
Abstrakt 
Enligt World Health Organization (WHO) var minst tjugo miljoner barn under 
fem år världen över överviktiga år 2005. Övervikt medför inte nödvändigtvis 
några hälsoproblem, men vid fetma finns en klar ökning av risken för olika 
sjukdomstillstånd och det ses som ett av de största hoten mot folkhälsan idag. 
Även om de fetmarelaterade följdsjukdomarna inte uppstår under barndomen 
leder förändringarna till ökad sjuklighet under vuxenåren med risk för förtidig 
död. För att komma tillrätta med barnfetman är föräldrarnas deltagande och med-
verkan viktig. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur föräldrar till 
barn med övervikt och fetma upplever sitt barns vikt. En litteratursökning har 
utförts i databaserna PubMed och Cinahl via Ebsco med sökorden attitude, experi-
ence, parents, perception, obesity och overweight. Endast artiklar mellan åren 
2000 och 2007 inkluderades. Av tjugosex granskade artiklar motsvarade sexton 
studiens syfte. Resultatet påvisade att en stor andel av föräldrar till barn med 
övervikt och fetma inte upplever sitt barn som överviktigt trots att objektiva 
mätningar visar annat. Litteraturstudien visar att ingen studie är gjord inom 
området i Sverige. Förebyggande åtgärder för att komma tillrätta med barnfetman 
har dålig chans att lyckas utan bättre förståelse för hur föräldrar upplever 
problemet med övervikt hos sitt barn.  
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1. Introduktion 

Enligt uppgift från World Health Organization, WHO, var minst 20 miljoner barn 

under fem år världen över överviktiga år 2005. I och med att problemet endast 

existerar i länder med hög välfärd är nu övervikt och fetma ett dramatiskt ökande 

samhällsproblem (WHO, 2006). Edmunds (2004) anger i sin studie att 32 procent 

av skolbarnen i USA var överviktiga och 8 procent led av fetma. Samma studie 

visade att 20 procent av de europeiska skolbarnen var överviktiga och andelen 

med fetma var 4 procent (Edmunds, 2004). Siffror tagna från Barnobesitasregister 

i Sverige (BORIS) visar att cirka 20-25 procent av svenska ungdomar i tioårs-

åldern är överviktiga och 3-5 procent lider av fetma (Häger, Mårild, Flodmark, 

Lundstedt, Ekbom & Klaesson, 2006). 

 

1.1 Definition 

Fetma kan definieras som ett multifaktoriellt syndrom som består av en kombi-

nation av antropologiska, fysiologiska, biokemiska, anatomiska, metaboliska, 

psykologiska och sociala förändringar. Tillståndet karaktäriseras av en ökad nivå 

av kroppsfett och en motsvarande ökning i kroppsvikt som bedöms utifrån stand-

ardmått för olika ålders- och könskategorier (Parízková & Hills, 2005, s. 6). Body 

Mass Index (BMI) är ett enkelt mått av vikt/längd som frekvent används vid 

klassificering av övervikt och fetma bland befolkningen. BMI räknas ut genom att 

dividera vikten i kilogram med längden i meter² (kg/m²). Sedan år 2006 då WHO 

kom ut med nya ”WHO Child Growth Standards” som inkluderar BMI-tabeller 

för barn upp till fem år definieras fetma både hos små barn och vuxna med hjälp 

av BMI. Hos barn mellan fem och fjorton år är det dock svårare att skapa 

enhetliga riktlinjer då det inte finns en standarddefinition av barnfetma som är 

världsomspännande (WHO, 2006). Att mäta övervikt och fetma hos barn och 

ungdomar är enligt Asp et al. (2002) problematiskt då det varierar med kropps-

proportioner och därmed också med ålder och pubertetsstatus. Graden av övervikt 

bör av den anledningen uttryckas i standardavvikelsen från medel-BMI för en viss 

ålder i en viss population. Då medel-BMI varierar på samma sätt som normal-

vikten, med nutritionsstatus och överviktsfrekvensen i den befolkning som medel-

BMI beräknats för, är måtten inte lämpliga vid jämförelse mellan olika 

populationer. För att möjliggöra bättre jämförelser av förekomst av övervikt och 

fetma hos barn och ungdomar har det därför föreslagits att övervikt respektive 
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fetma hos dessa bör definieras som standardavvikelse från medel-BMI för en viss 

ålder, vilken motsvarar BMI 25 för övervikt respektive BMI 30 för fetma vid 18 

års ålder. Inte heller denna metod kan dock användas reservationslöst och BMI 

bör alltid tolkas med försiktighet för barn och ungdomar, framförallt vid 

individuell rådgivning (Asp et al., 2002, s.52).  

 

1.2 Hälsorisker 

Den ökande förekomsten av övervikt och fetma hos barn och ungdomar är idag ett 

betydande samhällsproblem. Övervikt medför inte nödvändigtvis några hälso-

problem, men vid fetma finns en klar ökning av risken för olika sjukdomstillstånd 

(Belfrage, Bråkenhielm, Leijonhufvud, Tranquist & Trägårdh-Lunneryd, 2006, s. 

16-17). Fetma leder tidigt i barndomen till bland annat insulinkänslighet, påverkan 

på blodfetter, förändrad hormoninsöndring och påverkan på hjärt-kärlsystemet 

och är ett av de största hoten mot folkhälsan idag. Även om de fetmarelaterade 

följdsjukdomarna inte uppstår under barndomen leder förändringarna till ökad 

sjuklighet under vuxenåren med risk för förtidig död (Lindroos & Rössner, 2007, 

s. 313). Risken för att barn som är överviktiga före tre års ålder förblir överviktiga 

i vuxen ålder är liten, men redan i förskoleåldern ökar risken för att den ska bestå 

(Asp et al, 2002, s. 57). Åttio procent av alla 6-7-åringar med övervikt och fetma 

förblir överviktiga i de sena tonåren (Häger, Mårild, Flodmark, Lundstedt, Ekbom 

& Klaesson, 2006). Risken ökar i stigande grad av fetma och bukfetma är särskilt 

riskfyllt. Dessutom föreligger en ökad risk för hälsoproblem om man varit över-

viktig redan i ungdomsåren. Utöver de fysiska hälsoproblem som kan uppstå finns 

det en klar koppling mellan fetma och låg självkänsla. Depressioner liksom 

missnöje med den egna kroppen är vanligare hos barn och ungdomar med fetma. 

Vid fetma föreligger klart sämre livskvalitet i fråga om allmänt hälsotillstånd, 

vitalitet och fysisk funktion jämfört med befolkningen i genomsnitt. Det har visat 

sig att livskvaliteten är lägre vid svår fetma än hos patienter med andra allvarliga 

kroniska sjukdomar (Belfrage, Bråkenhielm, Leijonhufvud, Tranquist & 

Trägårdh-Lunneryd, 2006, s. 16-17).  

 

1.3 Sjukvårdens roll 

När det gäller att bromsa fetmaepidemin är hälso- och sjukvården en viktig arena 

(Lindroos & Rössner, 2007, s. 315). Den kraftiga ökningen av övervikt och fetma 
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bland barn och ungdomar är en av de största utmaningar som vårdpersonal ställs 

inför idag (Harvey O´Brien, Holubkov & Cohen Reis, 2004). Förebyggande 

åtgärder för att komma tillrätta med barnfetman har sämre chans att lyckas utan 

bättre förståelse för hur föräldrar upplever problemet med övervikt hos sitt barn. 

Omvårdnadsteoretikerna Benner och Wrubel (1989, s.49, 113-115) understryker 

kontextens fundamentala inverkan på individen. De menar att för att kunna hjälpa 

patienten att bemästra situationen av sjukdom, ohälsa och lidande måste sjuk-

sköterskan först och främst tillägna sig en djupgående förståelse av patientens 

upplevelse av situationen och denna förståelse måste omfatta såväl patientens 

speciella situation och upplevelse av den, som den kulturella kontext som 

patienten och sjuksköterskan befinner sig i. Kunskap om detta är nödvändig för 

vårdpersonal både i möte med föräldrar till överviktiga barn och vid utformning 

av nya behandlingsprogram (Rhee, DeLago, Arscott-Mills, Mehta, & Krysko 

Davis, 2005).  

 

1.4 Föräldrars uppfattning om sitt barns viktstatus 

En studie av Jeffery, Voss, Metcalf, Alba och Wilkin (2005) visar att föräldrar har 

svårt att identifiera övervikt både hos sig själva och hos sina barn och att de är 

mer benägna att bedöma sina döttrar som överviktiga än sina söner. Anledning-

arna till en minskad medvetenhet kan inkludera förnekelse, motvillighet att 

erkänna viktproblem eller okänslighet inför övervikt det vill säga att vara 

överviktig har blivit normalt. För att komma tillrätta med barnfetman är 

föräldrarnas medverkan och deltagande viktigt. I syfte att uppnå resultat och för 

att kunna förändra barnens viktproblematik och beteende krävs det att föräldrarna 

själva är beredda att ändra sitt livsstilsmönster. Flera sociodemografiska faktorer 

såsom etnicitet och barnets ålder och personliga uppfattningar såsom synen på sitt 

barns vikt är associerade med hur villiga och beredda föräldrarna är att hjälpa sitt 

barn till viktminskning (Rhee, DeLago, Arscott-Mills, Mehta, & Krysko Davis, 

2005).  

 

1.5 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur föräldrar till barn med 

övervikt och fetma upplever sitt barns vikt. 
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2. Metod  

För att besvara syftet med studien genomfördes en systematisk litteraturstudie 

vilket innebär att metodiskt söka, kritiskt granska och till sist sammanställa den 

vetenskapliga litteraturen som finns inom ett valt ämnesområde. Den systematiska 

litteraturstudien avser att belysa bakgrundsfakta samt ge en överblick av vad som 

framkommit i tidigare gjorda empiriska studier (Forsberg och Wengström, 2003, 

s.29-30). En litteraturstudie kan också ligga till grund för empiriska studier och  

inspirera till ny forskning (Polit & Beck, 2004, s.88-89).  

 

2.1 Litteratursökning 

Vetenskapliga artiklar har sökts i databaserna PubMed och Cinahl via Ebsco. De 

artiklar som inte fanns att tillgå via Internet beställdes via Mittuniversitetets 

bibliotek. De Meshtermer som använts vid sökning är obesity, overweight, 

parents, perception och attitude och vid fritextsökning användes termen 

experience. Då sökorden användes enskilt gav de ett ohanterligt antal träffar, så 

därför kombinerades sökorden enligt tabell 1. Som begränsningar vid sökningen 

användes att åldern på försökspersonerna skulle vara mellan 0-18 år och att 

artiklarna skulle vara publicerade under 2000-talet. Resultat av sökning i de olika 

databaserna redovisas i tabell 1. De artiklar vars titlar och sammanfattningar lästes 

är i tabellen markerade med fet, kursiv stil, totalt 232 st. 
 
Tabell 1. Resultat av sökning i databaserna 071001. De artiklar vars titlar och sammanfattningar                                
lästs är i tabellen markerade med fet, kursiv stil. Inom parentes är de artiklar som genomgått 
kvalitetsgranskning. 
 

Sökord PubMed Cinahl via Ebsco 
1: obesity  101746 13397 
2: overweight  83090 2725 
3: parents 99823 22777 
4: perception 222323 14700 
5: attitude 187520 40314 
6: experience 282787 44445 
*7: 1 or 2 11255 2749 
*8: 4 or 5 or 6 55316 7207 
*9: 3 and 8 and 9 192 (18) 40 (5) 
Artiklar som via sökning i 
databaser inkluderats i 
litteraturstudiens resultatdel: 

11 2 

Artiklar som via manuell 
sökning inkluderats i 
litteraturstudiens resultatdel: 

3 

* vid sökning 7-9 lades begränsningarna ”all child” och ”publiceringsår 2000 eller senare” in. 
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2.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier i denna litteraturstudie var att artiklarna skulle vara publicerade 

i vetenskapliga tidskrifter mellan åren 2000-2007, innefatta barn mellan 0-18 år 

och vara relevanta utifrån syfte och frågeställningar. Artiklarna skulle vara 

skrivna på engelska, svenska, norska eller danska. Artiklar har exkluderats ur 

studien om de inte motsvarat litteraturstudiens syfte eller om de bedömts vara av 

låg kvalitet. 

 

2.3 Klassificering och värdering 

Klassificering av artiklarna har genomförts enligt Statens beredning för medicinsk 

utvärdering, SBU, och har indelats i följande grupper (Berg, Dencker & Skärsäter, 

1999, s.15): 

 

Deskriptiv studie (DS) – en studie som beskriver förekomst, samband eller händ-

elseförlopp hos en definierad grupp och saknar jämförelsegrupp. 

 

Kvalitativ studie (K) – en studie där insamlade data till exempel genom intervjuer, 

berättelser eller observationer analyseras och presenteras i syfte att fördjupa 

förståelsen för livsvärden såsom upplevelser och erfarenheter hos individer. 
 
 
Vid bedömning av artiklarnas kvalitet användes en omarbetad artikelgransk-

ningsmall från SBU (bilaga 1) och artiklarna bedömdes utifrån SBU:s kriterier för 

vetenskaplig kvalitet, med indelning i nivåerna I=hög, II=medel och III=låg 

kvalitet (tabell 2).  

 
Tabell 2. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet i studier med kvantitativ och kvalitativ 
metod enligt SBU (Berg, Dencker & Skärsäter, 1999, s.39).  
 
 I= hög II= medel III= låg 
DS Stort konsekutivt patientmaterial som är 

väl beskrivet och analyserat med adekvata 
statistiska metoder. Lång uppföljning. 

- 
Litet antal patienter. Tveksamma 
statistiska metoder. 

K Väldefinierad frågeställning. Relevant och 
tydligt beskrivet urval. Tydligt beskriven 
datainsamling och analysmetod. Logiskt 
och begripligt beskrivna tolkningar och 
slutsatser. God kommunicerbarhet och 
replikerbarhet. 

- 

Vagt definierad frågeställning. 
Obetydligt beskrivet urval. 
Otillräckligt beskriven datainsamling 
och analysmetod. Vagt beskrivna 
tolkningar. Oklar kommunicerbarhet 
och replikerbarhet. 
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2.4 Bearbetning 

Litteraturbearbetningen har skett i tre faser enligt SBU:s förfarande (Berg, 

Dencker & Skärsäter, 1999, s.15-16):  

 

Fas 1 

En första bedömning av de 232 vetenskapliga artiklarna genomfördes där titlar 

och sammanfattningar lästes i syfte att välja ut artiklar för fortsatt granskning. 

Kriteriet för fortsatt granskning var att artiklarna var relevanta för litteratur-

studiens syfte och frågeformulering. 

 

Fas 2 

De tjugotre artiklar som bedömdes relevanta för studien rekvirerades för vidare 

granskning och bedömning. Artiklarna lästes igenom i sin helhet mer ingående för 

att avgöra om de skulle gå vidare till den slutgiltiga bedömningen. De artiklar som 

uppfyllde inklusions- och exklusionskriterierna gick vidare. Genom manuell 

granskning av referenslistor tillkom tre artiklar. I denna fas började fakta doku-

menteras om respektive studie. Sammanlagt gick tjugosex artiklar vidare till nästa 

fas. 

 

Fas 3 

I den slutliga fasen utfördes en noggrann kvalitetsgranskning av de tjugosex 

artiklarna som bedömdes relevanta i fas 2. De studier som inkluderades i studien 

redovisas i tabellform (bilaga 2). De studier som inte helt motsvarade litteratur-

studiens syfte eller hade metodologiska svagheter såsom ej valida och reliabla 

instrument eller svagheter i intervention och bortfallsanalys och som därför 

bedömdes vara av låg kvalitet uteslöts (bilaga 3). Totalt inkluderades sexton 

artiklar i litteraturstudiens resultatdel medan tio artiklar exkluderades. 

 

2.5 Analys 

De inkluderade vetenskapliga artiklarna har sorterats in i fyra kategorier utifrån 

studiens huvudresultat; föräldrars oro över sitt barns vikt, genusperspektiv, 

åldersskillnader samt barns övervikt i relation till föräldrars utbildningsnivå. Detta 

går att jämföra med Polit och Becks (2004, s.108) beskrivning av en strukturering 

av litteraturstudier. Efter första läsningen bildades en uppfattning om textens 
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huvudsakliga innehåll. Därefter lästes texten ytterligare några gånger för att finna 

vidare mening och förståelse (jmf Polit & Beck, 2004, 571-572). Att systematiskt 

klassificera data förenklar proceduren att på ett enkelt sätt kunna se mönster och 

återkommande teman/kategorier (jmf Forsberg & Wengström, 2003, s.146). 

Studierna lästes även ett flertal gånger för att testa tillförlitligheten och för att 

finna kategorier.  

 

2.6 Etisk granskning 

Vid genomförande av litteraturstudier bör etiska överväganden göras beträffande 

urval och presentation av resultatet (Forsberg & Wengström, 2003, s.73-74). 

Majoriteten av de inkluderade studierna har fått tillstånd från en etisk kommitté 

och en del har även fört ett etiskt resonemang. Deltagandet i studierna har varit 

frivilligt och har vid önskan kunnat avslutas. Alla artiklar som inkluderats i 

studien har redovisas och alla resultat har presenteras. Detta oavsett om de stött 

forskarens åsikt eller inte (jmf Forsberg & Wengström, 2003, s.73-74). Då denna 

litteraturstudie baseras på tidigare utförda studier behövdes inget tillstånd från 

etisk kommitté.  

 

3. Resultat 

Av de sexton artiklar som redovisas i resultatet kommer åtta från Nordamerika, 

fem från Europa, två från Australien och en från Sydamerika. Av dessa är tretton 

kvantitativa och tre kvalitativa.  

 

Genomgående för alla artiklar var att de redovisat hur föräldrarna uppfattade sitt 

barns vikt. Vid textanalysen framkom följande fyra kategorier; föräldrars oro, 

föräldrars uppfattning av barns övervikt i olika åldrar, genusperspektiv, samt 

betydelsen av föräldrars utbildningsnivå. Under respektive kategori redovisas de 

artiklar vars resultat är relevant för ämnet. Vissa artiklar redovisas under flera 

kategorier.  

 

3.1 Föräldrars oro 

Genovesi et al. (2005) undersökte i sin kvantitativa, deskriptiva tvärsnittsstudie av 

hög kvalitet om moderns uppfattning om sitt barns vikt och matintag är relaterad 

till moderns utbildningsnivå. Studien omfattade 569 familjer och datainsamlingen 
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genomfördes med hjälp av ett frågeformulär. Resultatet visade att både barnens 

och mödrarnas vikt var relaterad till moderns utbildningsnivå. Mödrar med en 

högre utbildningsnivå hade en mer överensstämmande uppfattning om sitt barns 

vikt. Studien visade också att över 60 procent av de mödrar som uppfattade sitt 

barns vikt som över normal inte var oroade för överviktens hälsopåverkan. 

 

Carnell, Edwards, Croker, Boniface och Wardle (2005) utförde en kvantitaiv 

deskriptiv studie av medelkvalitet vars syfte var att undersöka föräldrars 

uppfattning om sina 3-5-åriga barns viktstatus. I studien deltog 1082 föräldrar och 

datainsamlingen skedde med hjälp av en enkät med frågor om föräldrars attityder 

gentemot sina barns vikt och ätande, demografisk information samt föräldrarnas 

vikt och längd. Även barnens BMI beräknades. Resultatet visade att väldigt få 

föräldrar till överviktiga barn och barn med fetma beskrev sina barn som över-

viktiga. Majoriteten uttryckte dock oro över att deras barn skulle komma att bli 

överviktiga i framtiden. 

 

Crawford, Timperio, Telford och Salmon (2005) har i en kvantitativ deskriptiv 

tvärsnittsstudie av medelkvalitet undersökt föräldrars oro över barnfetma och 

vilka strategier som följs för att förebygga ohälsosam viktuppgång hos barn. 

Syftet med studien var att beskriva föräldrars oro över sitt barns vikt, att avgöra 

hur stor andel av föräldrarna som försöker förebygga fetma hos sitt barn samt att 

beskriva de strategier som föräldrarna tog till för att förebygga ohälsosam 

viktökning hos barnet. I enkätstudien deltog 3189 familjer med barn i åldrarna 5-6 

år och 10-12 år och resultatet visade att majoriteten av föräldrarna ansåg att deras 

barn var normalviktiga och de flesta, inklusive drygt en tredjedel av föräldrarna 

till överviktiga och feta barn, var obekymrade över sitt barns nuvarande vikt eller 

framtida risk för övervikt. 

 

Eckstein, Mikhail, Ariza, Thomson, Millard och Binns (2006) har i en kvantitativ 

deskriptiv tvärsnittsstudie av medelkvalitet undersökt vilken uppfattning 

föräldrarna hade till sitt barns vikt och hälsa. I studien ingick 499 familjer med 

barn i åldern 2-17 år från sju olika barnkliniker i Chicagoområdet och 

datainsamlingen gjordes med hjälp av en enkät. Syftet med studien var att belysa 

hur föräldrar uppfattar sitt barns vikt, om de oroar sig över barnets vikt, vilka 
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åsikter de har om barns övervikt samt vilka tankar de har omkring hälsobeteende. 

Resultatet visade att få föräldrar till överviktiga barn och barn i riskzonen att bli 

överviktiga uppfattar sitt barn som överviktigt och att de flesta inte är oroliga över 

sitt barns vikt.  

 

I en kvantitativ deskriptiv studie av medelkvalitet undersökte Etelson, Brand, 

Patrick och Shirali (2003) i vilken utsträckning föräldrar identifierade övervikt 

hos sitt eget barn, förstod hälsoriskerna med övervikt och fetma och hade 

grundläggande förståelse för hälsosamma kostvanor. Av enkätstudien, som hade 

83 deltagande familjer med barn i åldern 4-8 år, framkom att endast hälften av de 

medverkande föräldrarna bedömde sitt barns vikt korrekt, trots att studien visade 

att föräldrar generellt förstår hälsoriskerna med fetma och övervikt hos barn och 

att de flesta föräldrar hade en grundläggande förståelse för hälsosam kosthållning 

(åtminstone vad gäller vikten av att undvika stort intag av socker och fett). 

Majoriteten av föräldrarna till överviktiga barn missbedömde sitt barns vikt och 

var mer benägna att underskatta vikten än föräldrarna till normalviktiga barn. 

 

Hirschler, Gonzales, Talgham och Jadzinsky (2006) utförde en kvantitativ, 

deskriptiv tvärsnittsstudie av medelkvalitet för att avgöra sambandet mellan 

övervikt och följande faktorer; ålder, kön och moderns upplevelse av sitt barns 

övervikt. Antalet deltagande familjer var 321 stycken och datainsamlingen 

genomfördes med hjälp av en enkät. Resultatet visade att övervikt hos barn var 

associerad med moderns bristande insikt i sitt barns vikt. Få mödrar till 

överviktiga barn upplevde att deras barn var överviktigt och nästan hälften av 

mödrarna till barn med fetma skattade barnen som normalviktiga. Mödrarna till 

överviktiga barn oroade sig inte över barnets vikt. 

 

3.2 Föräldrars uppfattning av barns övervikt i olika åldrar 

Eckstein et al. (2006) undersökte i sin kvantitativa deskriptiva tvärsnittsstudie av 

medelkvalitet vilken uppfattning föräldrar hade till sitt barns vikt och hälsa. I 

studien ingick 499 familjer med barn i åldern 2-17 år från sju olika barnkliniker i 

Chicagoområdet och datainsamlingen gjordes med hjälp av en enkät. Syftet med 

studien var att belysa hur föräldrar uppfattade sitt barns vikt, om de oroade sig 

över barnets vikt, vilka åsikter de hade om barns övervikt samt vilka tankar de 
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hade omkring hälsobeteende. Resultatet visade att få föräldrar till överviktiga barn 

och barn i riskzonen att bli överviktiga uppfattade sitt barn som överviktigt och att 

de flesta inte var oroliga över sitt barns vikt. Föräldrar till barn över sex år var 

dock mer benägna att skatta sitt barn som överviktigt än föräldrar till yngre barn.  

 

I en kvantitativ deskriptiv tvärsnittsstudie av medelkvalitet av Jansen och Brug 

(2006) var syftet att undersöka hur stor andel av föräldrarna som var realistiska, 

överoptimistiska respektive pessimistiska angående sitt barns vikt samt om detta 

skiljde sig åt beroende på barnets ålder eller på etnicitet och utbildning hos 

föräldrarna. I undersökningen deltog 2669 familjer och datainsamlingen skedde 

genom frågeformulär samt uppgifter insamlade av skolsköterskan. Av resultatet 

framgick att mer än hälften av föräldrarna inte upplevde sitt överviktiga barn som 

överviktigt oavsett vilken sociodemografisk bakgrund de hade. Föräldrar till barn 

med fetma och föräldrar till äldre barn hade oftare en mer med verkligheten 

överensstämmande uppfattning.  

 

Kroke, Strathmann och Günter (2006) har utfört en kvantitativ, deskriptiv studie 

av medelkvalitet vars syfte var att relatera effekten av mödrarnas uppfattning om 

sitt barns vikt mellan åldrarna 6 månader till fyra år till den senare 

viktutvecklingen och kroppsvikten vid sju års ålder. Studien inkluderade 253 

familjer. Resultatet visade att moderns uppfattning om barnets vikt kunde påverka 

barnets viktutveckling och denna effekt kunde ses redan i spädbarnsåldern. Barn 

vars vikt bedömdes som för låg av modern vid 6 månaders, 12 månaders, 2 års 

och 4 års ålder gick upp mer i vikt fram till sju års ålder än de barn vars vikt 

bedömdes korrekt. De som ansågs vara för tunga vid respektive ålder tappade 

däremot mer i vikt fram till sju års ålder jämfört med de barn vars vikt bedömdes 

korrekt.  

 

3.3 Genusperspektiv 

I en kvantitativ deskriptiv studie av hög kvalitet med 402 tillfrågade familjer 

undersökte Campbell, Williams, Hampton och Wake (2006) mödrars oro över 

övervikt hos sina förskolebarn samt faktorer som är relaterade till oro hos mödrar 

angående barns nuvarande och framtida viktstatus. Av resultatet framgick att 

förekomsten av övervikt och fetma bland de 324 barnen i studien var 19 procent, 
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men endast fem procent av mödrarna oroade sig för sitt överviktiga barns vikt. 

Sexton procent oroade sig för att barnet skulle komma att bli överviktigt i 

framtiden. Mödrar till överviktiga döttrar rapporterade oftare oro över att deras 

barn var överviktigt än de med överviktiga söner. 

 

Blazencic-Mladenovic, Glibetic, Tepsic, Ristic-Medic, Postic, Arsic och Ristic 

(2006) har i en kvantitativ deskriptiv studie av medelkvalitet undersökt 

nutritionsstatus hos skolungdomar i Belgrad samt jämfört barnens och 

föräldrarnas syn på barnets nutritionsstatus. Med hjälp av en enkät samlades data 

in från de 1555 deltagande familjerna vars barn var i åldern 12-15 år. Resultatet 

visade att barnen i studien var mer objektiva i uppfattningen av sin vikt. Endast 41 

procent av föräldrarna till en överviktig dotter upplevde sin dotter som överviktig, 

medan 71,4 procent av de överviktiga flickorna upplevde sig vara överviktiga. 

 

I en kvantitativ, deskriptiv tvärsnittsstudie av medelkvalitet undersökte Boutelle, 

Fulkerson, Neumark-Sztainer och Story (2004) hur väl mödrarnas upplevelse av 

sina ungdomars viktstatus stämmer överens med verkligheten samt om mödrarnas 

missbedömning av ungdomarnas viktstatus varierar med sociodemografiska 

faktorer. I studien deltog 755 familjer och resultatet av data som insamlades 

genom telefonintervjuer visade att 60 procent av mödrarna bedömde sin ungdoms 

vikt korrekt även om underskattning var vanligt speciellt bland mödrar till 

överviktiga barn. Ras, etnicitet och viktstatus hos mödrar och ungdomar samt kön 

på ungdomarna var av betydelse för hur överensstämmande mödrarnas 

uppfattning av ungdomarnas vikt var. Signifikant fler mödrar till döttrar var mer 

korrekta i sin bedömning av sitt barns vikt än mödrar till söner. Sönernas vikt 

underskattades oftare. 

 

Maynard, Galuska, Blanck och Serdula (2003) har i en kvantitativ, deskriptiv 

studie av medelkvalitet undersökt hur vanligt det är med felaktig uppfattning hos 

modern angående sitt barns viktstatus samt vilka avgörande faktorer som är 

associerade med moderns uppfattning om barnets viktstatus. Data från 5500 

familjer med barn i åldern 2-11 år ur den nationella studien Third National Health 

and Nutrition Examination Survey (1988-1994) användes. Resultatet visade att 

cirka 1/3 av mödrarna missbedömde överviktiga barns vikt och ansåg den lägre än 
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den uppmätta vikten. Mödrarna var också mer benägna att skatta sina döttrar som 

var i risk för att bli överviktiga som överviktiga än sina söner. 

 

3.4 Betydelsen av föräldrars utbildningsnivå 

I en kvantitativ, deskriptiv tvärsnittsstudie av medelkvalitet undersökte 

Baughcum, Chamberlin, Deeks, Powers och Whitaker (2000) vilka faktorer som 

är relaterade till mödrars oförmåga att uppfatta sina förskolebarn som överviktiga. 

I studien, där ett frågeformulär användes för att utvärdera mödrars inställning, 

deltog 622 familjer med barn i åldern 23-60 månader. Resultatet av studien visade 

att majoriteten av mödrarna i studien inte uppfattade sina överviktiga barn som 

överviktiga och att denna missbedömning var vanligare hos mödrar med låg 

utbildning. 

 

Genovesi et al. (2005) undersökte i sin kvantitativa, deskriptiva tvärsnittsstudie av 

hög kvalitet om moderns uppfattning om sitt barns vikt och matintag var relaterad 

till moderns utbildningsnivå. Studien omfattade 569 familjer och datainsamlingen 

genomfördes med hjälp av ett frågeformulär. Resultatet visade att både barnens 

och mödrarnas vikt var relaterad till moderns utbildningsnivå. Mödrar med en 

högre utbildningsnivå hade en mer överensstämmande uppfattning om sitt barns 

vikt.  

 

I en kvalitativ deskriptiv studie av hög kvalitet har Jain, Sherman, Chamberlin, 

Carter, Powers och Whitaker (2001) undersökt varför låginkomstmödrar inte 

oroas över att deras förskolebarn är överviktiga. Arton mödrar delades in i tre 

fokusgrupper och syftet med studien var att få en förståelse för uppfattningen hos 

mödrar med låg inkomst när det gäller att avgöra om ett barn är överviktigt, varför 

barn blir överviktiga och vilka hinder som finns i förebyggandet av fetma. Av 

resultatet framkom att mödrarna i studien inte uppfattade sitt barn som överviktig 

och ansåg det inte meningsfullt att använda sjukvårdens mätmetoder för att 

klassificera barn som överviktiga. Barn ansågs inte vara överviktiga om de var 

aktiva, åt hälsosamt och hade god aptit utan mödrarna ansåg istället att man ska 

titta på om barnets aktivitet och sociala funktion är påverkad. Den dominerande 

uppfattningen hos mödrarna var att barns storlek och tillväxt är förutbestämd 
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genom arv och kroppstyp och att det i stort sett är omöjligt att göra något åt 

barnets vikt om de övriga familjemedlemmarna också är storväxta. 

 

I den kvantitativa deskriptiva tvärsnittsstudien av medelkvalitet av Jansen et al. 

(2006) var syftet att undersöka hur stor andel av föräldrarna som var realistiska, 

överoptimistiska respektive pessimistiska angående sitt barns vikt samt om detta 

skiljde sig åt beroende på barnets ålder eller på etnicitet och utbildning hos 

föräldrarna. I undersökningen deltog 2669 familjer och datainsamlingen skedde 

genom frågeformulär samt uppgifter insamlade av skolsköterskan. Av resultatet 

framgick att mer än hälften av föräldrarna inte upplevde sitt överviktiga barn som 

överviktigt oavsett vilken sociodemografisk bakgrund de hade.  

 

Reifsnider, Flores-Vela, Beckman-Mendez, Nguyen, Keller och Dowdall-Smith 

(2006) undersökte i en kvalitativ deskriptiv tvärsnittsstudie av medelkvalitet hur 

mödrar vid gränsen mellan Texas och Mexico (La Frontera) uppfattar barns 

kroppsstorlek. Studien omfattade 25 mödrar som fick se fotografier på barn i olika 

storlekar samt blev intervjuade om sina åsikter om barns hälsa, tillväxt och 

kosthållning. Syftet med studien var att avgöra om att visa bilder på barn som är 

överviktiga, i riskzon att bli överviktiga och normalviktiga skulle leda till ökad 

samstämmighet mellan mödrarnas upplevelse av sitt barns vikt och barnets verk-

liga kroppsstorlek. Resultatet visar att endast 36 procent av de 25 mödrarna 

skattade sitt barns vikt korrekt och inget mönster kunde ses vid användning av 

fotografier för att undersöka mödrars uppfattning om sitt barns storlek.  

 

I en kvalitativ, deskriptiv studie av hög kvalitet undersökte Sherry, McDevitt, 

Lipps Birch, Hanks Cook, Sanders, Prish, Francis och Scanlon (2004) mödrars 

uppfattning, oro och praktiska tillämpning relaterat till barns ätande och vikt. 

Totalt 101 mödrar från olika kulturella och sociala grupper delades in i 

fokusgrupper. Etiska och kulturella skillnader samt inkomstrelaterade skillnader 

kunde ses i mödrarnas uppfattning om barnens övervikt. Vid förfrågan när ett barn 

börjar bli överviktigt valde 20 procent av de afroamerikanska låginkomst-

mödrarna samt vita medelinkomstmödrarna den bild som visade ett barn med 

fetma. Detta i en bildserie med sju bilder där bild ett visar ett underviktigt barn, 

bild fyra ett normalviktigt barn och bild sju ett barn med fetma. 
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4. Diskussion 

4.1 Metoddiskussion 

Efter genomförd sökning i databaser efter material till denna litteraturstudie samt 

genomgång av referenslistor framkom tjugosex artiklar av relevans. Efter kvali-

tetsgranskning återstod sexton artiklar som inkluderades i studiens resultatdel. 

Begränsningen i att artiklarna endast söktes från databaserna PubMed och Cinahl 

via Ebsco kan ha lett till att relevanta artiklar från andra databaser inte kommit 

med i studien. Detta kan ses som en svaghet i studien. En styrka i studien är 

däremot att begränsningen av sökkriterier väl lyckats innefatta det område som rör 

litteraturstudiens syfte och frågeställning. Vid genomgång av de rekvirerade 

artiklarnas referenslistor gick det att se att många artiklar och artikelförfattare 

återkom i flertalet studier. 

 

Slående för sökresultatet var att inga studier inom området var gjorda i Sverige. 

Med tanke på hur viktig kunskap om hur föräldrarna uppfattar sitt barns viktstatus 

är för att komma tillrätta med den ökande barnfetman vore det önskvärt att 

forskning snart kommer igång på området även i Sverige. I och med att alla 

studier i litteraturstudien är utförda utomlands är det inte helt lätt att dra paralleller 

till svenska förhållanden, men en översikt gjord av Jebb och Lambert (2000) 

antyder att skillnaderna mellan USA och Europa (främst Nord- och Västeuropa) 

förmodligen inte är så stora. 

 

Att ha ett etiskt tankesätt vid utförande av vetenskapliga studier är alltid viktigt 

och i synnerhet vid studium av barn. Efter att ha granskat de vetenskapliga 

artiklarna framkom att flera artiklar inte innehöll några av författarna nedskrivna 

etiska funderingar utöver att de ansökt om etiskt tillstånd. Jag anser att det är en 

svaghet i artikelns upplägg att författarna inte tydligt formulerat sina förhåll-

ningssätt kring frågan, men valde till slut att anse det tillräckligt om författarna 

skrivit att de ansökt om tillstånd hos etisk kommitté.  

 

En svaghet i litteraturstudien kan vara att jag är ensam författare, vilket innebär att 

jag inte haft någon att resonera med vid granskning av de vetenskapliga artiklarna. 

Som stöd har jag dock haft min handledare som varit till stor hjälp. Att artiklarna 

publicerats på engelska kan eventuellt ha lett till att text i vissa fall kan ha blivit 
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feltolkad och detta kan ha kommit att påverkat slutresultatet. Jag anser dock att 

mina kunskaper i det engelska språket är på en sådan nivå att det inte borde ha 

påverkat arbetet avsevärt. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att belysa föräldrars uppfattning om sitt barns 

övervikt. Resultatet visade att en stor del av föräldrar till överviktiga barn och 

barn med fetma inte ansåg sitt barn vara överviktigt. Anledningarna till detta kan 

enligt forskarna vara många; allt från sociala och kulturella normer och 

värderingar till svårigheter att bedöma vikt efter givna fotografier.  

 

Ett flertal artiklar i denna litteraturstudie visade att föräldrar inte kände oro för sitt 

överviktiga barns viktstatus. Att det förhöll sig så är kanske inte så konstigt då de 

inte uppfattade sitt barn som överviktigt. En stor del av föräldrarna verkade dock 

oroa sig för framtida övervikt hos barnet vilket borde innebära att de ändå är 

medvetna om att övervikt och fetma innebär hälsorisker, både fysiska och 

psykiska.  I en studie av Jackson, McDonald, Mannix, Faga och Firtko (2005) 

framkommer att något som ökade mödrarnas oro för sitt barns vikt var om 

kamrater eller släktingar gav barnet negativa kommentarer eller om de såg på 

klassfoton att barnet var större än sina klasskamrater. Oron för att barnet skulle bli 

retat för sin vikt var tillsynes större än oron för de fysiska hälsoriskerna. 

 

I denna studie framkommer också ett genusperspektiv så tillvida att föräldrar är 

mer benägna att överskatta döttrarnas vikt än sönernas. Detta framkom i flera 

olika studier. Som det ser ut i vårt samhälle idag med en idealbild av kvinnan som 

smal medan mannen får pondus om han har en viss rondör är det kanske inte så 

konstigt att detta resultat framkommit. En studie av Jung och Peterson (2007) 

visar att det är en betydande skillnad mellan pojkars och flickors syn på sin ideala 

kroppsbild. Pojkarna i studien som omfattade barn mellan 8 och 11 år önskade att 

de var större och tyngre än de uppfattade sig själva nu, medan flickorna önskade 

att var mindre och smalare. Föräldrarna i litteraturstudiens artiklar verkade också 

oroa sig mer för döttrarnas framtida övervikt än sönernas. I studien av Kroke et al. 

(2006) kunde vi se att moderns sätt att se på sitt barns vikt påverkade 

viktuppgången hos barnet under uppväxten och påverkan startade redan i 
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spädbarnsåldern. Med vetskap om detta är det viktigt att tidigt informera om goda 

kostvanor och ge livsstilsråd till de berörda familjerna. 

 

Av litteraturstudiens resultat framgår också att föräldrar till äldre barn är mer 

benägna att skatta sitt överviktiga barns vikt korrekt jämfört med föräldrar till 

yngre barn. Detta kan ha sin grund i att föräldrar till yngre barn lever i den tron att 

barnet behöver äta så mycket som möjligt för att växa och att mulligheten endast 

är positiv och kommer att försvinna automatiskt med tiden. Artikeln skriven av 

Hirschler et al. (2006) är exempel på en studie som påvisar ett sådant samband. 

Att övervikten försvinner per automatik då barnet blir äldre är dock en sanning 

med modifikation. Som litteraturstudiens bakgrund visar är risken liten för att 

barn som är överviktiga före tre års ålder förblir överviktiga i vuxen ålder, men 

redan i förskoleåldern ökar risken för att den ska bestå (Asp et al, 2002, s. 57). 

Åttio procent av alla 6-7-åringar med övervikt och fetma förblir överviktiga i de 

sena tonåren (Häger et al, 2006). 

 

Till sist framkommer att föräldrarnas utbildningsnivå är av betydelse för hur 

barnets viktstatus uppfattas. Intressant är att resultatet visade att så länge barnet 

kunde leka som vanligt och inte blev retad av sina kamrater så bedömde föräldrar, 

främst lågutbildade från fattigare områden, inte sitt barn som överviktigt. Att 

objektiva mätmetoder påvisade övervikt var av mindre betydelse. Mödrarna i 

studien utförd av Jain et al. (2001) ansåg att vårdens mätmetoder inte fyller någon 

funktion och inte är rättvisande. Detta synsätt från föräldrar kan vara 

problematiskt för vårdpersonal att förhålla sig till då kunskapen inom hälso- och 

sjukvården är stor kring vad övervikt och fetma kan leda till. Samma sak gäller 

det de föräldrar som anser att barnet bara har en kraftig benstomme, att alla i 

familjen ser ut så och att det inte är något att göra någonting åt. Det är viktigt för 

vårdpersonal att ha kunskap om det faktum att inte alla föräldrar är medvetna om 

att deras barn är överviktigt eller kanske ställer sig frågande till vårdens 

mätmetoder vid övervikt och fetma. Med tanke på hur vanligt det idag är med 

övervikt och fetma hos barn är det av stor vikt att vårdpersonal tar sig an den 

forskning som finns inom området så att epidemin kan stoppas innan den når 

längre. 
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4.3 Konklusion 

Resultatet av denna litteraturstudie visar att föräldrar till överviktiga barn och barn 

med fetma ofta inte upplever sitt barn som överviktigt. Så länge barnet kan leka 

med sina kamrater och inte blir retad så är barnet ”normalt”. De mätmetoder som 

används inom vården anses dessutom inte alltid relevanta av föräldrarna. Alla 

dessa aspekter är viktiga för vårdpersonal att känna till för att kunna nå fram med 

sitt budskap. Resultatet visar också att ingen studie är gjord inom området i 

Sverige vilket jag anser vara en stor brist och hoppas att forskning inom området 

snart kommer igång även här. Förebyggande åtgärder för att komma tillrätta med 

barnfetman har dålig chans att lyckas utan bättre förståelse för hur föräldrar 

upplever sitt barns vikt. 
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Strepparava, Stella & 
Valsecchi 
2005 
Italien 

 
Maternal perception of 
exess weight in children: 
A survey conducted by 
paediatricians in the 
province of Milan. 
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Kvantitativ, 
deskriptiv 
tvärsnittsstudie. 
 

 
n=569 fam. med 
barn i åldern 4-10 
år.  
Bortfall n=31 st 

 
Enkät 
BMI 
Pearson´s x2-test, 
Fisher´s exact test 

 
Mödrar med en högre utbildningsnivå har 
en mer överensstämmande uppfattning 
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överviktens hälsopåverkan. 
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Do mothers of 
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preschool children 
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Att avgöra sambandet mellan övervikt 
och följande: ålder, kön och moderns 
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Kvantitativ, 
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tvärsnittsstudie. 
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redovisat. 

 
Enkät 
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SPSS 
x2-test, Fisher´s exact 
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regressionsanalys 

 
Studien visar att övervikt hos barn är 
associerad med moderns bristande insikt i 
sitt barns vikt. Endast 23,7 % av 
mödrarna till överviktiga barn upplevde 
att deras barn var överviktigt och de 
oroade sig inte över barnets vikt. 
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Chamberlin, Carter, 
Powers & Whitaker 
2001 
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Why don´t low-income 
mothers worry about 
their preschoolers being 
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hinder som finns i förebyggandet av 
barnfetma. 
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Mödrarna i studien uppfattade inte sitt 
barn som överviktigt och ansåg det inte 
meningsfullt att använda sjukvårdens 
mätmetoder för att klassificera barn som 
överviktiga.  
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2006 
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Parents often do not 
recognize overweight in 
their child, regardless of  
their socio-demographic 
background. 
 

 
Att undersöka hur stor andel av 
föräldrarna som har en realistisk, 
överoptimistisk respektive pessimistisk 
syn på sitt barns vikt samt om det 
skiljer sig åt beroende på 
sociodemografiska karakteristika hos 
föräldrarna. 
 
 

 
Kvantitativ, 
deskriptiv 
tvärsnittsstudie. 
 

 
n=2669 fam. med 
barn i åldern 9-11 
år.  
Bortfall n=850 st 

 
Enkät 
Vikt och längd 
Deskriptiv analys 
Multivariat logistisk 
regressionsanalys 

 
Över hälften av föräldrarna upplever inte 
sitt barn som överviktigt. Detta 
oberoende av sociaodemografisk 
bakgrund såsom etnicitet och 
utbildningsnivå hos föräldrarna. 
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DS - Deskriptiv studie, K - Kvalitativ studie          I – Hög kvalitet, II - Medelkvalitet 
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Kroke, Strathmann & 
Günter 
2006 
Tyskland 
 

 
Maternal perceptions of 
her child´s body weight 
in infancy and early 
childhood and their 
relation to body weight 
status at age 7. 
 

 
Att relatera effekten av mödrarnas 
uppfattning om sitt barns vikt mellan 
åldrarna 6 mån till fyra år till den 
senare viktutvecklingen och 
kroppsvikten vid sju års ålder. 
 

 
Kvantitativ, 
deskriptiv studie. 
Data tagna ur 
Dortmund 
Nutritional and 
Anthropometric 
Longitudinally 
Designed Study. 
 

 
n=253 fam., 
Bortfall n=0. 

 
BMI, SDS-värden 
SAS software 
t-test, variansanalys, 
covariansanalys, 
logistisk 
regressionsanalys 

 
Barn vars vikt bedömdes som för låg av 
modern gick upp mer i vikt till sju års 
ålder och de som ansågs vara för tunga 
tappade mer i vikt jämfört med de barn 
vars vikt uppskattades riktigt. Moderns 
viktuppfattning kan påverka barnets 
viktutveckling och denna effekt kan ses 
redan i spädbarnsåldern. 
 

 
DS - II  

 
Maynard, Galuska, 
Blanck & Serdula 
2003 
USA 

 
Maternal perceptions of 
weight status of children. 
 

 
Att undersöka hur vanligt det är med 
felaktig uppfattning hos modern 
angående sitt barns viktstatus samt 
undersöka vilka avgörande faktorer 
som är associerade med moderns 
uppfattning om barnets viktstatus. 

 
Kvantitativ, 
deskriptiv studie. 
Deltagarna tagna 
ur Third National 
Health and  
Nutrition exam-
ination survey. 
Intervjuer. 

 
n=5500 fam. med 
barn i åldern 2-11 
år. 
Bortfall n=0. 

 
BMI 
SAS software 
SUDAAN software 
Bonferroni test, 
frekvensanalys, 
logistisk 
regressionsanalys 

 
Ca 1/3 av mödrarna missbedömde 
överviktiga barns vikt att vara lägre än 
den uppmätta vikten. Mödrarna var också 
mer benägna att skatta sina döttrar som 
var i risk för att bli överviktiga som 
överviktiga än sina söner. 
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Reifsnider, Flores-Vela, 
Beckman-Mendez, 
Nguyen, Keller & 
Dowdall-Smith 
2006 
USA 

 
Perceptions of children´s 
body sizes among 
mothers living on the 
Texas-Mexico border 
(La Frontera). 

 
Att undersöka huruvida att visa 
fotografier på barn som är överviktiga, 
i riskzon att bli överviktiga och 
normalviktiga skulle leda till ökad 
samstämmighet mellan mödrarnas 
uppfattning om deras barns storlek och 
barnets verkliga kroppsstorlek. 
 

 
Kvalitativ, 
deskriptiv , 
explorativ 
tvärsnittsstudie. 

 
n=25 fam. med barn 
i 3-årsåldern. 
 

 
BMI 
Fotografier från the 
Berkeley Longitudinal 
Studies 
Demografisk enkät 
Innehållsanalys 

 
Endast 36 % av mödrarna skattade sitt 
barns vikt korrekt. Inget mönster kunde 
ses vid användning av fotografier för att 
undersöka mödrars uppfattning om sitt 
barns storlek.  
 

 
K - II 

 
Sherry, McDevitt, Lipps 
Birch, Hanks Cook, 
Sanders, Prish, Francis 
& Scanlon 
2004  
USA 

 
Attitudes, practices, and 
concerns about child 
feeding and child weight 
status among 
socioeconomically 
diverse white, hispanic, 
and african-american 
mothers. 

 
Att utforska mödrars uppfattning, oro 
och praktiska tillämpning relaterat till 
barns ätande och vikt. 
 

 
Kvalitativ, 
deskriptiv studie. 
Fokusgrupper. 

 
n=101 fam. med 
barn i åldern 2-5 år. 

 
Teckningar av 
barnkroppar. 
Strukturerad 
fokusgruppsguide från 
Child Feeding 
Questionnaire 
Teman 

 
Etiska och kulturella skillnader samt 
inkomstrelaterade skillnader kunde ses i 
mödrarnas uppfattning om övervikt. Vid 
förfrågan när ett barn börjar bli 
överviktigt valde 20 procent av de 
afroamerikanska låginkomstmödrarna 
samt vita medelinkomstmödrarna den 
bild som visade ett barn med fetma. 

 
K - I 

 
DS - Deskriptiv studie, K - Kvalitativ studie          I – Hög kvalitet, II - Medelkvalitet 
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Agras, Hammer, McNicholas & 
Kraemer 
2004 
USA 

 
Risk factors for childhood 
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