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SAMMANFATTNING 
Syfte: Att ta reda på vilka uppfattningar föräldrar har kring deras barns övervikt och hur 

vårdpersonal ser på omvårdnaden av barn med övervikt. Samt att belysa vilket samband som 

finns mellan en osund livsstil och barn med övervikt. Design: En systematisk litteraturstudie 

med deskriptiv ansats. Inkluderade artiklarna i studien var både kvantitativa och kvalitativa och 

kommer från databaserna Pubmed och Cinahl. Resultat: Stillasittande aktiviteter ökar risken för 

övervikt medan deltagande i någon fysisk aktivitet dagligen minskar risken för övervikt. Det finns 

en signifikant betydelse mellan övervikt och barn som idrottar mindre än tre timmar per vecka. 

Barn som inte äter frukost löper 50 % större risk att bli överviktig än de barn som äter frukost. 

Att hoppa över skollunchen är direkt relaterat till övervikt. När föräldrar söker hjälp av 

sjukvården för sitt överviktiga barn, har de redan prövat att ändra kosten och uppmuntra till 

fysisk aktivitet hemma. När föräldrarna söker hjälp är några av deras uppfattningar att sjukvården 

inte vet vad de ska göra för att hjälpa barnen med övervikt eller att sjukvården är hjälpsamma. 

Sjuksköterskorna kände sig inte tillräckligt kompetenta till att rekommendera 

viktminskningsprogram och att det var svårt att ge sådana råd till föräldrarna Vårdpersonalen 

kände att det var viktigt att prata om kost, men att vissa mammor tyckte att ämnet var känsligt att 

prata om. Det som hjälpte i förebyggande arbete eller i behandling var att jobba i små steg med 

kortsiktiga mål.  

 
Nyckelord: barn, mat, sjuksköterska ,övervikt, föräldraskap, fysisk aktivitet. 

Keywords: children, food, nurse, overweight, parenting, physical activity. 
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BAKGRUND 
Övervikt bland barn är ett av våra största folkhälsoproblem i Sverige och är ett växande problem 

i hela världen. Förändringar i kost och motion är grunden för all fetma behandling och är en 

förutsättning för att långsiktiga resultat ska uppnås (Lindberg & Lagercrantz, 2007).  

Förekomst 

I slutet på 1980-talet var 8,5 % av sjuåringar överviktiga, år 2003 hade den siffran dubblats. Idag 

är 20 % av barn i tio års ålder i Sverige överviktiga och 3 % lider av fetma. I USA är ca 40 % av 

barnen överviktiga (Marcus, 2006). Det är så mycket som 80 % av de barn i sex - sju års ålder 

som är överviktiga är även det i de sena tonåren (BarnObesitasRegister i Sverige, 2006). Barn 

under sex årsålder med övervikt löper inte lika stor risk för att övervikten ska bli ett bestående 

problem, som barn över sex år (Lindberg & Lagercrantz 2007, Nader, O´Brien, Houts, Bradley, 

Belsky, Crosnoe, Friedman, Mei, Susman 2006). 

Kost och fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet gör att skadliga fetter i blodet sänks och insulinkänsligheten ökar, det vill säga att 

kroppens celler reagerar på insulin genom att ta upp glukos ur blodet. Men det räcker inte bara 

med att röra på sig utan man måste i kombination med fysisk aktivitet också ändra barnets 

kostvanor (Marcus, 2006). Barns kostvanor påverkas från flera håll, främst från familjen men 

också från t.ex. dagis och skolan. En anledning till övervikt hos barn är att familjens kost 

innehåller för stora mängder fett och socker och att barnen ofta småäter sötsaker mellan 

måltiderna. För att inte öka i vikt behöver kroppen hålla en energibalans, med det menas att 

kroppen omsätter den mängd energi som intas genom kosten (Jahren & Krisoffersen 1998). En 

liten förändring i energibalansen kan räcka för att övervikt skall utvecklas (Marcus, 2006).  

 

I Sverige finns näringsrekommendationer som ligger till underlag för en god hälsa. Några av 

dessa är att äta frukt och grönsaker, helst 500 gram dagligen, att äta fisk helst 3 gånger i veckan 

samt att äta nyckelhålsmärkt mat. Viktigt är också att man äter regelbundet, det vill säga frukost, 

lunch och middag, samt mellanmål (Livsmedelsverket, 2007). 

 

Kombinationen av minskad fysisk aktivitet och en ökad tillgänglighet av dålig kost gör att allt fler 

barn är överviktiga. Det är visat att aktiva barn utvecklar mindre subkutant fett än de barn som 

rör på sig mindre (Lindberg & Lagercrantz, 2007). Förutsättningen för en normal fettomsättning 



är regelbunden fysisk aktivitet (Jahren & Krisoffersen 1998). Förr lekte barnen ute medan de idag 

kan sitta inomhus i timtals framför datorn eller tv:n. Även kosten har förändrats, Sverige är ett av 

de länder där de används mest halvfabrikat, som innehåller stora mängder fett och socker (Janson 

& Danielsson, 2003). Förutom halvfabrikat har storleken på förpackningarna ökat; glassarna är 

större, godispåsarna innehåller mer och barnen dricker mer söta drycker (Sjukvårdsrådgivningen, 

2007). 

BMI 

Definitionen av övervikt bestäms genom BMI, Body Mass Index. BMI = vikt i kg / längd i m2. 

Hos vuxna räknas övervikt om man har ett BMI mellan 25 – 30. Det är dock svårare att mäta 

BMI på barn än vad det är att mäta de på vuxna genom att barn har andra kroppsproportioner. 

Därför har man delat upp BMI på barn i olika åldrar i respektive kön, se figur 1 och 2 (Marcus 

2006) (Lindberg & Lagercrantz 2007). För att kunna jämföra olika barns BMI används ett mått 

som också används internationellt och som av professor Claude Marcus fått namnet IsoBMI. 

IsoBMI är ett mått där man har räknat ut vad barnets BMI skulle ha motsvara hos en vuxen, det 

används också för att jämföra barn i olika åldrar (Janson & Danielsson, 2003). 

 

            

  
                                          Figur 1                                          Figur 2: (Hämtade från www.growingpeople.se, 2006) 

http://www.growingpeople.se/�


 

Föräldrar till barn med övervikt 

I en studie kom personalen som arbetade med ett nutritionsprogram för kvinnor, nyfödda och 

barn fram till att mammor ofta använder mat för att lugna ner och belöna sina barn. Mammorna 

kontrollerade sina barns humör med hjälp av mat genom att ofta ge dem snacks med mycket 

socker och lågt näringsinnehåll. Ofta klarade inte mammorna av att sätta gränser för sina barns 

ätande och lät dem därför äta vad de ville, portionernas storlek var ofta overkliga. Detta problem 

påverkade på så sätt barnens näringstillförsel. Personalen kom fram till att förändringar  vad gäller 

kostvanor måste göras i små steg tillsammans med familjen, något som försvårade arbetet var att 

många mammor inte ville medge att deras barn var överviktiga (Chamberlin, Sherman, Jain, 

Powers, Whitaker, 2002). En annan studie visade att föräldrar har en tendens att underskatta 

deras barns vikt. Av föräldrar till barn med övervikt skattade 63 % att deras barn var 

normalviktiga och en fjärdedel av föräldrarna var inte oroade över sitt barns vikt (He & Evans 

2007). 

Omvårdnad och sjusköterskans roll 

Information om riskerna med övervikt bör ges till föräldrar av barnhälsovården samt råd om hur 

man undviker övervikt. Sjukvården bör erbjuda hjälp till de barn i sex - sju årsåldern som passerat 

BMI-gränsen för övervikt i respektive åldersgrupp (Lindberg & Lagercrantz, 2007). 

Sjuksköterskans uppgift är att undervisa om normal vikt i förhållande till längd och ålder 

(Henderson, 1982). En annan av sjuksköterskans uppgifter är rådgivning om kostens 

sammansättning i mötet med barn och föräldrar, då inlärning av goda matvanor börjar vid tidig 

ålder (Jahren & Krisoffersen 1998). Sjuksköterskor som jobbar inom skolan har en viktig roll 

som rådgivare till både barn och föräldrar. Det är sjuksköterskan som väger och mäter barnen 

och som först kan uppmärksamma om vikten ökar. Sjuksköterskan kan då ge allmänna råd och 

göra barnen och föräldrarna uppmärksamma och den insatsen kan på så sätt vara avgörande i den 

fortsatta viktutvecklingen (Janson & Danielsson, 2003). 

 

En del sjuksköterskor upplever att övervikt är ett svårt ämne att prata med föräldrar om, det är 

ibland oroliga över att föräldrarna ska bli upprörda och det finns heller inte alltid tid att starta en 

diskussion om barnets vikt problem (Walker, Strong, Atchinson, Saunders och Abbott 2007).  

Även om övervikt hos barn är svårt att prata om är det något som måste göras, för att förebygga 

att barn blir överviktiga vilket också förhindra de följdsjukdomar som övervikt för med sig. Den 

största följdsjukdomen är fetma, fetma har följdsjukdomar som t.ex. diabetes typ 2, som dock 



ännu inte är så vanlig bland barn än men där risken ändå finns. Andra sjukdomar som övervikt 

kan leda till senare i livet är hjärt- och kärlsjukdomar samt ledbesvär så som ont i fötter, knän och 

rygg (Sjukvårdsrådgivningen, 2008). 

 

Det barn och föräldrar måste veta är att behandling mot övervikt måste vara långsiktig, alltför 

ofta avbryts behandlingen för att föräldrarna eller barnen inte ser någon förbättring och vill 

därför inte fortsätta. Behandlingar som är inriktade på kostvanor och fysisk aktivitet kan bedrivas 

på olika sätt, där stödsamtal skulle kunna ingå i sjuksköterskans yrkesroll (Lindberg & 

Lagercrantz, 2007).  

 

I sjuksköterskans kompetensbeskrivning står det att sjuksköterskan ska ha förmåga att 

kommunicera med patienter och anhöriga, t.ex. föräldrar, och ska kunna i dialog med patient eller 

närstående ge stöd och vägledning för optimal delaktighet i vården. Sjuksköterskan ska också ha 

förmåga att identifiera och aktivt förebygga hälsorisker och vid behov motivera till förändrade 

livsstilsfaktorer (Bilby, Forsgren, Unneby, 2005). 

Folkhälsomål 

Statens folkhälsoinstituts tredje folkhälsomål om barn och ungas uppväxtvillkor går ut på att 

främja hälsan under uppväxten, i detta mål ingår program som ska främja bland annat psykisk 

och fysisk hälsa samt goda hälsovanor där kost- och motionsvanor är en av delarna. Insatserna 

kan ske i hemmet mellan föräldrar och barn, men även i förskolan och skolan. Barn är en av de 

viktigaste målgrupperna inom folkhälsoarbete. Det tionde folkhälsomålet handlar bland annat om 

matvanor där det står att goda matvanor i kombination med fysisk aktivitet kan förebygga olika 

folkhälsoproblem. För att främja goda matvanor krävs en stor satsning på alla nivåer i samhället 

(Statens folkhälsoinstitut, 2008). 

Problemformulering 

Övervikt hos barn är ett växande problem i Sverige, men även i övriga världen (Marcus, 2006). I 

rollen som sjuksköterska är en del av omvårdnadsarbetet att möta barn med övervikt och deras 

föräldrar, samt att kunna ge råd om lämpliga omvårdnadsåtgärder som leder till en normal vikt. 

Dessa uppgifter anser många sjuksköterskor att de kan och vet för lite om och därför vill 

författarna i denna uppsats att detta ska förbättras då för lite kunskap är ett hinder i 

omvårdnadsarbetet. Att kunna belysa sambandet mellan en osund livsstil och övervikt måste 

också vara en självklarhet i sjuksköterskans arbetsuppgifter oavsett vart man arbetar, och oavsett 

om det är med barn eller vuxna. 



Syfte 

Att undersöka vilka uppfattningar föräldrar har om deras barns övervikt och hur vårdpersonal ser 

på omvårdnaden av barn med övervikt. Samt att belysa vilket samband som finns mellan en 

osund livsstil och barn med övervikt. 

Frågeställningar 

Vilka uppfattningar har föräldrar om deras barns övervikt? 

Hur ser vårdpersonal på omvårdnaden av barn med övervikt? 

Vilket samband finns mellan en osund livsstil och barn med övervikt? 

 

DEFINITION AV CENTRALA BEGREPP 
• Barn – avser i denna studie åldrarna sex till 12 år.  

• Livsstil – avses i denna studie med fysisk aktivitet och kost.  

• Vårdpersonal – sjuksköterskor (grund- eller vidareutbildade) och läkare. 

• Övervikt - när ett barn överskrider den BMI gräns för normal vikt som finns i förhållande 

till ålder och kön (Janson & Danielsson, 2003) 

 

METOD 

Design 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie. 

Urval av litteratur 

De databaser som använts är PubMed och Cinahl (EBSCO), sökord: advice, children, exercise, food, 

nurs*, nutrition, obesity, overweight, parenting, physical activity och riskfactors i olika kombinationer, se 

tabell 1.  

 

Vid manuell sökning på författares namn valdes fyra artiklar, samtliga användes i resultatet. Om 

författarna läst en artikel som var väldigt bra, gjorde de sedan en sökning på författarens namn 

för att se om det fanns ytterligare artiklar som var intressanta. 

 

Inklusionskriterier: Författarna har begränsat sig till artiklar som studerat barn med åldrarna sex 

till 12 år. Artiklarna skulle ha ett abstrakt samt vara skrivna på engelska eller svenska.   



Exklusionskriterier: Författarna har valt bort de artiklar som är äldre än tio år, då de anser att 

de inte längre är relevanta då så mycket ny forskning finns. 

 

Tillvägagångssätt 

I denna uppsats har fakta tagits från vetenskapliga artiklar som valts ut från olika databaser samt 

annan litteratur från internet och facklitteratur. De vetenskapliga artiklarna har kvalitetsbedömts 

med hjälp av granskningsmallar och sammanfattats av författarna var för sig. Sedan har 

sammanfattningarna jämförts för att se om all fakta uppfattats lika. Artiklarna valdes ut i olika 

steg, i det första valdes de med en intressant titel ut. Sedan valdes de artiklar med ett intressant 

abstrakt ut, de som slutligen kom med i resultatet var de som stämde in på någon av 

frågeställningarna.  

 

Analys 

Enligt en modifierad version av granskningsmallar av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och 

Forsberg och Wengström (2008) granskades samtliga artiklar som finns i uppsatsens resultat. Ena 

granskningsmallen var för kvantitativa artiklar, se bilaga 1. Den andra granskningsmallen var för 

kvalitativa artiklar, se bilaga 2.  Först lästes varje artikel av författarna till uppsatsen, sedan 

granskades artikeln och erhöll ett visst antal poäng. Poängen delades sedan upp i hög, medel eller 

låg vetenskaplig kvalité. För kvantitativa artiklar var enligt granskningsmallarna max poängen 29. 

För att artikeln skulle ha hög kvalité krävdes 23 – 29 poäng, för medel kvalité 15 – 22 poäng och 

för låg kvalité mindre än 15 poäng. De kvalitativa artiklarnas max poäng enligt 

granskningsmallarna var 25. För hög kvalité krävdes 20 – 25 poäng, för medel kvalité 15 – 19 

poäng och för låg kvalité mindre än 15 poäng. När artiklarna bedömts utifrån 

granskningsmallarna sammanställdes resultatet från de utvalda artiklarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabell 1 Sökning av artiklar 

 
Databas 

 
Sökord 

 
Limits 

Antal 
träffar 

n 

Utvalda 
artiklar 

n 

Artiklar i 
resultatet 

n 
PubMed “child AND obesity 

OR overweight AND 
nurs*” 

Linked to free full 
text + English + child 
6 – 12 years  

43 0 0 

 “child AND obesity 
OR overweight AND 
nutrition AND 
exercise” 

Linked to free full 
text + English + child 
6 – 12 years 

146 4 2 
 

 “child AND obesity 
OR overweight AND 
parents AND nurs*” 

Linked to free full 
text + English + child 
6 – 12 years 

10 1 0 

 “overweight OR 
obesity AND child 
AND nurse” 

Linked to free full 
text + English + child 
6 – 12 years 

56 0 0 

 overweight AND 
children AND advice 
AND parents 

Linked to free full 
text + English 

7 3 3 
 

Cinahl  
(EBSCO) 

“child and obesity or 
overweight and nurse 
and parents” 

Linked full text + 
child 6 – 12 years + 
nutrition education 

14 0 0 

 “children AND 
obesity OR 
overweight AND 
nutrition AND 
exercise” 

Linked full text + 
child 6 – 12 years 

260 1 1  

 “child AND 
overweight AND 
parents” 

Linked full text + 
child 6 – 12 years 

45 1 1 
 
 

 “children AND 
obesity OR 
overweight AND 
riskfactors” 

Linked full text + 
child 6 – 12 years 

259 3 1  

 ”Overweight children 
AND exercise” 

Linked to full text + 
child 6 – 12 years 

17 2 0 

 “Overweight children 
AND nurse” 

Linked to full text 7 1 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabell 2. Artiklar som ligger till grund för resultatet 
Författare 

År 

Land 

Titel Population & 

Urval 

Typ av 

studie 

Kvalité 

Magnusson M B et al. 

2005 

Sverige 

Obesity, dietary pattern and 

physical activity among 

children in a suburb with a high 

proportion of immigrants 

Barn  

11-12 år 

Kvalitativ 22/25 Hög 

Veugelers P J et al. 

2005 

Kanada 

Prevalence of and risk factors for 

childhood overweight and obesity 

Barn 10-11 år, 

föräldrar och 

rektorer 

Kvalitativ 21/25 Hög 

Veugelers P J et al. 

2005 

Kanada 

Effectiveness of School Programs in 

Preventing Childhood Obesity: A 

Multilevel Comparison 

Barn 10-11 år, 

föräldrar, rektorer 

Kvalitativ 20/25 Hög 

 

Hesketh K et al. 

2005 

Australien 

 

Healthy eating, activity and 

obesity prevention: a 

qualitative study of parent and 

child perceptions in Australia 

 

Barn 7-8 år och 10-

11 år, föräldrar 

 

Kvalitativ 

 

21/25 Hög 

Ildikó V et al. 

2004 

Ungern 

Activity-Related Changes of 

Body Fat and Motor 

Performance on Obese Seven-

Year-Old Boys 

Barn 7 år Kvantitativ 19/25 Medel 

Nader P R et al.  

2006 

USA 

Identifying Risk for Obesity in 

Early Childhood 

Barn upp till 12 år Kvantitativ 26/29 Hög 

Treuth M S et al. 

2007 

Baltimore 

Weekend and Weekday Patterns of 

Physical Activity in Overweight and 

Normal-weight Adolescent Girls 

Barn 11-12 år Kvalitativ 20/25 Hög 

Jabre P et al. 

2004 

Libanon 

Overweight children in Beirut: 

prevalence estimates and characteristics 

Barn 6-8 år Kvantitativ 26/29 Hög 

Garmy P et al. 

2006 

Sverige 

Overweight And Lifestyle In Ten-

Year-Old Children 

Barn 9½-10½ år 

 

Kvantitativ 27/29 Hög 

Moyers P et al. 

2005 

Missouri 

Perceptions of School Nurses 

Regarding Obesity in School-Age 

Children 

Sjuksköterskor Kvantitativ 25/29 Hög 

King L A et al.  Australian GPs´ perceptions about Läkare Kvalitativ 21/25 Hög 



2006 

Australien 

child and adolescent overweight and 

obesity 

Edmunds LD 

2005 

Oxford 

Parent´s perceptions of health 

proffessonals´responses when seeking 

help for their overweight children  

Föräldrar Kvalitativ  

Chamberlin L A et al. 

2002 

USA 

The Challenge of Preventing and 

Treating Obesity in Low-Income, 

Preschool Children 

Vårdpersonal Kvalitativ 23/25 Hög 

Etisk granskning 

Uppsatsen är en litteraturstudie vilket inte medför några etiska problem. Författarna till uppsatsen 

har efter bästa förmåga granskat och översatt de vetenskapliga artiklarna. 

RESULTAT 

Samband mellan osund livsstil och övervikt 

En studie från Australien av Hesketh, Waters, Green, Salmon och Williams (2005) visade att barn 

var generellt välinformerade om hälsoeffekten på olika sorters mat, och kunde se skillnad på 

nyttig och onyttig mat. Många barn visste också att fysisk aktivitet är hälsosamt. Föräldrarna till 

dessa överviktiga barn trodde att deras barn visste vad som var hälsosam mat, men trodde inte att 

barnen visste konsekvenserna till att äta onyttig mat.  

 

I en studie av Veugelers och Fitzgerald (2005) visade att barn som inte åt frukost löpte 50 % 

större risk att bli överviktiga än de barn som åt frukost. Av de barn som åt middag med familjen 

tre till fem ggr i veckan, löpte en minskad risk att bli överviktiga. En annan studie av Garmy och 

Sivberg (2006) visade att 17 % av de 138 tio-åringar som deltog i studien hoppade över frukosten 

och 28 % åt inte lunch dagligen. Av de 138 barn var 24 % överviktiga och 6 % feta. Av barnen 

med övervikt var det 56 %, jämfört med 20 % av de icke överviktiga barnen som vid vissa 

tillfällen hoppade över lunchen. Mindre än hälften av barnen åt inte frukt och grönsaker dagligen. 

Den faktorn som var direkt relaterad till övervikt var att inte äta skollunch. 

 

Några av de 119 barnen som deltog i studien förstod att om de får i sig energi måste de göra sig 

av med energi, men många barn trodde att små fysiska aktiviteter räckte. De hinder som barnen 

själva såg var att de kunde inte göra de fysiska aktiviteter de ville på grund av osäkra vägar, för 

små gårdar att leka på, grannar som klagar och för dålig ekonomi. Föräldrarna tyckte också att det 

var svårt att hindra deras barn från att äta ohälsosam mat och att sitta vid datorn för mycket när 



deras kompisar fick det. De flesta föräldrar ville inte förbjuda allt onyttigt för sina barn utan ville 

kunna ge dem belöningar, men då var det ju frågan om hur ofta barnen får det. Många föräldrar 

tyckte varje dag medan bara några få tyckte att det räckte med en gång per vecka (Hesketh et al, 

2005). 

 

Stillasittande aktiviteter en timme om dagen, ökar risk för övervikt. Deltagande i någon fysisk 

aktivitet en gång om dagen minskar risken för övervikt. Den faktorn som oberoende kunde 

kopplas till övervikt var frekvensen av fysisk aktivitet. De barn som hade fler lektioner i skolan 

som innehöll fysisk aktivitet hade till större del en normal kroppsvikt än andra barn (Veugelers et 

al, 2005). I en annan studie Jabre, Sikias, Khater-Menassa, Baddoura och Awada (2004) visade det 

sig att det fanns en signifikant betydelse (P<0.05) mellan övervikt och de barn som idrottar 

mindre än tre timmar per vecka. 

 

I en svensk studie gjord av Magnusson, Hulthén och Kjellgren (2005) om skolbarn var barnen 

uppdelade i två grupper där ena gruppen var mer aktiva och den andra var mer stillasittande. Av 

barnen var det 37 % som spenderade tre timmar eller mer dagligen framför tv:n eller datorn 

under sin fritid, de flesta av dessa barn tillhörde den stillasittande gruppen. Dessa barn drack 

också mer söta drycker än de barnen i den aktiva gruppen. Barnen i den stillasittande gruppen var 

de barn som oftast hoppade över frukosten. Jämförde man dessa grupper så visade det att den 

stillasittande gruppen inte hade fler överviktiga barn än den aktiva gruppen. Däremot hade de 

sämre kost och motions vanor än den aktiva gruppen. De i den stillasittande gruppen löper större 

risk för övervikt i framtiden.  

 

I en studie av Veugelers et al (2005) jämförde de vikt, diet och fysisk aktivitet på olika skolor, med 

och utan nutritions program. Det visade att de skolor som hade nutritionsprogram hade lägre 

antal överviktiga barn. Det visade också att dessa barn åt mer frukt och grönsaker och hade lägre 

fett intag. De som hade nutritionsprogram på skolan fick fler deltagare i de fysiska aktiviteterna 

än vad de fick i de lugnare aktiviteterna som att titta på TV, sitta vid datorn eller spela TV-spel.  

 

En studie av Treuth, Catellier, Schmitz, Pate, Elder, McMurray, Blew, Yang och Webber (2007) 

visar att överviktiga flickor i ålder elva-tolv år utöver någon fysisk aktivitet mer sällan än en 

normalviktig flicka i samma ålder. Det är också skillnad om det är helg eller vardag. Generellt hos 

alla flickor i studien så var fysisk aktivitet vanligare på vardagar än på helgerna. Av alla flickor så 



var det 41,7 % som gjorde någon lätt aktivitet, 2,2 % som gjorde någon medeltung aktivitet och 

endast 0,7 % som utövade någon mer intensiv aktivitet dagligen.   

Föräldrars uppfattning om deras barns övervikt 

Föräldrarna i en studie tyckte att problemen med övervikt började redan innan skolåldern. De 

trodde inte att det skulle hjälpa att bara ändra barnens livsstil utan man måste även ändra 

föräldrarnas livsstil, och detta måste man lära sig både hemma och i skolan (Ildikó, Zsófia, János, 

Andreas, Dóra, András, Ágnes, Zsolt & Kumagai 2007). 

 

Föräldrarna i en annan studie visste mycket om hälsosam mat och ville till och med ha mer 

kunskap om hälsosam mat för barn. De ville också veta hur de skulle kunna uppmuntra sina barn 

till att äta hälsosam mat samt att bli mer fysiskt aktiva. Föräldrarna ville också lära sig om hur de 

skulle kunna stå emot barnens krav om ohälsosam mat. Det var just livsstilskraven från barnen 

som de såg som det största hindret till att vara mer hälsosam (Hesketh et al. 2005). 

 

I en studie blev föräldrarna intervjuade om hur de tycker att vårdpersonalen har varit när de sökt 

hjälp för sina överviktiga barn. Man kan dela upp deras åsikter om vårdpersonalen i fyra 

kategorier: hjälpsamma, omedvetna hur de ska kunna hjälpa, avvisande och negativa. Vissa av 

vårdpersonalen var empatiska och hjälpsamma. De tog prover när föräldrarna bad om det, till 

exempel om de ville veta om deras barn hade någon sjukdom som fanns i släkten. De föräldrar 

som bad om detta kände att de blev tagna på allvar och att vårdpersonalen lyssnade på det de sa. 

En del föräldrar möttes av negativa attityder av vårdpersonalen. Föräldrarna kände att 

vårdpersonalen inte visste vad de skulle göra för att hjälpa barnen som var överviktiga. Den 

rådgivning som fanns var rekommendation av hälsosam mat, reducera de stillsamma aktiviteterna 

och öka de fysiska aktiviteterna. Detta hade föräldrarna redan prövat och blev därför besvikna 

och frustrerade för att vårdpersonalen hade så lite att tillföra och tog så lite ansvar (Edmunds, 

2005). 

 

De föräldrar som sökte hjälp för deras överviktiga barn hade själva identifierat ett vikt problem 

hos sitt barn eller att barnet låg i riskzonen att bli överviktig. Eftersom evidensbaserad vetenskap 

säger att behandling av övervikt bör sättas in så tidigt som möjligt kände föräldrarna sig avvisade 

av sjukvården när de sökte hjälp då de fick höra att det inte var något fel på barnen eller att de 

oroade sig i onödan. Behandling av övervikt har en tendens att ses som inte givande av 

sjukvården och att de ser det som livsstils problem och inte ett medicinskt problem, trots att de 



evidensbaserade bevisen bara ökar om att konsekvenserna av övervikt hos barn påverkar hälsan 

(a.a). 

Vårdpersonalens syn på omvårdnad av barn med övervikt 

Av sjuksköterskorna i en studie ansåg 94,3 % att dåliga matvanor spelade stor roll vid övervikt. 

Lika många ansåg också att hög kalorikonsumtion spelade stor roll samt ansåg 95,3 % att en lugn 

eller stillasittande livsstil spelade stor roll i utvecklingen av övervikt. Endast en fjärdedel av 

skolsköterskorna kände sig kompetenta nog att rekommendera viktminskningsprogram för barn. 

Majoriteten, 86,7 %, ansåg att rådslå med föräldrarna och barnen om viktminskning var svårt 

men inte olämpligt. Drygt hälften av sköterskorna ansåg att överviktiga barn kan minska i vikt 

och sedan också fortsätta gå ner i vikt. Majoriteten av sköterskorna ansåg att skolorna inte gör 

tillräckligt för att hjälpa till att minska övervikt hos barn (Moyers, Bugle, Jackson 2005). 

 

I en studie av Chamberlin, Sherman, Jain, Powers och Whitaker (2002) sa vårdpersonalen att de 

ibland försökte undvika att prata om övervikt med mammor, då de visste hur obekvämt vissa 

mammor ansåg att ämnet var. Vårdpersonalen kände dock att det var viktigt att prata om kost 

och valde därför sina ord noga och pratade ibland indirekt om barns vikt. Till hjälp använde de 

sig av de riktlinjer som fanns på arbetsplatsen och visade bland annat tillväxtkurvor och kunde på 

så vis berätta om barnens vikt inte var normal. Det som gjorde det hela svårt var att personalen 

uppfattade det som att mammorna inte fick information om deras barns vikt från andra 

vårdgivare. Detta ledde till att mammorna inte alltid tog personalens ord på allvar då ingen annan 

hade påpekat att barnen var överviktiga. Det som dock hjälpte i förebyggande eller i behandling 

mot barnens övervikt var att i samråd med familjerna göra små steg i taget, med kortsiktiga mål. 

 

I en annan studie gjord i Australien av King, Loss, Wilkenfeld, Pagnini, Booth och Booth (2006) 

fick läkare berätta om sina uppfattningar angående barn och övervikt. De ansåg att övervikt inte 

bara var ett medicinskt problem och att de berodde på många olika faktorer så som säkerhet i 

samhället, kostnaden av sport, tillgängligheten av snabbmat etc. Även föräldrarnas attityder och 

låga kunskaper om exempelvis dåliga kostvanor och storlek på portioner påverkade. Läkarna 

ansåg att barnens vikt var ett känsligt ämne att prata med föräldrar om, och att de var rädda att 

förlora dem som patienter om de tog upp ämnet. Vilket kunde bero på föräldrarnas eget beteende 

och viktproblem. Det var mycket sällan som föräldrarna själva tog upp ämnet. En strategi som 

användes för att komma in på samtalsämnet vikt var att prata om hälsoproblem i allmänhet och 

på så sätt komma in på vikten. De råd som de gav familjerna var kost- och motionsråd samt att 

diskutera familjens matvanor.  



 

 

DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultat 

Stillasittande aktiviteter ökar risken för övervikt medan deltagande i någon fysisk aktivitet 

dagligen minskar risken för övervikt (Veugelers et al. 2005, Jabre et al. 2004). Barn som inte äter 

frukost löper 50 % större risk att bli överviktig än de barn som äter frukost (Veugelers et al. 

2005). Att hoppa över skollunchen är direkt relaterat till övervikt (Garmy et al. 2006).  

 

När föräldrar söker hjälp av sjukvården för sitt överviktiga barn, har de redan prövat att ändra 

kosten och uppmuntra till fysisk aktivitet hemma. När föräldrarna söker hjälp är deras 

uppfattningar att sjukvården inte vet vad de ska göra för att hjälpa barnen med övervikt, eller så 

känner de sig avvisade, att sjukvården är hjälpsamma eller att de är negativa (Edmunds 2005). 

 

Sjuksköterskor i en studie anser att en hög kalorikonsumtion och stillasittande aktiviteter stor 

betydelse för övervikt. Sjuksköterskorna kände sig inte tillräckligt kompetenta till att 

rekommendera viktminskningsprogram och att det var svårt att ge sådana råd till föräldrarna 

(Moyers et al, 2005). Vårdpersonalen i en annan studie kände att det var viktigt att prata om kost, 

men att vissa mammor tyckte att ämnet var känsligt att prata om. Det som hjälpte i förebyggande 

arbete eller i behandling var att jobba i små steg med kortsiktiga mål (Chamberlin et al. 2002). De 

råd som olika läkare angav i en studie att de gav till föräldrarna till barn med övervikt var kost- 

och motionsråd, samt att diskutera familjens matvanor (King et al. 2006)  

 

Resultatdiskussion   

Övervikt bland barn är ett aktuellt ämne idag, med all rätt. 25 % av alla tio åringar i flera länder är 

överviktiga vilket vi anser vara skrämmande siffror (Garmy et al. 2006, Jabre et al. 2004, Veugelers 

et al. 2005). Skillnaderna från förr och nu är stora, den mesta tiden spenderar barn vid tv:n eller 

vid datorn, det är kanske därför statistiken ser ut som den gör också. När vi var små hade de 

flesta inte ens en dator och tv-spel var inget självklart. Stillasittande aktiviteter påverkar barnens 

vikt negativt. Idag vet de flesta att snabbmat och annan mat med mycket fett och socker leder till 

övervikt, problemet är bara att tillgängligheten är så stor på just sådan mat. Problemet är även att 

många vuxna också äter mycket snabbmat och tyvärr verkar kunskapen om den ohälsosamma 



matens risker liten, eller så väljer folk att inte ta den på allvar. Detta borde uppmärksammas ännu 

mer än vad det gör i dag.  

 

Föräldrar idag verkar inte inse att deras barn är överviktiga. Många tror att de barn som är 

överviktiga ”växer” ifrån det senare, men statistiken säger någonting annat (Nader et al. 2006) Det 

är ett problem som inte försvinner och som man måste ta tag i, men tyvärr verkar det inte som 

om många vet om detta. De flesta tycker att bebisar är gulliga när de är lite runda och så är det ju, 

i den låga åldern är det inget problem. Men en sjuåring som är rund ska man inte längre se som 

gullig utan som början på ett hälsoproblem.  

 

De föräldrar som ändå söker hjälp får inte den hjälp de behöver har det visat sig (Edmunds, 

2005). Vårdpersonal ska ha kunskap om riskerna med övervikt och på så sätt ta föräldrarnas oro 

på allvar. Det är inte särskilt många föräldrar som söker hjälp själva för deras barns vikt, men om 

de trots allt gör de så ska de erbjudas hjälp. 

 

Föräldrar och vårdpersonal tycker att övervikt är ett känsligt ämne att diskutera (Chamberlin et al. 

2002, King et al. 2006), men som det ser ut i världen idag måste man kunna bortse från det. 

Vårdpersonal måste våga ta tag i problemen kring övervikt, precis som andra hälsoproblem. 

Ansvaret kring barns vikt borde delas av både sjukvården, skolan och familjerna själva. 

Vårdpersonal ska ha kunskaper om övervikt, men som de verkar behövs det mer. Skolorna har 

regelbundna hälsokontroller och dessa vore ett perfekt tillfälle att uppmärksamma övervikt. Att 

familjerna själva inte har tillräcklig kunskap är en sak som samhället borde jobba på, kanske 

tillsammans med sjukvården, så att folk får reda på hur det verkligen ligger till med dagens barn. I 

uppsatsen har vi sett vad vårdpersonal använder sig av när de arbetar med barns vikt: rådgivning 

om motion och kost och att arbeta i små steg tillsammans med familjen (Chamberlin et al. 2002, 

King et al. 2006).  Kanske man måste arbeta fram tydliga riktlinjer om hur arbete kring barnens 

vikt ska se ut och göra det till en naturlig del i hälso- och sjukvården runt barn. Att föräldrar vet 

att sjukvården kollar upp barnens vikt vid varje besök och att det är en del av hälsokontrollerna i 

skolan. Det behövs för att ämnet övervikt inte ska kännas obekvämt för någon, varken personal 

eller familjer. Det behövs också för att statistiken ska ha någon chans att stanna eller till och med 

kunna vända. 

Metoddiskussion 

Att leta och söka artiklar om barn med övervikt var inga problem, däremot att hitta artiklar som 

stämmer in på just studiens syfte och frågeställningar var lite svårare. En stor del av de artiklar 



som hittas innehåller liknande resultat, vilket var både bra och dåligt. Liknande resultat i flera 

artiklar ger mer stöd åt det resultat som kom fram i studien, men det kan också innebära att 

det blir upprepningar i texten.  

 

Artiklarna som valts ut har granskats av en mall som bedömt den vetenskapliga kvalitén. 

Granskningsmallen har fungerat bra men det vi har funderat på är betydelsen av mallen då de 

flesta artiklar får höga poäng. Höga poäng är det klart att artiklarna har då de är godkända och 

publicerade, samt med i databaserna. 

 

Sättet artiklarna har granskats på har visat om artikeln har den standarden som en artikel ska ha, 

men det är ändå vi som författare som har bestämt om artikeln ska vara med i resultatet eller inte. 

Även om en artikel inte haft det högsta poängen enligt granskningsmallen så kan den ha ett 

intressant innehåll. Innehållet är det vi har varit intresserade av och har därför inte bara sett till 

granskningen när vi valt vårt material. 

 

Våra inklusionskriterier har haft stor betydelse då det har visat sig att det är just vid ca sex års 

ålder som något bör göras åt barnets viktproblem. Därför är åldrar under sex år inte lika relevanta 

för just vårt ämne. Sedan fick inte artiklarna vara äldre än 10 år och det har inte varit några 

problem alls eftersom barn med övervikt är ett sådant relevant och viktigt ämne och 

det finns mycket nytt material. Artiklar som är äldre än 10 år kan innehålla fakta som inte alls 

stämmer mot dagens fakta och resultat, för mycket kan ha hänt på 10 år. Egentligen skulle vi ha 

kunna dragit gränsen vid fem eller sju år för att få ut det nyaste och det mest aktuella. Vi valde att 

söka artiklar som var på antingen svenska eller engelska och detta var för att vi 

skulle kunna förstå vad som stod och inte misstolka på något sätt. 

 

Det som varit intressant med studien är att vi valt artiklar från många olika länder. Att välja 

material från olika länder betyder att de också kan vara från olika kulturer och religioner, men 

detta har inte haft någon betydelse för resultatet vi kommit fram till. I många artiklar står 

liknande resultat och liknande statistik, ändå kommer det från olika länder och olika studier. 

Detta visar på att det är ett trovärdigt resultat eftersom det visar lika men är från olika källor. 

Reabiliteten i denna studie anser vi är hög då en stor del av artiklarna visar samma statistik. Till 

exempel att drygt 20 % av dagens tio åringar är överviktiga framkommer i ett flertal artiklar där 

alla har mätt övervikt med hjälp av BMI. 



Förslag till vidare forskning 

Vidare forskning behövs i hur vårdpersonal hanterar barns övervikt. Främst på vilka 

omvårdnadsåtgärder som fungerar bäst förebyggande och i behandling. Mer kunskaper behövs 

om övervikt och dess risker hos vårdpersonal, men även till familjer och samhället i stort. Det 

behövs även mer forskning i samarbetet mellan familjer och vårdpersonal i arbetet med barn och 

övervikt. Samtliga ämnesförslag genom interventionsstudier.   

Klinisk relevans 

I vår roll som sjuksköterskor är det många delar i studien som har stor klinisk relevans: det 

kanske viktigaste är att både vårdpersonal och föräldrar ser övervikt som ett obekvämt ämne att 

diskutera, samt att trots statistiken pekar åt fel håll så har både föräldrar, barn och ibland även 

vårdpersonal för lite kunskaper om övervikt och dess risker. Det här kan vi ta med oss ut i 

arbetslivet och tänka på i arbetet med barn. 

Slutsats 

Övervikt är ett stort problem bland barn och beror till stor del av en ohälsosam livsstil, det vill 

säga en fel kost och för lite motion. Föräldrar behöver mer kunskap om övervikt och dess risker, 

medan sjukvårdpersonal behöver bättre riktlinjer i arbetet med barns övervikt för att underlätta 

och förbättra processen i arbetet med barn. 
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GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

 

Bilaga 1. Kvantitativa studier 
 
 

Fråga 
Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   
26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
Maxpoäng:  29 
 
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006) och 
Forsberg, C. & Wengström Y. (2008) 
 
 
 
 



Bilaga 2. Kvalitativa studier 
 
 

Fråga 
Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beksriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   
15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   
23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
Maxpoäng:  25 
 
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006)  och 
Forsberg, C. & Wengström Y. (2008) 
 
 


	Liten men stor
	- om barn med övervikt

	Small but big
	- about overweight children

	BAKGRUND
	Förekomst
	Kost och fysisk aktivitet
	BMI
	Föräldrar till barn med övervikt
	Omvårdnad och sjusköterskans roll
	Folkhälsomål
	Problemformulering
	Syfte
	Frågeställningar

	DEFINITION AV CENTRALA BEGREPP
	METOD
	Design
	Urval av litteratur
	Tillvägagångssätt
	Analys
	Etisk granskning

	RESULTAT
	Samband mellan osund livsstil och övervikt
	Föräldrars uppfattning om deras barns övervikt
	Vårdpersonalens syn på omvårdnad av barn med övervikt

	DISKUSSION
	Sammanfattning av huvudresultat
	Resultatdiskussion
	Metoddiskussion
	Förslag till vidare forskning
	Klinisk relevans
	Slutsats

	REFERENSER
	Bilaga 1. Kvantitativa studier
	Fråga
	Bilaga 2. Kvalitativa studier
	Fråga

