikt. 
 

Deskriptiv, kvantitativ 
studie. 
Läkare och sjuksköterskor 
på fyra kliniker i Neder-
länderna, totalt n=232. 
 

Enkäter, 
självskattningsskalor.  
 
SPSS, Mann-Whitney samt 
Spearmans Rho utfördes. 

Läkare skattar sin kunskap 
om övervikt oftare som 
hög (96,9%) jämfört med 
sjuksköterskor (75,26%). 
Det finns en klyfta mellan 
befintliga rekommen-
dationer och den upplevda 
betydelsen av prevention 
mot övervikt hos både 
läkare (44,49%) och 
sjuksköterskor (46,23%).  
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Författare, land och 
publikationsår 

Titel Syfte  Metod 
 

Resultat 

Design, urval och ev. 
intervention 

Datainsamlingsmetod och 
dataanalys 

Do ring, et al., 
Sverige, 2016.  

Motivational 
Interviewing to 
Prevent Childhood 
Obesity: A Cluster 
RCT. 

Att utvärdera om 
primär preventions-
intervention med MI 
hos barn med 
övervikt/fetma kan 
leda till minskning i 
BMI.  
 

Randomiserad kontrollerad 
studie. 
 
Förstagångsföräldrar med 
barn 5–6 månader som 
besökte BHV rekryterades, 
totalt n= 1039 mödrar n= 
1041 barn. 
Experimentgrupp n= 489 
mödrar, n= 485 barn. 
Kontrollgrupp n= 550 
mödrar, n= 556 barn. 
 
Möten om hälsosam livsstil 
i MI-anda gavs vid 9 
tillfällen utspritt på en 
tidsperiod av 39 månader 
till experimentgruppen.   

Längd/vikt/midjemått hos 
barnet mättes vid varje besök 
på BHV. Mödrar mätte själva 
längd/vikt/midjemått. 
Matvanor och fysisk aktivitet 
mättes med enkäter.   
 
Per-protokoll analys samt 
intention to treat-analys 
(ITT). Linjär 
regressionsanalys med GEE. 

Det fanns inga signifikanta 
skillnader i barnens BMI 
mellan 
interventionsgruppen och 
kontrollgruppen (β=-0,11; 
CI 95%, -0,31- 0,08). 
 

Goldthorpe, et al., 
Storbritannien, 2018.  
 

Providing healthy 
diets for young 
children: The 
experience of 
parents in a UK 
inner city. 

Att undersöka 
föräldrars upplevelse 
av att förse sina barn 
under 5 år med 
hälsosam kost. 

Kvalitativ design. 
 
Barncenter/barngrupp i 
Storbritannien, totalt n=20 
deltagare, varav 18 mödrar, 
en far och en 
farmor/mormor. 
 

Semistrukturerade intervjuer. 
 
Tematisk analys med 
induktiv ansats. 

Deltagare har intentionen 
att ge sina barn hälsosam 
kost, hinder finns för detta 
såsom särskilda behov, 
preferenser av viss mat och 
användning av mat som 
motivation till gott 
beteende. Information och 
utbildning inom detta 
ämne fås från flera olika 
källor och olika tekniker 
används såsom rutiner, 
gränssättning, förberedelse 
av mat och att själv vara 
förebild. 
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Författare, land och 
publikationsår 

Titel Syfte  Metod 
 

Resultat 

Design, urval och ev. 
intervention 

Datainsamlingsmetod och 
dataanalys 

Huxtable, et al. 
Australien, 2018.  
 

Parental 
Translation into 
Practice of 
Healthy Eating 
and Active Play 
Messages and the 
Impact on 
Childhood 
Obesity: A Mixed 
Methods Study. 
 

Att undersöka 
mottagandet av råd 
om hälsosamt ätande 
och aktiv lek hos 
föräldrar samt 
sjuksköterskors 
förståelse för detta. 

Kvalitativ del inkluderades 
i denna studie, studien hade 
mixad metod. 
 
15 föräldrar från Victoria, 
Australien. 
 

Semistrukturerade intervjuer. 
 
Tematisk analys. 

Föräldrar upplever att 
BHV ger goda råd kring 
hälsosam kost och fysisk 
aktivitet och upplevde 
själva att de oftast följde 
dessa. Svårigheter fanns 
med att följa 
rekommendationer kring 
skärmtid och varierat 
ätande pga. barn som har 
svårt att äta hälsosam kost.   

Knierim, et al., USA, 
2018.  
 

Home Visitations 
for Delivering an 
Early Childhood 
Obesity 
Intervention in 
Denver: Parent 
and Patient 
Navigator 
Perspectives. 

Att förstå olika 
perspektiv hos 
föräldrar och 
patientnavigatörer på 
program mot övervikt 
hos barn levererade i 
form av hembesök. 
 

Kvalitativ design. 
 
Föräldrar med barn och 
patientnavigatörer som 
tidigare ingått i en studie 
mot övervikt (COOPT) 
utförd 2015 i Colorado, 
USA rekryterades, totalt 
n=25 föräldrar med barn 
deltog liksom n=3 
kvinnliga 
patientnavigatörer. 
 

Semistrukturerade intervjuer 
utfördes med 
patientnavigatörer och 
föräldrar deltog i 
fokusgrupper.  
 
Kvalitativ innehållsanalys. 

Teman identifierades som 
speglade förståelsen av 
hembesöken. Dessa 
handlade om egenskaper 
av hembesöksprogram som 
underlättade eller 
försvårade deltagandet, 
vad som underlättade 
förändring av beteenden 
relaterat till övervikt. Vissa 
svårigheter framkom 
kunna avhjälpas av fler 
personal.  

Lunn, et al., 
Australien, 2016. 

Mothers’ 
perceptions of 
Melbourne 
InFANT Program: 
Informing future 
practice. 

Att beskriva hur 
deltagarna i program 
mot övervikt hos barn 
(InFANT Program) 
upplevde sitt 
engagemang samt hur 
användbart de ansåg 
att det var.  
 

Kvalitativ del inkluderades 
i denna studie, studien hade 
mixad metod. 
 
Mödrar som deltagit i 
InFANT Program i 
Melbourne/Victoria, 
Australien, rekryterades, 
total n= 26 mödrar. 
 

Strukturerade 
telefonintervjuer.  
 
Tematisk analys. 

Programmet upplevdes 
användbart och relevant av 
de flesta deltagarna (82–
93%). Avhjälpte stress 
kring måltider. 
Gruppdiskussioner 
efterfrågades gällande råd 
och praktiska strategier 
och ansågs vara effektiva 
av mödrarna.  
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Författare, land och 
publikationsår 

Titel Syfte  Metod 
 

Resultat 

Design, urval och ev. 
intervention 

Datainsamlingsmetod och 
dataanalys 

Woo Baidal, et al., 
USA, 2015.  

Reducing 
Hispanic 
Children’s 
Obesity Risk 
Factors in the First 
1000 Days of 
Life: A 
Qualitative 
Analysis. 

Att undersöka 
förståelsen av orsaker 
bakom övervikt tidigt 
i barndomen hos 
mödrar samt 
eventuella 
förebyggande åtgärder 
mot detta. 

Kvalitativ studie. 
 
Deltagare rekryterades från 
hälsocenter 
(mödravårdscentral/BHV) i 
östra delen av 
Massachusetts, USA, totalt 
n=49 mödrar. 

Fokusgrupper. 
 
Kvalitativ innehållsanalys. 

Mödrar var ovetande om 
den roll som vikt betyder 
under barnets fostertid 
samt de två första åren. 
Vidare kopplades inte tidig 
introduktion av 
flingor/puréer, skärmtid, 
otillräcklig sömn som 
riskfaktor mot övervikt. 
Preventiv åtgärd mot 
övervikt önskades få av 
sjukvården samt att de 
skulle omfatta hela 
familjen.  
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