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Abstrakt 
Bakgrund: Fetma definieras av WHO som en kronisk sjukdom där 
behandlingen är långvarig. Fetma är ett ökande problem hos barn och ungdomar 
i västvärlden. Barn med övervikt löper en större risk att i framtiden drabbas av 
hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Syftet med denna litteraturstudie 
var att belysa sjuksköterskans, familjens samt barn och ungdomars perspektiv i 
förebyggandet av övervikt och fetma hos barn och ungdomar. Metod: Artiklarna 
har sökts i databaserna PubMed, Chinahl och Blackwell Sunergy som sedan 
granskats, klassificerats och analyserats. Resultat: Sjuksköterskorna ansåg att 
övervikt och fetma hos barn var ett familjeproblem. Ur ett familjeperspektiv 
syns heriditet som en riskfaktor för övervikt och fetma. Ur barn och 
ungdomsperspektiv syns att barnens egna uppfattning av deras vikt inte 
överensstämer med verkligheten. Diskussion: Föräldrar och anhöriga har en stor 
betydelse i det preventiva arbetet. Sjuksköterskorna ser samtal om barnens 
övervikt med föräldrarna som ett hinder. Slutsats: Vårdpersonalen skall se 
vikten av att inrikta sitt preventionsarbete på hela familjen och inte endast den 
enskilda individen (barnet).  
 
 
 
Nyckelord: Barn/ ungdomar, barn- övervikt/ fetma, familj/ närstående, 
litteraturstudie, prevention, sjuksköterskan. 
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1.1 Bakgrund 
Den vanligaste definitionen av övervikt innebär att man väger för mycket, vilket 

senare även inkluderar fetma som är en allvarligare grad av sjukdomen. 

Övervikt är ett förstadium till fetma (Nowicka & Flodmark, 2006, s. 15). Fetma 

definieras av WHO som en kronisk sjukdom där behandlingen är långvarig 

(Miall, Rudolf & Levene, 2007, s. 52). Tidigare har behandlingskrävande fetma 

definierats som en vikt över 20 % av normalvikten, även 40 % över 

normalvikten har använts som gräns för kraftig övervikt eller fetma. 

Normalvikten beräknas inom varje lands befolkning som den genomsnittliga 

vikten för en grupp individer av samma ålder, kön och längd. Denna definition 

frångås allt mer då 20 % övervikt hos en 6 -åring är betydligt mer avvikande än 

för en 16 -åring (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2002, s. 51-52). 

Fetma är ett ökande problem för barn och ungdomar i västvärlden. Redan i 

förskoleåldern finns en tendens till en ökande andel barn med övervikt och 

fetma i flera länder. Under perioden 1980-1999, fördubblades förekomsten av 

fetma hos barn och ungdomar i USA. Av barn i åldrarna 6-11 år uppskattas 15 

% lida av fetma. I Schweiz visar undersökningar att ca 10 % av barnen i 

åldrarna 6-12 år lider av fetma, 22-34 % är överviktiga (SBU, 2002 s. 51). År 

2000 undersöktes barn med fetma födda 1990 i Göteborg. Undersökningen 

visade att 18 % av barnen vägde för mycket medan 3 % led av fetma, med andra 

ord hade 15 % övervikt enligt en snävare definition, totalt hade 18 % 

viktproblem (Nowicka & Flodmark, 2006, s. 14). 

 

I Sverige mäts övervikt och fetma i body mass index (BMI), det beräknas 

genom vikten i kg delat med längden i meter2. Hos vuxna är BMI 25 övervikt 

och BMI 30 är fetma. Inom skolhälsovården är BMI till nytta eftersom de 

använder sig av könsbaserade normalkurvor för barn som visar hur gränsen för 

fetma och övervikt varierar med åldern (Nowicka & Flodmark, 2006, s. 15). 

Användandet av BMI har dock visat brister eftersom det inte tar hänsyn till om 

barnet är kortvuxen eller lång för sin ålder, BMI anger inte heller hur 

kroppsfettet är fördelat i kroppen eller hur stor andelen fett eller muskler ser ut. 

Istället kan man använda sig av en metod kallad bioelectrical impedance 

assessment (BIA) som går ut på att mäta barnets kroppssammansättning med 
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hjälp av små elektroder. Metoden ger en viss uppfattning av fördelningen 

mellan vatten, fett och skelett som kan vara till hjälp i en helhetsbedömning 

dock anses undersökningen inte vara helt tillförlitligt (Peterson, 2008, s. 109). 

Överviktiga barn med normal längdtillväxt lider sällan av bakomliggande 

sjukdom. Däremot kan de barn med grav fetma, hereditet för fetma eller tidig 

debut av fetma lida av en genetisk avvikelse, såsom Prader-Villis syndrom 

(Miall, Rudolf & Levene, 2007, s. 52). 

 

Behandlingen av barn med övervikt måste ha ett helhetsperspektiv som omfattar 

barnet, familjen, skolan och det sociala nätverket. Det är betydelsefullt att se 

över barnets sociala tillvaro där man vill undersöka frågor som rör barnets och 

familjens inställning till övervikt, kost- och motionsvanor samt barnets 

fritidsintressen. Vid undersökning av ett överviktigt barn ska man kontrollera 

blodtryck, barnets könskaraktär, fasteblodsocker, leverstatus och 

thyreoideaprover samt notera om barnet har mörkfärgad hy som kan tyda på 

nedsatt insulinresistens (acanhoisis nigricans). Barn med övervikt lider en större 

risk att i framtiden drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes typ 2. 

Förändrade kost- och motionsvanor kan leda till en minskad övervikt och med 

detta följer oftast en ökad självkänsla hos barnet (Miall, Rudolf & Levene, 

2007, s. 52).  

 

Föreställningar om att ohälsa/ sjukdom skulle drabba familjen varierar. I 

familjer kan det finnas uppfattningar om att ohälsa/ sjukdom förvärras om den 

berörda blir upprörd vilket leder till att information undanhålls eller att familjen 

överbeskyddar den drabbade. Ständiga uppmaningar (även kallad ”tjat”) om att 

patienten ska följa dietföreskrifter kan uppfattas som ett sätt att visa omsorg 

inom vissa familjer. Sjuksköterskor och annan vårdpersonal har i sitt arbete 

personliga och professionella föreställningar om familjer och ohälsa/ sjukdom. 

Deras föreställningar inverkar på hur de ser, bedömer och viktigast av allt, 

vårdar och tar hand om familjen (Wright., Wattson & Bell. 2002 s. 71). 

 

Enligt ICN:s etiska kod från 1953 har sjuksköterskan fyra grundläggande 

ansvarsområden: att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa och 

att lindra lidande. Respekt för de mänskliga rättigheterna ligger i vårdens natur, 
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bland dem rätten till liv, rätten till värdighet och rätten till att behandlas med 

respekt. God omvårdnad ska ges till alla oavsett ålder, hudfärg, trosuppfattning, 

kultur, handikapp eller sjukdom, kön, nationalitet, politisk åsikt, ras eller social 

status (Socialstyrelsen, 2005, s. 17). 

 

I Vårdandets idé av Katie Eriksson (2000, s. 9) förklarar hon definitionen av 

vårdande och vad förhållandet mellan hälsa och vårdande är. Vårdande (caring) 

innebär att man åstadkommer tillit, tillfredsställelse, kroppsligt och andligt 

välbefinnande men även en upplevelse av att befinna sig i en utveckling som 

syftar till att förändra (upprätthålla, igångsätta eller stödja) hälsoprocesserna. 

Detta görs genom olika former av ansning, lek och lärande.  

Hälsobefrämjande inkluderar alla de försök som görs för att förbättra en persons 

hälsotillstånd. Hälsobefrämjande bygger på två saker; hälsofrämjande och 

sjukvård, där sjukvården innefattar allt det som har med behandling och 

rehabilitering att göra (Medin & Alexanderson, 2000, s. 140). 

 

Familjer ser sjuksköterskor som experter inom hälsorelaterade områden. 

Sjuksköterskor har en tendens att presentera information eller ge 

rekommendationer för positiva hälsoförändringar utan att involvera hela 

familjen eller utan att få en förståelse av familjens dagliga liv. Att arbeta med 

familjer genom att ändra deras nuvarande livsstil till att etablera nya rutiner för 

att förbättra barnens vikt och hälsa är en stor utmaning för sjuksköterskor. Att 

sätta fokus på hela familjen och engagera hela familjen i kampen mot deras 

barns vikt kan användas i sjuksköterskeyrket (Tyler & Horner, 2008). 

Sjuksköterskor måste hjälpa föräldrar att bli uppmärksammade på att barnfetma 

är ett familjeproblem och att föräldrarna blir uppmärksammade på deras barns 

vikt som ett hälsoproblem som kräver livsstilsförändringar för hela familjen och 

inte bara förändringar för det överviktiga barnet (Snethen., Broome., Kelber., 

Leicht., Joachim & Goretzke, 2008).  

 

Författarna vill med denna littaraturstudie skapa en bättre förståelse om 

preventionsarbetet vid barn och ungdomsfetma hos yrkesverksamma 

sjuksköterskor genom att se problemet utifrån familjens, sjuksköterskans och 

barnens perspektiv.  
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2.1 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa sjuksköterskans, familjens samt 

barn och ungdomars perspektiv i förebyggandet av övervikt och fetma hos barn 

och ungdomar. 

 

2.2 Frågeställningar 

• Vilka faktorer har betydelse för barns övervikt/fetma? 

• Hur ser sjuksköterskan på övervikt och fetma hos barn och ungdomar i 

det preventiva arbetet? 

• Vilken roll har familjens livsstil i preventionen för övervikt/fetma i den 

tidiga spädbarnsåldern och under barndomsåren? 

3.1 Metod 
Detta är en litteraturstudie som innebär att vi systematiskt sökt, kritiskt granskat 

och sammanställt litteraturen inom det valda ämnet och problemområdet. Syftet 

var att åstadkomma en syntes av data från tidigare empiriska studier (jmf. 

Forsberg & Wengström, 2008, s. 34).  

 

3.2 Inklusion/ exklusionskriterier 

I uppsatsen inkluderades vetenskapliga artiklar publicerade mellan åren 1999-

2009 med inriktning på övervikt och fetma hos barn och ungdomar från 0-18 år. 

De övriga kraven var att studierna skulle vara skrivna på engelska, svenska och 

norska med abstrakt och review bedömda. De artiklar som exkluderades var de 

som inriktade sig på övervikt hos vuxna individer eller var skrivna på andra 

språk. Tidigare litteratursammanställningar och artiklar som saknade abstrakt 

samt de artiklar som saknade review bedömning eller där det inte framgick att 

sådan bedömning var utförd exkluderades. De vetenskapliga artiklarna söktes i 

databaserna Pubmed, Cinahal och Blackwell Sunergy. Huvudsökorden var 

child- obesity/ overweight, prevention, nurse, nursing, nutrition, self- 

confidence/ esteem, daily exercise och family. Dessa har sedan kombinerats 

enligt tabell 1. På Pubmed användes dessa begränsningar: last 10 years, English, 

Norwegian, Swedish, All child, 0-18 years och not review. Vid sökning på 

Cinahl användes begränsningarna: 1999-2009, English och all child. Vid 
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sökning på Blackwell Sunergy användes inga begränsningar. Resultatet av 

sökningen har sammanställts i tabell 1. 

Tabell 1. 

Databas Datum Sökord Antal  
träffar 

Relevanta 
artiklar 

Utvalda  
till  
granskning 

Inkluderad 
i studien 

Pub Med 09- 
08- 
19 

Child obesity  
OR overweight 
AND Nurse  
AND Nursing 

237 3 3 3 

Pub Med -- Child obesity  
OR overweight 
AND Nutrition 
AND  
self-confidence  
OR  
self esteem 

143 3 3 2 

Pub Med -- Child obesity 
OR overweight 
AND Nutrition 
AND  
Daily exercise 

58 3 2 1 

Pub Med -- Child Obesity OR 
overweight AND  
prevention  
AND Nursing  
AND Family 

101 5 4 2 

Pub Med -- Child Obesity OR 
overweight AND  
prevention  
AND  
Family AND 
nutrition 

226 4 1 1 

Pub Med -- Child Obesity OR 
overweight 
 AND  
prevention  
AND 
 Nurse 

227 2 2 0 

Pub Med -- Child obesity  
OR overweight 
AND  
Nurse AND 
self-confidence  
OR self esteem 

22 3 3 3 

Pub Med -- Child obesity  
OR overweight 
AND prevention  
AND  
Daily exercise 

64 4 2 1 

Blackwell 
Synergy 

-- Child obesity  
OR overweight 
AND  
prevention 

507 3 2 1 

Cinahl -- Child obesity  
OR overweight 
AND family AND 

40 2 2 0 
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nursing 
Cinahl -- Child obesity  

OR overweight 
AND family AND 
self-confidence  
OR self esteem 

3 1 1 1 

 

3.3 Bearbetning 

Bearbetning har skett enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 16 -17) i tre faser. 

 

Fas 1 
En första bedömning gjordes genom att läsa titeln och abstraktet. Här 

exkluderade vi de artiklar som inte motsvarade studiens syfte. Det hittades 1628 

artiklar varav 33 artiklar valdes ut till vidare granskning i fas 2. 

 

Fas 2 
I denna fas lästes de utvalda artiklarna i sin helhet. De artiklar som inte 

motsvarade studiens syfte och frågeställningarna exkluderades. Antalet artiklar 

som valdes för fortsatt granskning var 25 st.  

 

Fas 3 
De artiklar som var relevanta för studien klassificerades och värderades med 

hjälp av en granskningsmall (bilaga 1). Slutligen värderades den vetenskapliga 

kvaliteten genom granskning enligt tabell 2 och 3. Bedömningen 

dokumenterades och slutligen valdes 14 artiklar att ingå i litteraturgranskningen. 

Dessa redovisas i en artikelsammanställning (bilaga 2 tabell 4). De 11 artiklar 

som exkluderades redovisas i bilaga 3 tabell 5. 

 

3.4 Klassificering 

Kvaliteten på artiklarna har granskats, värderats och klassificerats utifrån 

Statens beredning för medicinsk utvärdering/ svensk sjuksköterskeförening 

(SBU/SSF) nr 4, 1999 och indelades i följande grupper: 
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•Randomiserad kontrollerad studie (C) det vill säga en prospektiv studie där 

man gjort en slumpvis fördelning av patienter till en kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper. 

 

•Prospektiv studie (P). Denna typ av studie innebär en jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper men utan slumpmässig 

fördelning. 

 

•Retrospektiv studie (R). I dessa studier analyseras ett historiskt material, med 

hjälp av exempelvis journalhandlingar. 

 

De granskade studiernas vetenskapliga kvalitéer har bedömts utifrån en 

tregradig skala; hög vetenskaplig (I), medel (II) eller låg vetenskaplig kvalitét 

(III). 

Tabell 2  

 I: Hög II: Medel III: Låg 

C Prospektiv randomiserad studie. 

Större väl planerad och 

genomförd multicenterstudie 

 med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder 

inkl. behandlingsteknik.  

Antalet patienter är tillräckligt 

stort för att besvara 

frågeställningen. 

- 

Randomiserad studie med för  

få patienter och/eller för många 

delstudier, vilket ger  

otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter, 

otillräckligt beskrivet eller  

stort bortfall 

P Prospektiv studie utan 

randomisering. Väldefinierad 

frågeställning, tillräckligt antal 

patienter, adekvata statistiska  

metoder. 
- 

Litet antal patienter, tveksamma 

statistiska metoder 
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R Retrospektiv studie.  

Stort konsekutivt  

patientmaterial väl beskrivet 

och analyserat med adekvata 

statistiska metoder (t.ex. 

multivariantanalys, 

fallkontrollmetodik, etc.). 

- 

Begränsat patientmaterial 

otillräckligt beskrivet, alltför  

kort uppföljning eller  

inadekvata statistiska  

metoder 

(SBU/SSU nr. 4. 1999, s. 48) 

 

•Kvalitativ studie (K). I denna typ av studie analyseras data, som 

har samlats in genom intervjuer, berättelser eller observationer i syfte att 

fördjupa förståelsen för studerade fenomen, t ex personens upplevelser 

och erfarenheter (SBU/SSU nr. 4. 1999, s. 16). 

 

Tabell 3. 

I: Hög II: Medel II: Låg 

K Studie med kvalitativ metod. 

Väldefinierad frågeställning,  

relevant urval samt väl beskriven 

undersökningsgrupp och kontext. 

Metod och analys väl beskriven och 

genomförd, resultatet är logiskt och 

begripligt, god kommunicerbarhet 

- 

Dåligt/vagt formulerad 

frågeställning, 

undersökningsgrupp för 

liten/otillräckligt  

beskriven metod/analys ej 

tillräckligt beskriven eller 

bristfällig resultatredovisning 

(SBU/SSU nr. 4. 1999, s. 49) 

 

3.5 Analys 

Vi har, i denna innehållsanalys, systematiskt och stegvist klassificerat data för 

att på så sätt kunna identifiera mönster och teman där målet var att beskriva och 

kvantifiera specifika fenomen (jmf Forsberg & Wengström, 2008, s. 150). De 

artiklar som valdes ut att ingå i denna litteraturstudie lästes noggrant igenom 

och delades upp i stycken och meningar. Detta gjordes för att få en större 

förståelse för vad den specifika artikeln handlade om. Dessa stycken och 

meningar delades upp i subkategorier och kategorier för att sedan sammansättas 

till ett resultat. (bilaga 4, tabell 6). 
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3.6 Etisk diskussion 

Etiska överväganden gjordes innan den systematiska litteraturstudien 

påbörjades. Att välja studier som fått tillstånd av en etisk kommitté eller där 

man har gjort noggranna etiska överväganden ansågs som viktigt i denna 

litteraturstudie. De artiklar som redovisats och ingår i denna litteraturstudie 

kommer att arkiveras i tio år. I denna studie har artiklar som är bedömda av en 

etisk kommitté, har en etisk diskussion eller en analys använts i första hand. 

Ingen copyright är använd, om så var fallet skulle författaren kontaktas för 

tillåtelse av publicering (jmf. Forsberg & Wengström, 2008, s. 77-78).  

 

4.1 Resultat 
Resultatet i denna litteraturstudie omfattar 15 vetenskapliga artiklar där 13 

artiklar är utförda med kvantitativ metod medan två artiklar är utförda med 

kvalitativ metod. De inkluderade studierna är genomförda i länderna Norge, 

Storbritannien, Sverige och USA. Artiklarnas resultat presenterades i följande 

tre kategorier, familjeperspektiv sjuksköterskans perspektiv samt barn och 

ungdomsperspektiv. Under kategorin familjeperspektiv finns subkategorierna: 

ärftlighet, kunskap/ utbildning, hinder, kostvanor, hälsorelaterade åtgärder. 

Under kategorin sjuksköterskans perspektiv finns subkategorierna: kunskap/ 

utbildning, förnekelse, resurser och prevention. Under barn och 

ungdomsperspektiv finns subkategorierna: kunskap/ utbildning, följsamhet, 

fysisk aktivitet/ kostvanor, utseende och självkänsla/ självförtroende. 

Klassificering och värdering av artiklarna presenteras i bilaga 4, tabell 4.  

 

4.2 Familjeperspektiv 

Under denna kategori presenteras de tillhörande subkategorierna: ärftlighet, 

kunskap/ utbildning, hinder, kostvanor och hälsorelaterade åtgärder.  
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Ärftlighet 
I en studie av Snethen et al. (2008), deltog 51 pappor varav 75 % led av 

övervikt eller fetma vilket även gällde 28 % av barnen i åldrarna 8-12 år. Endast 

10 % av fäderna kunde identifiera sina barns vikt medan 90 % identifierade sina 

barn som normalviktiga eller underviktiga vilket visade sig vara underskattat 

när deras barns BMI mättes. Barn med fäder som avlagt universitetsexamen 

utvecklade mindre sällan övervikt eller fetma vid fem års ålder (Huus, 

Ludvigsson, Enskär & Ludvigsson, 2007). Barn med ärftlighet för Typ 2 

Diabetes (T2D) hade högre BMI vid fem års ålder vilket även gällde barn med 

ärftlighet för övervikt och fetma (Huus et al. 2007).  

 

Kunskap/ Utbildning 
De flesta av föräldrarna tyckte att vårdgivarna skulle delge informationen om 

deras barns vikt, fysiska aktiviteter och kostvanor, de tyckte även att det var 

viktigt att sjuksköterskan frågade om barnens fysiska aktiviteter och deras 

kostvanor (Kubik., et al. 2008).  

Hinder 
Barnen behövde öka sin fysiska aktivitet men i många familjer fanns det hinder 

såsom brist på utrustning, dåligt väder, stressig livsstil, säkerhetsproblem, att 

barnen inte hade någon att leka med samt en oro och rädsla för att barnen skulle 

känna sig sårbara (Tyler & Horner, 2008). Föräldrarna som var 

överbeskyddande av deras barn var också ett hinder då de inte ville diskutera 

viktproblemen i närheten av barnen, av rädsla för att barnen skulle skämmas 

eller känna skuldkänslor (Lindhe-Söderlund, Nordqvist, Angbratt & Nilsen, 

2008). 

 

Kostvanor 
I en studie av Kvaavika, Tell och Klepp (2005) visade det sig att de barn som 

hade blivit ammade i mer än tre månader under spädbarnsåren löpte en mindre 

risk att utveckla övervikt och fetma under tonåren än de barn som inte hade 

blivit ammade. I en studie av Reifsnider och Ritsema (2008) jämfördes tre 
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grupper av barn i åldrarna 12- 24 månader och den kost som föräldrarna gav 

dem. Grupperna bestod av överviktiga, normalviktiga och underviktiga. Den 

grupp med underviktiga barn hade statistisk signifikans för högre intag av 

grönsaker. Barn med normalvikt hade blivit ammade under en längre tid i 

spädbarnsåren samt hade ett högre intag av ost, äpplen och pannkakor samt 

statistisk signifikans för större intag av C- vitamin. Barnen med övervikt eller 

fetma visade sig ha blivit ammade en kortare tid eller inte alls samt hade ett 

högre intag av ris och läsk med en statistisk signifikans för bröd och vatten. I en 

studie av Snethen et al. (2008) hade 97 % av de 51 fädernas barn en daglig 

tillgång till godis och snacks. 

 

Hälsorelaterade åtgärder 
I en studie av Tyler & Horner (2008) fick familjerna fokusera på att skapa 

individualiserade mål som avsåg att öka den fysiska aktiviteten, förbättra 

kostvanorna och ändra de dryckesvanor familjen hade. Detta gjordes genom att 

sätta upp små delmål som ledde till små förändringar i deras livsstil. 

 

4.3 Sjuksköterskans perspektiv 

Under denna kategori presenteras de tillhörande subkategorierna: 

kunskap/utbildning, förnekelse, resurser och prevention. 

 

Kunskap/ Utbildning 
I en studie av Moyers, Bugle & Jackson (2005) visade det sig att en stor 

majoritet av sjuksköterskorna såg den ohälsosamma livsstilen, det höga 

kaloriintaget samt den dåliga kosthållningen som en ledande roll i utvecklingen 

av fetma hos barn. Majoriteten ansåg även att skolan inte gjorde allt de kunde i 

arbetet mot fetma hos barn och ungdomar och endast en fjärdedel av dessa 

sköterskor kände sig tillräckligt kompetenta till att rekommendera 

viktminskningsprogram för barn och de kände även att det var svårt att prata 

med barnens föräldrar om barnens vikt.  

Sjuksköterskorna ansåg att övervikt och fetma hos barn var ett familjeproblem 

(Lindhe-Söderlund et al. 2008). 
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Förnekelse 
I en studie av Lindhe-Söderlund et al. (2008) framkom det att vissa 

sjuksköterskor förnekar att övervikt och fetma är ett verkligt problem samt att 

sjuksköterskorna tvekade att ta upp barnens viktproblem om de inte led av en 

given övervikt eller fetma. Sjuksköterskorna ansåg att föräldrarna förnekade 

problemet med övervikt hos sina barn och att de ansåg att barnets övervikt var 

barnets eget ansvar och problem. Föräldrarnas förnekelse av sina barns övervikt 

var ett hinder för sjuksköterskorna i att använda sig av motiverande samtal i 

arbetet med barnfetma vilket var ett ambivalent problem för sköterskorna. 

 

Prevention 
I en studie av Kubik, Story, & Davey (2007). där 221 skolsjuksköterskor deltog 

visade det att 76 % anser att skolhälsovården ska användas i preventionsarbetet 

mot övervikt och fetma hos skolbarnen. Nästan 40 % var överens om att 

skolorna bör genomföra årliga utvärderingar av elevernas längd/ vikt/ BMI och 

delge denna information till föräldrarna. 

 

Resurser 
Bara 29 % ansåg att man som sjuksköterska var tillräckligt förberedda för att 

kunna arbeta förebyggande mot fetma och övervikt medan 88 % ansåg att de 

inte hade den tid som det arbetet krävde (Kubik et al. 2007) 

 

4.4 Barn och Ungdomsperspektiv 

Under denna kategori presenteras följande subkategorier: kunskap/ utbildning, 

följsamhet, fysisk aktivitet/ kostvanor, utseende och självkänsla/ 

självförtroende. 

 

Kunskap/ utbildning 
I en studie där 4452 studenter i årskurs sex till åtta, på 73 skolor runt om i 

Florida, blev tillfrågade om vilka rekommendationer som gällde vid det dagliga 
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intaget av frukt och grönsaker, visade det sig att en femtedel av eleverna 

svarade rätt på att fem frukter/ grönsaker per dag var den dagliga 

rekommendationen. När ungdomarna som blev tillfrågade om var de hade 

inhämtat kunskapen om att äta hälsosamt svarade 62,2 % från föräldrarna, 56,7 

% från skolan, 42,7 % från TV och 13,7 % från annan källa (Zapata., Bryant., 

Mc Dermott & Hefelfinger, 2008). En internetbaserad pilotstudie av Thompson 

et al. (2008), kallad ”food, fun and fitness”, visade sig ha en positiv inverkan på 

de deltagande flickorna genom att motivera dem, via ett internetbaserat nätverk, 

till en ökad fysisk aktivitet samt att äta mer frukt och grönsaker. I en studie av 

Snethen & Broome (2007) identifierade 17 barn i åldrarna 8-12 år hur man 

skulle göra för att leva hälsosamt inkluderat matvanor och vikten av att utöva 

fysisk aktivitet.  

 

Följsamhet 
När barnen i studien av Snethen & Broome (2007) berättade hur deras livsstil 

såg ut visade det sig att deras kost och motionsvanor inte överensstämde med 

deras kunskaper om en hälsosam livsstil. 

 

Fysisk aktivitet/kostvanor 
I studien av Snethen & Broome 2007 berättade ett av barnen om vikten av att 

springa och träna och när de diskuterade hennes egna fysiska vanor sa hon: “I 

want to say twice a week, [child exercises] it depends like if I can do it that 

night if I don’t have a lot of homework to do.”(Snethen & Broome, 2007 s. 

143). Barnen i denna studie berättade att de fysiska aktiviteterna som de var 

involverade i, såsom att cykla, endast gjordes under sommaren. Under vintern 

sa de att den fysiska aktiviteten de utövade endast var på gymnastiklektionerna 

på skolan. Några av barnen tyckte att fysisk träning var för svårt/jobbigt på 

grund av deras vikt. Barnen i studien av Snethen & Broome (2007) rapporterade 

att det var viktigt att känna sig delaktig och ha vänner när det kommer till att 

utöva fysiska aktiviteter i skolan och på fritiden såsom att spela fotboll och 

basket. Detta var viktigt för barnen när det gällde förhållandet till fysisk 

aktivitet och hälsa. Ett av barnen berättade: 
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” Sometimes it is so difficult to do stuff, because I am overweight and I just  

don’t feel comfortable, like doing stuff that other people do because I am  

overweight and I am only 11. It is very difficult for me.”( Snethen & Broome, 

 2007 s. 143).  

 

Tre fjärdedelar (n= 4452) av barnen och ungdomarna i Zapata et al (2008) 

deltog i fysiska aktiviteter minst 20 minuter tre gånger i veckan. Mindre än en 

fjärdedel av de svarande (n= 4452) i studien av Zapata et al. (2008) åt fem eller 

fler frukter per dag, och bara en femtedel drack tre eller flera glas mjölk per dag. 

En fjärdedel drack två eller flera läsk på dag, hälften av barnen fick i sig frukost 

innan skolan. I en interventions pilotstudie av Robertson, Friede, Blissett, 

Rudolf, Wallis & Stewart- Brown (2008) deltog 27 överviktiga barn och deras 

föräldrar där de under tolv veckor fick genomgå en intervention i kost och 

motion. Efter tre månader visade det sig att barnen blivit mindre exponerade för 

ohälsosam mat i hemmet vilket skapade en förbättrad måltidsmiljö.  

 

Utseende 
Även barnens BMI hade minskat efter denna tre månaders period, vilket vid nio 

månaders uppföljning var oförändrat (Robertson et al. 2008). I studien av 

Snethen & Broome (2007) uttryckte barnen en önskan att vara som sina 

jämnåriga men det var inte alltid så lätt, särskilt när det kom till utseende och 

vad de hade för kläder. Barnen bar kläder bara för att de passade i storlek men 

som de inte tyckte om. Ett av barnen berättar:  

 
“I don’t like my weight, mostly I wear stretch pants, and mostly jeans and I 

wear women size clothes because I can’t wear children clothes and they are 

      hard to find big sizes that fit… When I want to wear shorts I can’t do that 

because my legs pop out, and that is so embarrassing”( Sneten & Broome, 2007 s.145). 

 

Självkänsla/ Självförtroende 
I studien av Snethen & Broome (2007) visade det sig att barnens egen 

uppfattning av deras vikt inte alltid överensstämde med deras mätta vikt i BMI. 

Alla barnen i denna undersökning var enligt BMI mätningen överviktiga men 42 

% av dessa barn sa sig vara underviktiga eller normalviktiga. I en studie av 

Mazurek- Melnyk et. al (2006) visade det sig att ungdomar i åldrarna 15- 18 år 
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med lägre självkänsla såväl som depressiva symtom hade en ohälsosammare 

livsstil än ungdomar med en högre självkänsla som har högre tankar om att 

kunna förändra deras livsstil till en hälsosammare sådan.  

 

5.1 Diskussion 
 

5.2 Resultatdiskussion 

Denna litteraturstudie syftar till att belysa familjernas, sjuksköterskornas och 

barn- och ungdomars perspektiv, i förebyggandet av övervikt och fetma hos 

barn- och ungdomar för att vårdpersonalen skall se vikten av att inrikta sitt 

preventionsarbete på hela familjen och inte endast den enskilda individen 

(barnet) som lider av övervikt eller fetma. På detta sätt skapas det en bättre 

förståelse och helhetsbild hos sjuksköterskorna. Ur familjeperspektivet såg man 

hinder av olika slag för att kunna öka den fysiska aktiviteten och bibehålla 

hälsosamma kostvanor (jmf. Tyler & Horner, 2008; Lindhe- Söderlund et al. 

2008), ur sjuksköterskans perspektiv var ansvarsfördelningen en av 

svårigheterna (jmf. Moyers et al. 2005; Lindhe- Söderlund, 2008; Larsen et al. 

2006). Barnen ansåg att utseendet var ett hinder för att utöva fysiska aktiviteter 

och de hade även kunskaper om kostens betydelse men uppfyllde inte dessa 

kunskaper i det verkliga livet (Snehten & Broome 2007; Zapata et al. 2008). Av 

resultatet framkom det att föräldrar och anhöriga har en stor betydelse i det 

preventiva arbetet. Hos föräldrar som lider av övervikt eller fetma finns en stor 

risk att även deras barn utvecklar övervikt/ fetma (jmf Snethen et al. 2008). 

Beteenden som leder till övervikt och fetma etableras redan under den tidiga 

barndomen (jmf Zapata et al. 2008), vilket tyder på att det är föräldrarna som 

lägger grunden för barnens kost och motionsvanor. Utan föräldrarnas stöd och 

attityder till en hälsosammare livsstil kan barnen själva inte skapa och 

vidmakthålla en hälsosam livsstil. Gemensamt för resultatet under 

subkategorien ”hinder” visade att det är näst intill omöjligt att ha en bra 

kosthållning och utöva fysiska aktiviteter på grund av vissa svårigheter som 

framkom i studierna (jmf Tyler & Horner, 2008; Lindhe-Söderlund, 2008). 

Föräldrarna ska vara delaktiga i sina barns livsstil och göra saker tillsammans 
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såsom att utöva fysiska aktiviteter. Detta är en viktig del i preventions arbetet 

mot övervikt och fetma hos barn och ungdomar. Det framkom i Tyler och 

Horner (2008) önskemål om att sjuksköterskorna ska dela information med 

föräldrarna om deras barns vikt för att på så sätt ge utbildning i god kosthållning 

och fysisk aktivitet, detta för att ge föräldrarna möjlighet att kunna sätta upp 

små delmål i preventionen mot barnfetma. Det är viktigt att föräldrar och 

sjuksköterskor arbetar som ett team, eftersom familjer ser sjuksköterskor som 

experter i hälsorelaterade frågor. 

 

Samtidigt ser sjuksköterskor det som en väldigt svår uppgift att prata om 

barnens vikt med föräldrarna (jmf Moyers et al, 2005). Det är viktigt att 

sjuksköterskor får den kunskap och utbildning som krävs för att arbeta i 

preventionen mot barnfetma (jmf. Larsen et al. 2006; Kubik et al. 2007; Lindhe- 

Söderlund et al. 2008). I studien av Larsen et al, (2006) visar det att 

sjuksköterskor med flera yrkesverksamma år är bättre på att ge information och 

uppmuntra familjer i det preventiva arbetet än sjuksköterskor med mindre 

erfarenhet. Kunskap och yrkesutveckling är en viktig del i det preventiva arbetet 

mot barnövervikt/fetma. Då de flesta sjuksköterskor förnekar att barnfetma är 

ett riktigt hälsoproblem kan det vara svårt för sjuksköterskor att arbeta med 

föräldrar och deras barn (jmf Lindhe-Söderlund et al. 2008) men det är just detta 

det handlar om, sjuksköterskor måste få utbildning, mer kunskap och en bättre 

inblick i detta stora hälsoproblem innan det är för sent. Ett stort antal 

sjuksköterskor menade i en studie av Lindhe-Söderlund et al (2008) att 

föräldrarna förnekar barnets viktproblem och såg inte det som deras ansvar. 

Detta handlar om att kunskapen om övervikt och fetma hos barn och tonåringar 

är bristfällig hos både föräldrarna och sjuksköterskorna. Sjuksköterskor måste 

hjälpa föräldrar att bli uppmärksammade på att barnfetma är ett familjeproblem 

och att föräldrarna blir uppmärksammade på deras barns vikt som ett 

hälsoproblem som kräver livsstilsförändringar för hela familjen och inte bara 

förändringar för det överviktiga barnet (jmf. Snethen., et al. 2008). Detta är även 

något som Zapata., et al. (2008) samt Tyler & Horner, (2008) poängterar i deras 

diskussion. 
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Föräldrarna har en stor inverkan på barnens matvanor. Enligt studien ”food, fun 

and fitness” ser man hur barn kan påverkas positivt av media genom att lära sig 

mer om kost och hälsa samt skapa en känsla av grupptillhörighet via olika 

nätverk som inriktar sig på barn med övervikt eller fetma (jmf Thompson et al. 

2008). Media påverkar barn negativt då de sänder ut fel signaler om 

kroppsform, vikt samt klädstil vilket leder till att barn känner sig mer 

annorlunda än andra. Mazurek- Melnyk et al. (2006) ser tydligt att man i 

framtida interventioner med tonåringar som lider av övervikt eller fetma måste 

inrikta sig på kognitiv beteende terapi för att öka deras självkänsla i arbetet mot 

övervikt och fetma. I Zapata et al. (2008) visade det sig att 50 % av 4452 

ungdomar inte åt frukost på morgonen. Att inte äta frukosten kan bidra till 

utvecklingen av övervikt och fetma. Ungdomar som inte äter frukost visar sig 

äta mer mat senare på dagen än de som åt frukost på morgonen. Därtill 

konsumerar de mer fettrika mellanmål och annan mat under dagen. 

Läskkonsumtionen är också angelägen då denna ökar det dagliga kaloriintaget 

samt har ett lågt nutritionsvärde vilket leder till att intaget av mer 

nutritionsriktiga drycker såsom mjölk uteblir. Varje läsk/ söt -dryck som 

konsumeras dagligen av barn mellan 11-12 år under en 18 månadersperiod ökar 

risken för fetma med 60 % (Zapata et al, 2008). En tolkning på resultatet är att 

frukosten är det viktigaste målet på dagen, en bra frukost leder till att barnen får 

mer energi till att orka med dagens aktiviteter i skolan och på fritiden. Att äta 

frukost leder också till att småätandet mellan måltiderna minskar.  

 

En stor andel barn ser sig inte som överviktiga (jmf Snethen & Broome, 2007). 

Detta kan få stora konsekvenser för barnens självkänsla och självförtroende. De 

vill inte se sig som annorlunda, de vill kunna se sig själva som ”normala” utan 

att behöva skämmas för sin kropp och vikt. Barnen tar efter sina föräldrar, om 

föräldrarna säger att barnen inte är överviktiga så delar barnen denna 

uppfattning. Fäder som också är överviktiga kan sällan bestämma barnets vikt 

(jmf Snethen & Broome 2007; Snethen et al 2008). Om barnen ser sig som 

underviktiga trots att de är överviktiga och blir mobbade för detta så kan det 

leda till att barnens självkänsla och självförtroende påverkas på ett negativt sätt.  
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5.3 Metoddiskussion 

Denna uppsats inkluderar 15 vetenskapliga artiklar som gemensamt söktes fram 

i databaserna PubMed, Chinahl samt Blackwell Sunergy. Antalet träffar visade 

sig vara högt trots våra sökord och begränsningar. Att antalet träffar med de 

olika sökkombinationerna (Tabell 1) blev så hög kan bero på att vi använde 

begränsningen 0 – 18 år. Motiveringen till att den vida åldersfördelningen 

användes var att se om övervikt och fetma under spädbarnsåren påverkade 

övervikt och fetma senare under livet. Vid genomgång av titlar och abstrakt 

upptäcktes flera dubbletter vilket är ytterligare en förklaring till det höga antalet 

träffar. Denna sökstrategi kan anses som en av studiens svagheter, med snävare 

begränsningar hade antalet träffar troligtvis blivit mindre och arbetet mindre 

tidskrävande. Risken med snävare begränsningar kunde dock ha lett till att vi 

hade fått färre antal artiklar av god och medel kvalitet. Det stora antalet sökord 

och sökkombinationer ledde till ett högt antal träffar i sökningen och detta 

gjorde att vi såg denna sökningen som heltäckande. 

 

Larsen et al (2006) var en artikel med ett stort bortfall. Målet för enkäten var att 

nå ut till sjuksköterskor inom familje- och barnomsorg. Enkäten skickades 

därmed ut till 607 registrerade sjuksköterskor varav de 99 svarande 

sjuksköterskorna uppfyllde inklusionskriterierna. Därför valde författarna att 

denna studie kunde inkluderas i resultat diskussionen.  

 

En av svagheterna i metoden var att databassökning och framtagning av artiklar 

för vidare granskning gjordes i maj månad vilket ledde till att vi i augusti månad 

fick göra om sökningarna. 

 

Samtliga inkluderade artiklars klassificering och värdering bedömdes av båda 

författarna var för sig. Olikheterna och relevansen har diskuterats och övervägts. 

Av de inkluderade artiklarna fann vi 13 kvantitativa studier samt 2 kvalitativa 

studier. En styrka i denna litteraturstudie var att flertalet av de inkluderade 

studierna hade ett högt deltagarantal. Det stora deltagar antalet i de genomförda 

studierna med kvantitativ metod bidrar till att resultatet kan generaliseras 

eftersom övervikt och fetma är ett växande problem även hos svenska barn samt 
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i västvärlden. Med en positiv inställning till att studera vetenskapliga artiklar är 

det svårt att finna svagheter och svårigheter i arbetet med denna studie. 

 

6.1 Slutsats 
Denna studie visar att kommunikationen mellan sjuksköterskor och familjer 

måste stärkas genom utbildning för att hantera information och vägledning i 

förebyggandet av övervikt och fetma hos barn och ungdomar. Utbildningen ska 

syfta till att förstärka sjuksköterskornas samtalsteknik och undervisnings- 

förmåga för att på ett pedagogiskt sätt kunna undervisa familjer och deras 

överviktiga barn och ungdomar. Sjuksköterskor måste få utbildning i olika 

riskfaktorer och att känna igen tidiga tecken på övervikt och fetma hos barn och 

ungdomar. Ett återkommande ämne var även vikten av att arbeta med hela 

familjen och inte bara fokusera på barnet i preventionsarbetet för att på så sätt 

kunna förändra livsstilen för hela familjen. Endast två studier belyste 

upplevelser om övervikt och fetma hos barn från respektive perspektiv. Vilket 

tyder på att den framtida forskningen borde fokusera mer på studier som belyser 

barn, ungdomar och familjers uppfattningar och attityder gällande övervikt och 

fetma samt studier inriktade på sjuksköterskans omvårdnadsansvar. 
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Studiens syfte Design/ 
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(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 
-kvalitet 

Zapata., 

Bryant., Mc 

Dermott & 

Hefelfinger. 

(2008) 

USA 

Att få fram data på 

mellanstadieelevers 

kunskap om fysisk 

aktivitet och kostvanor 

Kvantitativ 

Slumpmässigt 

randomiserat 

klusterurval, 

prospektiv 

enkätstudie. 

4452/ (222) Deskriptiv statistik, 

chi-square tests 

Hälften av de svarande åt frukost 

varje dag. 72,3% upgav sig utöva 

fysisk aktivitet i minst 20 min/ 3 pass 

i veckan som fick dom att svettas och 

andas ansträngt. Endast en femtedel 

av eleverna visste att den dagliga 

konsumtionen av frukt och grönsaker 

var 5 st eller fler per dag. 

 

1P 

Reifsnider & 

Ritsema 

(2008) 

USA 

Undersöka om 

miljömässiga faktorer 

kan påverka barnens 

utveckling i längd, vikt 

och BMI 

Kvantitativ,  

Icke experimentell 

tvärsnitts studie. 

300/(0) Analytisk statistik 

Post hoc test 

 

300 barn i åldrarna 12-24 månader 

delades in i tre grupper; småväxta, 

normalväxta och överviktiga barn. En 

variabel som visade stor skillnad på 

vikten var matvanorna hos dessa barn, 

samt längden de blev ammade. 

2C 



 

 

 
Författarna  
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 
Intervention 
Instrument 

Deltagare/ 
(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 
-kvalitet 

Robertson., et 

al.  

(2008) 

England 

 

Att utveckla och 

utvärdera ''Familjer för 

hälsa'', ett nytt 

samhällsbaserat familje 

interventions program 

för barn som lider av 

fetma. 

Kvantitativ, 

prospektiv 

inteventions studie 

27 barn med 

familjer/ (10) 

Deskreptiv 

statistik: 

”Intention- to- treat 

analysis”.  

Det är viktigt att hela  familjen är med 

vad gäller barnets kamp mot fetma 

och att hela familjen, inte bara det 

överviktiga barnet, ändrar livsstil och 

tankesätt. Studien handlar om ett 

program i 12 veckor där överviktiga 

barn och deras familjer där alla får 

lära sig om fetma, träning, bra och 

nyttig matlagning för att i framtiden 

övervinna fetman tillsammans. 

2P 

Thompson., et. 

al 

(2008) 

USA 

 

Att genom en 

pilotstudie undersöka 

om man kan få barn 

med övervikt och 

fetma ändra sin attityd 

till frukt, fysisk 

aktivitet och 

självkänsla via 

internetbaserat lärande. 

Kvantitativ 

Prospektiv 

Kontrollerad 

interventions 

studie. 

Randominiserad 2 

gruppskontroll. 

80/ (7) Analytisk statistisk 

metod.  

73 svarande flickor med afro- 

amerikanskt ursprung i åldrarna 10-12 

år. Trots de få deltagande i studien 

gav resultatet ett positivt utslag på att 

internetbaserat lärande är ett bra sätt 

att komma i kontakt med överviktiga 

barn och få deras uppmärksamhet. 

2P 



 

 

Författarna  
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 
Intervention 
Instrument 

Deltagare/ 
(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 
-kvalitet 

Mazurek., et al 

(2006) USA.  

Syftet med denna 

studie var att beskriva 

de relationer som 

fetma bland barn och 

ungdomar hänger ihop 

med den låga 

självkänslan många 

känner. Utifrån detta 

vill man bygga upp ett 

inteventionsprogram 

för att främja och 

bibehålla den sunda 

livsstilen. 

Kvalitativ icke 

experimentell 

design. 

Systematiskt 

kvoturval. 

23/(0) Deskreptiv 

korrelations studie. 

Övertygelse om en sund livsstil var 

signifikant relaterade till graden av 

ångest samt depressiva symtom. 

Tonåringar med högre grad av ångest 

och depressiva symtom hade en 

mindre hälsosam livsstil och 

övertygelser. Men tonåringar med 

högre självkänsla hade starkare 

övertygelse om sin förmåga att 

engagera sig själva till en 

hälsosammare livsstil. 

2K 

Kubik., Story 

& Davey 

(2007) USA. 

Syftet med denna 

studie var att bedöma 

om sjukvårdpraxisen 

återspeglar hur 

skolsjuksköterskorna 

arbetar i förebyggandet 

av barnfetma. 

Kvantitativ. 

Prospektiv 

randomiserad 

Enkät studie 

275/ (20%) Deskreptiv 

statestik, SAS 

version 8.01.  

Enkäten handlar om hur skolan och 

skolsjuksköterskan jobbar i 

förebyggande syfte mot fetma för 

barnen som går på skolan. 

Sjuksköterskorna i denna studie vill 

ha mer stöd och utbildning vad gäller 

förebyggandet mot fetman.  

1P 



 

 

 
Författarna  
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 
Intervention 
Instrument 

Deltagare/ 
(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 
-kvalitet 

Huus., 

Ludvigsson., 

Enskärr & 

Ludvigsson 

(2007) 

Sverige. 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka om 

övervikt/fetma vid 

tidig ålder hade något 

samband med att 

barnet är överviktigt 

vid 5-års ålder. Samt 

att man vill identifiera 

orsakerna till detta. 

Kvantitativ 

Prospektiv cohort 

studie 

16058 (8702) Deskreptiv 

statistisk metod. 

Chi-square 

1 år efter förlossningen visade att 23% 

av mödrar och 41% av papporna var 

överviktiga, medan 7% respektive 

6%, led av fetma. Vid 2,5 års ålder 

var 12,9% av barnen överviktiga och 

2,5% led av fetma enligt Cole’s 

cutoff. När barnen var 5 år, var 12,9% 

överviktiga och 4,3% led av fetma. 

Barn vars fäder som hade en 

universitetsexamen var mindre 

sannolikt att bli överviktiga vid 5 års 

ålder. 

1P 

Kvaavik., Tell 

& Klepp 

(2004) 

Norge 

Sytet med denna 

studien var att 

undersöka om amning 

har ett samband med 

övervik och fetma i 

vuxenlivet. 

Kvantitativ 

randomiserad 

historisk 

kohortstudie 

År 1979/81: 

957/ (322). 

 

År 1999: 382/ 

(30). 

Analytisk statistisk 

metod 

Studien visar på att ungdomar som 

blivit ammade när de var spädbarn 

löper mindre risk att bli överviktiga. 

De barn som blev ammade 3 månader 

eller längre löper en mindre risk att 

utveckla fetma. 

1C 



 

 

 
Författarna  
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 
Intervention 
Instrument 

Deltagare/ 
(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 
-kvalitet 

Tyler & 

Horner (2008)  

USA 

Syftet är att pröva en 

interventionell metod 

vid primära 

sjukvårdskliniker och 

skolsjukvården för att 

hjälpa låg inkomst 

familjer att förbättra 

sin hälsa genom att 

förändra livsstil och 

vikt för sina 

överviktiga barn. 

Kvalitativ 

intevention 

intervjuvstudie  

35/ (0) Deskreptiv statistik 

Longitudinell 

metod 

Familjen skapade individualiserade 

mål och råddes att göra små 

förändringar. De mål som sattes upp 

avsåg att öka den fysiska aktiviteten, 

förbättra kostvanorna och ändra 

dryckesvanor. 

2K  



 

 

 
Författarna  
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 
Intervention 
Instrument 

Deltagare/ 
(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 
-kvalitet 

Moyers, Bugle 

& Jackson 

(2005) 

USA. 

Syftet var att 

undersöka 

skolsköterskan 

uppfattningar om 

barnfetma som en 

hälsorisk och hur de 

uppfattar sin roll i 

identifieringen 

förebyggandet, och 

behandlingen. 

Kvantitativ 

Prospektiv Icke 

experimentiell 

metod. 

Randominiserad 

enkät studie 

168/62 Deskriptiv statistik, 

Chronbach´s alfa 

test. 

Studien handlar om 

skolsjuksköterskors uppfattning om 

överviktiga barn och barn med fetma. 

Hur dom upplever förebyggandet som 

arbetsuppgift. Uppfattningar av 

skolsköterskor om barnfetma 

identifierade i denna studie bland 

annat av följande: (a) rådgivning för 

fetma är svårt, (b) föräldrarnas stöd 

saknas, och (c) behörighet att 

tillhandahålla rådgivning är låg. 

1C 

Lindhe 

Söderlund., 

Nordqvist., 

Angbratt & 

Nilsen 

(2008)  

Sverige 

Syftet var att genom 

undervisning och 

handledning av 

sjuksköterskor tillämpa 

motiverande intervjuer 

vid rådgivning av 

föräldrar till barn med 

övervikt mellan 5-7 år  

Kvalitativ 

interventionsstudie 

11/0 Innehållsanalys I denna studie ingår det 11 

sjuksköterskor som alla jobbar med 

barn och ungdomar som lider av 

fetma och övervikt. De går en 2 

dagars kurs först som handlar om 

motivations intervjuer, hur man kan 

genom samtal motivera barn och 

deras föräldrar till ett hälsosammare 

liv och livsstil.  

2K 



 

 

Författarna  
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 
Intervention 
Instrument 

Deltagare/ 
(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 
-kvalitet 

Snethen & 

Broome 

(2007) 

USA 

Syftet med denna 

undersökning var  

att kartlägga barns 

perspektiv på sin vikt, 

motion och hälsa 

Kvalitiativ 
fenomenologisk 
intervju studie 

17/ (0) Innehållsanalys. Sociala faktorer rapporterades av 

deltagarna som viktiga i förhållande  

vikt, motion och hälsa. Detta gällde 

särskilt i förhållande till fysisk  

verksamhet, där barnen pratade om 

sociala aspekter av utövandet med 

vänner, att inte få spela om de inte  

har några vänner. 

2K 

Snethen., et al. 

(2008) 

USA 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka pappornas 

påverkan på sina barns 

kostvanor och aktivitet 

mönster 

 

Kvantitativ  
Icke expremintell 
Prospektiv 
randominiserad  
Interventions 
studie  
Enkät 

51 (0) Deskriptiv statistik 

t-test 

Majoriteten av deltagarna i 

undersökningen led själva av övervikt 

eller fetma. Om fadern var överviktig 

i denna studie, hade barnet större 

benägenhet att också vara överviktiga. 

Sjuksköterskor och andra vårdgivare 

kan vara till hjälp i att öka 

medvetenheten hos 

familjemedlemmar om familjens vikt 

mönster. Men det måste ses i ett sätt 

att hjälpa överviktiga barn genom att 

arbeta för bästa möjliga hälsa för hela 

familjen. 

2P 



 

 

 
Författarna  
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 
Intervention 
Instrument 

Deltagare/ 
(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 
-kvalitet 

Kubik., 

et al. (2008)  

USA 

Syftet med denna 

studie var att utvärdera 

föräldrarnas känslor 

och upplevelser till en 

klinikbaserad 

prevention inom 

primärvården och öka 

antalet 5-10 åringar 

som erhåller årliga 

BMI kontroller och 

rådgivning. 

Kvantitativ 

Kontrollerad, 

prospektiv, Kvasi- 

experimentiell 

intervention studie 

117 Deskriptiv statistik. 

Chi2-test 

Vårdpersonal som jobbar inom 

primärvården är i en unik position vad 

gäller att arbeta förebyggande mot 

barnfetma/övervikt. Övervakning av 

hälsan och förebyggande vägledning 

är centrala ansvarsområden i den 

barnvården. I denna studie är det två 

barnkliniker som är med. En klinik 

blir kontroll grupp och den andra en 

interventions grupp. Här arbetar man 

med föräldrarna och de får fylla i ett 

frågeformulär om deras upplevelser 

av sjuksköterskans arbete.. De flesta 

av föräldrarna tyckte att vårdgivarna 

ska dela informationen om deras 

barns vikt, fysisk aktivitet och bra 

kostvanorna. 

 

1P 

 



 

 

Bilaga 3.  
Tabell 5, Exkluderade artiklar 
Författarens namn Artikelns namn Motivering till 

exklusionen 
M.Vadiveloo & P. A. 

Quatromoni (2009). 

Diet and Physical Activity 

Patterns of School-Aged 

Children. 

Motsvarade inte studiens syfte. 

D. Thompson., et al (2008). Food, Fun and Fitness Internet 

program for girls:influencing 

log-on rate. 

Motsvarade inte studiens syfte.  

C. Gundersen., et al (2008). Food Security, Maternal 

Stressors, and Overweight 

Among Low-Income US 

Children: Results From the 

National Health and Nutrition 

Examination Survey. 

Motsvarade inte studiens syfte. 

V. G. Nascimento Simon., J. M. 

Pacheco de Souza & S. 

Buongermino de Souza (2008). 

Breastfeeding, complementary 

feeding, overweight and obesity 

in pre-school children. 

Vi hittade liknande artiklar som 

vi ansåg hade större betydelse 

inför uppsatsen. 

M. Hagströmer., K. Elmberg., 

S. Mårild & M. Sjöström 

(2008). 

Participation in organized 

weekly physical exercise in 

obese adolescents reduced daily 

physical activity. 

Vi hittade liknande artiklar som 

vi ansåg hade större betydelse 

inför uppsatsen. 

K. J. Coleman., K. S. Geller., R. 

R. Rosenkranz & D. A. 

Dzewaltowski (2008). 

Physical Activity and Healthy 

Eating in the After-School 

Environment. 

Motsvarade inte studiens syfte. 

J. Matthiessen., et al (2008). Prevalence and trends in 

overweight and obesity among 

children and adolescents in 

Denmark. 

Motsvarade inte studiens syfte. 

D B. Panagiotakos., et al 

(2008). 

Birthweight, breast-feeding, 

parental weight and prevalence 

of obesity in schoolchildren 

aged 10 – 12 years, in Greece; 

the Physical Activity, Nutrition 

and Allergies in Children 

Examined in 

Athens(PANACEA) study. 

Motsvarade inte studiens syfte. 

B H, Knöpfli., et al (2008). Effects of a Multidisciplinary 

Inpatient Intervention on Body 

Vi hittade liknande artiklar som 

ansågs ha större betydelse för 



 

 

Composition,Aerobic Fitness, 

and Quality of Life in Severely 

Obese Girls and Boys. 

uppsatsen. 

Tyler & Horner (2007). Family- centered collaborative 

negotiation: A model for 

facilitating behavior change in 

primary care  

Litteratrstudie med relevant 

information, dock ej något 

resultat beskrivet. Dock 

användbar i bakgrund samt 

diskussion. 

Larsen,. Mandleco., Williams, 

& Tideman (2005). 

Child obestiy: Prevention 

practises of nurse practitioners 

Stort bortfall dock inkluderades 

studien i diskussionen på grund 

av att de svarande arbetade 

specifikt med barn och 

ungdomar som lider av fetma.  

 



 

 

Bilaga 4 

Tabell 6, Innehålls analys av inkluderade artiklar.  
Artikel Meningsenhet Subkategorier Kategorier 

Tyler & 

Horner.(2008)  

USA 

 

Familjen skapade individualiserade 

mål och råddes att göra små 

förändringar.  

Hälsorelaterade åtgärder Familjeperspektiv 

 De mål som sattes upp av familjen 

avsåg att öka den fysiska 

aktiviteten, förbättra kostvanorna 

och ändra de vätskor som 

konsumerades. 

Hälsorelaterade åtgärder Familjeperspektiv 

 Barnen behövde öka sin fysiska 

aktivitet men i många familjer 

fanns det barriärer såsom 

utrustningsfel, dåligt väder, stressig 

livsstil, säkerhetsproblem eller att 

de inte hade någon att leka med. 

Hinder Familjeperspektiv 

Snethen & 

Broome (2007)  

USA 

Barnen i denna studie identifierade 

lättsamt hur man ska göra för att 

leva hälsosamt, inkluderat 

matvanor och vikten av att utöva 

fysisk träning. 

Kunskap/ Utbildning Barn och ungdomsperspektiv 

 Men när barnen berättade hur deras 

livsstil såg ut visade det sig att det 

inte alls överensstämde med deras 

kunskap. 

Följsamhet Barn och ungdomsperspektiv 

 Ett av barnen berättade om vikten 

av att springa och träna. 

Kunskap/ Utbildning Barn och ungdomsperspektiv 

 När de diskuterade hennes egna 

fysiska aktivitet sa hon: ”Två 

gånger i veckan kanske 

(barnträning) det beror på om jag 

kan den kvällen om jag inte har för 

många läxor”.  

Kunskap/ Utbildning Barn och ungdomsperspektiv 



 

 

 Några av barnen tyckte att fysisk 

träning var för svårt/jobbigt p.g.a. 

deras vikt. 

Fysisk aktivitet Barn och ungdomsperspektiv 

 Ett av barnen sa: ” Ibland är det så 

svårt att göra saker eftersom jag är 

överviktig och jag känner mig inte 

bekväm med att göra saker som 

andra barn gör eftersom jag är 

överviktig och jag är bara 11 år. 

Det är väldigt svårt för mig. 

Självförtroende/ 

Självkänsla 

Barn och ungdomsperspektiv 

 Sociala faktorer såsom vänskap, 

mobbning samt delaktighet 

rapporterades av barnen som 

väldigt viktiga i förhållandet av 

vikten, träningen och hälsan. 

Självförtroende/ 

Självkänsla 

Barn och ungdomsperspektiv 

 Barnen uttryckte en önskan att vara 

som sina jämnåriga men det var 

inte alltid så lätt, särskilt när det 

kom till utseende och vad de hade 

för kläder. 

Utseende Barn och ungdomsperspektiv 

 Barnen bar kläder bara för att de 

passade i storlek men som de inte 

tyckte om. Ett av barnen berättar: ” 

Jag tycker inte om min vikt, det 

mesta jag bär är stretchbyxor, och 

mestadels jeans och jag måste 

använda kläder i kvinnostorlek 

eftersom jag inte kan bära barn 

kläder och de är svårt att hitta stora 

storlekar som passar. När jag vill 

bära shorts kan jag inte göra det 

eftersom mina lår väller ut och det 

är så pinsamt”. 

Utseende Barn och ungdomsperspektiv 

 Denna studie visade att barnens 

egen uppfattning av deras vikt inte 

alltid överensstämde med deras 

mätta vikt i BMI. Alla barnen i 

denna undersökning var enligt BMI 

Självförtroende/ 

självkänsla 

Barn och ungdomsperspektiv 



 

 

mätningen överviktiga men 42 % 

av dessa barn sa sig vara 

underviktiga eller normalviktiga. 

 Barnen berättade att de fysiska 

aktiviteterna som de var 

involverade i, såsom att cykla, 

endast gjorde på sommaren. Under 

vintern sa de att den fysiska 

aktiviteten de utövade endast var på 

gymnastiklektionerna på skolan. 

Fysisk aktivitet Barn och ungdomsperspektiv 

Snethen., et al.  

(2008) USA. 

75 % av papporna och 28 % av 

barnen i denna studie var 

överviktiga eller led av fetma. 

Ärftlighet Familjeperspektiv 

 90 % av papporna identifierade 

sina barn som normalviktiga eller 

underviktiga vilket visade sig vara 

underskattat när deras barns BMI 

mättes. Det visade sig även att 20 

% av dessa barn vara överviktiga 

eller led av fetma.  

Ärftlighet Familjeperspektiv 

 97 % av barnen lätt kunde 

tillgodose sig med godis och snacks 

dagligen 

Kostvanor Familjeperspektiv 

Kubik., et al. 

(2008) 

USA 

 

De flesta av föräldrarna tyckte att 

vårdgivarna ska dela informationen 

om deras barns vikt, fysisk aktivitet 

och bra kostvanorna. 

Kunskap/utbildning Familjeperspektiv 

Moyers., Bugle 

& Jackson. 

(2005) 

USA 

En stor majoritet av 

sjuksköterskorna tror att dåliga 

kostvanor spelar en stor roll i 

utvecklingen av fetma och 

överviktiga barn. 

Kunskap/ Utbildning Sjuksköterskans perspektiv 

 Endast en fjärdedel av 

skolsjuksköterskorna kände sig 

kompetenta att rekommendera 

viktminskningsprogram för barn. 

Kunskap/ utbildning Sjuksköterskans perspektiv 



 

 

 Majoriteten av 

skolsjuksköterskorna tyckte inte att 

skolan de arbetar vid gjorde allt de 

kunde för att hjälpa att lindra 

barnfetma. 

Kunskap/utbildning Sjuksköterskans perspektiv 

Lindhe-

Söderlund., 

Nordqvist., 

Angbratt & 

Nilsen. 

(2008) 

Sverige. 

Vissa sjusköterskor i studien 

förnekar att övervikt och fetma 

verkligen är ett riktigt problem. 

Förnekelse Sjuksköterskans perspektiv 

 Att använda motiverande samtal i 

rådgivning av barn och deras 

föräldrar kändes som ett 

ambivalent problem bland 

sjuksköterskor. 

Hinder Sjuksköterskans perspektiv 

 Sjuksköterskorna tvekade att ta upp 

barnets viktproblem om inte barnet 

led av självklar fetma. 

Förnekelse Sjuksköterskans perspektiv 

 Sjuksköterskorna menade att det 

var föräldrarnas förnekelse av 

problem och att föräldrarna var 

ambivalenta. 

Förnekelse Sjuksköterskans perspektiv 

 Detta hindrade sjuksköterskorna 

från att använda motiverande 

samtal i rådgivningen av barn med 

överviktigt och fetma. 

Hinder Sjuksköterskans perspektiv 

 Sjuksköterskorna höll med 

varandra om att övervikt och fetma 

hos barn är ett familjeproblem. 

Kunskap/ utbildning Sjuksköterskans perspektiv 

 Sjuksköterskorna poängterade att 

vissa föräldrar inte accepterade att 

viktproblemen hos deras barn var 

deras ansvar, utan barnets eget 

problem. 

Förnekelse Sjuksköterskans perspektiv 



 

 

 Ett annat problem var föräldrar som 

var överbeskyddande av deras barn 

och inte ville diskutera 

viktproblemen i närheten av barnet 

för rädsla för att barnets skulle 

skämmas eller få skuldkänslor. 

Hinder Familjeperspektiv 

Kvaavika., 

Tell & Klepp 

(2004). 

Norge. 

Antalet barn med fetma/ övervikt 

var lägre hos de tonåringar som 

hade ammats en längre tid under 

spädbarnsåren. De som hade blivit 

ammade i mer än 3 månader hade 

en lägre risk för fetma än de som 

inte blev ammade under 

spädbarnsåren.  

Kostvanor Familjeperspektiv 

Zapata.,  

Bryant.,  

Mc Dermot &  

Hefelfinger 

(2008). 

USA 

Mindre än en fjärdedel av de 

svarande åt 5 eller fler frukter per 

dag. Bara en femtedel drack 3 eller 

fler glas mjölk per dag. 1 fjärdedel 

drack 2 eller flera läsk per dag. 

Hälften åt frukost innan skolan. Tre 

fjärdedelar deltog i fysiska 

aktiviteter minst 20 min, 3 ggr i 

veckan.  

Kostvanor Barn och ungdomsperspektiv 

 När ungdomarna blev tillfrågade 

om vilka rekommendationer som 

gällde vid dagligt intag av frukt och 

grönsaker kunde bara en femtedel 

svara rätt på 5 frukt/grönt per dag.  

Kunskap/utbildning Barn och ungdomsperspektiv 

 När ungdomarna blev tillfrågade 

om vart de hade lärt sig om att äta 

hälsosamt svarade 62,2 % från 

föräldrarna, 56,7 % från skolan, 

42,7 % från TV och 13,7 % från 

annan källa. 

Kunskap/utbildning Barn och ungdomsperspektiv 

Robertson et al.  

(2008). 

England 

BMI visade sig ha minskat efter en 

3 månaders period. Vilket var 

oförändrat vid 9 mån uppföljning 

Utseende Barn och ungdomsperspektiv  

 Barnen blev mindre exponerade 

för ohälsosam mat hemma vilket 

skapade en bättre måltidsmiljö. 

Kostvanor Barn och ungdomsperspektiv 



 

 

Thompson et al. 

(2008). 

USA 

En Internet baserad pilotstudie 

kallad food, fun and fitness 

visade sig ha en positiv inverkan 

på de deltagande flickorna 

genom ökad fysisk aktivitet samt 

att äta mer frukt och grönt 

Kunskap/ Utbildning Barn och ungdomsperspektiv 

Reifsnider & 

Ritsema 

(2008). 

USA 

Den normalviktiga gruppen blev 

ammade längre än den 

överviktiga gruppen.  

Kostvanor Familjeperspektiv 

 Den överviktiga gruppen hade 

högre intag av ris, läsk och 

visade en signifikant trend för 

vatten och bröd. 

Kostvanor Familjeperspektiv 

 Den normalviktiga gruppen hade 

högst dagliga intag av ost, råa 

äpplen med skal, pannkakor och 

visade en signifikans för vitamin 

C. 

Kostvanor Familjeperspektiv 

Mazurek- 

Melnyk et al. 

(2006). 

USA 

Tonåringar med lägre självkänsla 

såväl som depressiva symtom har 

en ohälsosammare livsstil  

Självförtroende/ 

självkänsla 

Barn och ungdomsperspektiv 

 Tonåringar med högre 

självkänsla har högre tankar om 

att kunna förändra deras livsstil 

till en hälsosammare sådan 

Självförtroende/ 

självkänsla 

Barn och ungdomsperspektiv 

 Tonåringar med låg självkänsla 

hade sämre inställning till 

hälsosammare livsstil samt 

gjorde sämre val gällande 

hälsosamma beteende. 

Självförtroende/ 

självkänsla 

Barn och ungdomsperspektiv 

Huus, 

Ludvigsson, 

Enskär & 

Ludvigsson 

(2007). 

Sverige 

Barn vars fäder hade en 

universitetsexamen hade lägst 

sannolikhet att utveckla fetma. 

Kunskap/ utbildning Familjeperspektiv 



 

 

 Totalt 5,4 % av barnen hade 

familjemedlemmar med T1D och 

T2D och 2.4% hade 

familjemedlemmar med både 

T1D och T2D. Barn med 

hereditet för T2D hade högre 

BMI vid 5 års ålder likaså barn 

med hereditet för övervikt/fetma. 

Ärftlighet Familjeperspektiv 

Kubik, Story & 

Davey (2007). 

USA 

76 % av skolsköterskorna ansåg 

att skolhälsovården ska användas 

i preventionsarbetet mot övervikt 

och fetma hos skolbarnen. 

Prevention Sjuksköterskans perspektiv 

 Nästan 40 % var överens om att 

skolorna bör genomföra årliga 

utvärderingar av elevernas längd/ 

vikt/ BMI och ge information till 

föräldrar 

Prevention Sjuksköterskans perspektiv 

 Bara 29 % ansåg att 

sjuksköterskan var förberedda för 

att kunna arbeta förebyggande 

mot fetma/övervikt medan 88 % 

ansåg att de inte hade den tid 

som det krävdes. 

Hinder Sjuksköterskans perspektiv 

 


