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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Övervikt och fetma bland barn och ungdomar har ökat kraftigt under 

de senaste 20 åren. I Sverige har förekomsten av fetma ökat från 1 % till 4 %. Det 

finns flertalet orsaker till övervikt och fetma hos barn och ungdomar. Några av 

dem är genetiska faktorer, livsmedelskonsumtion, miljöfaktorer samt 

livsstilsfaktorer. 

 

Syfte: Att beskriva de faktorer som påverkar vårdmötet mellan sjuksköterskan och 

föräldrar till barn och ungdomar med övervikt eller fetma. 

 

Metod: Studien har genomförts som en litteraturöversikt och bestod av 13 artiklar. 

10 med kvalitativ ansats och tre med kvantitativ ansats. Dessa hämtades i 

databaserna Cinahl och PubMed. 

 

Resultat: Det identifierades både hinder och möjligheter som kan uppstå i 

vårdmötet mellan sjuksköterskan och föräldrar. Dessa hinder och möjligheter 

presenteras i två kategorier med totalt fem subkategorier; Skuld och skamkänslor 

hos föräldrarna, förnekelse hos föräldrarna angående barnets vikt, öka 

medvetenheten om fördelarna med viktminskning, långsiktigt förtroende 

underlättar vårdmötet och anpassad kommunikation i vårdmötet mellan 

sjuksköterska och förälder. 

 

Slutsats: Flera faktorer identifierades som har betydelse för vårdmötet mellan 

sjuksköterska och föräldrar. De faktorer som utgjorde hinder i vårdmötet kan båda 

parter påverka så att förbättringar kan ske. 

 

Nyckelord: Barn, fetma, föräldrar, kommunikation, omvårdnad, sjuksköterska, 

ungdomar, vårdmöte, övervikt 
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ABSTRACT 

 

Background: Overweight and obesity among children and adolescents has 

increased dramatically over the past 20 years. In Sweden, the prevalence of obesity 

increased from 1 % to 4 %. There are several causes of overweight and obesity in 

children and adolescents. Some of them are genetic factors, food consumption, 

environmental factors and lifestyle factors. 

 

Aim: The aim is to describe the factors that affect health care encounter between 

the nurse and the parents of children and adolescents who are overweight or obese. 

 

Method: The study was conducted as a literature review and consisted of 13 

articles, 10 with qualitative approach and three with quantitative approach. These 

were brought from the databases CINAHL and PubMed. 

 

Results: Both obstacles and opportunities that may arise in the care encounter 

between the nurse and the patients was identified. These obstacles and 

opportunities were presented in two categories with a total of five subcategories; 

Guilt and shame of the parents, denial by the parents regarding the child's weight, 

raising of the awareness of the benefits from weight loss, long-term trust facilitates 

care meetings, and customized care in the meeting between the nurse and parent. 

 

Conclusion: Several factors were identified which are important for the care 

encounter between nurses and parents. The factors that preclude the health care 

encounter, both parties may influence for the better. 

 

Key words: Adolescents, children, communication, health care meeting, nurse, 

nursing, obesity, parents 
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INLEDNING 

 

Övervikt och fetma är ett ökande problem bland barn och ungdomar, inte bara i 

Sverige, utan även i stora delar av världen. Vi anser, som blivande sjuksköterskor, 

att det är viktigt att fördjupa sig i föräldrarnas upplevelser och vilket sorts 

bemötande och stöd de behöver när de erhåller information rörande deras barns 

vikt.  

 

Genom att utforska de hinder och möjligheter som kan uppstå vid vårdmötet och 

den roll sjuksköterskan har i omvårdnaden av de familjer där det finns barn och 

ungdomar med övervikt eller fetma kan viktig kunskap erhållas. Detta kan 

dessutom generera bättre bemötande, kommunikation och interaktion i vårdmötet 

med dessa föräldrar. 

 

BAKGRUND 

 

Varje människa under 18 år är ett barn. Alla barn har samma rättigheter och är alla 

lika mycket värda. Det är alltid barnets bästa som ska komma i första hand och det 

är barnets föräldrar som bär huvudansvaret för att hjälpa barnet till det den har rätt 

till. Det är föräldrarna som har det huvudsakliga ansvaret för barnets utveckling, 

hälsovanor och uppfostran (UNICEF Sverige, 2009). Antalet barn med övervikt 

och fetma har ökat kraftigt under de senaste 20 åren. Bara i Sverige har 

förekomsten av fetma ökat från 1 % till 4 % (Thorén & Marcus, 2015). Denna 

ökning har gjort fetma till ett problem som hotar hela folkhälsan (Statens 

folkhälsoinstitut, 2014).  

 

För att avgöra huruvida en person befinner sig i riskzonen för undervikt/övervikt 

används body mass index, (BMI), (Derwig, 2014). För att räkna ut BMI hos barn 

tar man hänsyn till både ålder, kön och längd i beräkningen (Hagenäs, 2012), och 

definieras då som ISO-BMI; ett ISO-BMI på 25 motsvarar övervikt och ett ISO-

BMI över 30 motsvarar fetma hos barn och ungdomar (Thorén & Marcus, 2015).  
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Övervikt och fetma hos barn och ungdomar 

 

Ett barn som har en måttlig övervikt innan fem års ålder behöver inte bli 

överviktig i vuxen ålder men däremot har det visat sig att mer än två av tre barn 

som är överviktiga i 10-13 års ålder kommer att vara överviktiga även i vuxen 

ålder (Livsmedelsverket, 2015). Det är när övervikt och fetma uppträder i tidig 

ålder och kvarstår upp i vuxen ålder som det får allvarligare konsekvenser (Xu & 

Xue, 2016). Övervikt och fetma är en riskfaktor för cancerutvecklingen och 

förutom övervikten riskerar barn och ungdomar med kvarstående fetma senare i 

livet att utveckla blodfettrubbningar, leverpåverkan och insulinresistens (Statens 

folkhälsoinstitut, 2014).  

 

Andra exempel på de symtom och komplikationer som uppstår till följd av 

övervikt och fetma är andningsstörning, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, depression, 

högt blodtryck och högt kolesterol (Xu & Xue, 2016). Det är därför viktigt att 

sjuksköterskan i ett tidigt skede bör försöka förebygga vidare utveckling av 

övervikten hos barn. Detta påverkar inte bara barnet, utan även föräldrarna 

(Thorén & Marcus, 2015). Barn med övervikt och fetma löper en ökad risk för att 

den ska kvarstå även i vuxen ålder och kan då även leda till en kortare livslängd. 

Genom ett gott vårdmöte kan strategier för att förhindra detta ske (Thorén & 

Marcus, 2015). 

 

Det finns idag flertalet orsaker till övervikt och fetma hos barn och ungdomar. 

Några av dessa är genetiska faktorer, livsmedelskonsumtion, miljöfaktorer och för 

lite fysisk aktivitet (Xu & Xue, 2016). Arvsanlagen i samverkan med ett barns 

livsstilsfaktorer har stor betydelse för utvecklingen av övervikt och fetma, även 

mättnadskänsla, aptit, kroppsform och ämnesomsättning påverkas av våra gener. 

Ärftligheten och benägenheten att utveckla komplikationer till följd av övervikt 

och fetma har även de mycket stor betydelse (Derwig, 2014). Den ärftliga faktorn 

spelar en stor roll i att barn och ungdomar blir överviktiga. Om båda föräldrarna är 

överviktiga är risken betydligt större för barnet att utveckla övervikt än i de fall 

ingen eller endast en av föräldrarna har övervikt (Xu & Xue, 2016). En av 

anledningarna till att övervikt och fetma uppstår är att kroppen får i sig mer 
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kalorier än den förbrukar, exempelvis genom att äta mer och utöva för lite fysisk 

aktivitet. Risken för övervikt och fetma har ett samband med interaktionen mellan 

förälder, barn och hemmiljö. Föräldrars egna vanor och val påverkar barnet, något 

som under de senaste decennierna har förändrats (Derwig, 2014). 

 

Levnadsvanorna har med tiden förändrats i och med samhällets och vår livsstils 

förändring där vi allt för ofta lever ett liv i högt tempo. Våra måltidsvanor 

påverkas samtidigt som möjligheterna att äta snabbmat och halvfabrikat med ett 

högre energiinnehåll än den vanliga husmanskosten har ökat (Xu & Xue, 2016). 

Livsstilen, levnadsvanor och de hälsobeteenden som finns hos barn och ungdomar 

är inlärda från föräldrarna och förstärks inom familjen (Tyler & Horner, 2008).  

 

Den sociala miljön har en bidragande orsak till ökningen av övervikt och fetma 

hos barn och ungdomar. I familjer med låg socioekonomisk status är intag av fet 

mat samt ett högre BMI vanligare. Barn som har föräldrar med högre utbildning 

har visat sig äta mer näringsriktiga måltider och även ekonomin hos normalviktiga 

familjer är betydligt bättre än hos de med övervikt (Xu & Xue, 2016). När det 

gäller miljöfaktorer som hem och skola, spelar båda en viktig roll i ett barns 

utveckling och underhåll av en hälsosam livsstil och deltagandet i fysiska 

aktiviteter (Regber, Berg-Kelly & Mårild, 2007).  

 

Sjuksköterskor upplever ett hinder i och med det stillasittande beteendet som 

utvecklats hos barn och ungdomar. Större portionsstorlek och livsmedel som inte 

är näringsrika ses även det som ett hinder för en hälsosam livsstil för barn och 

ungdomar (Steel et al., 2011). Barn och ungdomar gör inte dessa val självständigt 

utan befinner sig i en beroendeställning gentemot de vuxna i omgivningen. Således 

krävs det ett engagemang från hela den involverade familjen för att göra 

förändringar som främjar barn och ungdomars hälsa (Tyler & Horner, 2008). 

 

Vårdmöte och Kommunikation 

 

Vårdmöte är enligt Dahlberg och Segesten (2010) ett möte mellan sjuksköterskan 

och patienten. I dessa vårdmöten beskrivs vikten av att förstå patienten och stödja 
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de framtida hälsoprocesser som vårdmötet medför. Genom att mötas ansikte mot 

ansikte kan medmänskliga likheter och skillnader uttryckas med hjälp av mimik, 

kroppsspråk och ansiktsuttryck. Detta kan inge patienten en känsla av att ”känna 

igen sig” och på så sätt få ett förtroende för sjuksköterskan. Att finnas för 

patienten, visa närvaro, empati och att vara lyhörd i sin kommunikation lägger 

grunden för ett bra vårdmöte. Vårdmötet utgår enligt Fioretos, Hansson & Nilsson 

(2013), från patientens personliga och kroppsliga erfarenheter. Det är utefter 

patientens upplevelser, önskemål och besvär som vårdmötet ska utformas. 

Förutom att vårdmötet innebär att sitta tillsammans ansikte mot ansikte och föra en 

konversation (Dahlberg & Segesten, 2010), kan vårdmötet ses som det möte som 

sker vid kroppslig omvårdnad.  

 

Som sjuksköterska kan det vara svårt att läsa av situationen och veta hur patienten 

vill få sin omvårdnad utförd. Därför är det av stor vikt att sjuksköterskan använder 

sig av kommunikation med patienten och visar följsamhet för dennes önskemål 

och är lyhörd inför dessa för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett 

vårdmöte (Håkansson, 2009). Alla möten mellan sjuksköterska och patient ses som 

ett vårdmöte när relationen som uppstår dem emellan har en potential att vara 

vårdande (Dahlberg & Segesten, 2010). Definitionen av vad ett vårdmöte innebär 

varierar och beskrivs på olika vis av olika författare därför har uppsatsförfattarna 

till litteraturöversikten valt att avse vårdmötet som all interaktion mellan föräldrar 

till patienten och sjuksköterskan. 

 

Sjuksköterskan kan använda sig av olika strategier för att göra vårdmötet till en 

positiv upplevelse. Detta kan ske genom god kommunikation och ett bra 

bemötande. Kommunikation beskrivs i Nationalencyklopedin (2016), som 

överföring av information mellan människor. Kommunikation som sker mellan 

patient och sjuksköterska behöver inte enbart ske i uttalad form, handlingar, texter 

och kroppsspråk utan även outtalad. Detta är den interaktion och process som gör 

det möjligt för sjuksköterskan att skapa en mellanmänsklig relation till patienten 

och dennes anhöriga (Alligood & Marriner-Tomey, 2009). Motiverande samtal 

kan hjälpa föräldrar att förändra sina vanor och sitt betende. Det bygger på att 

tillsammans reflektera, lyssna, och utforska de mål som sätts upp. Motiverande 
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samtal som teknik präglas av ett förhållningssätt där individens förmåga står i 

centrum och omges av empati, tilltro och respekt för varandra (Håkansson, 2013; 

Johannesson, 2014). Användandet av kommunikation i form av motiverande 

samtal ger vi patienten och dess anhörig en ökad kunskap. Genom detta blir 

patienten och dess anhörigas motivation och vilja till att förändra sin livsstil större. 

Motiverande samtal har fokus på att stärka patientens eget motiv till förändring. 

Förändring som ska leda till bättre hälsa och livskvalitet (Barth & Näsholm, 2006; 

Hardcastle, Taylor, Baley, Harley & Hagger, 2012). 

 

Det finns behov för sjuksköterskor att öka sin kompetens kring kommunikation 

och bemötande av närstående. Hur kan vårdpersonalen på bästa sätt närma sig de 

svåra frågorna? (Magnusson, Kjellgren & Winqvist, 2012). Kommunikationen 

mellan sjuksköterska och förälder utgör en hörnsten för att närma sig och lösa 

problemet med barn och ungdomars övervikt eller fetma. Om det kan göras väl, 

kan en god grund för vårdmötet och samarbetet mellan sjuksköterskan och 

föräldrarna upprättas och vårdas (Mikhailovich & Morrison, 2007). 

 

Omvårdnadsteoretisk utgångspunkt i vårdmötet 

 

Interaktionsteorin fokuserar på interaktionen och samspelet människor emellan där 

patienten och föräldrarna befinner sig i en beroendeställning gentemot 

sjuksköterskan då dessa är beroende av den kunskap, förmåga att se problem och 

använda sig själv som redskap som sjuksköterskor besitter (Alligood & Marriner-

Tomey, 2009). Hela interaktionsteorin grundar sig på kommunikation och dess 

betydelse, den relation som finns människor emellan och sjuksköterskans ansvar 

att nå målen med den omvårdnad som krävs (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 

2006). Det är genom kommunikation i interaktionen som ett gott vårdmöte för alla 

inblandade parter skapas (Alligood & Marriner-Tomey, 2009). 

 

Det är viktigt att som sjuksköterska bygga en relation med patienten och 

föräldrarna så dessa kan känna sig trygga i vårdmötet. För att få en långsiktig och 

hållbar förändring i familjens livsstil är det av stor vikt att sjuksköterskan kan inge 

en känsla av hopp och tro hos dem (Alligood & Marriner-Tomey, 2009). Enligt 
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interaktionsteorin är sjuksköterskans viktigaste roll att hjälpa varje individ att finna 

ett hopp och ett sätt att hantera sin situation på för att uppnå hälsa. 

Interaktionsteorin betonar att en god kommunikation mellan patient, dess anhöriga 

och sjuksköterska, är det som lägger grunden för att kunna utföra god omvårdnad 

(Kristoffersen et al., 2006).  

 

Sjuksköterskans roll i vårdmötet med föräldrarna 

 

Svensk sjuksköterskeförening har en strategi för kvalitetsutveckling inom 

omvårdnad där det skrivs om de förväntningar samhället har på att legitimerad 

sjukvårdspersonal besitter rätt kompetens. Utöver ämneskunskaper, personliga 

färdigheter, värderingar och etik som utgör en självklar grund har de även lagt till 

sex så kallade kärnkompetenserna som ska gälla för alla professioner inom vård 

och omsorg. Dessa omfattar att arbeta personcentrerat, använda evidensbaserad 

och säker vård, samverka i team, informatik och förbättringskunskap (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Kommunikation är en viktig del i omvårdnaden 

kring patienten och dennes familj för att kunna utveckla en stabil och 

förtroendefull grund i relationen mellan sjuksköterskan, patienten och anhörig 

(Mikhailovich & Morrison, 2007).  

 

När sjuksköterskor ska arbeta hälsofrämjande i frågor rörande barn med övervikt 

eller fetma är det viktigt att säkerställa att föräldrarna känner sig sedda, får 

bekräftelse och blir lyssnade på. Det är sjuksköterskor som måste se och respektera 

det faktum att det är föräldrarna till barnet som är expert på just det barnet 

(Håkansson, 2013). Däremot besitter sjuksköterskan kunskap om hur barnet bör 

utvecklas och vilka behov som finns rent generellt (Mikhailovich & Morrison, 

2007). I ett samtal med föräldrar om ett barns vikt är det av stor betydelse att 

föräldrar ska våga komma med frågor utan att känna en rädsla för att bli anklagade 

eller få ett dåligt bemötande av sjukvården (Håkansson, 2013).  

 

Sjuksköterskor har en viktig uppgift i att försöka bygga en förtroendefull relation 

med föräldrar till de barn och ungdomar som lider av övervikt eller fetma. Detta 

tror sig Regber et al. (2007), kunna ske genom en god kommunikation i 
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interaktionen under vårdmötet och ett samspel mellan sjuksköterskan och 

föräldrarna. Beroende på situation och sammanhang ser vårdmöten olika ut men 

oavsett omfattning är det sjuksköterskans uppgift att främja hälsoprocessen 

(Dahlberg & Segesten, 2010). En stor del av sjuksköterskans arbete i dessa 

situationer handlar om att uppmuntra och motivera familjer till hälsosammare och 

sundare livsstilsvanor. Genom att använda sig av motiverande samtal som 

kommunikationsteknik kan sjuksköterskan hjälpa föräldrar till barn och ungdomar 

med övervikt eller fetma att förändra sina vanor. Att reflektera, lyssna och 

tillsammans utforma de mål som sätts upp kräver att båda parter har ett 

förhållningssätt som präglas av respekt, tilltro och empati för varandra. Det är 

individernas egna förmågor som bör ses som den viktigaste byggstenen 

(Håkansson, 2013).  

 

En förutsättning för att som sjuksköterska ge patient och anhöriga en god vård är 

att ha en fungerande vårdrelation. Sjuksköterskan bör se till att vårdmötet mellan 

sjukvården och patienten baseras på att vara känslomässigt närvarande och ge 

förståelse för att hens perspektiv är en viktig del. De vårdande samtalen är det som 

utvecklar att mötet mellan sjukvården och patienten sker med en öppenhet och 

närvaro från båda parter. I vårdmötet ses etiken som ett grundläggande element 

och strävar efter att upprätthålla en integritet och värdighet i alla möten mellan 

sjuksköterska och patient (Wiklund, 2003). 

 

Föräldrarnas roll i vårdmötet 

 

Föräldrars livsstil har en direkt påverkan på barnets förutsättningar för ett 

hälsosamt liv. Det är föräldrarnas ansvar att skapa en hemmiljö där hälsosamma 

matvanor och regelbunden fysisk aktivitet erbjuds. Det är även föräldrarnas ansvar 

att i första hand förändra sitt förhållande till mat och träning för att ge barnet en 

hälsosam grund att stå på (Toftemo, Glavin & Lagerløv, 2013). 

 

Ansvaret ligger hos föräldrarna att med rätt åtgärder kunna minimera det hot som 

finns mot barn och ungdomars hälsa. I vårdmötet som förälder till barn och 

ungdomar med övervikt eller fetma då våga ställa frågor och visa sig i en 
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beroendeställning gentemot sjuksköterskan är en viktig aspekt för att nå en 

förändring (Schwartz & Puh, 2003).  

 

Barn i dagens samhälle exponeras allt för ofta för ohälsosamma ideal men även 

ohälsosamma matvanor genom medier. Samtidigt som media och populärkultur 

främjar uppenbart dåliga matvanor för barn är det föräldrarnas ansvar att mata sina 

barn på rätt sätt. På grund av föräldrarnas okunskap och i vissa fall oförmåga att 

vilja förändra sina egna levnadsvanor blir barnet lidande. Barnet befinner sig i en 

utsatt position där hen själv inte kan bestämma över sin situation eller göra 

förändringar i sina levnadsvanor på egen hand (Tyler & Horner, 2008). Det är 

alltid lätt att skylla på enskilda individer men föräldrar är även sårbara för samma 

samhällstryck som alla andra att äta på ett ohälsosamt sätt. Föräldrar uppmanas att 

visa sina barn hur mycket de älskar dem genom att ge sötsaker och samtidigt 

varnas att inte låta sina barn få i sig för mycket socker och fett (Schwartz & Puh, 

2003). 

 

Problemformulering 

 

Övervikt och fetma är ett ökande problem i Sverige, framförallt bland barn och 

ungdomar. Att ha problem med övervikt kan lämna spår hos dessa individer även i 

vuxen ålder med fortsatt viktproblematik och följdsjukdomar. 

Det är föräldrarna som bär det primära ansvaret när det gäller förändringar i 

barnets hälsovanor och livsstil. Sjuksköterskan bär ett omvårdnadsansvar att 

identifiera och aktivt förebygga ohälsa. Därför krävs en ökad kunskap kring hur 

föräldrar till barn och ungdomar med övervikt eller fetma upplever vårdmötet med 

sjuksköterskor och vad som enligt dem bör förbättras, ändras och vad som redan 

fungerar för att på bästa sätt ge en god omvårdnad.  

 

Som blivande sjuksköterskor torde det vara betydelsefullt att belysa svårigheter 

och framgångsfaktorer i vårdmötet och då ta reda på vilket sätt som är det bästa för 

sjuksköterskan att ta upp frågor kring barnets vikt med föräldrarna och hur kan det 

generera en djupare förståelse för ämnet. Därmed skapas också möjligheter att 

erbjuda rätt stöd i olika omvårdnadssituationer och i vårdmötet. Det är föräldrarna 
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till dessa barn och ungdomar som bär ansvaret för att vara dess röst i vårdmötet 

med sjuksköterskan och det är även de som ska implementera hälsosamma och 

sunda livsval och värderingar. 

 

Syfte 

 

Syftet är att beskriva de faktorer som påverkar vårdmötet mellan sjuksköterskan 

och föräldrar till barn och ungdomar med övervikt eller fetma. 

 

Frågeställning 

 

Finns det hinder som kan uppstå i vårdmötet kring barn och ungdomar med 

övervikt eller fetma? 

 

Finns möjligheter som underlättar för föräldrar och sjuksköterskor i vårdmötet 

kring barn och ungdomar med övervikt eller fetma? 

 

Centrala begrepp 

 

• Med barn och ungdomar menas personer upp till 18 år. 

• Med föräldrar menas anhöriga till barnet, så som mamma, pappa, mor- och 

farföräldrar eller annan vårdnadshavare. 

• Vårdmöte ses som alla möten mellan patient/anhörig och sjuksköterska där 

vårdrelationen som uppstår har potential att vara vårdande (Dahlberg & 

Segesten, 2010). 

• Barn eller ungdomar med ISO-BMI över 25 ses som överviktig. 

• Barn eller ungdomar med ISO-BMI över 30 ses som fetma. (Hagenäs, 

2012; Thorén & Marcus, 2015). 

 

METOD 
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Design 

 

En litteraturöversikt användes som metod. Metoden är enligt Friberg (2012), ett 

strukturerat arbetssätt som ger en tydlig översikt av ett begränsat område. Enligt 

Polit & Beck (2012), innebär det med en litteraturöversikt att sammanställa 

resultatet på ett systematiskt sätt från flertalet vetenskapliga artiklar. Tidigare 

forskning i ämnet har analyserats och värderats och sammanställts till ett resultat 

som besvarar litteraturstudiens syfte och frågeställning (Forsberg & Wengström, 

2013). 

 

Urval av litteratur 

 

Artikelsökningen gjordes i databaserna Cinahl och Pubmed, då dessa två inriktar 

sig mot omvårdnad. För att få så relevanta träffar som möjligt och som svarar på 

examensarbetets syfte och frågeställning kombinerades sökorden: Child, 

childhood, parent, parents, overweight, obesity, pediatric obesity, pediatric, nurse, 

professional – family relation, communication, experience, perception och attitude 

to health. Även den booleska operatoren ”and” användes mellan de valda 

sökorden. För att få hjälp med sökord användes svenska MeSH-termer (Medical 

Subject Headings) som uppslagsverk och synonymordbok. 

 

För att begränsa antalet träffar söktes artiklar publicerade de senaste 11 åren, 2005 

– 2016. Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska, vara 

originalartiklar, inte systematiska litteraturöversikter samt vara peer-reviewed. 

Artiklarna skulle belysa föräldrar till överviktiga barn och ungdomars erfarenheter 

samt upplevelser av vårdmötet. Sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av 

vårdmötet med föräldrarna till barn och ungdomar med övervikt eller fetma. 

Artiklar som tar upp föräldrarnas/sjuksköterskors upplevelser av både positiva och 

negativa aspekter i vårdmötet inkluderades. Artiklar som tog upp överviktiga barn 

och ungdomars upplevelser av vårdmötet exkluderades. Totalt ingick 13 artiklar i 

analysen till denna litteraturstudie. För närmare beskrivning av sökstrategin se 

Tabell 1. 
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Tabell 1. Sökstrategi av utvalda artiklar samt antal träffar, antal lästa och 

utvalda artiklar 

 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal lästa 
artiklar 

Antal utvalda 
artiklar till 
resultat, n=13 

CINAHL Overweight AND child 
AND parents AND 
attitude to health 

130 19 6 2 

CINAHL Child AND parent 
AND communication 
AND obesity 

65 8 3 0 

CINAHL Child AND parent 
AND communication 
AND obesity AND 
nurse 

10 2 2 1 
 

CINAHL Professional – family 
relation AND pediatric 
obesity 

41 13 3 0 
 
 

CINAHL Parents AND 
perception AND child 
AND overweight AND 
obesity 

97 10 5 3 

PubMed Childhood AND 
overweight AND 
obesity AND parents 
AND experience 

41 5 
 

2 1 

PubMed Children AND obesity 
AND parents AND 
nursing 

114 25 11 3 
 

PubMed Children AND obesity 
AND parents AND 
nursing AND 
experience 

8 2 2 1 
 
 
 

PubMed Pediatric obesity AND 
parents AND 
perception 

67 8 2 0 
 
 

PubMed Pediatric obesity AND 
parents AND nurse 
AND children 

23 6 3 0 

PubMed Child AND parent 
AND nurse AND 
communication AND 
obesity 

10 3 2 2 

 

Värdering av artiklarnas kvalitet 

 

Vid granskning av artiklarna har Högskolan Dalarnas modifierade 

granskningsmallar (bilaga I och II) för både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

använts (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011).  
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För att räkna ut kvalitet på artiklarna poängsätts de, där artiklarna med kvalitativ 

design har maxpoäng på 25 och de med kvantitativ design har maxpoäng på 29. 

Den totala poängen omvandlades sedan till procent för att lättare få fram om 

artikeln är av låg- medel- eller hög kvalitet (Forsberg & Wengström, 2013). 

Hög kvalitet: >80% 

Medel kvalitet: 60-79% 

Låg kvalitet: < 60 % 

 

Granskningsmallarna användes för att poängsätta och bedöma artiklarna och dess 

kvalitet och de artiklar som fick medel- och hög kvalitet användes i 

litteraturöversikten (Forsberg & Wengström, 2013). Totalt granskades 16 artiklar 

varav tre exkluderades till resultatet då de var litteraturöversikter. Dessa har istället 

använts i bakgrunden för att få större förståelse för vikten av valt ämne. 

 

Tillvägagångssätt 

 

Examensarbetet har utformats och skrivits tillsammans av uppsatsförfattarna. 

Sökning efter aktuella artiklar utifrån det valda syftet och frågeställningen skedde 

med hjälp av bibliotekarie vid högskolan Dalarna. Sammanfattning, bakgrund, 

syfte, metod, resultat, diskussion och referenser har gemensamt utformats. 

Samtliga artiklar lästes, granskades och kvalitetsbedömdes noggrant för att hitta 

huvudsakliga delar som svarade på frågeställningarna och som följde en röd tråd 

till resultatsammanställningen.  

 

Uppsatsförfattarna har skrivit under en författardeklaration för att klargöra att båda 

parter varit delaktiga. 

 

Analys 

 

Med hjälp av Fribergs (2012) metod har de valda artiklarna analyserats. Artiklarna 

som valts ut som underlag har lästs flertalet gånger av båda uppsatsförfattarna för 

att få en förståelse för kontexten av innehållet. Därefter har texten delats in i 

meningsbärande delar. Dessa skulle förstås i relation till sammanhang och helhet. 
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Efter att ha identifierat innebörden och innehållet i samtliga artiklar ställdes dessa 

emot varandra för att urskilja likheter och skillnader som kom att bli de slutgiltiga 

kategorier och subkategorier vi använt oss av. Därefter namngav vi dessa för att ge 

en relevant återspegling av innehållet.  

 

I artiklarna som valts ut sökte uppsatsförfattarna under analysen svar på syfte och 

frågeställning. De huvudsakliga delarna uppsatsförfattarna letade efter var svar på 

om det fanns hinder och möjligheter som påverkande faktorer i vårdmötet mellan 

sjuksköterskor och föräldrar till barn och ungdomar med övervikt eller fetma.  De 

hinder och möjligheter som identifierades fördes samman i ett dokument. Vidare 

kunde de kategorier, hinder och möjligheter, efter ytterligare granskning delas in i 

subkategorier som relevant speglar innehållen i respektive kategori. 

 

Forskningsetiska aspekter 

 

Under hela litteraturöversikten har det funnits ett mål att kritiskt granska de 

artiklar och studier som valts ut (Nilsson Kajermo & Wallin, 2009). 

De etiska ställningstaganden som gjorts i materialet är att se att materialet som 

används inte kränker patientens autonomi eller värdighet. Artiklarna som använts 

har noggrant granskats för att undvika feltolkningar och det material som använts 

är granskade av en etisk kommitté eller där noggranna etiska övervägande har 

gjorts (Forsberg & Wengström, 2013). Resultatet från artiklarna har återgivits 

sanningsenligt genom att dess resultat inte har förvrängts. 

 

RESULTAT 

 

Litteraturöversikten baserades på 13 vetenskapliga artiklar, tre kvantitativa och 10 

kvalitativa. Artiklarna som låg till grund för litteraturöversiktens resultat gjordes i 

åtta olika länder mellan åren 2005 – 2016. Utifrån analysen av artiklarna kunde två 

huvudkategorier och fem subkategorier urskiljas. 

 

Hinder som kan uppstå i vårdmötet 
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I de artiklar som sammanställts för att erhålla resultatet framkom hinder som kan 

påverka vårdmötet för föräldrar och sjuksköterskor. Dessa delades efter analys in i 

två subkategorier som beskriver hur skuld- och skamkänslor hos föräldrarna 

påverkar vårdmötet, samt hur förnekelsen hos föräldrarna påverkar vårdmötet. 

 

Skuld- och skamkänslor hos föräldrarna påverkar vårdmötet 

 

En hindrande faktor i ett bra vårdmöte visade sig vara då föräldrar till barn och 

ungdomar med övervikt eller fetma aktivt valde att inte se övervikten som deras 

barn bar på. Detta utgjorde ett hinder i vårdmötet, både för föräldrarna och för 

sjuksköterskorna eftersom de inte kände att möjligheten att nå fram till varandra 

fanns där. Som förälder beskrevs känslan av att bli utpekad som den som låtit det 

hända och det ansågs vara något som tyngde föräldrarna och gjorde att de valde att 

”se åt ett annat håll” istället för att se problemet som fanns. Det blir ett första 

hinder i vårdmötet mellan föräldrar och sjuksköterskor om inte insikten och viljan 

att se finns hos föräldrarna. Det budskap och den information som sjuksköterskan 

vill förmedla till dessa föräldrar kommer inte fram (Önnerfält et al., 2012).  

 

När föräldrarna inte hade förmågan att erkänna det problem som fanns var det ofta 

enklare att ta till tankegångar såsom att ”barnet helt enkelt kommer växa i det”, 

”att det skulle jämna ut sig i och med att barnet växer och blir längre”. 

Undanflykter likt dessa försvårar för sjuksköterskan att under vårdmötet nå fram 

till föräldrarna och komma med konkreta förslag på förändringar i livsstilen 

(Hudson, McGloin & McConnon, 2012; Önnerfält et al., 2012). 

 

Det beskrevs av flertalet föräldrar om upplevelsen av att känna skuld- och skam 

inför den aktuella situationen och att deras upplevelser i bemötandet från 

sjukvården då blev allt annat än en positiv upplevelse. Om föräldrarna ser det som 

någonting negativt att ta sjukvården till hjälp blir det ett stort hinder och en barriär 

för sjuksköterskorna att försöka riva ner för att tillsammans skapa en god relation 

och vårdmöte (Edmunds, 2005; Toftemo, Glavin, & Lagerløv, 2013; Önnerfält et 

al., 2012). Om sjuksköterskan i vårdmötet lyfter positiva förändringar i livsstilen 

och gör samtalet till något positivt kan informationen vara lättare för föräldern att 
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ta till sig utan att känna dessa skamkänslor (Park et al., 2012; Önnerfält et al., 

2012). 

 

Förnekelse hos föräldrarna angående barnets vikt påverkar vårdmötet 

 

I flertalet studier visade det sig finnas en svårighet för föräldrarna att ta till sig 

information under ett vårdmöte eftersom de inte hade en sanningsenlig bild av sitt 

barns vikt. Genom att föräldrarna inte såg de hälsorisker som övervikt och fetma 

medför eftersom de inte var medvetna om problemet utgör det en hindrande faktor 

för att utveckla ett bra vårdmöte (Hudson et al., 2012; Park et al., 2013).  

 

När föräldrarna själva led av övervikt eller fetma så återberättades det av 

sjuksköterskan att det var lättare att nå fram till dem under vårdmötet och samtala 

om deras vikt samtidigt som de hade väldigt svårt att diskutera den när det gällde 

sitt barn (Syrad et al., 2015). Detta kan bero på att dessa föräldrar ofta har upplevt 

svåra saker som mobbning och bristande självförtroende på grund av vikten när de 

själva var barn. Föräldrarna vill skydda och försvara sitt barn från att känna samma 

sak, trots att sjuksköterskan innan, efter och under vårdmötet ska finnas där för att 

hjälpa och vägleda (Park et al., 2012). 

 

Många sjuksköterskor upplevde hindrande faktorer under vårdmöten såsom att 

föräldrar bara såg till hur deras barn mådde i nutiden och hade svårt att se de risker 

som kunde komma senare i barnets liv på grund av deras övervikt eller fetma. De 

fick därför en bristande motivation till en beteendeförändring (Gerards, Dagnelie, 

Jensen, De Vries & Kremers, 2012). Det var vanligt att föräldrarna under 

vårdmöten uppgav att ”så länge mitt barn är lyckligt är det viktigare än vikten”, 

vilket gör det nödvändigt för sjuksköterskor att göra föräldrarna medvetna om att 

det går att nå en sund vikt utan att ta bort allt ”det goda” i livet (Gerards et al., 

2012; Syrad et al., 2015). En oförståelse för fördelarna med att gå ned i vikt 

återspeglades i föräldrarna, och sjuksköterskor ställde sig frågande till hur 

möjligheterna att uppnå ett bra vårdmöte med dessa föräldrar ska kunna ske när de 

förnekar de problem som finns framför dem (Edmunds, 2005; Gerards et al., 

2012).  
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Hinder i vårdmötet som oroar sjuksköterskor är de svårigheter som i flera fall 

fanns där föräldrarna inte var villiga att ta till sig kritik om sitt barns vikt. 

Samtidigt som föräldrarna såg dessa hinder i vårdmötet upplevde de att det var 

svårt för dem att ta till sig denna kritik. Föräldrarna ansåg att sjuksköterskan inte 

kände till hela barnets livsstil och bara "dömde" efter den första anblicken. Det är 

ett hinder som påverkar interaktionen, kommunikationen och utspelandet av 

vårdmötet. Att som sjuksköterska sakna kunskap, intresse, tid och resurser för att 

behandla övervikt eller fetma hos barn och ungdomar under vårdmötet sågs som 

ett hinder för föräldrarna att söka professionell hjälp (Toftemo et al., 2013).  

 

Flertalet av artiklarna beskriver hur föräldrar försökt på egen hand med 

kostförändringar och fysisk aktivitet som strategier att få sitt barns vikt i balans 

innan de sökte professionell hjälp. Det anses, trots samhällets och sjukvårdens 

ökade betoning på förebyggande åtgärder för övervikt och fetma hos barn och 

ungdomar, att föräldrar till dessa har svårt att erkänna att barnet är överviktigt och 

att hälsorisker finns om det föreligger en fortsatt viktökning (Edmunds, 2005; 

Hudson et al., 2012). 

 

De föräldrar som själva var normalviktiga hade ofta lättare att i vårdmötet 

diskutera barnets övervikt eller fetma och visade en större förståelse inför 

situationen de befann sig i. Det har visat sig att föräldrar, framförallt mammor är 

bättre på att klassificera sin egen vikt än sitt barns (Hudson et al., 2012; Syrad et 

al., 2015). 

 

Möjligheter att skapa ett bra vårdmöte  

 

I de artiklar som sammanställts till resultatet framkom flera möjligheter att skapa 

ett bra vårdmöte. Dessa delades in i tre subkategorier; öka medvetenheten om 

fördelarna med viktminskning under vårdmötet, långsiktigt förtroende underlättar 

vårdmötet och anpassad kommunikation i vårdmötet.  
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Öka medvetenheten om fördelarna med viktminskning under vårdmötet  

 

Genom att öka förståelsen hos föräldrarna för de fördelar som en viktminskning 

medför kan det i vårdmötet ges möjligheter till ytterligare utvecklingar där en 

viktig del i sjuksköterskans roll är att informera och integrera hela familjen i 

metoder för att förebygga övervikt och fetma hos barn och ungdomar, vilket i sin 

tur ger en långsiktigt positiv effekt. För att möjliggöra ett gott vårdmöte kan det till 

en början vara bra att ge råd om små, enkla förändringar i vardagen som kan ge 

långsiktiga resultat. Genom att göra detta uppgav flera föräldrar att det skulle 

kännas enklare att nå målen utan att behöva förändra hela familjens livsstil (Syrad 

et al., 2015; Önnerfält et al., 2012). 

 

Det beskrevs som en möjlighet för sjuksköterskan att i vårdmötet med föräldrarna 

försöka motivera dem till att se en livsstilsförändring som något positivt för hela 

familjen och kan komma att medföra goda resultat för hela hälsan och inte enbart 

vikten (Syrad et al., 2015). En möjlighet för att skapa ett gott vårdmöte som 

genererar goda resultat är när föräldrarna har en medvetenhet om vad övervikt 

eller fetma hos barn och ungdomar kan medföra för risker (Akhtar-Danesh, 

Dehghan, Morrison, & Fonseka, 2011; Syrad et al., 2015).  Sjuksköterskor har 

möjligheten och en unik roll under vårdmötet i dessa dilemman, och är en av de 

bästa handledarna när det gäller att etablera hälsosammare levnadsvanor till 

familjer; de kan utbilda föräldrar och öka deras medvetenhet om orsakerna till och 

konsekvenserna av övervikt och fetma hos barn och ungdomar. Det ges en 

möjlighet till förbättrade vårdmöten om sjuksköterskan kan förklara, inte bara 

kring frågor om kost och fysisk aktivitet, utan även om andra viktiga frågor och 

funderingar som föräldrar till dessa barn och ungdomar kan ha (Akhtar-Danesh et 

al., 2011). 

 

För att vårdmötet ska fungera på bästa sätt beskrevs det utifrån sjuksköterskans 

perspektiv att det är positivt att lyfta de fördelar som kommer med en 

viktminskning, likväl som att informera om de risker som finns om man inte tar 

tag i övervikten (Aktar-Danesh et al., 2011; Önnerfält et al., 2012). För att 

möjliggöra positiva faktorer för ett vårdmöte belystes egenskaperna god 
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kommunikation och interaktion hos sjuksköterskor. Något som ansågs vara viktigt 

både för att underlätta för föräldern men även för att sjuksköterskan ska känna att 

det finns en möjlighet att under vårdmötet ta upp frågor rörande övervikt och 

fetma. Det är därför sjuksköterskor på bästa tänkbara sätt behöver lära sig att 

stödja föräldrarna utan att skuldbelägga och göra samtalen under vårdmötet med 

föräldrarna till någon positivt som då kan ta udden av det obehagliga i ämnet 

(Gillespie et al., 2015; Önnerfält et al., 2012). 

 

Långsiktigt förtroende underlättar vårdmötet 

 

Flera av sjuksköterskorna beskrev att de upplevde det som svårt att ta upp barnets 

vikt i ett vårdmöte med en familj de aldrig träffat förut. En god relation till 

föräldrarna var av högsta vikt när man skulle diskutera viktfrågor, en god relation, 

uppbyggd under lång tid sedan barnets födelse gjorde det lättare att vara ”rakt på 

sak” under vårdmötet (Edvardsson, Edvardsson & Hörnsten, 2009; Magnusson, 

Kjellgren & Winkvist, 2012). Föräldrar till barn och ungdomar med övervikt eller 

fetma beskrev att de blev oroliga inför dessa vårdmöten och samtal. Då rädsla 

finns för att deras barn ska bli sårat och att dess självförtroende ska skadas om en 

för dem okänd person kritiserar barnets vikt, reagerar många föräldrar med ilska 

och går i försvarsställning. Flertalet föräldrar sade då att det hade känts naturligare 

att tala om det med någon som de under en längre tid fått chansen att bygga upp en 

trygg relation med (Sulheim Haugstvedt, Graff-Iversen, Bechensteen, & Hallberg, 

2011).  

 

Det har påvisats i artiklarna att en möjlighet för att skapa ett bra vårdmöte var om 

det finns en relation mellan föräldrar och sjuksköterska. Fanns denna relation att 

luta sig mot försvann tveksamheten hos föräldrarna inför att konsultera 

sjuksköterskor. Även om en trygg och god relation la en grund för ett gott 

vårdmöte fanns känslan av oro hos föräldrarna att barnet skulle bli stämplad av 

andra i sin omgivning som överviktig och att det då kunde påverka deras barns 

psykiska mående (Toftemo et al., 2013). Föräldrar till barn och ungdomar med 

övervikt eller fetma beskrev typiska känslor centrerade runt en intensiv osäkerhet 

över vart man ska vända sig för att få hjälp, och i vissa fall trodde föräldrar att det 
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var oundvikligt att deras barn skulle få övervikt eller fetma och då accepterades 

detta (Gillespie et al., 2015). 

 

De sjuksköterskor som hade förmåga att visa empati för familjerna och ha ett 

genuint intresse för att göra vårdmötet med dem till en positiv upplevelse var något 

som var uppskattat och visade sig vara en möjlighet till förbättring i vårdmötet 

(Edmunds, 2005). Om det även fanns en relation mellan barn, föräldrar och 

sjuksköterska inför vårdmötet kunde de bygga en trygg och stabil grund i 

relationen vilken gjorde det lättare att i tid ta upp problem såsom övervikt 

(Edvardsson et al., 2009). Det är föräldrarna som bär huvudansvaret för barnets 

utveckling är en avgörande faktor att vara medveten om i vårdmötet. Det är 

föräldern som får vara barnets röst i dessa vårdmöten och det är föräldrar som är 

en av de mest inflytelserika faktorerna i barnets liv. Föräldrar, oavsett om deras 

barn lider av övervikt eller fetma eller inte, ska ha för avsikt att deras barn ska leva 

ett hälsosamt liv med sunda livsval och matvanor (Hudson et al., 2012; Merema et 

al., 2016, UNICEF Sverige, 2009). Det framkom att det är viktigt att 

sjuksköterskor under vårdmötet upplyser föräldrarna om fördelarna med ett 

hälsosamt och aktivt beteende. Om föräldrarna inte uppfattar sina barn som 

överviktiga, kommer ingen intervention att ske. Emellertid verkar det som att med 

rätt bemötande, interaktion och genom god kommunikation som grund för 

sjuksköterskor att stå på, är det möjligt att inför, under och efter vårdmötet få 

föräldrarna att tidigare erkänna viktproblematiken hos sina barn (Akhtar-Danesh et 

al., 2011).  

 

Att anpassa kommunikationen efter vårdmötets syfte 

 

Att bygga en förtroendefull grund gentemot varandra och med god kommunikation 

mellan sjuksköterskor och föräldrar ses som en viktig del i omvårdnaden och i 

vårdmötet. Att nå fram till föräldrarna på ett sätt som inte ifrågasätter dem som 

föräldrar, utan som uppmuntrar dem till att göra smartare och bättre val för sina 

barns framtid och hälsa är en viktig del. Det är hos sjuksköterskan som ansvaret 

för att kommunicera på rätt sätt ligger. Försök att integrera hela familjen och i 
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kommunikation lyfta de fördelar som kommer med viktnedgång var faktorer som 

underlättade vårdmötet (Aktar-Danesh et al., 2011; Edmunds, 2005). 

 

För att möjliggöra ett gott vårdmöte som ska leda till att ett effektivt 

hälsofrämjande arbete ska kunna utföras, behöver föräldrar till barn och ungdomar 

med övervikt eller fetma hjälp att hantera sitt barns vikt. Kommunikation, verbal 

och icke verbal, är något som sjuksköterskan måste behärska. Speciellt i vårdmötet 

kring känsliga ämnen som övervikt eller fetma. Kunskapen om hur sjuksköterskan 

kan läsa av situationen och tolka kroppsspråk och känslor hos anhöriga har visat 

sig vara betydande för ett gott vårdmöte (Park et al., 2013; Toftemo et al., 2013). 

 

Föräldrarna till barn och ungdomar med övervikt eller fetma beskrev hur de ville 

att sjuksköterskan skulle visa empati inför situationen, ha ett gott bemötande och 

kunna kommunicera på rätt sätt. Som sjuksköterska är det av stor betydelse för 

utgången av vårdmötet att kunna kommunicera på rätt sätt med föräldrarna, 

anpassa kommunikationen efter syftet med vårdmötet. Inte vara rädd för att ta upp 

det känsliga ämnet utan se det som en chans att med sina ord kunna hjälpa 

föräldrarna till en förändring (Edmunds, 2005; Park et al., 2012; Toftemo et al., 

2013; Önnerfält et al., 2012). 

 

DISKUSSION 

 

Sammanfattning av huvudresultat 

 

Resultaten från de valda artiklarna har svarat på litteraturöversiktens 

frågeställningar och syfte. Då artiklarnas resultat analyserades framkom ett flertal 

likheter i dessa vilka lade grunden för de kategorier och subkategorier som 

utformats i litteraturöversikten. Utifrån analysen identifierades att det fanns både 

hinder och möjligheter som kunde uppstå i vårdmötet mellan sjuksköterskan och 

föräldrar till barn och ungdomar med övervikt eller fetma. Dessa hinder och 

möjligheter presenterades i två kategorier med totalt fem subkategorier i 

översikten; skuld- och skamkänslor hos föräldrarna påverkar vårdmötet, och 

förnekelse hos föräldrarna angående barnets vikt påverkar vårdmötet – dessa två 
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subkategorier lyfte känslor och uppfattningar hos såväl föräldrar som 

sjuksköterskor och kan utgöra hinder i vårdmötet dem emellan. Öka 

medvetenheten om fördelarna med viktminskning under vårdmötet, långsiktigt 

förtroende underlättar vårdmötet och att anpassa kommunikationen efter 

vårdmötets syfte. I de tre subkategorierna har resultat sammanställts som beskriver 

hur olika situationer och olika agerande kan verka som möjligheter i vårdmötet.  

 

Resultatdiskussion 

 

De, i litteraturöversiktens resultat, beskrivna upplevelser och känslor hos såväl 

föräldrar som hos sjuksköterskor påverkar vårdmötet. De faktorer som 

framkommit verkar som både hinder och möjligheter för att optimera vårdmötet.  

Resultatet i litteraturöversikten tog upp två grundläggande områden; hinder och 

möjligheter, vilka hade stor betydelse i vårdmötet mellan sjuksköterskan och 

föräldrarna till barn och ungdomar med övervikt eller fetma. Det ses som en 

hindrande faktor att information inte tas emot och bearbetas korrekt samt att den 

syn som torde finnas hos föräldrarna är annat än sanningsenlig. Möjligheterna som 

framkommit är faktorer som bidrar till ett optimalt vårdmöte mellan sjuksköterskor 

och föräldrar. 

 

Uppsatsförfattarna insåg efter att ha analyserat resultaten från de valda artiklarna 

att det var av betydelse att inte enbart påpeka de eventuella hälsorisker som 

uppstår till följd av övervikt eller fetma även att det har visat sig vara mer effektivt 

att prata om de hälsosamma fördelar viktminskning eller viktstabilisering skulle 

medföra (Akhtar-Danesh et al., 2011; Edmunds, 2005; Park et al., 2013; Syrad et 

al., 2015). Genom att göra detta kunde sjuksköterskan få föräldrarna att skapa en 

positivare inställning till åtgärderna. Detta innebar att sjuksköterskan genom 

kommunikation och förtroendefulla relationer kunnat ge patienten och de anhöriga 

den hjälp de behövde för att hitta verktyg till en livsstilsförändring och inge en 

positiv och hoppfull syn på framtiden (Park et al., 2013).  

 

I litteraturöversiktens bakgrund riktades stort fokus på god kommunikation i 

interaktionen och förtroende som grunder och byggstenarna i ett bra vårdmöte 
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(Mikhailovich & Morrison 2007; Regber et al., 2007), något som resultatet i 

litteraturöversikten styrker. Det framkom möjligheter för att få ett bra vårdmöte 

där just sjuksköterskans kommunikations- och interaktionsförmåga spelade en stor 

roll och det uppgavs som en möjliggörande faktor för vårdmötet vikten av att vara 

lyhörd och empatisk för att göra vårdmötet till en positiv upplevelse (Önnerfält et 

al., 2012). Sjuksköterskan har ansvaret för att kommunicera med dessa föräldrar 

och försöka integrera hela familjen i den förändring som behöver göras och 

framför allt lyfta fram alla fördelar som finns i och med en viktstabilisering eller 

viktnedgång hos dessa barn och ungdomar. Sjuksköterskan bör därför 

tillhandahålla de kunskaper inom kommunikation och bemötande som krävs för att 

göra vårdmötet givande för alla inblandade parter (Aktar-Danesh et al., 2011; 

Mikhailovich & Morrison, 2007; Regber, Berg-Kelly & Mårlid, 2007; Önnerfält et 

al., 2012).  

 

Det framkom i bakgrunden likväl som i resultatet att vårdmötet är grundstenen i all 

vård. Kommunikationen i interaktionen mellan sjuksköterska och föräldrar till 

barn och ungdomar med övervikt eller fetma har en betydande roll för en 

livsstilsförändring (Alligood & Marriner-Tomey, 2009; Dahlberg & Segesten, 

2010). Kommunikationen var den mest påverkande faktorn i vårdmötet och var 

beroende av att alla inblandade gör sitt yttersta för att vara respektfulla mot 

varandra (Edmunds, 2005; Gillespie et al., 2015; Park et al., 2012). Som 

sjuksköterska ligger ansvaret på dig att ha ett bra samspel med föräldrarna för att 

ha möjligheterna att i vårdmötet inspirera och motivera dem till en förändring i 

valen de gör för sina barn Vid användandet av motiverande samtal har en mer 

bestående förändring visat sig (Hardcastle et al., 2012; Håkansson, 2013)  

 

Det fanns både hinder och möjligheter till att för båda parter göra vårdmötet till en 

bra och givande upplevelse. I sjuksköterskans arbete är det viktigt att kunna 

använda sig av både verbal och icke verbal kommunikation i det samtal med 

patienten som berör känsliga ämnen. Sjuksköterskor måste kunna läsa av patienten 

och dess anhöriga och tolka vad de känner även om de inte uttrycker det i ord 

(Alligood & Marriner-Tomey, 2009; Park et al., 2013; Toftemo et al., 2013). Att 

kunskap i hur man för ett motiverande samtal är något uppsatsförfattarna tror kan 
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var en bra grund för alla att ha. Sjuksköterskor kan väcka ett intresse hos föräldrar 

till barn och ungdomar med övervikt eller fetma att förändra den situation de 

befinner sig i (Håkansson, 2013).  

 

I resultatet framkom det hinder för sjuksköterskan att under vårdmötet nå fram till 

föräldrar till barn och ungdomar med övervikt eller fetma just för att de inte såg 

problemet. Det infann sig en känsla hos dessa föräldrar baserad på skuld och skam 

när de under vårdmötet blev uppmärksammade av sjuksköterskor att barnen bar på 

en övervikt eller fetma (Edmunds, 2005; Hudson, McGloin & McConnon, 2012; 

Önnerfält et al., 2012). En hindrande faktor för ett gott vårdmöte beskrevs som den 

förnekelse som fanns hos föräldrarna från flertalet av artiklarna. En faktor som 

påverkade att föräldrarna aktivt under vårdmötet valde att inte se problemet. För 

att möjliggöra att vårdmötet blir till något positivt behöver förnekelsen och 

undanflykterna som fanns hos föräldrarna elimineras. När föräldrarna aktivt väljer 

att inte ta till sig informationen som ges, försvårar det för båda parter att 

genomföra ett givande vårdmöte som borde kunna resultera i hälsosamma 

livsstilsförändringar (Syrad et al., 2015).  

 

De val som föräldrarna till barn och ungdomar med övervikt eller fetma gör i sin 

vardag påverkar hela familjen och framför allt barnet som under sin uppväxt 

befinner sig i en beroendeställning gentemot sina föräldrar. Detta är en viktig del 

att beakta som sjuksköterska i dessa vårdmöten (Schwartz & Puh, 2013; Toftemo 

et al., 2013; UNICEF Sverige, 2009). Genom att använda sig av kommunikation, 

som är grundstenen i interaktionsteorin, kan sjuksköterskan göra föräldrarna mer 

medvetna om sin situation under vårdmötet och på så vis undvika att en hindrande 

faktor utvecklas och istället göra den till en möjlighet. Detta behövs när det är 

föräldern som bär det primära huvudansvaret för barnet och dess hälsa och 

utveckling. (Håkansson, 2013; Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006; UNICEF 

Sverige, 2009). Det framkommer även att föräldrarna helst inte har med sig sitt 

barn vid möten med sjuksköterskor när de ska prata om barnets vikt av rädsla för 

att barnet ska bli sårat (Toftemo et al., 2013). 

 



 

24 

 

Enligt föräldrarna sågs det som en möjlighet för ett gott vårdmöte om 

sjuksköterskan under dessa visade en positiv inställning och empati inför 

situationen. Det underlättade för föräldrar att ta till sig information som sagts 

under vårdmötet (Dahlberg & Segesten, 2010; Edmunds, 2005). 

 

Om sjuksköterskan har kunskapen om hur och vilka livsstilsförändringar som kan 

användas genereras en möjlighet till att göra vårdmötet till något positivt. Där 

föräldrarna lättare tar till sig de tips som ges ifall en positiv bild av vad 

förändringarna medför målas upp inför dem (Aktar-Danesh et al., 2011; Gerards et 

al., 2012; Syrad et al., 2015). En möjlighet för vårdmötet var att öka 

medvetenheten hos föräldrarna om de fördelar som finns med viktminskning men 

att som sjuksköterska inte heller vara rädd för att påpeka de följder som kan uppstå 

vid en fortsatt viktökning (Edmunds, 2005; Gerards et al., 2012). Flertalet föräldrar 

drog sig för att ta hjälp av sjukvården just på grund av att inte behöva känna sig 

skuldbelagda (Edmunds, 2005; Park et al. 2012). Sjuksköterskan har en möjlighet 

och det enorma ansvaret att inför, under och efter vårdmötet kommunicera med 

dessa föräldrar och försöka integrera hela familjen i den förändring som behöver 

göras. Framför allt lyfta alla fördelar ur ett omvårdnadsperspektiv såsom att 

hälsoriskerna minimeras om det sker en viktstabilisering eller viktnedgång. Detta 

medförde att båda parter ansåg att vårdmötet blev till något bra (Aktar-Danesh et 

al., 2011; Önnerfält et al., 2012). 

 

I resultatet tar uppsatsförfattarna upp föräldrarnas sätt att se på sin egen vikt i 

relation till att se sitt barns vikt på en sanningsenligt sätt (Park et al., 2013; Syrad 

et al., 2015), en hindrande faktor som påverkar vårdmötet negativt. Ofta har 

föräldrarna som själva haft en övervikt blivit utsatta för kränkningar och därför 

tror vi att det är extra viktigt att involvera hela familjen i vårdmötet och hela tiden 

lägga tyngd på hur en förändring i livsstilen skulle bli till en positiv förbättring för 

alla medlemmar i familjen (Hudson et al., 2012). Flera av föräldrarna som deltagit 

i studierna har associerat övervikt eller fetma med negativa faktorer. De är rädda 

att barnet ska utveckla låg självkänsla eller riskera att bli mobbat, något som kan 

ses som anledning till att deras inställning till vårdmötet försämras (Toftemo et al., 

2013).  
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Både från sjuksköterskans perspektiv och från föräldrarnas perspektiv påvisades 

det att en långsiktig relation dem emellan gjorde det lättar att ta emot, ta till sig och 

även ta upp frågor rörande barnets övervikt eller fetma. Detta utgör för inblandade 

parter en möjlighet att förbättra vårdmötet (Magnusson et al., 2012). Det 

upplevdes av sjuksköterskorna att det var känsligt att prata om ett barns vikt med 

föräldrarna. Det framkom även att sjuksköterskor känner en rädsla för hur dessa 

ska reagera när övervikt eller fetma påpekas hos deras barn. Ett tryggt och 

förtroendefullt förhållande mellan sjuksköterska och föräldrarna till barn med 

övervikt eller fetma nämns i flertalet av de studier som granskats som en 

möjliggörande faktor för vårdmötet. Att arbeta hälsofrämjande är ett ansvar som 

ligger hos sjuksköterskan. Det är denne som ska erbjuda föräldrarna den hjälp på 

vägen som de behöver för att förändra sina liv (Edvardsson et al., 2009; Gerards et 

al., 2012; Merema et al., 2016; Toftemo et al., 2013).  

 

Föräldrar till barn med övervikt eller fetma ansåg att sjuksköterskans attityd, vilja 

att lyssna och förmågan att ha ett bra bemötande var en viktig faktor för att få en 

bra upplevelse av vårdmötet (Gillespie et al., 2015; Magnusson et al., 2012). Att 

försöka skapa ett långsiktigt förtroende mellan sjuksköterska och föräldrar till barn 

och ungdomar med övervikt eller fetma beskrevs underlätta situationen och att 

föräldrarna då lättare tog till sig den information som gavs. Sjuksköterskan i dessa 

komplexa vårdmöten måste våga ta upp tankar och funderingar kring övervikten 

eller fetman. Något som beskrivits bli lättare om ett gott förtroende byggts upp 

under en längre tid (Edvardsson, Edvardsson & Hörnsten, 2009; Magnusson et al., 

2012; Mikhailovich & Morrison 2007; Regber et al., 2007). 

 

Litteraturöversiktens resultat är tydligt präglat av vikten av sjuksköterskans attityd 

i vårdmötet gentemot föräldrarna till barn och ungdomar med övervikt eller fetma 

(Edvardsson et al., 2009). Att som sjuksköterska bjuda in till dialog med patienten 

och dennes anhöriga ökar möjligheterna till att få ett förtroendefullt förhållande 

som i sin tur kan påverka vårdmötet till det positiva. Detta är den uppfattning som 

uppsatsförfattarna fått genom arbetets gång (Magnusson et al., 2012; Sulheim 

Haugstvedt et al., 2011). 



 

26 

 

 

Resultatet som framkommit i litteraturöversikten gav uppsatsförfattarna svar på 

syfte och frågeställning. Att den tidigare forskning som gjorts fått liknande resultat 

känns inte förvånande för uppsatsförfattarna då grunden i ett vårdmöte sker genom 

en god kommunikation och interaktion (Edvardsson et al., 2009). 

 

Metoddiskussion 

 

En litteraturöversikt innebär att sammanställa resultatet från flertalet vetenskapliga 

artiklar (Polit & Beck, 2008) och syftet var att beskriva de faktorer som påverkar 

vårdmötet mellan sjuksköterskan och föräldrar till barn och ungdomar med 

övervikt eller fetma. Det resultat som uppsatsförfattarna fick fram i 

litteraturöversikten stärker dess trovärdighet då studierna som använts till arbetet 

alla har kommit fram till liknande slutsatser och att uppsatsförfattarna kunnat 

använda sig av både kvalitativa och kvantitativa studier har gjort 

litteraturöversikten bredare. 

 

De artiklar som användes hade hög- och medelkvalitet. Uppsatsförfattarna hade 

önskat att det funnits fler artiklar som tog upp på vilket sätt föräldrarna hade 

önskat bli bemötta och vilken slags information som hade fungerat bäst. 

Sökningen efter de använda artiklarna skedde tillsammans med bibliotekarie vid 

Högskolan Dalarna, databaserna PubMed och Cinahl användes då dessa två 

databaser var mest centrala för det valda ämnet. Uppsatsförfattarna har valt att inte 

använda sig av sökordet caring relation (vårdmöte) då inkludering av det valda 

sökordet inte gav oss relevanta träffar. Uppsatsförfattarna anser att vårdmötet tas 

upp i samtliga av de valda artiklarna då dessa återspeglar olika situationer där 

föräldrar till barn och ungdomar med övervikt eller fetma interagerar med 

sjuksköterskor. Vårdmötet ses av uppsatsförfattarna som alla möten mellan 

föräldrar och sjuksköterskor som har syfte att vara vårdande. När sökningarna i de 

relevanta databaserna skedde användes sökorden i fritext tillsammans med den 

booleska operatorn AND mellan.  

 



 

27 

 

De inklusionskriterier som låg till grund inför sökningen var att artiklarna skulle 

vara publicerade under de senaste 11 åren, detta tidsspann krävdes för att få ett 

tillräckligt underlag för litteraturöversikten och ses som en styrka då problemet vi 

fokuserat på är något som utvecklats, speciellt under de senaste 20 åren. De skulle 

vara skrivna på svenska eller engelska då det är dessa språk uppsatsförfattarna 

behärskar och skulle kunna återge sanningsenligt utan att förvränga resultatet. 

Vidare skulle de även vara originalartiklar som var peer-reviewd. Artiklarna skulle 

omfatta föräldrar till barn och ungdomar under 18 år samt belysa deras 

erfarenheter och upplevelser av bemötandet de får av sjuksköterskor inom vården. 

Även de artiklar som omfattar sjuksköterskans upplevelse av vårdmötet 

inkluderades. Artiklar som omfattar barn och ungdomars upplevelser 

exkluderades. Genom att använda två perspektiv av hinder och möjligheter för 

vårdmötet anser uppsatsförfattarna att litteraturöversikten får en större bredd och 

att det ges insikt i samtliga parters känslor och upplevelser av vad som är bra och 

vad som kan förbättras för att vårdmötet ska bli till en optimal plattform för 

reflektion och förändring. Det ses som en styrka att litteraturöversikten på detta 

sätt får ett djupare resultat snarare än om uppsatsförfattarna valt att enbart lyfta det 

från ett perspektiv. 

 

Totalt valdes 13 artiklar ut till litteraturöversikten, tre kvantitativa artiklar och 10 

kvalitativa artiklar. Dessa granskades sedan enligt Högskolan Dalarnas 

modifierade granskningsmallar (bilaga I och II) för både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar (Willman et al., 2011, Forsberg & Wengström, 2013). 

Kvalitetsgranskningen gjordes tillsammans av båda uppsatsförfattarna och en 

sammanställning av artiklarnas kvalitet kan ses i bilaga III. I de flesta artiklar som 

använts har kvinnor varit överrepresenterade, både som föräldrar och 

sjukvårdspersonal. Detta är något som kan ha betydelse för hur resultatet utfallit då 

vårdtagare och vårdgivares kön påverkar sättet att kommunicera och bemöta. 

 

Det kan ses som en svaghet för litteraturstudien att den är gjord på redan 

genomförda studier av andra författare. Hade uppsatsförfattarna istället gjort en 

egen studie hade resultatet varit helt färskt och både insamlingsmetod och de 

frågor som används hade varit utformade för att passa valt syfte och frågeställning. 



 

28 

 

 

Uppsatsförfattarna är medvetna om att det är specialistutbildade sjuksköterskor 

som i huvudsak stöter på patientgruppen barn och ungdomar med övervikt eller 

fetma. Dock anser uppsatsförfattarna att eftersom problemet breder ut sig allt mer 

kommer alla sjuksköterskor att komma i kontakt med det, och därmed ses det som 

en styrka för litteraturöversikten då den ger insikt och kunskap till grundutbildade 

sjuksköterskor. 

 

Etikdiskussion 

 

Litteraturöversikten innehåller enligt uppsatsförfattarna enbart artiklar där etiska 

överväganden gjorts eller som fått tillstånd av en etisk kommitté. 

Uppsatsförfattarna har under arbetets gång hållit sig neutrala till resultaten, och de 

har besvarat sitt syfte med studien baserat på resultaten från vald forskning och 

inte grundat sig på egna åsikter.  

 

För att studien ska vara trovärdig och pålitlig, har uppsatsförfattarna använt sig av 

artiklar som grundar sig på etiska resonemang i forskningsprocessen. 

Uppsatsförfattarna till litteraturöversikten har i sin studie tagit hjälp av 

granskningsmallar för att kunna fastställa varje artikels kvalitet och trovärdighet. 

Uppsatsförfattarna har haft ett humanistiskt synsätt under hela arbetet och har 

under arbetets gång funderat samt reflekterat avseende etik och moral. 

 

Artiklarna som har använts i studien har valts utifrån syftet och uppsatsförfattarna 

har inte låtit det påverka vad ”de vill studera”. Alla resultat från de valda artiklarna 

är presenterat och uppsatsförfattarna har inte uteslutit några resultat för att 

undanhålla information. 

 

Det sågs av uppsatsförfattarna som en komplex situation att belysa när det är barn 

och ungdomar som är den huvudsakliga patienten, men att det är föräldrarna som 

får svara för barnets tycke och tänk. Med litteraturöversikten vill 

uppsatsförfattarna belysa vårdmötet mellan föräldrarna till barn och ungdomar 

med övervikt eller fetma och sjuksköterskan utan att i för stora drag lägga vikten 



 

29 

 

vid barnet då det ses som en självklarhet att alla barn och ungdomar har samma 

rättigheter och där huvudansvaret för att se till deras bästa ligger hos föräldrarna. 

 

Klinisk betydelse för samhället 
 

Sjuksköterskan kan i sitt arbete, oavsett vårdinstans och orsak till vårdmöte, 

komma i kontakt med barn och ungdomar som lider av övervikt eller fetma. 

Uppsatsförfattarna anser att det är kommunikation och bemötande som påverkar 

vårdmötet. Att ha kunskaper kring detta är nödvändigt för att göra vårdmötet 

mellan sjuksköterskor och föräldrar till barn och ungdomar med övervikt eller 

fetma så bra som möjligt från första början. Uppsatsförfattarna ser att det är av 

största vikt att alla sjuksköterskor, oavsett erfarenhet och bakgrund, ska 

tillhandahålla kunskapen och resurserna för att kunna genomföra vårdmötet med 

dessa föräldrar på bästa sätt. Att i grundutbildningen av sjuksköterskor ha med 

grundläggande utbildning i kommunikation och generell utbildning om övervikt 

och fetma hos barn och ungdomar tror uppsatsförfattarna kan bidra till ett gott 

vårdmöte senare i arbetslivet. 

 

Slutsats 
 

Faktorer som uppsatsförfattarna har identifierat genom studiens gång som har 

betydelse för vårdmötet mellan sjuksköterska och föräldrar till barn med övervikt 

eller fetma är att medvetenheten kring fördelarna med viktminskning behöver ökas 

hos föräldrarna till dessa barn. Det är viktigt att bygga ett långsiktigt förtroende 

mellan sjuksköterska och föräldrar för att ge en stabil grund i vårdmötet. 

Föräldrarnas egen syn på sitt barns vikt och vilka känslor sjuksköterskan lockar 

fram hos föräldrarna vid förstå vårdkontakten behöver förbättras. 

 

Det finns alltså både hinder och möjligheter som uppsatsförfattarna identifierat. 

Sjuksköterskor och föräldrar behöver ta hänsyn till och jobba på dessa för att det 

vårdande i mötet dem emellan ska bli så bra som möjligt. 

 

Förslag till vidare forskning 
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Enligt uppsatsförfattarnas egen uppfattning finns det ett behov av att i framtiden 

forska mer i ämnet och då belysa både sjuksköterskans perspektiv av vårdmötet 

med barn med övervikt och fetma men även ytterligare forsking kring föräldrarnas 

perspektiv av deras erfarenheter kring vårdmötet med sjuksköterskan. 

 

Uppsatsförfattarna anser att en kvalitativ studie där föräldrar svarade på hur de 

tycker att sjuksköterskor kan förbättra sitt bemötande i vårdmötet med dem när de 

har barn med övervikt eller fetma, vilket i sin tur kan ge sjukvården rätt insikt och 

de verktyg de sedan kan applicera i sin dagliga verksamhet. Även att göra en 

studie med intervjuer som belyser hur barn och ungdomar upplever vårdmötet när 

även de deltar skulle ge en ytterligare dimension att ta hänsyn till. Att använda sig 

av resultaten för att göra barn och ungdomar mer delaktiga i sin egen vård skulle 

ses som en styrka. 

 

Uppsatsförfattarna anser att det krävs mer interventioner och mer forskning i hur 

problemen som framkommit ska kunna lösas. Och hur ska vi använda och fortsätta 

bygga på de positiva aspekterna av vårdmötet? Vad kan vi som sjuksköterskor 

göra för att uppmuntra föräldrar till barn och ungdomar med övervikt eller fetma 

att söka stöd och hjälp för dess viktproblem?  
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Bilaga I 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

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 beskriven?   
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 
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Bilaga II 
GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING  
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 
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Bilaga III 

Tabell 2. Sammanställning av artiklar (n=13) som ligger till grund för resultatet 
Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltaga
re  

Resultat  Kvalitetsgr
ad 

Akhtar-
Danesh, N., 
Dehghan, 
M., 
Morrison, 
KM., & 
Fonseka, S.  
 
2011 
 
Kanada 

Parents’ 
perceptions and 
attitudes on 
childhood 
obesity: A Q-
methodology 
study 

The purpose of this 
study was to 
investigate parents 
of young children 
for their perceptions 
on the causes of 
obesity, the impact 
of childhood obesity 
on health, and the 
barriers to 
successful 
prevention of 
childhood obesity 

Kvalitativ 
 
Rangordnade 
poäng fördes in 
i PQ Method 
2,11 program ( 
Schmolck , 
2002 ) och 
analyserades. 

N=33 
(32 
mammo
r och 1 
pappa) 

I stort sett alla 
föräldrarna i studien 
ansåg att det var av 
högsta vikt att barn 
fick nyttig mat och 
fysisk aktivitet, men 
bara en tredjedel 
ansåg sig ha 
kunskaperna att 
förse sina barn med 
detta 

Hög kvalité 
88% 

Edmunds, 
LD. 
 
2005 
 
England  

Parents’ 
perceptions of 
health 
professionals’ 
responses when 
seeking help for 
their overweight 
children 

The aim was to 
explore parents' 
perceptions of help-
seeking experiences 
with health 
professionals. 

Kvalitativ 
 
semi-
strukturerade 
intevjuer 
analyserades 
och delades in i 
teman. 

N=40 Många föräldrar 
drog sig för att söka 
professionell hjälp 
utan försökte själva 
komma till bukt 
med barnets 
övervikt på grund 
av rädsla för att bli 
”anklagad” av 
sjukvårdspersonal. 

Hög kvalitét 
80% 

Edvardsson, 
K., 
Edvardsson, 
D., & 
Hörnsten, 
A. 
 
2009 
 
Australien 

Raising issues 
about children’s 
overweight – 
maternal and 
child health 
nurses’ 
experience 

The aim of this 
study was to 
describe maternal 
and child 
health nurses’ 
experiences in 
communicating and 
raising 
issues with parents 
about children’s 
overweight 

Kvalitativ 
 
Semistrukturera
de intervjuer 
som spelades in 
och 
analyserades. 
Resultatet 
delades sedan in 
i kategorier.  
 

N=10  Under analysen 
hittades åtta 
huvudkategorier. 
Sammanfattningsvis 
så upplevde 
sjuksköterskor att 
svårigheter att 
diskutera barns 
övervikt med 
föräldrarna, 
speciellt om 
föräldrarna själva 
var överviktiga. 

Hög kvalitét 
90%  

Gerards, S., 
Dagnelie, P., 
Jansen, M., 
De Vries, N., 
& Kremers, 
S. 
 
2012 
 
Nederländer
na 

Barriers to 
successful 
recruitment of 
parents of 
overweight 
children for an 
obesity 
prevention 
intervention 

The aim of this 
study was to 
identify barriers that 
Dutch youth health 
care (YHC) 
professionals 
perceive when 
referring parents of 
overweight children 
to an obesity 
prevention 
intervention. 

Kvalitativ 
 
Sexton stycken 
sjukvårdsperson
al 
(sjuksköterskor, 
läkare och 
undersköterskor
) från elva olika 
barnavårdscentr
aler deltog i 
intervjuer. 

N=16 
Sjukvår
dsperso
nal 
(sjukskö
terskor, 
läkare 
och 
undersk
öterskor
) 

Alla deltagare I 
studien var oroliga 
för den ökande 
fetman hos barn och 
ansåg att preventivt 
arbete var en viktig 
uppgift för 
sjukvården. Det 
största hindret de 
upplevde när de 
samtalade med 
föräldrarna till 
överviktiga barn        
var att föräldrarna 
förnekade att det 
fanns problem med 
övervikt och ett 
motstånd i att 
diskutera vikten 
överlag 
 
 
 

Medel 
kvalitét 72% 
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Gillespie J., 
Midmore 
C., Hoeflich 
J., Ness C., 
Ballard, P., 
& Stewart, 
L. 
 
2015  
 
Storbritanni
en 

Parents as the 
start of the 
solution: a social 
marketing 
approach to 
understanding 
triggers and 
barriers to 
entering a 
childhood 
weight 
management 
service. 

The present study 
aimed to use social 
marketing insight 
gathering to further 
understand potential 
barriers and 
triggers for parents 
accessing the 
Tayside childhood 
weight 

Kvalitativ 
 
Inspelningar 
transkriberas 
och en tematisk 
analys, 
baserat på 
Framework 
metoden av 
innehåll 
matrisdata  
analys 

N=27 Föräldrarna var 
medvetna om vilka 
livsstilsförändringar 
som krävdes för att 
bli hälsosammare, 
men förmågan att 
genomföra dessa 
förändringar var 
varierande. Saker 
som fick föräldrarna 
att ta tag i sin 
situation och söka 
hjälp var mobbing, 
oförmåga att delta i 
skolaktiviteter och 
hälsorelaterade 

Hög 
Kvalitet 
80% 

Hudson, E., 
McGloin, 
A., & 
McConnon, 
A.  
 
2012 
 
Irland 

Parental Weight 
(Mis)Perceptions
: Factors 
Influencing 
Parents’ Ability 
to Correctly 
Categorise Their 
Child’s Weight 
Status 

The aim of this 
study was to 
investigate parents’ 
ability to correctly 
classify their child’s 
weight status. 

Kvantitativ N=2 
612  
(1034 
barn, 
907 
mammo
r och 
671 
pappor) 

Det visade sig i 
studien att 
föräldrarna var 
medvetna om sin 
egen övervikt men 
hade mycket svårt 
att se problemet hos 
sina barn. 

Hög kvalitét 
82% 

Magnusson, 
M. B., 
Kjellgren K. 
I., & 
Winkvist, A.  
 
2012 
 
Sverige 

Enabling 
overweight 
children to 
improve their 
food and 
exercise habits – 
school nurses´ 
counselling in 
multilingual 
settings. 

The study aimed at 
analysing school 
nurses' counselling 
of overweight and 
obese children in 
settings with many 
immigrants, 
focusing on content 
concerning food and 
physical activity 
and how this was 
communicated 

Kvalitativ 
 
En explorativ 
design användes 
vid insamling 
och analys av 
data. Tjugotvå 
rådgivnings 
sessioner mellan 
åtta 
skolsköterskor 
och 20 
överviktiga barn 
spelades in och 
analyseras med 
hjälp av 
kvalitativ 
innehållsanalys. 

N=28 Deltagarna hade 
uppmärksammat 
otillräckliga 
kunskaper hos 
föräldrarna kring 
kost och fysiska 
aktiviteter. Många 
upplevde att det var 
svårt att ge råd 
kring detta då det 
var stora kulturella 
skillnader i 
familjerna kring 
matvanor och 
aktivitet. 

Hög 
Kvalitét 
88% 

Merema, 
M., 
Sullivan, D., 
Pollard, C., 
Abraham, 
J., Tomlin, 
S., & 
Radomiljac, 
A.  
 
2016 
 
Australien 

Parents’ 
perception of 
their child’s 
weight status and 
intention to 
intervene: a 
Western 
Australian cross-
sectional 
population 
survey, 2009–12 

To report on 
parents' perceptions 
of their child's 
weight status and 
how the child's 
body mass index 
(BMI) is associated 
with parent 
intentions to change 
or maintain the 
child's weight.  
 

Kvalitativ 
 
Analys utfördes 
på data från 
4,437 föräldrar 
svarar på 
uppdrag av sina 
barn (i åldern 5-
15 år) i 2009 till 
2012 HWSS 
datorstödda 
telefonintervjuer 

N= 
4 437 

Den största delen av 
föräldrarna ansåg 
inte sitt barn vara 
överviktigt trots 
högt BMI. Mer än 
hälften av 
föräldrarna sa att de 
inte tänkte ta till 
några åtgärder för 
att få sitt barn att 
minska i vikt. 

Medel 
kvalitét 68% 

Park, MH., 
Falconer, 
CL., 
Saxena, S., 
Kessel, AS., 
Croker, H., 
Skow, Á., 
Viner. RM., 
& Kinra, S.  

Perceptions of 
health risk 
among parents of 
overweight 
children: A 
cross-sectional 
study within a 
cohort 
 

The aim was to 
identify the socio-
demographic and 
behavioural 
characteristics 
associated with 
perceptions of 
weight-related 
health risk among 

Kvantitativ 
Deltagarna fick 
svara på ett 
utskickat 
formulär 

N=579 Den största delen av 
föräldrarna i studien 
ansåg inte att deras 
barn var överviktigt. 
De föräldrarna som 
kände till 
övervikten ansåg 
inte att barnet hade 
hälsorisker på grund 

Medel 
kvalité 79% 
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the parents of 
overweight 
children. 

av detta. 

Sulheim 
Haugstvedt, 
KT., Graff-
Iversen, S., 
Bechensteen
, B., & 
Hallberg, U.  
 
2011 
 
Norge 

Parenting an 
overweight or 
obese child: a 
process of 
ambivalence 

The aim of this 
study was to deepen 
the knowledge of 
how parents of 
children who are 
overweight or obese 
experience their 
parenthood. 
 

Kvalitativ 
 
intervjuerna 
analyserades i 
öppna och 
selektiva 
kodningsprocess
er 

N=17 Föräldrarna slets 
mellan att förhindra 
barnets övervikt och 
att inte negativt 
påverka barnets 
självkänsla. 

Hög kvalitét 
88% 

Syrad, H., 
Falconer, 
C., Cooke, 
L., Saxena, 
S., Kessel, 
A.S., Viner, 
R., Kinra, 
S., Wardle, 
J., & 
Croker, H.  
 
2015 
 
England 

Health and 
happiness is 
more important 
than weight’: a 
qualitative 
investigation of 
the views of 
parents receiving 
written feedback 
on their child’s 

The present study 
aimed to explore 
parental perceptions 
of overweight 
children and 
associated health 
risks after receiving 
National Child 
Measurement 
Programme 
(NCMP) weight 
feedback 

Kvalitativ 
Föräldrar till 
överviktiga barn 
som var med i 
NCMP-
programmet I 
England deltog I 
semistrukturera
de intervjuer 
efter att ha fått 
information av 
vårdpersonal. 
Intervjuerna 
spelades in och 
gjordes antingen 
per telefon eller 
i hemmet. 
 

N=52 Föräldrar som fått 
skriftlig information 
om deras barns 
övervikt hade svårt 
att ta informationen 
på på allvar då de 
ansåg att 
sjukvårdspersonalen 
inte sett till det 
enskilda barnets 
situation. 
Föräldrarna ansåg 
att välbefinnandet 
övervägde vikten 

Hög kvalitét 
84% 

Toftemo, I., 
Glavin, K., 
& Lagerløv, 
P.  
 
2013 
 
Norge 

Parents’ views 
and experiences 
when their 
preschool child 
is identified as 
overweight 

The aim of the 
study was to explore 
parents’ views and 
experiences when a 
health professional 
identifies their 
preschool child as 
overweight.  

Kvalitativ 
Det hölls 
intervjuer med 
föräldrar till tio 
överviktiga 
barn. 
Intervjuerna 
spelades in och 
analyserades. 
 

N=10 Föräldrarna beskrev 
sig själv och sina 
barn som sårbara. 
Flera var rädda för 
att deras barn skulle 
utveckla ett dåligt 
självförtroende eller 
ätstörningar och 
valde därför att inte 
diskutera 
övervikten.  

Hög kvalitét 
96% 

Önnerfält, 
J., 
Erlandsson, 
LK., Orban, 
K., Broberg, 
M., 
Helgason, 
C., & 
Thorngren-
Jerneck, K.  
 
2012   
 
Sverige 

A family-based 
intervention 
targeting parents 
of preschool 
children with 
overweight and 
obesity: 
conceptual 
framework and 
study design of 
LOOPS- Lund 
overweight and 
obesity 
preschool study. 

The overall aim of 
the study is to 
evaluate if a family-
based intervention, 
targeting parents of 
preschool children 
with overweight and 
obesity, has a long-
term positive effect 
on weight 
development of the 
children. 

Kvantitativ 
Studien är en 
randomiserad 
kontrollerad 
studie. 
Föräldrarna får 
information om 
kost och 
motions 
rekommendatio
ner genom en 
webbplats. 

N=240  Denna studie 
kommer att ge 
värdefull 
information om 
framtida 
åtgärdsstrategier för 
att förhindra 
övervikt och fetma. 
 

Hög kvalitét 
86% 


