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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Barns övervikt ökar i Sverige, vilket är en trend som behöver brytas. 

Vårdpersonal upplever att det är svårt att samtala om ämnet med föräldrar.  

Syfte: Undersöka och öka förståelsen för föräldrarnas perspektiv av samtalen med 

vårdpersonal gällande barns övervik samt identifiera barriärer inom kommunikationen. 

Metod: Arbetet är en allmän litteraturöversikt som visar på det sammanfattade kunskapsläge 

som råder. 

Resultat: Fyra kategorier samt 11 subkategorier har framkommit i resultatet. Föräldrar anser 

att bemötandet och relationen med vårdpersonal är viktig. Vissa ordval bör undvikas och 

föräldrarna bör mötas med respekt och inte skuldbeläggas. Familjecentrerad vård föredras. 

Föräldrar kan ha ett annat synsätt på vad som är mest motiverande för att genomföra en 

livsstilsförändring. Ett område som delade gruppen föräldrar är huruvida barnet ska närvara 

vid övervikssamtal. Rädsla att barnet ska ta skada uppgavs vara orsaken. Rådgivningen som 

ges kritiseras generellt. Föräldrars oro för barnets övervikt behöver tas på större allvar. 

Barriärer som okunskap, tidsbrist, övervikt och omedvetenhet hos föräldrar samt kulturella 

skillnader har också identifierats.  

Slutsats: Arbetet visar på att övervikt ska behandlas som vilket annat sjukdomstillstånd som 

helst. Familjecentrerad vård föredras där hela familjen involveras. Familjen ska mötas med 

respekt och inte skuldbeläggas. Kunskapsnivån och motivation till förändring kan förbättras 

av vårdpersonal. Negligera inte oro för övervikt. Barriärer inom området kräver eftertanke 

från vårdpersonalens sida. 
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ABSTRACT 

Background: Overweight among children in Sweden increases, this trend needs to change. 

Health care professionals find it difficult to talk about the subject with parents.  

Aim: Increase the understanding of parents’ perspective on conversations with health care 

professionals regarding their child’s overweight and identify barriers in communication.  

Methods: General literature review. 

Result: Four categories and 11 subcategories have emerged. Parents consider the relationship 

with health care professionals to be important. Certain choices of words should be avoided 

and parents should be treated with respect and not guilt. Family-centered care is preferred. 

Parents may have another approach to what’s most motivating to make a change in their 

lifestyle. One area that divides the group of parents’ is whether or not the child should be 

present during the meeting about overweight. The cause of this is fear that the child should be 

harmed. Counseling given today is generally criticized. Parents concearns about the childs 

overweight should be taken seriously. Barriers such as ignorance, lack of time, overweight in 

parents, unawareness of parents and cultural differences have been identified.  

Conclusion: Overweight should be treated as any other health condition. Family-centered 

care is preffered where the whole family is involved. The family should be treated with 

respect and not be subject to guilt. Knowledge and motivation for change can be improved by 

health care professionals. Do not neglect concerns about overweight. Barriers in this area 

require consideration from the health care professionals.  
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BAKGRUND 

Övervikt hos barn är en av århundradets största utmaningar enligt Världshälsoorganisationen 

(WHO). I Sverige var 23,7% av barnen i åldrarna 5–19 år överviktiga år 2016 (WHO, 2019). 

I Sverige idag är förekomsten av övervikt bland barn hög bekräftar Folkhälsomyndigheten 

(2019a). Senaste rapporten, som är sammanställd av data från 2017/2018 visar att 

förekomsten av övervikt skiftar mellan såväl kön som ålder. Generellt visar siffrorna att 

övervikt bland barn ökar med åldern. Data visar att flickor vid sex år har 16,9 % övervikt 

medan flickor nio år har 30,5 % övervikt. Bland sexåriga pojkar har 14,5 % övervikt och 

bland nioåriga pojkar 31,1 % (Folkhälsomyndigheten, 2019b).  

 

Övervikt definieras med hjälp av BMI (Body Mass Index) för vuxna, men BMI tar inte 

hänsyn till kroppssammansättning. Då barns kroppssammansättning skiljer sig från vuxna är 

det inte lämpligt att använda denna metod för att mäta övervikt på barn. För barn definieras 

därför övervikt med hjälp av ISO-BMI som är anpassat till kroppsammansättning för barn av 

olika kön och åldrar. För att ett barn ska definieras som överviktigt krävs ett ISO-BMI över 

25. Fetma definieras som ISO-BMI över 30 (Derwig, 2016). I denna litteraturöversikt 

kommer begreppet övervikt användas även om barnet per definition har fetma.  

 

Barn som är överviktiga har en ökad risk att förbli överviktiga även i vuxen ålder och riskerar 

därmed att tidigare utveckla bland annat typ 2-diabetes, cancer eller hjärt-kärlsjukdom 

(Folkhälsomyndigheten, 2019b). Förebyggandet av dessa följdsjukdomar är i stor 

utsträckning möjlig och prioriteten för detta är hög enligt WHO (i.d.). Enligt 

rekommendationerna från Socialstyrelsen så är det främst rådgivning som förespråkas vid 

ohälsosam kost och otillräcklig fysisk aktivitet till barn under 18 år. Effekterna av föreslagna 

rådgivande samtal är dock små enligt det vetenskapliga underlaget och förekomsten av dessa 

sker i allt för liten omfattning (Socialstyrelsen, 2018).  

 

Professionens roll  

I barnhälsovården inom primärvården i Sverige arbetar flera vårdprofessioner varav 

barnhälsovårdssjuksköterskan (BHV-sjuksköterskan) är den som agerar navet för 
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barnhälsovårdsprogrammet, som erbjuds alla barn och föräldrar. Barnen som tillhör denna 

kategori är mellan noll till fem år. I den nationella målbeskrivningen för sjuksköterskor inom 

BHV som grundas på ‘Socialstyrelsens vägledning för barnhälsovård’ fastslås att:  

“BHV-sjuksköterskans mål inom barnhälsovården är att främja barns hälsa, 

förebygga ohälsa och tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem i 

barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö” (Almqvist-Tangen, Hedman, Nygen 

& Olsson, 2019).  

 

Vidare beskrivs att BHV-sjuksköterskan ska ge individuellt stöd och råd till de barn och 

föräldrar som redan har eller löper risk för ohälsa. Viktigt är att snabbt kunna urskilja risk och 

friskfaktorer och att tidigt erbjuda råd och stöd där behov finns. Enligt barnkonventionen 

artikel 24 (UNICEF, i.d.) har alla barn rätt till den bästa uppnåeliga hälsan och rätt till hälso- 

och sjukvård. Barnen har även rätt till barnhälsovård med utbildad personal och rätt till sin 

egen viktkurva med uppföljning av tillväxten. Då barnen fyllt sex år och börjat skolan är det 

elevhälsan med skolsköterskan som främsta aktör som tar över barnens hälsovård 

(Socialstyrelsen, 2017). Skolsköterskan har regelbundet under barnens skolgång hälsosamtal 

och undersökningar där bland annat tillväxten fortsätter att kontrolleras via ISO-BMI. Bland 

annat så diskuteras levnadsvanor så som kost och fysisk aktivitet vid dessa möten. Vid behov 

har skolsköterskan här ett ansvar att sätta in åtgärder och följa upp dessa eller remittera barnet 

vidare till olika instanser beroende på identifierat behov. Exempel på dessa övriga 

professioner som kan vara involverade i barns övervikt är läkare, dietister, kuratorer eller 

psykologer. För att kunna uppfylla målen som BHV-sjuksköterskan eller skolsjuksköterskan 

har så krävs en specialistutbildning med inriktning mot distriktsköterska eller inom hälso- och 

sjukvård för barn och ungdomar (Socialstyrelsen, 2017; Almqvist-Tangen et al., 2019). De 

olika professionerna som ingått i olika studier genom denna litteraturöversikt benämns vidare 

som “vårdpersonal”. 

 

Vetenskapligt underlag 

Nedan följer en sammanställning av vetenskapliga studier sett ur vårdpersonalens perspektiv 

gällande att möta föräldrar till barn med övervikt.  
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Kommunikation 

Vårdpersonal anser att den verbala och icke verbala kommunikationen ska inge respekt, 

förtroende och öppenhet för kulturella värderingar. Att använda lämplig terminologi under 

besöket anses viktigt (McPherson et al., 2017). Enligt Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten 

(2009) tog vårdpersonal upp övervikten långsamt och samtalade först generellt om problemet. 

Majoriteten av vårdpersonal försökte använda mjukare ord eller fraser när de samtalade om 

barnets övervikt. De använder ord som “stor”, “tung”, “utanför kurvan”, “utanför den 

rekommenderade kurvan” och “lagt på sig mycket vikt”. Vidare berättar vårdpersonal att 

föräldrar beskriver barnets övervikt som “bebishull” eller att det beror på barnets “grova 

benstomme” (Edvardsson et al., 2009).  

 

Vårdpersonal upplever att det är bra att använda kommunikationsredskap som tillväxtkurvor, 

bilder och broschyrer för att samtala om barnets övervikt (McPherson et al., 2017). De 

upplever att det är svårt att förmedla till föräldrarna att barnet är överviktigt utan att använda 

sig av tillväxtkurvan (Edvardsson et al., 2009). Tillväxtkurvorna är en naturlig start på 

samtalet och visar en tydlig bild av barnets viktstatus vilket är viktigt för att få föräldrarna att 

inse problemet. Vårdpersonal behöver därmed inte känna att påtalandet, att barnet är 

överviktigt, är deras egen åsikt när de använder sig av tillväxtkurvan. Det innebär att de 

slipper upplevelsen och känslan av att de skuldbelägger föräldrarna för barnets övervikt 

(Edvardsson et al., 2009).  

 

Det råder delade meningar bland vårdpersonal om barnet ska inkluderas i samtalet om 

övervikt eller inte. Vissa rekommenderar att barnet inte ska delta i diskussionen medan andra 

anser att det är bättre att prata direkt till barnet (McPherson et al., 2017). 

 

Rådgivning, prevention och remittering 

Vårdpersonal anser att det är deras ansvar att ta upp övervikten med föräldrar så som de 

skulle gjort vid andra hälsotillstånd (McPherson et al., 2017; Story et al., 2002). En annan 

studie visar dock att vårdpersonal inte prioriterar barns övervikt utan tycker att det finns 

andra saker som är viktigare inom barnhälsovården (Isma et al., 2013). Att ge råd till 
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föräldrar och barn upplevs som svårt. Vårdpersonal har svårt att veta vilka rekommendationer 

som ska följas, främst när det kommer till kosten (Edvardsson et al., 2009; Isma et al., 2013; 

Ljungkrona-Falk, Brekke, & Nyholm, 2014). Det händer att de officiella rekommenderade 

kostråden ifrågasätts av föräldrar och vilket skapar mer osäkerhet kring frågan (Ljungkrona-

Falk et al., 2014). Rådgivning gällande skärmtid är också något som vårdpersonal upplever 

det svårt att förhålla sig till och tala om. Då frågan tagits upp i föräldragrupper upplevs 

diskussionerna livliga, då åsikterna hos föräldrar ofta går isär (Ljungkrona-Falk et al., 2014). 

I Sverige finns i dagsläget inga officiella rekommendationer kring skärmtid eller begränsning 

av stillasittande. Det vetenskapliga underlaget är fortfarande för svagt beskriver 

Yrkesföreningen för Fysisk Aktivitet (YFA, i.d.). Detta menar YFA är i riktlinje med WHO, 

dock har länder som exempelvis Australien, Kanada och England valt att inkludera råd 

gällande just skärmtid och begränsning av stillasittande i sina officiella rekommendationer 

(YFA, i.d.). 

 

Prevention av övervikt råder det delade meningar om. Enligt Isma med medarbetare (2013) 

upplever vårdpersonal inte att det är viktigt då de träffar familjerna så sällan att preventionen 

inte skulle få någon effekt. Enligt vårdpersonal i studien genomförd av Gerards, Dagnelie, 

Jansen, De Vries och Kremers (2012) anser de det motsatta, att prevention är viktigt men att 

vårdpersonal uttalar att de behöver bli bättre på detta. De uppger även att de upplever dålig 

tilltro till sin egen förmåga inom detta område.  

 

Vårdpersonal beskriver att det är deras ansvar att remittera barnet vidare till dietist, 

barnspecialist eller överviktsenhet och hitta rätt vårdnivå (Isma et al., 2013). Dock finns 

upplevelser och erfarenheter hos vårdpersonal att remisserna inte tas på allvar, vilket skapar 

negativa erfarenheter kring remittering (Ljungkrona-Falk et al., 2013). 

 

Relation 

Vårdpersonal anser att viktrelaterade diskussioner med fördel ska tas upp av vårdpersonal 

som har en långvarig och en förtroendeingivande relation till familjen (McPherson et al., 

2017). Enligt vårdpersonal är en god relation ofta uppbyggd redan från barnets födelse. 

Vilket innebär att de har möjlighet att agera under tid. Detta upplever vårdpersonal som en 
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fördel, vilket gör samtalet om övervikt lättare (Edvardsson et al., 2009; McPherson et al., 

2017). Vårdpersonal anser också att ett gott samarbete med föräldrar är grundläggande för att 

hantera barnets övervikt (Isma et al., 2013). För att kunna skapa en god och långvarig relation 

med familjen upplever vårdpersonal att det finns behov av att individanpassa möten 

(Ljungkrona-Falk et al., 2013). 

 

Känslor  

Vårdpersonal upplever att det är en balansgång mellan att engagera föräldrar och att skapa 

ångest och osäkerhet hos dem (Isma et al., 2013). Vårdpersonal närmar sig ämnet med 

försiktighet på grund av rädsla för hur föräldrar ska reagera eller för att stöta bort familjen 

(Edvardsson et al., 2009; Bradbury et al., 2018).  Att omedvetet såra föräldrar under samtalet 

är också en farhåga (Rhee, Kessl, Lindback, Littman & El-Kareh, 2018). Ytterligare en rädsla 

som vårdpersonal tar upp är att de inte vill diskutera övervikt när barnet är närvarande. Den 

rädslan har sin grund i att det kan skada barnet, skapa psykisk ohälsa i framtiden och att det 

kan leda till ätstörning eller depression (Bradbury et al., 2018; Jones, Dixon och Dixon, 

2013). Vårdpersonal väljer därför ibland att ignorera övervikten på grund av dessa rädslor 

(Edvardsson et al., 2009; Bradbury et al., 2018). 

 

Vårdpersonal menar också att de stöter på motstånd från vissa föräldrar i deras försök att 

diskutera övervikt hos barnet. De upplever att föräldrar i vissa situationer blir arga (Gerards 

et al., 2012). Vårdpersonal menar då att de tar då ett steg till tillbaka och istället övergår till 

att lämna ut skriftlig information om ämnet. De menar också att det är vanligt med 

emotionella reaktioner och att föräldrar hamnar i försvarsställning (Edvardsson et al., 2009; 

McPerson et al., 2017). De upplever att det är mer vanligt förekommande att överviktiga 

föräldrar intar någon form av försvarsställning (Edvardsson et al., 2009). 

 

Motivation 

Att skapa motivation hos föräldrar är också det en svår balansgång. Försöken att motivera 

kan istället få motsatt effekt (Isma et al., 2013). Vårdpersonal upplever att vissa föräldrar har 

bristande motivation till förbättrade levnadsvanor (Gerards et al., 2012; Story et al., 2002), att 

föräldrar ofta inte inser fördelarna med nya hälsosamma levnadsvanor (Gerards et al., 2012).  



11 
 

 

Barriärer  

Viktproblem hos barn anses av vårdpersonal som ett känsligt ämne vilket de upplever sig få 

kämpa med på olika sätt i kommunikationen med föräldrar. Försvårande omständigheter är 

om föräldrarna själva är överviktiga (Edvardsson et al., 2009). Överviktig vårdpersonal visar 

sig ha extra svårt att ta upp ämnet. De känner sig inte ha någon möjlighet att kunna påverka 

föräldrarnas beteenden på grund av sin övervikt (Bradbury et al., 2018). 

 

Kunskap för att hantera övervikt hos barn är något som vårdpersonal upplever är viktigt. 

Trots detta upplever många att de har kunskapsbrist inom området (Bradbury et al., 2018; 

Isma et al., 2013; McPherson et al., 2017; Rhee et al., 2018). Vårdpersonal är angelägna om 

att få mer utbildning (Gerards et al., 2012; Isma et al., 2013; Rhee et al., 2018). 

Kunskapsbristen bland vårdpersonalen får dem att känna sig obekväm eftersom de upplever 

att de inte kan förmedla information på ett förtroendeingivande sätt (Rhee et al., 2018).  

 

Brist på tid och resurser är återkommande omständigheter i vårdpersonalens upplevelser av 

att hantera övervikt hos barn. Vilket försvårar möjligheterna att hjälpa familjer (Gerards et 

al., 2012; Isma et al., 2013; Jones et al., 2013; Story et al., 2002; Rhee et al., 2018). 

 

Vårdpersonal upplever att föräldrar är omedvetna om barnets övervikt eller att de är 

omedvetna om hälsoriskerna (Gerards et al., 2012). En generell upplevelse bland 

vårdpersonal är att föräldrar förnekar övervikten (Edvardsson et al., 2009) och att det är svårt 

att få föräldrar att ta till sig och bli medvetna om problemet (Isma et al., 2013). Andra 

försvårande omständigheter är när föräldrar använder ursäkter eller bortförklaringar till varför 

barnet är överviktigt (Edvardsson et al., 2009). Vårdpersonal upplever att föräldrar ibland har 

bristfällig insikt i deras ansvar och inte förstår att de är delvis ansvariga för barnets övervikt 

(Gerards et al., 2012).  

 

Kulturella skillnader är något som vårdpersonal upplever problematiskt. Vissa föräldrar anser 

att ett överviktigt barn är förenat med god hälsa och rikedom och är inte intresserade av 
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livsstilsförändringar (Edvardsson et al., 2009; Jones et al., 2013). Vårdpersonal finner detta 

problematiskt då de också anser att de behöver visa respekt och öppenhet inför kulturella 

skillnader (McPherson et al., 2017). 

 

Teoretiskt ramverk 

I denna litteraturöversikt har begreppet vårdande kommunikation valts för att utgöra det 

teoretiska ramverket. Kommunikation kommer från det latinska ordet “communicare” vilket 

betyder göra gemensam eller gemenskap (Fredriksson, 2017). Begreppet kommunikation 

består i sin tur av andra begrepp, så som förbindelse, beröring, relation och gemenskap. 

Ytterligare ett begrepp som är förknippat med kommunikation är samtal och detta har inom 

vården blivit ett praxisbegrepp. Här sker något av en betydelseförskjutning från 

kommunikationens grundbetydelse, gemenskap, mot att överföra och utbyta information. 

Samtal och kommunikation är tätt förbundna med varandra och samtal sägs leda till 

kommunikation. Att kommunicera är dock inte alltid enkelt och generar inte alltid förståelse.   

“Kommunikation både förenar och gör ömsesidig förståelse möjlig, men den 

kan också skapa konflikter och friktion. Den är dubbel i den bemärkelsen att 

när vi avstår från att kommunicera så kommunicerar även detta någonting” 

(Fredriksson, 2017) 

 

Vårdande kommunikation kan i sin tur beskrivas som ett tredelat begrepp som visats sig bära 

på många kvaliteter som förknippas med vårdande. De tre delarna kan förklaras utifrån 

relationell-, narrativ- och etisk kommunikation. Relationell kommunikation är den 

gemenskap som skapas mellan vårdare och patient, vilket kännetecknas av beröring, närvaro, 

lyssnande och kroppsspråk. Narrativ kommunikation förklaras genom att det är berättelsen 

som förbinder patientens historia, nutid och framtid. När kommunikationen synliggörs i den 

ömsesidiga respekten mellan människor beskrivs det som etisk kommunikation (Fredriksson, 

2017). I detta arbete ses kommunikation ur ett vårdvetenskapligt perspektiv, som ett begrepp 

med dessa tre innebörder intimt förbundna med varandra. Kommunikationen är det som 

beskrivs som det vårdande i ett vårdande samtal och sammanfaller med begreppets 

ursprungliga betydelse, att upprätta gemenskap (Fredriksson, 2017). 
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Problemformulering 

Övervikt hos barn är ett känsligt ämne och vårdpersonal upplever rädsla att samtala om detta 

med föräldrar på ett felaktigt sätt. Rädslan kan ibland vara så stor att vårdpersonal undviker 

ämnet helt och hållet. Vi ser det därför som viktigt att undersöka föräldrars upplevelse av 

dessa samtal för att vårdkommunikationen ska tydliggöras och i slutändan att barnets behov 

ska kunna tillgodoses. 

 

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten är att identifiera föräldrars upplevelse av samtal med 

vårdpersonal gällande deras barn med övervikt samt att ta reda på vilka barriärer som kan 

hindra kommunikationen mellan parterna. 

 

Frågeställningar 

Hur upplever föräldrar samtal med vårdpersonal om deras barns övervikt? 

Vilka barriärer upplevs i kommunikationen mellan föräldrar och vårdpersonal? 

 

METOD 

Designen som valts för denna studie är en litteraturöversikt. En litteraturöversikt är inte lika 

omfattande som en systematisk litteraturstudie där analysen är mer ingående (Friberg, 2017). 

Författarna anser att detta skulle generera mer kunskap om ämnet än om en kvalitativ studie 

skulle genomförts.  

 

Sökstrategi 

Härvid följer en förklaring till urvalet och tillvägagångssättet för hur inkluderade artiklar 

valts ut. Där ingår inklusion- och exklusionskriterier, sökord och en tabellöversikt över 

genomförda sökningar.  
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Urval 

Sökningarna har skett i databaserna Pubmed, CINAHL, Swemed + och PsyINFO. 

Sökningarna började efter handledning med bibliotekarie. Denne har hjälpt till att ta fram 

lämpliga MeSH termer samt guidat i att bygga upp sökningarna för att få mer specifika 

sökningar främst i Pubmed, då det är den största databasen för vårdrelaterade artiklar. 

Begränsningar som gjorts var att vissa sökningar enbart skett på titel och abstract. Alla 

databaser utom PsyINFO har resulterat i inkluderade artiklar varför denna databas inte finns 

med i tabellen över artikelgenererande sökningar som presenteras på sidan 15. Två artiklar 

har hittats via “rekommenderade artiklar” i sökning via Pubmed och en artikel har valts ut via 

manuell granskning av referenslistor från utvalda artiklar. 

Sökord:  

Child, preschool. Overweight. Parent. Communication. Professional-family relations. Health 

personnel. Primary health care. Perception. Primary care.  

Inklusionskriterier:  

Barn med övervikt. Föräldrars upplevelse. Samtal med vårdpersonal. Artiklar skrivna på 

svenska, norska eller engelska. Kvalitativa studier. Etiskt granskade studier. 

Exklusionskriterier:  

Avgiftsbelagda artiklar. Kvantitativa studier.  

 

Tillvägagångssätt 

Vid varje sökning har alla titlar lästs och där har den första gallringen skett. I nästa steg har 

abstract lästs baserat på relevanta titlar. De artiklar som därefter gått vidare till nästa moment 

har lästs i fulltext. Artiklar som varit tveksamma men haft viss potential till att kunna besvara 

syftet har gått vidare till fulltextläsning. Några artiklar har valts bort då de var avgiftsbelagda. 

Totalt har 18 artiklar lästs i sin fullhet. Tre av dessa artiklar har uteslutits då de inte uppfyllt 

inklusionskriterierna. Anledningarna till detta var: Barnen var ej överviktiga (prevention), ej 

föräldraperspektiv, besvarade ej syftet. Totalt inkluderades 15 artiklar i denna 

litteraturöversikt. 
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Tabell 1. Översikt av sökningar. 

Databas Sökord Träffar Lästa 

abstract 

Utvalda 

artiklar 

Pubmed  

18/9–19 

Professional-Family Relations 

Child, Preschool  

Overweight 

25 15 4 

Pubmed  

18/9–19 

Child, Preschool 

Overweight 

Nurses 

22 12 1 

Pubmed  

18/9–19 

Primary Health Care 

Child, Preschool 

Overweight  

Parents 

45 18 4 

Pubmed  

18/9–19 

Health Personnel  

Child, Preschool 

Parents/psychology 

28 9 2 

Pubmed  

18/9–19 

Health Communication 

Perception  

Overweight  

Child, Preschool 

12 8 1 

Swemed+  

23/9–19 

Övervikt  

Barn  

Föräldrar 

26 5 2 

Pubmed  

23/9–19 

Communication  

Parents 

Child 

Overweight 

85 10 1 

CINAHL  

26/9–19 

Child  

Overweight  

Parent perception  

Primary care 

20 5 1 

CINAHL  

26/9–19 

Preschool, children  

Parent  

Overweight  

Professional Family Relations 

19 7 1 

CINAHL  

26/9–19 

Child  

Overweight  

Parent communication 

66 7 1 

 

Bearbetning och analys 

Artiklar som sökts fram har lästs av båda författarna enskilt och sedan diskuterats sinsemellan 

för att skapa en helhetsbild (Friberg, 2017). Två artiklar har behövt diskuteras med 

handledare om huruvida de kunde inkluderas eller ej på grund av studiernas design. En av 

dessa inkluderades. För att kvalitetsbedöma artiklarna har Forsberg och Wengströms (2013) 

checklista för granskning av kvalitativa artiklar använts. Författarna kom gemensamt fram till 

ett poängsystem utifrån checklistan för att kunna bedöma studiekvaliteten. Maximalt kunde 

varje artikel uppnå 18 poäng. Varje poänggivande fråga kunde få antingen ett eller noll 

poäng. För att uppnå hög kvalitet så var 80% av checklistan tvungna att vara uppfyllda och 
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för medel kvalitet över 60%. Artiklar med låg kvalitet skulle i det här skedet uteslutits. 

Granskningen sammanställdes i en översiktstabell (se bilaga 1) där syfte, vetenskaplig metod, 

urval, resultat och kvalitet presenterades kortfattat för att få en överblick över inkluderade 

artiklar (Friberg, 2017). Resultaten av artiklarna har sedan lästs igen för att få fram teman 

som sedan sammanställts och resulterat i kategorier och subkategorier (Friberg, 2017), vilket 

presenteras i resultatavsnittet.  

 

Etiskt perspektiv 

Denna litteraturöversikt ämnar komma till nytta för professionen, att personal inom hälso- 

och sjukvården kan bemöta föräldrar till överviktiga barn på ett mer framgångsrikt sätt. I ett 

senare skede kommer detta därför att vara till nytta för individen, det vill säga barnet.  

 

Det finns en risk för feltolkningar då författarna inte har engelska eller norska som 

modersmål (Kjellström, 2017). En ytterligare aspekt är att kvalitativa studier handlar om 

tolkningar av vad studiedeltagarna har delgivit i samtal och att en litteraturöversikt då blir 

ytterligare en tolkning av tolkningen (Friberg, 2017). Kjellström menar även att det finns en 

risk för selektivt urval då författarna till litteraturöversikten kan välja artiklar som passar 

deras syfte. Det är därför viktigt att författarna är medvetna om sin förförståelse redan innan 

sökning och urval påbörjas. Begränsade metodologiska kunskaper kan leda till orättvisa 

bedömningar av artiklar som ingår i studien (Kjellström, 2017).  

 

Inkluderade artiklar i denna litteraturöversikt har fört ett etiskt resonemang. Där ingick motiv 

för studien, val av deltagare, processen gällande informerat samtycke och konfidentialitet. 

Studierna har antingen varit etiskt granskade av etikkommittéer eller granskade av 

forskningskommittéer som godkänt att studien kan genomföras. 

 

RESULTAT 

Inkluderade studier är genomförda i Chile, Kanada, Australien, England, Norge och USA. 

Sammanställningen av inkluderade artiklar har resulterat i fyra kategorier och 11 

subkategorier (tabell 2). Kategorierna Kommunikation, Känslor och Förhållningssätt med 
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subkategorier ämnar besvara litteraturöversiktens första frågeställning. Kategori Barriärer 

med subkategorier ämnar besvara den andra frågeställningen. Citaten som presenteras i 

resultatet är uttalanden som föräldrar gjort i olika studier.  

 

Tabell 2. Översikt av kategorier och subkategorier. 

Kategorier Subkategorier 

Kommunikation Bemötande och relation 

Språk och ordval 

Rådgivning  

Alternativt kommunikationssätt 

Känslor Skuld- och sårbarhetskänslor 

Oro och rädslor 

Motivation 

Förhållningssätt 

Barriärer Brist på tid och kunskap 

Övervikt hos föräldrar 

Omedvetenhet om övervikten 

Kulturella skillnader 

 

Kommunikation 

Inom denna kategori berörs bemötandet av dels föräldrar men även barnen. Vårdpersonalens 

bemötande av just barnen hade stor inverkan på föräldrarna och deras fortsatta engagemang 

(García, Aspillaga, Cruzat-Mandich & Barja, 2017). Likaså språket som användes och vilka 

ord vårdpersonal använde var frekvent återkommande i studierna (García et al., 2017; Farnesi 

et al., 2012; Hardy, Hooker, Ridgway, & Edvardsson, 2019; McPherson et al., 2018; O’Keefe 

& Coat., 2009). Rådgivning var ett område som var bristfällig (Edmunds, 2005; García et al., 

2017; O’Keefe & Coat., 2009; Turer et al., 2016; Turner et al., 2012). Kommunikationen 

mellan parterna skedde inte enbart via personliga möten och dessa alternativa 

kommunikationssätt berörs därför (Gainsbury & Dowling, 2018; Hanssen-Bauer & Knutsen, 

2017; Syrad et al., 2015). De mest framträdande attityderna som vårdpersonal visade var 

negligerande och undvikande (Davidson & Vidgen, 2017; Edmunds, 2005; Hardy et al., 

2019; Turner, Salisbury & Shield 2012). 

 

Bemötande och relation 

Föräldrarna påpekade att relationen mellan vårdpersonal, föräldrar och barn var komplex. De 

upplevde att en förtroendeingivande relation byggd över tid var en förutsättning för att kunna 
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diskutera övervikten (McPherson et al., 2018). Föräldrarna upplevde att vårdpersonalen som 

följt familjen under längst tid borde informera om övervikten. Responsen hos föräldrarna 

blev oftare negativ då vikarierande vårdpersonal delgav informationen (Hardy et al., 2019). 

Föräldrarna ansåg att det var viktigt att vårdpersonalen etablerade en god relation till barnet 

för att stärka barnets självkänsla. Föräldrarna föreslog att vårdpersonalen hade ett vänligt 

bemötande, var lekfulla och inte skällde på barnet. Föräldrarna betonade att det var viktigt att 

vårdpersonalen pratade direkt till barnet. Detta ansågs stärka bandet mellan vårdpersonalen 

och barnet vilket ledde till en känsla av tillfredsställelse (García et al., 2017). Det hjälpte 

barnet att få en förståelse för problemet och en känsla av eget ansvar vilket ansågs vara 

motiverande för barnet för att fortsätta förändringen av levnadsvanorna (García et al., 2017; 

Turer et al., 2016; Turner et al., 2012). 

“I think that talking to the child is like super good, rather than talking to the 

parents. Because the doctor talked to X, and he was more aware after that. He 

already knew he had an obesity problem before, but when she [the health 

professional] talked to him, she made X to think about what the doctor was 

saying, not what his parents told him. I think that was really good, that they 

have this bond with the child, because whenever you take your child to a doctor, 

the doctor always talks to the parents, he/she does not talk directly to the 

patient.” (García et al., 2017) 

 

Dock rådde delade meningar kring att prata med barnen om övervikten. Vissa föräldrar 

trodde att detta kunde skada barnet och ge men för livet (Perez et al., 2018; Toftemo, Glavin 

& Lagerløv, 2013). De ansåg att det kunde påverka barnets självkänsla och kroppsuppfattning 

negativt om övervikten togs upp för tidigt i livet (McPherson et al., 2018).  

 

Några föräldrar berättade att de tagit upp viktproblemet med vårdpersonalen och fått stöd 

men vissa föräldrar berättade att de blivit nonchalerade. Vårdpersonalen hade i dessa fall 

försökt lugna föräldrarna genom att förklara att barnet kommer att växa ifrån övervikten och 

att problemet därmed skulle försvinna (Davidson & Vidgen, 2017; Edmunds, 2005; Turner et 

al., 2012). Detta styrks även av Hardy och medarbetare, (2019) där föräldrarna uppgav att 

vårdpersonalen “slätade över” eller undvek ämnet. 
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“I was told by GP that things will sort themselves out and that she [daughter] 

will grow out of it.… the only advice given was to eat healthy.” (Davidson & 

Vidgen, 2017) 

 

Språk och ordval 

Föräldrarna upplevde att det var fördelaktigt att använda ett språk som var begripligt och inte 

använda medicinska termer (García et al., 2017; McPherson et al., 2018). Föräldrarna ville att 

vårdpersonalen skulle uttrycka sig försiktigt, fråga om föräldrarnas åsikt och undvika att ge 

förmaningar (Toftemo et al., 2013). 

 

Enligt föräldrarna var vårdpersonalens ordval en betydande faktor som påverkade relationen. 

Vårdpersonalens ordval för att samtala om övervikt hade potential att uppfattas som 

kränkande, det innefattade ord som “fat” (fet) (Farnesi, Newton, Holt, Sharma & Ball, 2012; 

Hardy et al., 2019; McPherson et al., 2018; Toftemo et al., 2013) och “obese” (fetma) 

(Farnesi et al., 2012; Hardy et al., 2019; O’Keefe & Coat., 2009). “Obese” uppfattades även 

som stigmatiserande vilket ledde till en känsla av “vi mot dem” (Hardy et al., 2019). 

“[H]e [pediatrician] just asked Sally ‘how´s it feel being fat’. […] well, I didn´t 

really care what he said after that” (Farnesi et al., 2012). 

 

Hardy med medarbetare (2019) tar även upp orden “chubby” (knubbig) och “chunky” (rultig) 

som föräldrarna avrådde vårdpersonal att använda då dem frambringade negativa känslor. 

Ordvalen liksom tonfallet var avgörande. 

“It was a completely negative experience, there wasn’t a specific word that 

triggerd a response, it was the tone of her voice” (Hardy et al., 2019) 

 

Rådgivning 

Föräldrarna förväntade sig att bli informerade av vårdpersonalen att barnet var överviktigt 

(McPherson et al., 2018; Toftemo et al., 2013; Turer, Upperman, Merchant, Montaño & 

Flores, 2016) och de förväntade sig att övervikt skulle tas upp i samma utsträckning som 
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andra hälsotillstånd. Genom detta förhållningssätt normaliserades samtalet om övervikt vilket 

i sin tur reducerade stigmatiseringen (McPherson et al., 2018).  

“If they [doctors] saw a big oozing cut on your forehead, they’re not going to 

pretend it’s not there, right? (McPherson et al., 2018). 

 

I en studie ansågs tillväxtkurvor vara ett bra redskap för att visa hur situationen verkligen såg 

ut men föräldrarna behövde en förklaring för att förstå kurvan (Toftemo et al., 2013). I 

studien av McPherson et al., (2018) rådde delade meningar. Vissa föräldrar ansåg att det var 

bra att kunna se barnets tillväxt över tid vilket i sin tur ledde till en givande diskussion om 

åtgärder. Andra föräldrar menade däremot att tillväxtkurvorna kunde stärka stigmatiseringen 

och att effekterna av diskussionen runt denna kunde bli betydande och konsekvenserna 

långvariga (McPherson et al., 2018).  

 

Föräldrarna föreslog att vårdpersonalen borde betona vikten av att etablera hälsosamma 

levnadsvanor tidigt i livet och inte vänta tills barnet vuxit upp och deras vanor redan var 

etablerade (McPherson et al., 2018).  

 

Föräldrarna upplevde att vårdpersonalen förutsatte att de redan var medvetna om övervikten 

efter utförd tillväxtkontroll och därför inte diskuterade problemet. Detta lämnade föräldrarna i 

ett läge där de kände sig osäkra på hur de skulle hantera övervikten (Turner et al., 2012). 

Föräldrarna ansåg att vårdpersonalen inte borde förutsätta att föräldrar vet hur bra 

kosthållning och tillräckligt god fysisk aktivitet borde vara. Föräldrar med gedigen utbildning 

kunde ibland förväntas vara medvetna om detta, vilket inte alltid var fallet (Hardy et al., 

2019). 

“I’m like a duck with my legs going crazy under water, and I look like I’m 

doing fine obviously” (Hardy et al., 2019) 

 

Mer djupgående rådgivning önskades av föräldrar och områden som berördes av detta var 

bland annat kostområdet. Där inkluderades matlagning, planering och måltidspreparation 

(Tremblay et al., 2016). Föräldrarna ansåg att vårdpersonalen behövde främja hälsosam 
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kosthållning men samtidigt kunna vara flexibla och inte helt förbjuda vissa typer av mat 

(García et al., 2017). Det var sällan det framgick vad som skulle förändras i kosten mer än att 

portionerna skulle reduceras (Hardy et al., 2019; Toftemo et al., 2013). Gällande fysisk 

aktivitet framgick inte vilken typ av eller hur mycket aktivitet som skulle behövas för barnet. 

Detta lämnade föräldrarna med en känsla av förvirring vilket ledde till att de i ett senare 

skede sökte svar på internet eller konsulterade andra vårdprofessioner för vidare hjälp (Hardy 

et al., 2019).  

“I feel like I´m wandering around in the dark on my own” (Edmunds, 2005). 

 

Alternativt kommunikationssätt 

Föräldrar som blev informerade om barnets övervikt via telefon, då vårdpersonal utfört 

tillväxkontroll i skolan, kände sig oförberedda och hamnade i försvarsställning då de 

upplevde skamkänslor. Föräldrarna kände ett behov att få förbereda sig mentalt inför detta 

samtal. De hade uppskattat att få ett brev med information om detta först (Hanssen-Bauer & 

Knutsen, 2017). 

 

Föräldrar som fått skriftligt besked att barnet var överviktigt upplevde detta som mindre 

trovärdig information då de inte fått någon muntlig uppföljning. De ansåg att vårdpersonalen 

enbart mätt längd och vikt men hade inte tagit hänsyn till familjens livsstil eller aktivitetsnivå 

(Gainsbury & Dowling, 2018; Syrad et al., 2015). Det hände att föräldrarna hamnade i 

förnekelse och tänkte att detta gäller andra men inte mig (Gainsbury & Dowling, 2018). 

“I thought ‘oh well I’m not the only one’, [my friend received an overweight 

letter] and he’s not overweight either, so I kind of thought ‘oh well and forget 

about it’.” (Gainsbury & Dowling, 2018) 

 

Känslor 

Föräldrar beskrev många känslor och återkommande var skuld- och sårbarhetskänslor (Hardy 

et al., 2019; O’Keefe & Coat, 2009; Perez et al., 2018; Toftemo et al., 2013). Det fanns också 

en rädsla för att söka vård på grund av oro för barnet och dess mentala välbefinnande 
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(Hanssen-Bauer & Knutsen, 2017; Toftemo et al., 2013). Känslan av motivation berodde på 

vårdpersonalens bemötande och engagemang (García et al., 2017). 

 

Skuld- och sårbarhetskänslor 

Föräldrarna upplevde skuld och önskade att vårdpersonalen undvek att skuldbelägga dem för 

övervikten samt livsstilsval (Hardy och medarbetare, 2019; O’Keefe & Coat, 2009; Perez et 

al., 2018). Att tillrättavisa föräldrarna och säga att de gjorde fel och inte försökte tillräckligt 

mycket var något som förstärkte skuldkänslorna och som också väckte motstånd (Edmunds, 

2005). Föräldrarna förespråkade istället att vårdpersonalen använde öppna frågor och att de 

hade en respektfull ton när de diskuterade vikten (McPherson et al., 2018). Föräldrarna 

oroade sig för att skuldbeläggas för barnets situation och några föräldrar berättade att de 

delvis klandrade sig själva. Samtidigt beskrev vissa föräldrar positiva erfarenheter av att 

konsultera vårdpersonal då de aktivt gjorde något åt barnets övervikt. Dessa föräldrar 

klandrade inte sig själva. (Turer et al., 2016; Turner et al., 2012).  

“Don’t associate increased weight with blame, rather acknowledge it’s 

something to work on together.” (Hardy et al., 2019) 

 

Föräldrar ansåg sig själva som sårbara. När de konfronterades med tanken att barnet var 

överviktigt uppgav föräldrarna att detta framkallade negativa känslor (Toftemo et al., 2013). 

Det kunde också leda till en känsla av otillräcklighet hos föräldern och att denne brustit i sitt 

ansvar (Hardy et al., 2019). Vissa föräldrar kände sig inte respekterade och upplevde att 

vårdpersonalen inte trodde att de talade sanning om familjens kostvanor (Toftemo et al., 

2013). Föräldrarna uppfattade att påtalandet om övervikten var direkt kritik mot dem och 

barnet (Hanssen-Bauer & Knutsen, 2017). 

 

Oro och rädslor 

Föräldrar oroade sig för att vårdpersonalen skulle skrämma barnet om de påtalade 

konsekvenser av övervikten direkt till barnet. De var oroliga för att barnet skulle utveckla 

dåligt självförtroende (Perez et al., 2018). Några föräldrar oroade sig också för att barnet 

skulle utveckla en ätstörning om vikten hamnade i för stort fokus. De upplevde därför att det 
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var svårt att prata om viktproblemet med barnet (Hanssen-Bauer & Knutsen, 2017; Toftemo 

et al., 2013). 

“Then I talked to her (GP) in the corner of the room, and told her that I thought 

talking about weight was difficult. We agreed on setting up a new appointment 

so that I could talk with her without him (the child) present.” (Toftemo et al., 

2013). 

 

Vissa föräldrar oroade sig för att socialtjänsten skulle kontaktas. Att barnet skulle 

omhändertas av sociala myndigheter på grund av sin övervikt och för att föräldrarna därmed 

brustit i sitt ansvar och därför ansågs som dåliga föräldrar (Toftemo et al., 2013; Turner et al., 

2012). 

 

Motivation 

För att uppmuntra följsamhet i livsstilsförändringen hos familjen var det viktigt att motivera 

dem till hälsosamma vanor. Enligt föräldrarna behövde vårdpersonalen förmedla att de 

uppmärksammat barnets ansträngning och lyfta fram det som barnet gjort bra men också 

förklara vad som skulle krävas framöver. (García et al., 2017). Enligt Toftemo med 

medarbetare (2013) beskrev föräldrar till yngre barn att de kände lättnad när vårdpersonalen 

förklarade att barnet inte behövde gå ned i vikt utan skulle växa i sin vikt om de ändrade sina 

levnadsvanor. Detta ökade motivationen. 

 

Motivationen till att söka professionell hjälp för barnets övervikt var ofta triggat av händelser 

i barnet liv som kopplades till barnets mentala välbefinnande och livskvalitet. Detta var mer 

motiverande än viktproblemet i sig. Föräldrarna bekymrade sig för mobbning och att hitta 

kläder som passade barnet, det var bland annat dessa faktorer som utlöste kontakten med 

vården (Turner et al., 2012).  

“I have always felt big... It’s just ONE trip shopping, and then I would like to 

hide for a couple of hours. It’s something about never being able to find clothes, 

never feeling nice... I’m going to work hard so that she (the child) will not 

inherit this. It’s just not a worthy feeling”. (Toftemo et al., 2013)  
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Förhållningssätt 

Enligt föräldrarna hade vårdpersonalen en viktig roll att främja familjens delaktighet under 

livsstilsförändringen. De ansåg att vårdpersonalen behövde vara ett stöd och motivera 

förändringarna av rutiner för att stärka hälsosamma levnadsvanor. För att lyckas med detta 

ansågs det fördelaktigt att hela familjen deltog under vårdbesöken och hjälptes åt i 

livsstilsförändringen. Detta innefattade också mor- och farföräldrar eller andra anhöriga som 

eventuellt var involverade i barnets omsorg (García et al., 2017; McPherson et al., 2018). 

Enligt McPherson et al., (2018) menade föräldrarna att om det inte var möjligt att få alla 

parter att närvara under vårdbesöket så fanns det andra konstellationer som kunde fungera. 

Föräldrarna rekommenderade att vårdpersonalen kunde ha olika möten. Antingen enbart med 

föräldrarna, föräldrarna och barnet tillsammans eller träffa barnet ensamt. Föräldrarna 

upplevde att det var bra att vårdpersonalen träffade barnet enskilt (McPherson et al., 2018). 

Föräldrarna tog också upp vikten av att anpassa rådgivningen utifrån familjens specifika 

situation. Det var önskvärt att kartlägga varje familjs individuella behov och inte följa en 

standardplan (Tremblay et al., 2016; Hardy et al., 2019). De ansåg att det var bra att 

tillsammans arbeta problemlösande. Föräldrarna reflekterade över att vårdpersonalen i 

samtalet behövde överväga personliga och sociala egenskaper men även familjens kultur och 

inkomst (McPherson et al., 2018; Hardy et al., 2018). 

 

Föräldrarna ansåg att de behövde bli inbjudna att delta i diskussionen om barnets övervikt. 

När de upplevde att detta inte fungerade hade vårdpersonalen satt upp mål och förväntningar 

åt familjen utan att inkludera dem i diskussionen (Farnesi et al., 2012).  

“I think it’s always a little bit frustrating to go into something like that and 

have somebody start firing solutions at you before they even know what the 

problems are.” (Farnesi et al., 2012) 

 

Barriärer 

Flertalet hinder i kommunikationen kunde identifieras i studierna. Övervikt hos föräldrarna 

och omedvetenhet om barnets övervikt var generellt återkommande (Hardy et al., 2019; 

Syrad et al., 2015; Toftemo et al., 2013; Turner et al., 2012). Förnekelse av att barnet var 
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överviktigt kunde kopplas till omedvetenheten kring detta (Syrad et al., 2015; Toftemo et al., 

2013). Avsatt tid och vårdpersonalens kompetens likväl som föräldrarnas kunskap var även 

de beskrivna (Edmunds, 2005; García et al., 2017; O’Keefe & Coat., 2009; Turer et al., 2016; 

Turner et al., 2012). Kulturella skillnader utgjorde även hinder (Syrad et al., 2015).  

 

Brist på tid och kunskap 

Föräldrar uppgav att vårdpersonal inom primärvården inte hade tillräckligt med tid eller 

resurser för att effektivt kunna behandla övervikt hos barn (Turer et al., 2016; Turner et al., 

2012). De menade att det var viktigt att vårdpersonalen hann svara på föräldrarnas frågor, 

prata om övervikten och förklara riskerna med övervikt. Detta för att förebygga konsekvenser 

av övervikten och motivera uthållighet i livsstilsförändringen (García et al., 2017 och Turner 

et al., 2012). 

 

Föräldrar som sökte vård förväntade sig att vårdpersonalen borde vara kunniga och veta vilka 

råd som skulle ges när det kom till barn, dock var det sällan dessa förväntningar uppfylldes 

(O’Keefe & Coat, 2009). De kände sig besvikna och frustrerade när de förstod att 

vårdpersonalen inte hade tillräckligt med kunskap för att hjälpa dem (Edmunds, 2005). 

 

Övervikt hos föräldrar 

Många av föräldrarna beskrev sig själva som överviktiga. Deras erfarenhet av att gå ner i vikt 

var att det var svårt eller nästintill omöjligt. De upplevde att hälso- och sjukvården inte kunde 

erbjuda tillräcklig hjälp (Toftemo et al., 2013). Föräldrar som var överviktiga undvek att 

konsultera vårdpersonal eller skolsköterska angående barnets övervikt. De oroade sig för att 

detta skulle påverka barnets mentala välbefinnande negativt. I många fall kopplades oron 

ihop med föräldrarnas egna erfarenheter av hanteringen gällande sin egen övervikt (Turner et 

al., 2012).  

“I didn´t want to take [daughter] to the doctor´s was because I was overweight 

as a child … I didn´t want her to get that, you know, like embarrassed and the 

way that I used to feel” (Turner et al., 2012) 
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Omedvetenhet hos föräldrar 

Vissa föräldrar var oförberedda och blev överraskade när vårdpersonalen påpekade att barnet 

var överviktigt. Föräldrarna menade att barnet enbart var stort för sin ålder. Somliga 

förklarade övervikten som grov benstomme eller genetiska faktorer som inte gick att påverka 

(Syrad et al., 2015; Toftemo et al., 2013). Föräldrar som inte uppmärksammat övervikten 

kunde hamna i ett chockartat tillstånd när de fick informationen. Detta kunde leda till att de 

slutade lyssna under besöket (Hardy et al., 2019).  

“I didn’t want the comment to make me upset so I closed myself  off to the 

health nurse and didn’t take anything on board.” (Hardy et al., 2019) 

 

Föräldrar upplevde att barnets övergripande hälsa och lycka var viktigare än vikten i sig. De 

använde sig av andra parametrar än viktmätning för att avgöra om barnet var hälsosamt eller 

riskerade att få hälsoproblem relaterade till övervikt. De jämförde med andra barn som de 

upplevde var överviktiga för att bekräfta för sig själva att deras barn inte var överviktigt 

(Syrad et al., 2015).  

 

Kulturella skillnader 

Föräldrar av icke kaukasiskt ursprung beskrev ett annat synsätt på övervikt inom deras kultur, 

där övervikt var mer accepterat. För dessa föräldrar var övervikt inget negativt (Syrad et al., 

2015). 

“Back in my country saying a child is overweight means it is a good thing” 

(Syrad et al., 2015) 

 

DISKUSSION 

Föräldrar anser att bemötandet och relationen med vårdpersonal är viktig. Vissa ordval bör 

undvikas och föräldrarna bör mötas med respekt och inte skuldbeläggas. Familjecentrerad 

vård föredras. Föräldrar kan ha ett annat synsätt på vad som är mest motiverande för att 

genomföra en livsstilsförändring. Ett område som delade gruppen föräldrar är huruvida barnet 

ska närvara vid övervikssamtal. Rädsla att barnet ska ta skada uppgavs vara orsaken. 

Rådgivningen som ges kritiseras generellt. Föräldrars oro för barnets övervikt behöver tas på 
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större allvar. Barriärer som okunskap, tidsbrist, övervikt och omedvetenhet hos föräldrar samt 

kulturella skillnader har också identifierats. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att ett gott bemötande av föräldrar men även av barnet är viktigt. Föräldrar 

har lättare att skapa förtroende för vårdpersonal som har en god relation med barnet (Hardy et 

al., 2019; García et al., 2017; McPherson et al., 2018). Gemensamt för studierna är att 

föräldrarna vill mötas med respekt och förståelse för att barns övervikt är ett känsligt område, 

vilket stämmer med vårdpersonalens åsikter (Edvardsson et al., 2009; McPherson et al., 

2017). Det är viktigt hur vårdpersonalen uttrycker sig enligt föräldrarna och att de undviker 

vissa ord som kan uppfattas som kränkande. Att prata om barnets övervikt är lättare om det 

sker med vårdpersonal som känner familjen sedan tidigare (Hardy et al., 2019), vilket också 

överensstämmer med vårdpersonalens perspektiv (Edvarsson et al., 2009; McPherson et al., 

2017). Om vi backar tillbaka till begreppet vårdande kommunikation så kan vi lättare förstå 

att denna typ av information kan vara svår att framföra om gemenskapen mellan familj och 

vårdare inte hunnit skapas. Huruvida övervikten skulle diskuteras direkt med barnet eller om 

barnet ens skulle vara närvarande i rummet råder det delade meningar om i resultatet (García 

et al., 2017; McPherson et al., 2018; Toftemo et al., 2013; Turer et al., 2016; Turner et al., 

2012; Perez et al., 2018). Orsaken till detta menar vi kan ha att göra med hur gammalt barnet 

är. Barn i tonåren har mer eget ansvar och behöver själva ha medvetenhet och kunskap om 

övervikten medan yngre barn styrs av föräldrarnas val och åsikter. En av de grundläggande 

vårdetiska principerna, att inte skada, framträder därför i detta dilemma. Här menar vi att 

vårdpersonal behöver vara lyhörda och efterfråga hur varje familj vill göra gällande kring 

barnets närvaro. Delade meningar råder även gällande hur vårdpersonalen pratar till barnet. 

Vissa föräldrar menade att direkt kommunikation gällande övervikten och dess konsekvenser 

var bäst medan andra uttryckte att det kunde skada barnet (García et al., 2017; McPherson et 

al., 2018; Toftemo et al., 2013; Turer et al., 2016; Turner et al., 2012; Perez et al., 2018). 

Vissa föräldrar förespråkar att vårdpersonal pratar om övervikten och levnadsvanor tidigt i 

barnets liv då vanemönster lättare går att påverka. Andra föräldrar kände oro inför att ta upp 

detta för tidigt i barnets liv på grund av att barnet då skulle kunna ta skada (McPherson et al., 

2018).  
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Föräldrarna upplever att vårdpersonalen undviker att prata om övervikten (Hardy et al., 

2019), vilket överensstämmer med vårdpersonalens perspektiv där främst rädsla lyfts fram 

som en orsak (Edvardsson et al., 2009; Bradbury et al., 2018). Ibland avfärdas föräldrars oro 

för övervikten med att barnet kommer växa ifrån detta. Föräldrarna upplever att de inte tas på 

allvar (Davidson & Vidgen et al., 2017; Edmunds, 2005; Turner et al., 2012). Detta menar vi 

är en konsekvens av dels rädslan men också okunskapen som beskrivits. Vårdpersonal som 

undviker ämnet bidrar omedvetet till att öka stigmatiseringen gällande barns övervikt. För att 

återkoppla till det teoretiska ramverket så stämmer det att när vi väljer att inte kommunicera 

något, så indirekt, kommunicerar även detta någonting (Fredriksson, 2017). En studie, 

genomförd i Danmark, bland femåringar som kom på rutinkontroll visar att endast 58% av 

föräldrarna informerades om barnets övervikt (Andersen, Christensen, & Søndergaard, 2012). 

 

Besvikelsen över hur rådgivning ges i nuläget är påtagligt. Många säger att de inte får några 

konkreta råd och djupgående rådgivning efterfrågas. Föräldrar som får allmänna råd uppfattar 

dem som ohjälpsamma för deras egen situation (O´Keefe & Coat et al., 2009; Tremblay et al., 

2016). Här har vårdpersonalen inte kartlagt familjen och dess behov. Många föräldrar anser 

att de inte får tillräckligt med hjälp från vården och känner sig övergivna. Föräldrar förväntar 

sig att bli informerade om övervikten liksom vilket annat hälsotillstånd som helst (McPherson 

et al., 2018; Toftemo et al., 2013; Turer et al., 2016), vilket överensstämmer med 

vårdpersonalens åsikter (McPherson et al., 2017; Story et al., 2002). Att använda 

tillväxtkurvor i rådgivning får både positiva och negativa reaktioner av föräldrar. En del 

föräldrar behöver se rent konkret att barnet avviker på tillväxtkurvan medan andra föräldrar 

menar att detta endast skapar negativa känslor vilket oroar dem att det inte gagnar barnet 

(McPherson et al., 2018; Toftemo et al., 2013). Vårdpersonalen anser att tillväxtkurvorna är 

bra (Edvardsson et al., 2009; McPherson et al., 2017) men att det måste beaktas och visas 

förståelse för att alla föräldrar inte delar denna åsikt.  

 

Föräldrar som informeras om barnets övervikt via telefon känner sig överrumplade och 

önskar förvarning i form av skriftligt meddelande (Hanssen-Bauer & Knutsen, 2017). Enbart 

skriftligt meddelande utan personlig återkoppling skapar dock mestadels förnekelse och 

bidrar inte till livsstilsförändring (Gainsbury & Dowling, 2018; Syrad et al., 2015).  
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Föräldrar beskriver sig ofta som sårbara och har lätt att skuldbelägga sig själva (Hardy et al., 

2019; O´Keefe & Coat, 2009; Perez et al., 2018; Toftemo et al., 2013). Att bemöta dessa 

föräldrar med klagomål och tillrättavisningar ökar skuldbeläggandet (Edmunds, 2005). Detta 

bör undvikas då det skapar motstånd. Rädslor som föräldrar upplever rör främst barnet och 

dess välbefinnande. Föräldrar oroar sig för att samtalen kring övervikten kan skapa dåligt 

självförtroende eller att det kan framkalla en ätstörning (Hanssen-Bauer & Knutsen, 2017; 

Perez et al., 2018; Toftemo et al., 2013). Dessa farhågor upplever även vårdpersonalen 

(Bradbury et al., 2018; Jones et al., 2013). Den kunskapslucka som här råder kan enbart fyllas 

via studier gjorda ur barnets perspektiv. 

 

Motivation att söka vård för övervikt handlar nästan uteslutande om att barnet blir retad för 

vikten eller att de har svårt att hitta kläder som passar (Toftemo et al., 2013; Turner et al., 

2012). Sällan verkar orsaken vara att föräldrarna är oroliga för följdsjukdomar senare i livet, 

vilket ofta sjukvården menar är den främsta anledningen till livsstilsförändring. Här kan 

vårdpersonal behöva tänka om och samtala mer om de fördelar med förbättrade levnadsvanor 

som gör mest skillnad på kort sikt, det vill säga ökat självförtroende och lättare att hitta 

kläder som passar. För att motivera uthållighet i livsstilsförändringen är det viktigt med 

positiv uppmuntran men även planering för att fortsätta den positiva utvecklingen (García et 

al., 2017). 

 

Familjecentrerad vård baseras på varje familjs unika egenskaper och förutsättningar där 

familjen ses som barnets största stöd (Care, 2003). Den familjecentrerade vården bygger på 

ömsesidig respekt, att bygga vidare på befintliga styrkor hos familjen, att vårdpersonalen 

arbetar flexibelt och är ett stöd för familjen (Ball et al., 2017). Föräldrar önskar att 

vårdpersonal ser familjen som unik. Familjer har olika förutsättningar och problem vilket 

vårdpersonalen behöver anpassa rådgivningen utefter. Ofta finns andra individer i barnets liv 

som också behöver inkluderas för att kunna nå ett tillfredställande resultat. Föräldrarna 

önskar att vårdpersonal tänker på ett problemlösande sätt och samarbetar med familjen 

(Hardy et al., 2019; McPherson et al., 2018; Tremblay et al., 2016), vilket även 

vårdpersonalen anser (Isma et al., 2013; Ljungkrona-Falk et al., 2013). Föräldrarna vill 

bjudas in för att diskutera vilka livsstilsförändringar som behöver göras (Farnesi et al., 2012).  
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Resultatet visar att föräldrar upplever att primärvården inte har tillräckligt med tid för att 

behandla övervikt hos barn. Föräldrarna anser att det är viktigt att vårdpersonalen har 

tillräckligt med tid under besöket för att bland annat kunna besvara frågor (García et al., 

2017; Turer et al., 2016; Turner et al., 2012). Vilket även vårdpersonalen styrker (Gerards et 

al., 2012; Isma et al., 2013, Jones et al., 2013, Story et al., 2002, Rhee et al., 2018). Att 

avsätta tillräckligt med tid under besöken för att diskutera och besvara frågor är något som 

vårdpersonal behöver ta hänsyn till och ge förutsättning för. 

 

I resultatet framkommer det att föräldrar upplever kunskapsbrist hos vårdpersonalen. 

Föräldrarna förväntar sig att vårdpersonal ska vara kompetent och kunna ge råd men blir 

istället besvikna och frustrerade när den hjälpen uteblir (Edmunds, 2005; O´Keefe & Coat, 

2009). Vårdpersonalen bekräftar denna kunskapsbrist (Gerards et al., 2018; Isma et al., 2013; 

McPherson et al., 2017; Rhee et al., 2018). Kunskapsbristen leder till att vårdpersonalen inte 

kan förmedla information på ett förtroendeingivande sätt (Rhee et al., 2018). Vi menar därför 

att utbildning till vårdpersonal borde vara ett högprioriterat område då WHO klassar det som 

sådant. Följdsjukdomar är i allra högsta grad möjliga att förebygga (WHO i.d.). Både 

föräldrar och vårdpersonal önskar mer kunskap. Överviktsproblematiken kan också ses i ett 

större sammanhang där folkhälsan och även samhället gynnas av att epidemin med övervikt 

bromsas. 

 

En barriär som framkommer i resultatet är att föräldrarna själva beskriver att de är 

överviktiga. Deras egen övervikt och erfarenheter av att hantera denna utgör en dålig 

erfarenhet, vilket innebär att de undviker att söka hjälp för barnets övervikt (Toftemo et al., 

2013; Turner et al., 2012). Vårdpersonalen anser att det är svårt att ta upp problemet med 

överviktiga föräldrar på grund av rädsla för hur föräldrarna ska reagera (Edvardsson, 2009). 

Överviktig vårdpersonal utgör ytterligare en barriär anser vårdpersonalen (Bradbury et al., 

2018). Detta kommer dock inte till uttryck i någon studie som undersöker föräldrarnas 

upplevelser.  

 

Resultatet visar att föräldrars omedvetenhet om barnets övervikt är en barriär i 

kommunikationen. Föräldrar har förklaringar till varför barnet anses som överviktigt (Hardy 
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et al., 2019; Syrad el al., 2015; Toftemo et al., 2013). Detta är något som vårdpersonalen har 

svårt att hantera och upplever också att föräldrarna kommer med bortförklaringar 

(Edvardsson, 2009). Vårdpersonalen anser vidare att föräldrarna saknar insikt i deras ansvar 

och att de delvis är skyldiga till problemet (Gerards et al., 2012). Vissa föräldrar bryr sig inte 

om vikten i sig utan ser istället till barnets övergripande välbefinnande (Syrad et al., 2015). 

Vårdpersonal antyder att normerna har förändrats och att barn med övervikt mer anses vara 

normalviktiga (Gerards et al., 2012). Denna normalisering av övervikt kan vara en orsak till 

att föräldrar är omedvetna om barnets övervikt. Andra studier visar att föräldrar underskattar 

barnets vikt och anser att barnet är normalviktigt eller till och med underviktigt (de Ruiter, 

Olmedo-Requena & Jiménez-Moleón, 2017; Reyes & Higgins, 2017). Nemecek, Sebelefsky, 

Woditschka & Voitl (2017) bekräftar också att föräldrar underskattar barnets vikt och att 

vårdpersonal behöver ha detta i åtanke vid samtal med föräldrar.  

 

I resultatet framkommer att det finns kulturella skillnader att ta hänsyn till när övervikt 

diskuteras med föräldrar. I vissa kulturer anses övervikt bland barn som något positivt (Syrad 

et al., 2015). Detta resultat styrks enbart i en studie som inkluderats i denna litteraturöversikt, 

men det finns andra studier som bekräftar samma påstående. Latinamerikanska föräldrar med 

barn i förskoleåldern likställer övervikt med hälsa och det indikerar att föräldrarna lyckats i 

sin roll. Det är för dem ett önskvärt utseende för barn i förskoleåldern som de sedan kommer 

att växa ifrån (Gauthier & Gance-Cleveland, 2015). Enligt Edvardsson et al., (2009) och 

Jones et al., (2013) upplever vårdpersonal att det är svårt att bemöta dessa föräldrar, där 

övervikt inom kulturen är förenad med god hälsa och rikedom.  

 

Metoddiskussion 

Inklusions- och exklusionskriterna har valts ut för att kunna besvara studiens syfte. Att 

inkludera kvalitativa studier är för att kunna få en uppfattning om föräldrars upplevelser av 

ämnet som valts. Studier med kvantitativ ansats kan förvisso ge intressant och relevant data 

men dessa anses inte bidra med tillräckligt djupgående kunskap, varför dessa uteslutits 

(Friberg, 2017). Författarna har valt att endast inkludera artiklar skrivna på svenska, engelska 

eller norska då deras kunskaper inom andra språk är bristfällig eller obefintlig. Författarna har 

även valt att exkludera avgiftsbelagda artiklar. Allt detta måste därför tas i beaktande att det 

kan ha påverkat studiens resultat. 
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Vid kvalitetsgranskning av inkluderade artiklar har Forsberg och Wengströms (2013) 

checklista för granskning av kvalitativa artiklar använts. Kvalitetsbedömningen av 

inkluderade artiklar har resulterat i hög- eller medelkvalitet. Anledningen till att ingen studie 

har fått låg kvalitet kan bero på författarnas bristande kunskaper i att använda checklistan. 

Resultatet och dess kategorier har diskuterats med handledare, vilket resulterat i att arbetet 

anses rimligt och ämnar besvara syftet. Resultatet har också styrkts med citat från olika 

studier. Detta för att öka trovärdigheten i arbetet.  

 

Det finns en risk att litteraturöversikter färgas av författarnas förförståelse av ämnet som 

studeras, vilket kan påverka arbetets pålitlighet. Författarna kan rikta resultatet till något som 

eventuellt inte stämmer genom att endast inkludera artiklar som styrker deras förförståelse 

(Kjellström, 2017). Författarnas förförståelse är att övervikt bland barn är ett ökande problem 

som är viktigt att adressera och att övervikt är på väg att normaliseras. I kvalitativa studier 

görs tolkningar utifrån deltagarnas uttalanden och att sedan göra en litteraturöversikt innebär 

ytterligare en tolkning av den tidigare tolkningen (Friberg, 2017). Detta har författarna varit 

medvetna om och också tagit hänsyn till genom att också inkludera resultat som inte 

överensstämmer med förförståelsen. Vilket stärker arbetets pålitlighet. 

 

Inkluderade studier är genomförda i Chile, Kanada, Australien, England, Norge och USA. 

Åsikter hos föräldrar i studier som kommer fram till samma resultat från flera olika 

länder/världsdelar ger en form av överrensstämmelse globalt inom området och torde därför 

även kunna ses som överförbara till Sverige. Dock ser vårdsystemen olika ut i olika länder 

gällande barns övervikt, vilket också det bör beaktas.  

 

Forskningsetiska överväganden behöver alltid reflekteras kring, både innan och under 

arbetets gång. För att undvika att genomföra en studie som inte har något väsentligt värde 

behöver författarna fundera över vem studien är värdefull för och på vilket sätt. Då denna 

litteraturöversikt baseras på studier som redan är publicerade har dessa haft ett etiskt 

resonemang. Det är viktigt att författarna granskar hur studierna hanterar valet av deltagare, 

konfidentialitet och informerat samtycke hos studiedeltagarna (Kjellström, 2017).  
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Styrkor som författarna upplever är att denna litteraturöversikt är grundligt genomförd utefter 

de förutsättningar som givits. Samarbetet mellan författarna och handledare har varit god. 

Arbetet har lästs igenom flera gånger och också ändrats flertalet gånger för att tydliggöra och 

betona sakfrågorna i möjligaste mån. Språkförståelsen inom engelskan och norskan har 

upplevts god även om vissa specifika översättningar har behövt konsulteras med handledare. 

 

En möjlig svaghet i denna litteraturöversikt är författarnas bristande kunskaper i att söka 

artiklar i andra databaser än Pubmed. Vid handledning med bibliotekarie fokuserades det 

främst på framtagning av relevanta MeSH termer samt sökningar i Pubmed. Kanske kunde 

fler artiklar ha inkluderats om bättre sökningar gjorts i exempelvis CINAHL och Swemed+. 

Något som inte framkommer i arbetet men som kan ses som en svaghet är att merparten av 

föräldrarna i de inkluderade studierna är mammor. Det är möjligt att resultatet kunde fått mer 

variation om den andra föräldern i större utsträckning deltagit i studierna.  

 

Slutsats 

Föräldrarna anser att övervikt bör behandlas som vilket annat hälsotillstånd som helst och 

familjecentrerad vård föredras där hela familjen involveras. Familjen vill mötas med respekt 

utan skuldbeläggning och med ett engagemang där föräldrarnas oro och rädslor tas på allvar. 

Föräldrarna önskar också att deras oro för barnets övervikt inte negligeras av vårdpersonal. 

Relationen mellan föräldrar och vårdpersonal är grundläggande för ett gott samarbete. Det 

finns en utvecklingspotential hos vårdpersonal i arbetet med att öka motivationen till 

livsstilsförändring hos familjen. Fokus bör ligga på fördelar med livsstilsförändringen i nära 

tid så som förbättrat mentalt välbefinnande. Barriärer inom området kräver eftertanke från 

vårdpersonalens sida och vilket upplevs som hinder och svåra att överbrygga. Kunskap 

gällande behandling av barns övervikt hos vårdpersonal behöver förbättras. Studier som 

undersöker huruvida vårdpersonal kan möta dessa barriärer vore intressant att ta del av. 

Vidare vore det även intressant att få en inblick i barnets perspektiv i denna fråga.  
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Browne, 

Ball & 

Hamilton.  

År: 2018 

Land: 

Kanada 

Utforska barn och 

föräldrars 

erfarenheter och 

åsikter gällande 

viktrelaterad 

kommunikation.  

Kvalitativ metod. 

Fokusgrupper. 

Individuella 

intervjuer.  

Strategiskt urval.  

18 barn 7–18 år, 

övervikt och med 

eller utan 

funktionshinder. 21 

föräldrar.  

Fokusera samtal till tillväxt och hälsa istället för vikt och storlek.  

Fokusera på individ/ familjens styrkor.  

Tillämpa problemlösning. 

Ordval viktigt för att visa respekt och frambringa motivation.  

 

Hög 

Författare:  

Hanssen-

Bauer &  

Knutsen.  

Hur föräldrar 

upplever att få 

besked att deras 

barn är överviktig.  

Kvalitativ metod. 

Halvstrukturerade.  

Individuella 

intervjuer. 

Strategiskt urval. 

6 föräldrar till barn 

med övervikt, 4 och 

8–9 år.  

Övervikten upplevdes som kritik av barnet och som ett 

misslyckande som förälder. 

Väckte känslor att vilja beskydda barnet. 

Oro för barnets erfarenheter av detta.  

Medel 
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År: 2017 

Land: 

Norge 

Författare:  

Syrad, 

Falconer, 

Cooke, 

Saxena, 

Kessel, 

Viner, 

Kinra,  

Wardele & 

Croker.  

År: 2015 

Land: 

England 

Utforska föräldrars 

upplevelse 

gällande barnets 

övervikt och 

påföljande 

hälsorisker efter 

deltagande 

nationell 

hälsoscreening. 

Kvalitativ metod. 

Halvstrukturerade. 

Individuella 

intervjuer. 

Strategiskt urval. 

52 föräldrar till barn 

4–5 år och 10–11 år 

med övervikt som 

deltagit nationell 

hälsoscreening. 

Föräldrar upplevde att hälsa och lycka var viktigare än vikt. 

Feedback ansågs mindre trovärdig då de inte tog hänsyn till 

livsstil. 

Vissa kulturer ansåg inte övervikt som negativt.  

Hög 

Författare:  

Gainsbury 

&  

Dowling.  

År: 2018 

Land: 

England 

Utforska föräldrars 

erfarenheter av 

skriftlig 

information att 

deras barn är 

överviktigt som 

resultat från 

nationell 

hälsoscreening. 

Kvalitativ metod. 

Fokusgrupper. 

Strategiskt urval och 

snöbollsurval.  

18 föräldrar till barn 

4–5 år som deltagit i 

den nationella 

hälsoscreeningen.  

Skriftlig information till föräldrarna att barnet är överviktigt 

avfärdas oftast som icke trovärdigt. 

Denna form av kommunikation skapade lätt ilska och 

distansering till övervikten 

Hög 

Författare: 

Turer, 

Upperman, 

Merchant,  

Montaño & 

Flores. 

År: 2016 

Land: USA 

Undersöka 

föräldrars 

perspektiv 

gällande vad 

vårdpersonal kan 

förbättra för att i 

sin tur förbättra 

barnens övervikt. 

 

Kvalitativ metod. 

Enkäter upplästa 

av intervjuare, 

delvis öppna 

frågor. 

 

Strategiskt urval. 

221 föräldrar till 

barn 2–18 år, 

överviktiga. 

 

Ärlig och direkt kommunikation med föräldrarna önskades. 

Prata direkt till barnet så de förstår vad övervikt handlar om. 

Medel 

 

 


