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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Fetmans snabba ökning och dess allvarliga konsekvenser för folkhälsan, bedöms som 

en av de allvarligaste folkhälsoutmaningarna. I Sverige har antalet barn med barnobesitas 

fördubblats på 15 år. Statistik visar att ungefär 4 till 5 % av barn i Sverige lider av obesitas. 

Eftersom familjer och individer själva väljer sin kost behöver de kunskap att göra hälsosamma val 

till sig själva och sina barn. Föräldrar är den primära källan för att vidarebefordra hälsorelaterad 

information till sina barn. Med hänsyn till detta behöver den riktade informationen till föräldrar 

utvecklas. Risken att ett barn blir överviktig minskar ju tidigare föräldrar anammar hälsosamma 

vanor. 

 

Syfte: Att undersöka experters erfarenheter och upplevelser av hur föräldrar får och tar emot 

information om barns hälsa med fokus på barnobesitas.  

Metod: Studiens design var explorativ med en kvalitativ ansats. Tio intervjuer genomfördes och 

med en kvalitativ innehållsanalys som grund, kunde resultat presenteras.  

 

Resultat: Analysen resulterade i tio subkategorier och fyra kategorier som presenteras nedan.  

1. Att se över miljön runt hela familjen, 2. Att det finns ett intresse hos alla att främja barns hälsa, 

3. Att individanpassa informationen, 4. Vad informationen ska avhandla. Huvudresultatet av 

föreliggande studie var att experterna uppfattade att föräldrar idag får bra information via aktörer 

som barnavårdscentralen (BVC) och skolan, samt att föräldrarna upplevdes som positiva till 

information gällande deras barns hälsa. Dock framkom att experterna upplevde barriärer vid 

behandling av barnobesitas och brister vid information som handlade om barnobesitas. Dessa 

barriärer ansågs bero på både arv och miljö. Dessutom ansågs bristerna grundas i okunskap och 

fördomar hos föräldrar och andra aktörer.  

 

Slutsats: Experterna upplevde att föräldrarna var positiva till information gällande barns hälsa, 

men ibland mindre positiva till information om barnobesitas. Intervjuade parter förmedlade att det 

fanns brister i informationen om barnobesitas från BVC, beroende på brist på kunskap samt 

fördomar hos BVC:s personal. Den största barriären för behandling och förebyggande insatser mot 

barnobesitas ansågs vara miljön. Samhället behöver göra förändringar genom att förslagsvis ta bort 

extrapriser på godis, och istället både erbjuda och sända ut information om hälsosammare 

alternativ. Förslag på strategier var att anordna gruppträffar för att hjälpa föräldrar att hantera 

information om barnobesitas. Aktörer som BVC och skolan behöver ta hänsyn till hälsolitteracitet 

när de ger information. 

 

Nyckelord: barnobesitas, barnfetma, föräldrar, information    



 

 

 

ABSTRACT 

Background: Obesity’s rapid growth and its serious consequences for public health, is assessed 

as one of the most serious public health challenges. In Sweden, the number of children with child 

obesity has duplicated in 15 years. Statistics reveals that approximately 4 to 5% of all children in 

Sweden suffer of obesity. As families and individuals themselves choose their diet, they need 

knowledge to make healthy choices for themselves and for their children. Parents are the primary 

source for communicating health information to their children and adolescents. Hence, there is a 

demand to improve the targeted information to parents. The risk of a child becoming overweight 

reduces the sooner parents embrace healthy habits. 

 

Purpose: The aim was to examine the experts' experiences and perceptions of how parents get and 

receive information about children's health with a focus on child obesity. 

Method: The study design was explorative with a qualitative approach. Ten interviews were 

conducted and used for qualitative content analysis, and basis for the presented results. 

 

Results: The analysis resulted in ten subcategories and four categories presented below. 

1. To study the environment around the entire family, 2. That there is a interest by all to promote 

children’s health, 3. To personalize information, 4. What the information should discuss. The main 

result of this study reveals that expert´s perceived parents today are getting good information 

through actors like child health center (BVC) and the school, hence the parents interpreted as 

positive to information regarding their children's health. However, it stated that the experts' 

experienced barriers in the treatment of child obesity and lack of information about child obesity. 

These barriers highlighted to depend on both genetics and environment while lack emphasized to 

base on ignorance and prejudices from parents and other stakeholders. 

 

Conclusion: The experts perceived that parents were positive towards information about children's 

health, but sometimes less positive towards information regarding child obesity. In contrary, the 

experts conveyed that there were gaps in the information of child obesity from BVC, due to a lack 

of knowledge and prejudice of the BVC: s staff. The biggest barrier to treatment and prevention 

against child obesity mediated as the environment. Society needs to make changes by suggestion 

to remove extra prices on candy, and instead both offer and send out information about healthier 

options. Suggested strategies was to organize group meetings to help parents manage information 

about child obesity. Stakeholders like BVC and school could take healthlitteracy into count when 

providing information. 

 

Keywords: child obesity, childhood obesity, parents, information  
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1 BAKGRUND 

Sedan 1980-talet har obesitas mer än fördubblats i världen. Under 2014 var 600 miljoner vuxna, 

18 år och äldre var feta samt 1,9 miljarder var överviktiga. Detta resulterar till att 13 % av världens 

vuxna var feta och 39 % var överviktiga.  År 2013 var 42 miljoner barn yngre än fem år, 

överviktiga eller feta (WHO, 2015). Den högsta förekomsten av barnobesitas finns och ökar 

snabbast i lägre medelinkomstländer, och den lägsta prevalensen finns i låginkomstländer (WHO, 

2010). Till följd av att förekomsten ökar markant runtom i världen anses barnobesitas vara en 

allvarlig och akut utmaning i takt med att den når skrämmande proportioner i många länder (WHO, 

2016). Beträffande den snabba ökningen och dess allvarliga konsekvenser för folkhälsan, bedöms 

fetma som en av de allvarligaste folkhälsoutmaningarna (WHO, 2010) samt ett folkhälsoproblem 

i både utvecklingsländer och utvecklade länder (Ng m.fl., 2014) eftersom den även är kopplad till 

utvecklingen av många kroniska sjukdomar, och innebär betydande hälso- och ekonomiska 

belastningar (Reilly m.fl., 2003).  

Fetma och övervikt i barndomen kan leda till svåra hälsokonsekvenser som anknyts till ökad risk 

för sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar typ 2-diabetes och olika cancerformer (Sylvetsky-Meni, 

Gillepsie, Hardy, & Welsh, 2015; WHO, 2016). Därför är samhällsfrågor om barns och ungdomars 

levnadsvanor och hälsa av stor betydelse för folkhälsan (Rasmussen, Eriksson, Bokedal, Schäfer 

Elinder, 2004). 

I Sverige har antalet barn med barnobesitas fördubblats på 15 år (Folkhälsomyndigheten, 2016a) 

och av alla barn i Sverige lider ungefär 4 till 5 % av obesitas (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2013). Samtidigt visar en rapport att den svenska befolkningen blir alltmer hälsomedveten genom 

ändrade och ökade kost och tränings vanor (Livsmedelsföretagens hälsorapport, 2014).  

1.1 Barnobesitas, definition av övervikt och fetma 

Fetma klassificerades som en kronisk sjukdom år 1997 av Världshälsoorganisationen (WHO). 

Många individer i Sverige reagerar inför och upplever begreppet fetma som stötande, vilket är en 

medicinsk diagnos inom sjukvården, och därför används även begreppet obesitas ofta istället för 

begreppet fetma (Janson & Danielsson, 2003). 

En allmän definition av övervikt och fetma är att en individ väger för mycket. Inom forskning 

särskiljs övervikt och fetma enligt medicinska termer (Nowicka & Flodmark, 2006). Vid övervikt 

ökar risken att drabbas av fetma som är en allvarlig form av övervikt (Janson & Danielsson, 2003). 

Vanligtvis används Body Mass Index (BMI) för att räkna ut en vuxen individs vikt. Vid 

beräknande av BMI divideras vikten i kilo med längden i meter och sedan divideras resultatet med 

längden igen (Nowicka & Flodmark, 2006).   
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För barn används iso-BMI 25 för att ta reda på om ett barn lider av övervikt och iso-BMI 30 för 

att ta reda på om ett barn lider av fetma, de beräknas på samma sätt som BMI för vuxna. Iso-BMI 

är viktklassificerade efter kön och ålder genom en tillväxtkurva (Cole, Bellizzi, Flegal, & Dietz, 

2000). Tillväxtkurvan visar en normalkurva med olika kurvor för flickor och pojkar. Om barnets 

vikt avviker mer än två steg över längden, definieras denne som överviktig. Utöver detta avgörs 

allvaret av övervikt genom tolkning av viktökningens takt, det vill säga en kraftig viktökning under 

en kortare period anses som alarmerande. Barnavårdscentraler använder dessa mått vid 

hälsokontroller och vid skolstart övertas ansvaret av skolhälsovården (Janson & Danielsson, 

2003).  

1.2 Folkhälsans målområde 3 och 10 

Det generella målet för folkhälsoarbetet i Sverige är att skapa samhälleliga förutsättningar för en 

god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. För att understödja detta generella mål har 11 

målområden utvecklats (Folkhälsomyndigheten, 2016b). Barn och unga inkluderas i ett flertal mål 

men specifikt i detta fall tillhör de målområde 3 som rör deras uppväxtvillkor och målområde 10 

som rör matvanor och livsmedel.  

1.2.1 Barn och ungas uppväxtvillkor, målområde 3 
 

För att främja barns långsiktiga hälsa bör insatserna förekomma där barnen är. Skolan och 

förskolan är viktiga miljöer för barn där de tränar och utvecklar olika kompetenser, som 

exempelvis samarbetsförmåga och problemlösningsförmåga. Dessa egenskaper fungerar som 

skyddsfaktorer mot ohälsa. I hemmet är samspelet mellan föräldrar och barn viktiga samt finns det 

utarbetade metoder som kan förbättra relationerna mellan dem. Insatser för goda levnadsvanor 

som exempelvis goda motions- och kostvanor fungerar att tillämpa både i skolan/förskolan och i 

hemmet (Folkhälsomyndigheten, 2016c) 

1.2.2 Matvanor och livsmedel, målområde 10 
 

Tillgång till säkra livsmedel och goda matvanor är förutsättningar för en god hälsa, som har stor 

betydelse för individens välbefinnande. Goda matvanor innebär exempelvis mattider och val av 

mat. Måltiderna ska vara regelbundna och näringsriktiga, samt ska det finnas balans mellan 

förbränning och energiintag. Goda matvanor står för en låg konsumtion av socker, salt och mättat 

fett, samt ett högt och varierat intag av grönsaker och frukt. Goda matvanor sammankopplat med 

speciellt fysisk aktivitet kan förebygga övervikt och fetma, samt andra folksjukdomar som stroke, 

hjärt-kärlsjukdomar, vissa cancerformer, psykiska ohälsa och sjukdomar i rörelseorganen 

(Folkhälsomyndigheten, 2016d).   
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1.3 Nordiska näringsrekommendationer (NNR 2012) 

Näringsinformation kan ibland upplevas förvirrande, dels på grund av mängden och dels för att 

den kan uppfattas som tvetydig, och därför avfärdas av människor. Eftersom familjer och individer 

själva väljer sin kost behöver de kunskap att göra hälsosamma val till sig själva och sina barn. 

Vilket inte är möjligt om näringsinformationen inte är universell och erbjuds på ett sätt som är 

begripligt, tillgängligt och användbart för alla individer (WHO, 2016). 

Under flera decennier har de nordiska länderna samarbetat för att ta fram riktlinjer om 

rekommenderat intag av näringsämnen och kostens sammansättning. Syftet med de nordiska 

näringsrekommendationerna är att fastställa referensvärden för näringsintag som garanterar 

maximal nutrition, och bidrar till förebyggande av livsstilsrelaterade sjukdomar som fetma, typ 2-

diabetes, benskörhet, hjärt- och kärlsjukdomar och vissa typer av cancer, samt relaterade 

riskfaktorer för dessa sjukdomar (Livsmedelsverket, 2012).  

De nordiska näringsrekommendationerna är en viktig utgångspunkt i nutritions och 

livsmedelspolitiken för att utarbeta hälsorelaterade åtgärder och kostråd. NNR 2012 är riktad till 

den allmänna befolkningen och inte för individer eller grupper med sjukdomar. 

Rekommendationerna är inte avsedda att användas vid behandling, utan de ska användas för 

prevention (Livsmedelsverket, 2012). Rekommendationer baserade på NNR 2012 används för att 

förbättra barns fysiska hälsa på lång sikt genom hälsosam livsstil och kostvanor (Becker, 2005). 

1.4 Uppkomsten av och orsaker till barnobesitas 

Barnobesitas kan uppkomma ur en kombination av respons för beteendemässiga och biologiska 

faktorer samt exponering för en ohälsosam miljö så kallad ”obesogen miljö”. Detta är en miljö 

som uppmuntrar individer att äta ohälsosamt och motionera för lite. Många barn växer upp i 

miljöer som uppmuntrar till viktökning genom lättillgängliga och billiga livsmedel, som både är 

näringsfattiga och energitäta. Möjligheten till fysisk aktivitet har på vissa skolor minskat och barn 

spenderar mer tid stillasittande framför en skärm (TV, dator, telefon) (WHO, 2016). Fetma och 

övervikt oavsett ålder beror på att individen har en positiv energibalans, vilket betyder att 

energiförbrukningen är lägre än energiintaget (Livsmedelsverket, 2015). En låg energiförbrukning 

relaterat till ett för högt energiintag resulterar slutligen till övervikt och eller fetma (Rössner & 

Lindroos, 2007). 

Risken för barnobesitas ökar kraftigt om barnet har en förälder med övervikt eller fetma. Medan 

forskning påvisar att en del av denna risk kan anknytas till genetik, antas mycket peka mot resultat 

av miljömässiga faktorer (Kral & Rauh, 2010; Scaglioni, Arrizza, Vecchi, & Tedeschi, 2011).   
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Beteendemässiga faktorer kan fortsätta genom arv från generationer, som kulturella beteenden och 

normer, beteenden gällande fysisk aktiviteter och kost från föräldrarna samt socioekonomisk 

status. Det antas finns två biologiska faktorer som kan öka risken för barnobesitas. Den ena beror 

på undernäring på grund av mammans intag av näringsfattig kost under graviditeten. Den andra 

beror på att mamman lider av fetma under graviditeten vilket kan ge barnet i magen ökade 

fettdepåer (WHO, 2016). Studier visar att barns livsstilsrelaterade beteenden, viktutveckling och 

matvanor kan följas till största del av föräldrarnas beteenden och hemmiljön (Johannsen, 

Johannsen, & Specker, 2006; Krahnstoever Davison, Francis, & Birch, 2005; Moens, Braet, & 

Soetens, 2007) 

Undernäring i tidig barndom kan öka risken för obesitas om individens fysiska aktivitet och 

kostvanor senare förändras, genom minskad fysisk aktivitet och ökat intag av energitäta livsmedel. 

Sociala, beteende, psykologiska och biologiska riskfaktorer har visats spela en viktig roll i 

utvecklandet av barnobesitas (WHO, 2016). Dessutom visar studier att exponering för stress kan 

vara en riskfaktor för obesitas. Dessa exponeringar av stress och speciellt social stress (negativa 

relationer och negativa sociala samspel) har visats förekomma ofta hos barn (Horsch m.fl., 2015).  

1.4.1 Socioekonomiska faktorer 
 

En stor riskfaktor för ohälsa såsom psykisk och fysisk sjukdom, minskad livslängd och minskat 

välbefinnande är socioekonomiska faktorer. De stora skillnaderna och variationerna i hälsa mellan 

länder kan förklaras som resultat av de socioekonomiska skillnaderna (Oldenburg, 2001). I 

höginkomstländer är riskerna för barnobesitas som störst i lägre socioekonomiska grupper som 

exempelvis invandrare, på grund av bristande tillgång till offentlig hälsoinformation (WHO, 

2016). Förekomsten av barnobesitas är ojämnt fördelat över Sverige och orsakerna till denna 

ojämna fördelning är okända. Risken för barnobesitas påverkas av sociala faktorer som 

föräldrarnas inkomst och utbildning. En betydligt högre förekomst av barnobesitas har visats i 

områden med lägre utbildning och inkomst (Sveriges Kommuner och Landsting, 2013).  

Studier visar att det finns ökad risk för barnobesitas i många utvecklade länder där det finns 

socioekonomisk ojämlikhet och ojämlikhet i inkomst (Costa-Font & Gil, 2013; El-Sayed, 

Scarborough, & Galea, 2012; Stamatakis, Wardle, & Cole, 2010). Andra studier visar även att 

socioekonomiska skillnader i barndomen utökar risken för barnobesitas (Costa-Font & Gil, 2013; 

Kelsey, Zaepfel, Bjornstad, & Nadeau, 2014). Skillnaderna kan förklaras av dåliga hälsobeteenden 

hos en del föräldrar på grund av kunskapsbrist och/eller ojämlikhet i tillgång till resurser (Reilly 

m.fl., 2005; Singh, Kogan, Van Dyck, & Siahpush, 2008). Inkomstklyftor har visats vara starkt 

förknippat med risk för barnobesitas (Goisis, Sacker, & Kelly, 2016).  
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1.5 Hälsorisker 

Barnobesitas är väldigt allvarligt eftersom det inte endast ger psykiska och fysiska problem 

(Pulgarón, 2013) utan kan även leda till vuxenfetma, och är en riskfaktor för dödlighet (Cali & 

Caprio, 2008).  Det ökar även risken för sämre social anpassning (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2013) och kan påverka livskvalitet och utbildningsnivån hos barn (WHO, 2016). 

Bebisar och väldigt små barn behöver fet mat och mår bra av att vara lite överviktiga. Barn som 

senare lider av fetma är barn som utvecklar en ständig viktuppgång vid fyra års ålder, och fetman 

framträder vanligtvis mellan fem till tio års ålder (Janson & Danielson, 2003; Nowicka & 

Flodmark, 2006).  Resultatet från en omfattande studie påvisade att ungefär hälften av barnen som 

var överviktiga vid två års ålder fortfarande hade problem med övervikt vid tio års ålder (Neovius, 

Janson, & Rössner, 2006). 

1.6 Prevention av barnobesitas 

Hälsofrämjande insatser behöver arbetas fram och implementeras i samhället för att förebygga 

övervikt och obesitas bland barn och ungdomar. Insatserna behöver förutom att fokusera på 

individens enskilda delar i livet som fysiskt aktivitet och kost även fokusera på helheten, såsom 

andra faktorer runtomkring individen som exempelvis levnadsvanorna och tillgängligheten till 

hälsosamma val i samhället (Magnusson, Sjöberg, Kjellgren, & Lissner, 2011). Det är viktigt, för 

befolkningens hälsa, att ingripa tidigt för att minska förekomsten av barnobesitas (Howe m.fl., 

2011). Från noll till två års ålder genomgår barn en snabb utveckling, tillväxt samt en dramatisk 

förändring i kostbeteende när spädbarn övergår från att endast inta bröstmjölk eller ersättning till 

att inta fastare föda från familjens kost (Birch & Doub, 2014; Campbell m.fl., 2014). Under denna 

period formas tillväxt, kostbeteende och hälsoutfall vilket gör den till en viktig period då tidigt 

lärande påverkar kostbeteende (Birch & Doub, 2014).  

Det finns stöd för att barnobesitas kan ge ökad risk för negativa sociala och ekonomiska resultat i 

både barndom och vuxenlivet (Kelsey m.fl., 2014). Dessutom belastas samhällsekonomin 

märkbart av obesitas och ju vanligare obesitas blir desto mer ökar kostnaderna, vilket ses som en 

stark anledning till att hitta effektiva förebyggande åtgärder (Statens beredning för medicinsk och 

social utvärdering, 2004; Sveriges Kommuner och Landsting, 2013). Sjukvårdskostnaderna 

relaterade till komplikationerna av övervikt och fetma uppges stå för 20 miljarder kronor, vilket 

motsvarar 3,5 procent av Sveriges totala sjukvårdskostnader (Persson & Ödegaard, 2011). 

På grund av de biologiska faktorerna som kan ge ökad risk för barnobesitas, är det ytterst lämpligt 

med insatser före graviditet, under graviditeten och under barndomen för att förhindra och reducera 

dessa risker. Dock framhävs detta som problematisk då många kvinnor inte konsultera en läkare 

förrän tre månader in i graviditeten.   
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Därför är det viktigt att öka kunskapen om vikten av hälsofrämjande beteenden hos ungdomar, 

unga kvinnor och män före graviditet och under tidig graviditet (WHO, 2016). En av många aktörer 

i samhället som har ett ansvar att arbeta hälsofrämjande under och efter graviditet är sjuksköterskor 

vid barnavårdscentraler (BVC) som möter barn och föräldrar regelbundet under barnens uppväxt. 

Det finns därför goda förutsättningar hos dem att tidigt uppmärksamma övervikt och fetma hos 

barn, samt implementera hälsofrämjande insatser tidigt (Wallby, Modin, & Hjern, 2013).  

Tre studier visar att BVC-sjuksköterskorna upplevde ett stort hinder i det hälsofrämjande arbetet 

när föräldrarna var medvetna om barnets övervikt men inte uppfattade det som ett problem. De 

visade även att föräldrarna undantagsvis var medvetna om de negativa hälsokonsekvenserna av 

övervikt samt att en del föräldrar föredrog överviktiga barn och BVC-sjuksköterskorna förklarade 

det som ett socialt och kulturellt problem (Boyle, Lawrence, Schwarte, Samuels, & McCarthy, 

2009; Redsell m.fl., 2011; Walker, Strong, Atchinson, Saunders, & Abbott, 2007)  

Två studier visade att överviktiga föräldrar tenderade att se barnets övervikt som ett normalt 

tillstånd och föräldrarna uppgav att det inte var livsstilsfaktorer som orsakade övervikten utan att 

den hade genetiska orsaker (Edvardsson, Edvardsson, & Hörnsten, 2009; Turner, Shield, & 

Salisbury, 2009). Ett flertal studier understryker svårigheter i att diskutera ett barns vikt när 

förälder eller föräldrar själva har övervikt eller fetma (Dera de Bie, Jansen, & Gerver, 2012; 

Edvardsson m.fl., 2009; Söderlund, Nordqvist, Angbratt, & Nilsen, 2009; Turner m.fl., 2009).  

De individer som anser en tyngre vikt som hälsosammare kanske inte tar till sig av mer 

hälsosamma beteenden och kostvanor, eftersom de redan anser att de är hälsosamma (Duncan 

m.fl., 2011). En hälsosam vikt i barndomen är en förutsättning för en hälsosam vikt senare i livet 

och därför är föräldrars uppfattning om barnets vikt angelägen (McTigue, Garrett, & Popkin, 

2002).  

Enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder är grunden för 

nästan alla åtgärder samtal eller rådgivning. Dessa åtgärder är indelade i tre nivåer, kvalificerat 

rådgivande samtal, rådgivande samtal och enkla råd. Dessa åtgärder förutsätter att berörd individ 

har ohälsosamma levnadsvanor enligt hälso- och sjukvården.  De patienter som har otillräcklig 

fysisk aktivitet ordineras rådgivande samtal med tillskott av t.ex. skriftlig ordination av fysisk 

aktivitet. De patienter som har ohälsosamma matvanor ska erbjudas kvalificerat rådgivande 

samtal, vilket kan vara en resurskrävande åtgärd (Socialstyrelsen, 2011).   
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Avgörande faktorer för prevention mot fetma är varierande och komplexa, vilket gör det mindre 

sannolikt att en enskild strategi kan förhindra barnobesitas (Gortmaker m.fl., 2011). Flera aktörer 

behöver därför samarbeta i insatser mot barnobesitas och insatser behövs på flera nivåer såsom 

exempelvis i skolor, på individnivå och även strategier för att kunna åstadkomma 

beteendeförändringar (Kopelman, Jebb, & Butland, 2007).  

Vissa studier pekar på att barn till föräldrar med högre socioekonomisk bakgrund får bättre utfall 

vid insatser mot barnobesitas än barn till föräldrar med lägre socioekonomisk status. Beslutsfattare 

behöver därför ta hänsyn till dessa skillnader i levnadsvanor vid implementering av insatser mot 

barnobesitas. Fokus vid förbyggande insatser av barnobesitas bör vara att skydda alla barns rätt 

till en hälsosam start i livet (WHO, 2010). 

1.6.1 Regeringens och samhällets ansvar 
 

Regeringen och samhället har ett moraliskt ansvar att minska risken för obesitas på uppdrag av 

barnen då barnen har rätt till ett hälsosamt liv (United Nations, 2013). Då risken för barnobesitas 

påverkas av kontextuella och biologiska faktorer, behöver regeringar åtgärda dessa risker genom 

att ge utbildning och vägledning om hälsa samt upprätta regelverk för att stödja familjers 

beteendeförändringar. Lärare, familjer, vårdgivare och föräldrar har även en avgörande roll i 

uppmuntran av hälsosamma beteenden (WHO, 2016). 

Genom att åtgärda miljöfaktorer som att förbättra fysisk aktivitet och kostbeteenden hos barn kan 

riskerna för obesitas minska. Miljöfaktorer som påverkar främjande mot den ohälsosamma miljön 

är den byggda miljön (möjligheter till fysisk aktivitet och tillgång till hälsosamma livsmedel) de 

politiska och kommersiella faktorerna (livsmedelssystem, finans- och jordbrukspolitik och 

handelsavtal) sociala normer (kulturella normer, restriktioner för fysisk aktivitet och normer om 

kroppsvikt) och familjemiljön (ekonomi, kunskap om beteenden och kost) (WHO, 2016). 

Stadsutformningen och planeringen kan både bidra till och lösa problem genom att erbjuda 

individerna möjligheter till vardagsmotion. Detta kan göras genom säkra promenad- och 

cykelvägar samt ökade rekreationsutrymmen som bidrar till att göra fysisk aktivitet funktionellt i 

vardagslivet. Intresset av fysisk aktivitet kan vara starkt påverkad av upplevelser i barndomen. 

Genom säkra promenad- och cykelvägar uppmuntras individerna till användningen av aktiv 

transport, vilket kommer att gynna samhället (WHO, 2016).   
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1.6.2 Skolans ansvar 
 

Barn och ungdomar i skolåldern är särskilt utsatta och känsliga för marknadsföring av 

sockerhaltiga drycker, ohälsosamma livsmedel, uppfattningar om kroppsideal och grupptryck, 

med hänsyn till att de kan välja näringsfattiga och kaloririk mat och dryck de gånger de inte äter 

hemma. Vid denna ålder kan även deras fysiska aktivitet avta. Därför är det en utmaning att få 

barn och ungdomar i skolåldern att äta hälsosamt. Skolan är därför en viktig aktör och del av en 

förebyggande strategi för att främja hälsosamma beteenden, eftersom de erbjuder motion och 

hälsosam kost. Dock behövs särskilda program för de barn och ungdomar som inte går i skolan 

(WHO, 2016).  

Livsmedelsverkets har utvecklat råd, förslag, stöd, och vägledning om mat i förskolan. 

Beslutsfattare i kommunen, upphandlare, kostchefer, förskolechef/rektor, kökspersonal och 

pedagogisk personal, även föräldrar, har avgörande betydelse för främjandet av bra matvanor. 

Förskolan har exceptionella möjligheter till att utöva naturliga och positiva strategier för att främja 

en hälsosam livsstil med bra matvanor. Barn modellerar vanor och beteenden, därför är näringsrika 

och goda måltider viktiga tillsammans, då positiva attityder till mat och måltider kan förmedlas. 

Enligt läroplanen ska förskolan lägga grund för barnens lärande och barn lär sig lättare om de får 

bra mat regelbundet. Förskolan ska även sträva efter att barnen får förståelse för hälsa och 

välbefinnande. Genom daglig fysisk aktivitet och bra matvanor främjas god hälsa 

(Livsmedelsverket, 2007). 

1.6.3 Föräldrarnas ansvar 
 

Föräldrar har ett betydande inverkan på barnens exponering för negativ eller positiv information 

om hälsa och vikt. De är den primära källan för att vidarebefordra hälsorelaterad information till 

sina barn och ungdomar (Neumark-Sztainer m.fl., 2010). Samtidigt som barnobesitas är ett 

problem som föräldrar kan ha svårt att hantera. Därför behöver metoder där föräldrar är 

inkluderade en rikare förståelse för föräldrarnas svårigheter i hanteringen av barnens 

hälsobeteende, hur de praktiskt ska motivera sina barn till att utöva fysisk aktivitet och positiva 

kostbeteenden. Det saknas kunskap om vad det är som föräldrar anser problematiskt i hanteringen 

av barn med barnobesitas (Ek, Sorjonen, Nyman, Marcus, Nowicka, 2015).  

Föräldrars utbildning, socioekonomiska status, rökning, inställning till vikt och fysisk aktivitet är 

nära relaterade till barnobesitas (Wan m.fl., 2015). Vissa studier tyder på att en skyddande faktor 

mot barnobesitas är amning, men vissa forskare ifrågasätter dessa fynd (Portela, Vieira, Matos, de 

Oliveira, & Vieira, 2015). I en studie av Sylvetsky-Meni m.fl. (2015) visades hög medvetenheten 

bland föräldrar om barnobesitas som en allvarlig hälsorisk, även då många inte kände igen dess 

relevans i privatlivet.   
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Detta kan resultera i negativa utfall att främja positiva hälsobeteenden i familjen och stödja 

förebyggande insatser mot barnobesitas i samhället. Ytterligare insatser krävs för att hjälpa 

föräldrar att identifiera barn med ökad risk för fetma, och förstå betydelsen av deras roll i 

främjandet av positiva hälsobeteenden (Sylvetsky-Meni m.fl., 2015). 

Forskning visar blandade reaktioner hos föräldrar kopplad till information om obesitas och vikt. 

En del mödrar tar exempelvis avstånd från personligt ansvar att informera om hälsa eftersom det 

inte passar in i deras roll (Warin, Turner, Moore, & Davies, 2008). En annan studie rapporterar att 

föräldrar är motvilliga till att diskutera vikt med sina barn av rädsla för att ge barnen ångest eller 

skapa dålig stämning och spänning i hemmet (Borra, Kelly, Shirreffs, Neville, & Geiger, 2003). 

Medan andra upplever exempelvis att de har ett stort ansvar av och en stor roll för att främja 

hälsosamma beteenden hos sina barn (Ristovski-Slijepcevic, Chapman, & Beagan, 2010).  

Det finns nästan ingen forskning om hur föräldrar och barn påverkas av diskussioner om obesitas 

(Neumark-Sztainer m.fl., 2010). Föräldrar visades i en studie vara väl medvetna och hade kunskap 

om vad barn generellt behöver för att må bra, men de var osäkra på hur de skulle främja 

hälsosamma vanor (Haerens m.fl., 2009). Barn behöver regler och rutiner från föräldrarna och 

föräldrar framhäver gärna värdet av regler för god hälsa, men regler följs inte upp med hänsyn till 

att kommunikationen ofta är bristfällig mellan barn och föräldrar. Vilket kan vara en förklaring till 

varför barn sällan följer och anammar rekommendationer om hälsosamma vanor (Hebestreit m.fl., 

2010). 

1.7 Hälsolitteracitet 

Begreppet hälsolitteracitet menas en individs förmåga att förmedla, bearbeta och erhålla 

information om hälsa (Baker, 2006). Hälsolitteracitet har definierats av Världshälsoorganisationen 

som sociala resurser och egenskaper som krävs för individer att förstå, komma åt och använda 

information för att kunna fatta beslut om hälsa. Utöver detta, innefattar hälsolitteracitet även 

förmågan att vidmakthålla, kommunicera och godta dessa beslut (Dodson, Good, & Osborn, 

2015).  Hälsolitteracitet är en viktig och förändringsbar faktor av relationer mellan resultat och 

kommunikation, eftersom det påverkar individens förmåga att förstå klinisk och hälsorelaterad 

information. Vid låg hälsolitteracitet begränsas individens förmåga att aktivt delta i medicinska 

samråd, på grund av begränsad inblick i hälsorelaterade termer (Davis, Williams, Marin, Parker, 

& Glass, 2002).  

I en studie visades att individer med hög hälsolitteracitet var mindre benägna till att bli och vara 

överviktiga eller feta efter justering av de vanliga demografiska prediktorerna för BMI (Shih, Liu, 

Liao, & Osborne, 2016).   
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Individer med tillräcklig hälsolitteracitet, jämfört med individer med otillräcklig hälsolitteracitet, 

har bättre förståelse för hälsorelaterad internetanvändning (Birru m.fl., 2004) för läkares 

instruktioner och för sina kroniska sjukdomar (Faruqi m.fl., 2015). Låg hälsolitteracitet har 

associerats med ökad användning av akutvård, fler sjukhusvistelser sämre följsamhet till 

medicinering och är även vanligare bland äldre individer med sämre hälsa (Berkman, Sheridan, 

Donahue, Halpern, & Crotty, 2011). 

1.8 Behandling av barnobesitas 

I utvecklandet av effektiva behandlingar och förebyggande strategier är det viktigt att få en 

förståelse för de faktorer som kan bidra till överätande och fetma hos barn. En bättre förståelse för 

de individuella skillnaderna i viktstatus och kostbeteende kan fås genom att studera de kognitiva 

mekanismerna, som kan bidra till att vissa barn blir mer frestade att äta. En möjlig faktor kan 

exempelvis vara sårbarheten inför frestelser av välsmakande kaloririka livsmedel som kan bidra 

till överätande (Werthmann m.fl., 2011). Vissa studier föreslår exempelvis att sårbarheten inför 

frestelser är högre hos individer med fetma jämfört med individer utan fetma (Castellanos m.fl., 

2009). Dock rapporterar en studie att individer med övervikt undviker att se på kaloririk mat 

(Werthmann m.fl., 2011) medan en annan studie rapporterar inget samband mellan BMI och 

intresset av kaloririk mat (Loeber m.fl., 2012).  

Bland barn och ungdomar som lider av obesitas används ett flertal olika behandlingsformer. 

Motion, läkemedel, kost och kirurgi är de mest förekommande. En kombination av dessa bör 

användas och behandlingen bör pågå under en längre tid, eftersom endast en begränsad effekt har 

bevisats. Nya behandlingsformer krävs som utgår från motion och kost (Nowicka & Flodmark, 

2006). Äldre ungdomar svarar sämre på behandling av barnobesitas än yngre barn. Förskoleåldern 

är därför en viktig tid att fokusera på vid behandling av barnobesitas, både svensk och 

internationell forskning visar att livsstilsbehandling är som mest effektiv i denna ålder 

(Danielsson, Svensson, m.fl., 2012). Ju tidigare behandling sätts in desto större är chanserna att 

fetman inte blir livslång (Danielsson, Kowalski, Ekblom, & Marcus, 2012). 

Familjebaserad beteendeterapi (FBT) har visats effektiv vid behandling av barnobesitas genom 

resultat av långsiktig och bibehållande viktminskning och vikt hos barn och föräldrar (Boutelle, 

Cafri, & Crow, 2012; Epstein, Paluch, Beecher, & Roemmich, 2008). Förändringar i den 

gemensamma miljön som ändringar i hemmiljön och modellering av positiva hälsobeteenden 

påverkar både förälder och barn och kan uppmuntra till varaktiga positiva beteenden (Wrotniak, 

Epstein, Paluch, & Roemmich, 2005). Beteendeförändringar som är viktiga för viktminskning är 

även viktiga för långsiktigt underhåll av vikten (Casazza, Pate, & Allison, 2013).   
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En annan faktor som visats viktig vid viktminskning är läkares hjälp att identifiera och genomföra 

gemensamma strategier för att minimera intaget av kaloririk mat (Golan & Crow, 2004). 

Behandling av fetma som riktar sig mot föräldrar kan vara en effektivt preventiv strategi mot 

barnobesitas om strategin är att minska kaloririk mat (Best m.fl., 2016). 

Beteendeterapi som fokuserat på mindre stillasittande, förbättrade matvanor samt ökad fysiskt 

aktivitet har visat sig resultera i signifikant större viktminskning jämfört med behandling utan 

beteendeterapi (Danielsson, Kowalski, m.fl., 2012). En annan studie av Schwartz m.fl. (2007) 

visade att barnläkare och dietister som använde motiverande samtal (MI) fick ett bra resultat. 

Föräldrarna i studien upplevde och ansåg att MI gav en effekt som underlättade förändringen av 

matvanor (Schwartz m.fl., 2007).  

I samtalsmetodik finns möjlighet och utrymme för kommunikation mellan barn och föräldrar, 

vilket är grunden till förändring. Andra studier som undersökt effekten av (MI) och kognitiv 

beteendeterapi (KBT) har även dem visat positiva resultat i form av viktminskning bland barn och 

ungdomar (Stewart, Chapple, Hughes, Poustie, & Reilly, 2008; Tsiros m.fl., 2008; van den Akker 

m.fl., 2007). Behandlingsmodeller som involverar hela familjen och som berör kost, beteende och 

fysiskt aktivitet har visats effektivast vid behandling av barnobesitas (Staniford, Breckon, & 

Copeland, 2011). 

1.8.1 Beteendeförändringsmodeller för prevention och förändring 
 

Mänskliga beteenden är ett resultat av flera influenser. En betydande källa till inverkan 

är nätverket av interaktioner som individen har inom sin sociala krets med andra (Glanz, Rimer, 

& Viswanath, 2008). Beteende och sociala modeller och teorier kan förutom att bidra till 

förklaringar av hälsorelaterade beteenden, även användas i interventioner för att förändra 

beteenden som kan förbättra hälsan. Modeller som använts i stor utsträckning inom 

folkhälsovetenskap för individuella hälsobeteenden är Theory of Reasoned Action/Planned 

Behavior, Health Belief Model (HBM) och för samspel mellan människor används Social 

Cognitive Theory (SCT), Transtheoretical Model används ofta för att förbättra styrkan av 

hälsofrämjande program. En kombination av teorier eller modeller kan ofta vara till hjälp i 

utvecklingen av individuella och målinriktade hälsofrämjande strategier (Oldenburg, 2001).  

De flesta samhälls- och beteendeteorier fokuserar på miljömässiga, sociala och individuella 

faktorer som förklarar grupp eller enskilda beteenden. SCT förklarar mänskligt beteende genom 

att behandla spänningen mellan individen och miljön. Utöver detta, hävdar SCT att både individen 

och miljön påverkar och samverkar ömsesidigt med varandra.  
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SCT erbjuder ett antal konstruktioner som använts i stor utsträckning i andra modeller, teorier och 

i hälsoupplysning, vilka inkluderar self efficacy, modellering och observationsinlärning. SCT 

betonar, förutom individens individuella förmåga att interagera med omgivningen, även individens 

förmåga till kollektiva beslut. Detta gör det möjligt att arbeta tillsammans i sociala system och 

organisationer, för att åstadkomma miljöförändringar som gynnar hela gruppen. Teorin fokuserar 

på individens potentiella förmåga att bygga och förändra miljöer som gynnar deras ändamål (Glanz 

m.fl., 2008). 

Beteendebehandling som riktar sig till att öka den fysiska aktiviteten och förbättra kosten ger ofta 

ett positivt utfall om den sätts in i tidig ålder. Vid behandling av 15 åringar som lider av obesitas 

har endast 10 procent en bestående viktnedgång efter tre års behandling, medan 80–90 procent av 

6 åringar har en god effekt under tre års behandling. Målet med denna form av behandling är att 

bibehålla en vikt som inte överstiger gränsen för fetma och för att på lång sikt normalisera vikten. 

Behandlingen är personalkrävande och mer kostsam om barnet är äldre, för yngre barn utan andra 

komplicerade sjukdomar är behandlingen relativt billig (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2013). 

Enligt Bandura (2001) är individers livsstilsvanor starkt påverkad av kvaliteten på deras hälsa. 

Individer kan leva längre och bli friskare genom kontroll över deras hälsovanor. Några vanor som 

kan öka kvaliteten på hälsan är att hantera stressfaktorer, avstå från att röka, minska fett, motionera 

och hålla blodtrycket nere. Upplevd self-efficacy handlar om individens övertygelse i deras 

förmåga att utöva kontroll över miljöfaktorer och deras egna funktioner. Den spelar en avgörande 

roll för hälsan, både för vanor som försämrar och ökar kvaliteten. Dessa föreställningar påverkar 

individens agerande i valet att fullfölja mål som de sätter för sig själva och sitt engagemang för 

dem (Bandura, 2001).  

1.8.2 Framtida strategier 
 

Interventioner för förebyggande av barnobesitas behöver vara en del av befintliga program och 

planer som syftar till att förbättra motion och kostvanor (WHO, 2010). Dock är lite känt om hur 

man bäst ändrar fysisk aktivitet och kostbeteenden som ska främja en hälsosam vikt. Föräldrars 

engagemang antas vara en viktig faktor för en framgångsrik viktkontroll och en hälsosam vikt hos 

barn (Hendrie m.fl., 2012; Story, Kaphingst, Robinson-O’Brien, & Glanz, 2008). Det är ändå 

oklart varför en del föräldrar stödjer utvecklingen av en hälsosam livsstil mer än andra. Tidigare 

studier pekar på att föräldrars uppfattning om deras barns viktstatus påverkar föräldrars beteende 

gentemot positiva hälsobeteenden inom familjen (De La O m.fl., 2009; Doolen, Alpert, & Miller, 

2009; Wan m.fl., 2015).   
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I en studie framhävs att det hälsofrämjande arbetet ska fokusera på familjen, eftersom föräldrar är 

barnets vårdnadshavare och består av en del av barnets miljö (Skouteris m.fl., 2011). Det är oerhört 

viktigt att ständigt utbilda föräldrar och få föräldrar att ta ansvar för sina handlingar (Edvardsson 

m.fl., 2009; Spivack, Swietlik, Alessandrini, & Faith, 2010; Söderlund m.fl., 2009). 

Information till blivande föräldrar behöver utvecklas. Risken att ett barn blir överviktig minskar 

ju tidigare föräldrar anammar hälsosamma vanor (WHO, 2016). Information om sömn, kost och 

fysisk aktivitet fungerar relativt bra på Barnavårdscentralerna i Sverige, men det krävs ytterligare 

verktyg (Svantesson, 2010). Genom ökad förståelse för föräldrars medvetenhet om barns beteende 

kan information och vilket sätt informationen förmedlas på förbättras (West & Sanders, 2009). 

Personal i hälso- och sjukvården efterfrågar särskilt verktyg för mötet med barn, unga och föräldrar 

(Västra Götalandsregionen, 2006). 

Med hänsyn till behovet av insatser som kan hjälpa föräldrar att förstå sin roll i främjandet av 

positiva hälsobeteenden (Sylvetsky-Meni m.fl., 2015) och den multifaktoriella bakgrunden till 

obesitas, behöver multidisciplinära expertteam från flera aktörer inom samhället ingå i det 

förebyggande arbetet (Thomas, Olds, Pettigrew, Randle, & Lewis, 2014).  Myndigheter som 

Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten har en viktig hälsofrämjande roll för befolkningen 

då de erbjuder material som kan användas för både förebyggande, hälsofrämjande och 

behandlande insatser (Folkhälsomyndigheten, 2016c; Livsmedelsverket, 2016). Experter från 

olika discipliner har även en viktig roll eftersom de utarbetar underlag för rekommendationer och 

kostbehandling som syftar till förbättring av barns långsiktiga fysiska hälsa genom kostvanor och 

hälsosam livsstil (Livsmedelsverket, 2012).  

Kommuner och landsting har det främsta ansvaret att utveckla och förbättra metoder inom 

folkhälsoarbetet till följd av deras nyckelroll. Folkhälsoarbetet bör utövas på regional och lokal 

nivå och regeringen betonar betydelsen av att utveckla folkhälsoarbetet samt att det bör ske 

sektorsövergripande. Ett sätt att öka tillämpningen av forskningsresultat i praktiken kan göras 

genom ökad kännedom om effektiva insatser (Regeringskansliet, 2008). Därför är det viktigt att 

synliggöra experters perspektiv angående deras upplevelser av hur föräldrar får och tar emot 

information, angående barns hälsa med fokus på barnobesitas. 

1.9 Problemformulering 

Trots rådande och ökande hälsomedvetenhet i befolkningen ökar barnobesitas, vilket betyder att 

det finns behov av insatser som främjar barns hälsa. Den allmänna hälsoinformationen som media 

sänder ut och som kan vara en faktor till en del av den ökade hälsomedvetenheten, varken riktar 

sig mot eller är utformad för barn.   
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Samtidigt som det finns rekommendationer, riktlinjer och handlingsplaner om barns kost- och 

motionsvanor som är näst intill identiska med riktlinjerna om vuxnas kost- och motionsvanor 

(Livsmedelsverket, 2015) presenteras resultat som visar att barnobesitas fortfarande ökar.  

Experter inom myndighet, forskning och sjukvård har unika kunskaper att förmedla beträffande 

deras skilda erfarenheter om fenomenet. Tillsammans kan de ge en bild av deras upplevelser och 

erfarenheter kring hur föräldrar får och tar emot information avseende barns hälsa beträffande 

barnobesitas. Vilket kan visa på om barnobesitas är relaterat till informationen som föräldrar får 

och tar emot avseende barns hälsa och barnobesitas. 

1.10 Syfte 

Syftet var att undersöka experters erfarenheter och upplevelser av hur föräldrar får och tar emot 

information om barns hälsa med fokus på barnobesitas. 

2 METOD 

2.1 Design 

En explorativ design med kvalitativ ansats användes i föreliggande studie. Genom kvalitativ 

design kunde utforskade eller lite utforskade områden undersökas (Polit & Beck, 2012) och frågor 

som hur, varför och vad kunde belysas, samt lämpar den sig vid nya problemställningar och frågor. 

Metoden användes för att undersöka och förstå det granskade området med hänsyn till 

informanternas perspektiv (Malterud & Midenstrand, 2009).  

Via samtal bidrog informanterna med egna erfarenheter genom att berätta med egna ord sina 

upplevelser av fenomenet (Polit & Beck, 2012). Utifrån denna studies syfte uppskattades en 

kvalitativ design som mest lämplig, eftersom den kan få fram informanternas upplevelser, åsikter 

och funderingar kring fenomenet.   

2.2 Urval 

Urvalsmetoden bestämdes av vilka informanter som ansågs kunna ge en samlad mängd 

information om fenomenet, samt vara en informationsrik källa som möjliggjorde en djupare 

förståelse. För val av informanter till studien användes urvalsmetoden ändamålsenligt urval 

(purposive sampling), vilken tillämpades för att utse informanter som ansågs kunna gynna studien 

mest (Polit & Beck, 2012).  

Till denna studie har experter från tre olika aktörer (myndighet, forskare, behandlare) inkluderas 

för de ansågs adekvata för att besvara undersökningens syfte, genom deras olika perspektiv och 

erfarenheter som de erhållit inom sina yrken. Informanternas befattningar var, läkare, 

vårdutvecklare, dietister och myndighetspersonal.  
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För sökning av informanter till studien har inklusions- och exklusionskriterier använts som 

hjälpmedel. Inklusionskriterierna var; informanten hade kunskap om barnobesitas som expert eller 

utifrån yrke; informanten hade som expert eller genom sitt yrke kunskap om föräldrar avseende 

barns hälsa och barnobesitas; informanterna hade minst två års erfarenhet av att arbeta direkt eller 

indirekt med barns hälsa avseende barnobesitas; informanten befann sig på rimligt avstånd för att 

utföra intervjun. Exklusionskriterierna var; informanten som inte uppfyller inklusionskriteriet 

rekryterades inte till intervjun. Denna rekrytering som gjordes i mars 2016 resulterade i cirka 30 

träffar och till alla dessa sändes ett informationsbrev (se Bilaga 1).  

Informanter som uppfyllde inklusionskriterierna och som tackade ja till medverkan inkluderades. 

De fick frihet att välja tid och datum för intervjuerna, det enda kravet var att det skulle ske senast 

10 april. När datum och tid var satt med var och en av informanterna fick de ta del av 

intervjuguiden (se Bilaga 2). Av 30 personer svarade tio att de kunde medverka som informant i 

undersökningen. 

2.3 Datainsamling 

Den primära insamlingen av data ägde rum genom semistrukturerade intervjuer med enskilda 

informanter. Tre av intervjuerna genomfördes via telefon på grund av tidsbrist och ledighet. Med 

semistrukturerad intervju menas att intervjuguiden är utformad med ett antal ämnen som ska 

täckas, istället för en rad specifika frågor. Detta gav informanterna frihet att utforma egna svar 

samtidigt som nya frågor som inte fanns i intervjuguiden kunde ställas (Polit & Beck, 2012).  

Till denna studie utformades en intervjuguide med bakgrundsfrågor och frågeområden (Bilaga 2), 

som formulerades efter aktörernas arbete för och mot barnobesitas, samt efter studiens syfte och 

litteraturgenomgång. Bakgrundsfrågorna berörde två frågor om rollen på arbetsplatsen och hur 

länge informanterna arbetat med frågor om barns hälsa och barnobesitas.  

Frågeområdena behandlade frågor som kunskap om barnobesitas, information om barns hälsa och 

barnobesitas, bemötande till föräldrar, upplevelse av insatser, främjande och förebyggande samt 

frågor om framtiden. Frågorna uttrycktes för att inspirera informanten till att prata fritt utifrån egna 

upplevelser, erfarenheter och uppfattningar om fenomenet. Samtliga frågor utarbetades i samråd 

med handledaren.   

Innan intervjuerna genomfördes en pilotintervju med hjälp av metoden bekvämlighetsurval. Detta 

genomfördes för att undersöka om frågorna i intervjuguiden formulerats på ett lättolkat sätt, samt 

för att se ungefär hur lång tid intervjun skulle ta.   
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2.4 Tillvägagångssätt 

Utifrån inklusionskriterierna söktes informanter på institutionen för kvinnors och barns hälsa via 

ett Universitets hemsida för att finna forskare. Google användes med sökordet överviktsenhet för 

barn för att finna dietister och läkare samt söktes informanter via Folkhälsomyndigheten och 

Livsmedelsverket. Informanter tillfrågades i mars 2016 via mail om deltagande i studien och i 

detta mail bifogades ett informationsbrev (Bilaga 1). Informationsbrevet beskrev syftet med 

studien, att medverkan var frivillig, att deras uppgifter skulle hanteras konfidentiellt och att de när 

som helst kunde dra sig ur medverkan i studien.  

Skriftlig ansökan om tillstånd för att genomföra intervjuer med dietister och läkare erhölls av 

avdelningschef (Bilaga 3). Datum, tid och plats bestämdes med de informanter som tackade ja till 

medverkan och de mottog intervjuguiden (Bilaga 2) ungefär en vecka innan intervjun. Informanter 

som hade svårt att finna tid och plats för intervjun erbjöds intervju över telefon. 

Intervjuerna ägde rum under mars och april 2016 i lokaler på informanternas arbetsplatser, förutom 

telefonintervjuerna. Hänsyn togs till informanternas arbetstider och de fick bestämma datum och 

tid för intervjuerna som passade dem bäst. Vid intervjuerna fick informanterna även muntlig 

information. Enligt CODEX (2013) ska information till informanter vara både muntlig och skriftlig 

(Codex, 2015). Intervjuerna varade i 30-40 minuter och spelades in med hjälp av en diktafon, 

eftersom det är lämpligt att använda ljudinspelning vid samtalsdata och för att underlätta 

transkriberingen (Malterud & Midenstrand, 2009).  

Varje intervju avslutades med frågan om de hade något att tillägga. En del av informanterna hade 

saker som de ville tillägga medan andra tyckte att de svarat så rikt de kunnat om ämnet genom 

frågorna. Intervjuerna transkriberades i sin helhet i nära anslutning till de avslutade intervjuerna 

med hjälp av datorprogrammet ”Express Scribe”. Pilotintervjun som genomfördes för att prova 

frågorna inkluderades eftersom den gav bra exempel och ansågs berikad med informationsrik data. 

Enligt Malterud och Midenstrand (2009) bör all insamlad data inkluderas för att även de tidigaste 

erfarenheterna ger kunskap. 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Föreliggande studie tog hänsyn till några etiska övervägande. Enligt Vetenskapsrådet (2013) är 

behandlingen av informanter en viktig del i forskningsetiken. Informanterna ska skyddas mot 

kränkningar och skador i samband med medverkan genom det s.k. individskyddskravet 

(Vetenskapsrådet, 2013) som konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav (Codex, 2015).  

Informanterna fick information om de fyra huvudkraven som är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.   
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Med hänsyn till informationskravet informerades informanterna före om undersökningens syfte, 

villkor för medverkan och deras uppgift i projektet. De informerades även om att deltagande var 

frivilligt och att medverkan kan avbrytas när som helst. Med samtyckeskravet menas att forskaren 

behöver inhämta informanter samtycke till undersökningen, vilket gjordes muntligt innan 

intervjuerna (Codex, 2015; Etikprövningsnämnderna, 2016).  

Informanterna meddelades även om konfidentialitetskravet, som finns till för att skydda 

informanternas uppgifter för obehöriga, vilket gjordes genom att avidentifiera den data som 

samlats in (Vetenskapsrådet, 2013). Med denna ska åtgärder vidtas för att skydda informanternas 

integritet och rätt till skydd mot insyn i privatlivet (Helsingforsdeklarationen, 2013). Hänsyn togs 

till nyttjandekravet genom att det data som samlades in endast användes för föreliggande studies 

ändamål (Codex, 2015). Den skriftliga informationen gavs som komplement till den muntliga 

informationen (Etikprövningsnämnderna, 2016). 

2.6 Avgränsning 

Uppsatsen är baserad på en explorativ design med en kvalitativ ansats. Datainsamlingen som 

bestod av semistrukturerade intervjuer fokuserade på experters erfarenheter och upplevelser av hur 

föräldrar får och tar emot information som handlar om barns hälsa. Med hänsyn till arbetets 

omfattning och tillgänglighet till informanter har avgränsning gjorts till att intervjua experter från 

olika aktörer istället för att intervjua föräldrar, för att lyfta fram experternas perspektiv.  

2.7 Bearbetning och analys 

För analys och transkribering av data användes en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004), med en induktiv ansats och fokus på det manifesta innehållet i texterna. Med 

induktiv ansats menas att innehållet tolkas objektivt utan förutfattade meningar och med manifesta 

menas att fokus vilar på vad informanterna säger (Graneheim & Lundman, 2004). Det 

transkriberade materialet lästes igenom två gånger för att skapa en helhetsbild av innehållet och 

därefter analyserades materialet för att hitta citat och meningar så kallade meningsbärande enheter, 

som var kopplade och relevanta till studiens syfte.  

De meningsbärande enheterna plockades ut från det transkriberade materialet och skrevs in i en 

figur där de markerades med en färgkod. Fyra färgkoder användes för att se skillnader i de 

meningsbärande enheterna. Sedan gjordes en kondensering, för att korta ner texten, av de 

meningsbärande enheterna där de betecknades med en specifik kod. Detta för att underlätta 

analysen och för att göra materialet lätthanterligare.  

De koder som framkom under kondenseringen tilldelades en kategori eller en subkategori. 

Exempel kan läsas i figur 1.   
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Enligt Lundman och Graneheim (2012) är det angeläget att innehållet i kategorierna skiljer sig 

från varandra. Kategorierna ska återspegla det som sagts i intervjuerna, vara en röd tråd genom 

koderna och svara på frågan Vad?.  För bättre struktur av materialet utfördes analysprocessen 

enligt en tabell (Graneheim & Lundman, 2004). 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

Det finns ett väldigt 

stort utbud av 

stillasittande 

aktiviteter, det finns 

mycket mera utbud 

av godis och läsk 

och förpackningar är 

större och det finns 

mera 

snabbmatsställen 

och så, så att det är 

en svårare miljö 

Stort utbud av 

stillasittande 

aktiviteter, godis, 

läsk, 

snabbmatsställen, 

svårare miljö 

Svårare 

miljö 

Samhällsförhållanden Att se över 

miljön runt 

hela familjen 

Det finns ett intresse 

tycker jag många 

vuxna är ju 

intresserade av det 

här att främja barns 

hälsa både inom, 

inom omsorg och 

liksom hos föräldrar 

generellt att man vil 

främja barns hälsa 

Intresse både 

inom omsorg och 

hos föräldrar 

generellt 

Intresse Allmänt intresse Att det finns 

ett intresse 

hos alla att 

främja barns 

hälsa 

Figur 1. Exempel på analysprocessen. 

3 RESULTAT 

Analysen av det primära materialet, tio semistrukturerade intervjuer, resulterade i fyra 

identifierbara kategorier och tio identifierbara subkategorier. Kategorierna och subkategorierna 

beskriver informanternas upplevelse och erfarenhet av hur föräldrar får och tar emot information 

gällande barns hälsa med fokus på barnobesitas, se figur 2. De kategorier som framkom ur analysen 

var Att se över miljön runt hela familjen, Att det finns ett intresse hos alla att främja barns 

hälsa, Att individanpassa informationen samt Vad informationen ska avhandla och de 

subkategorier som framkom var Inre och yttre påverkande faktorer, Samhällsförhållanden, 

Utmaningar, Allmänt intresse, De flesta är hjälpsökande, Kunskap, Vissa behöver mer stöd, 

Praktiska redskap, fysisk aktivitet och kost. Redovisning av resultatet sker i löpande text, med 

kategorier som huvudrubriker och subkategorier som underrubriker, samt med citat från 

informanterna för att belysa vad de förmedlade. Informanterna anges med ett nummer efter varje 

citat för att visa på liknelser och skillnader i respektive informants upplevelse.  
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Subkategorier Kategorier 

 Inre och yttre påverkande faktorer 

 Samhällsförhållanden  

 Utmaningar 

 

Att se över miljön runt hela familjen 

 Allmänt intresse 

 De flesta är hjälpsökande 

Att det finns ett intresse hos alla att främja 

barns hälsa 

 Kunskap 

 Vissa behöver mer stöd 

 Praktiska redskap 

 

Att individanpassa informationen 

 Fysisk aktivitet 

 Kost 

Vad informationen ska avhandla 

Figur 2. Subkategorier och Kategorier som framkom efter analysen 

Att se över miljön runt individen och familjerna 

Inom denna kategori framkom subkategorierna Inre och yttre påverkande faktorer, 

Samhällsförhållanden, och Utmaningar. Den första subkategorin handlar om vilka faktorer som 

påverkar både föräldrar till barn med barnobesitas och individer generellt när det gäller att ta till 

sig och förmedla information, samt barriärer som behandlare möter som påverkas av dessa 

faktorer. Den andra subkategorin handlar om hur samhället påverkar både föräldrar till barn med 

barnobesitas och individer generellt i deras val av livsmedel och fysisk aktivitet. Den tredje 

subkategorin handlar om utmaningar som föräldrar och behandlare möter dels generellt och dels i 

behandling. 

Inre och yttre påverkande faktorer 

Majoriteten av informanterna förmedlade att hela familjen bör involveras vid behandling och vid 

förebyggande insatser, eftersom föräldrarna är de som ska implementera och modellera bra 

kostvanor till sina barn. 

 Självklart så är det ju föräldrar man ska rikta sig till när det gäller barns matvanor. 

(Informant 10) 

Informanterna menade även att hänsyn bör tas till alla faktorer som påverkar familjerna, både de 

inre och de yttre faktorerna. De menade att det inte är endast en faktor som leder till obesitas utan 

det handlar om många bidragande faktorer, som ingår i både arvsanlag och i den miljö som 

familjerna lever i. Att de faktorerna starkt påverkar resultat av och processen till 

beteendeförändringar. Den psykosociala miljön samt socioekonomiska faktorer upplevdes som 

bidragande orsaker till utvecklingen av och barriärer vid behandling som påverkar familjernas och 

barnet med barnobesitas möjlighet till en normalvikt.  

Det finns en ganska stor frustration ibland hos familjerna … att det är svårt att påverka 

och att det finns en socioekonomisk och psykosocial belastning många gånger som 

påverkar familjerna. (Informant 1)  
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Vissa informanter som arbetade direkt med barnobesitas förmedlade att barnen med barnobesitas 

kan i vissa fall ha en neuropsykiatrisk diagnos, vilket kunde påverka förutsättningen för bra resultat 

från behandling. Denna diagnos kan vara ärftlig vilket kan betyda att en eller två av föräldrarna 

även har diagnosen. Informanterna menade att behandlingen då måste anpassas efter både barnets 

och föräldrarnas förmåga, vilket kan upplevas som både svårt och kostsamt eftersom det kan kräva 

fler resurser. Informationen som behandlare och andra aktörer sänder ut måste då anpassas mer 

specifikt så att hela familjen förstår. 

 Oftast när… en neuropsykiatriska diagnos … de är ju genetisk så det går ju i släkten så 

det är ju oftast att föräldrar har samma problem som barnen … så att … så då måste 

man också göra någon slags familjebehandling och det kan vara väldigt, väldigt jobbigt 

… tar mycket resurser. (Informant 6) 

Alla informanter var eniga om att föräldrar har det yttersta ansvaret att förmedla och ge bra kost 

och livsstilsvanor till barnen. 

 Det här att… det är föräldrarnas ansvar vad barn erbjuds att äta, sen ska det vara 

barnets ansvar hur mycket det vill äta av det som erbjuds, men det är inte barnet som 

ska liksom bestämma matsedeln och hur mycket chips som serveras. (Informant 10) 

Dock förmedlade informanterna att olika faktorer påverkar föräldrarnas förmåga att ta till sig 

och implementera bra kost och livsstilsvanor. En del upplevde att föräldrar ibland inte tar till 

sig av de rekommendationer och råden som ges, på exempelvis barnavårdscentralen och i 

skolan, på grund av att det just är rekommendationer och råd. Man har märkt att om 

informationen om råd och rekommendationer inte ges uppriktigt, så tar inte mottagaren till 

sig informationen på allvar.  

Därför menade vissa informanter att man behöver vara mer tydlig i hur rekommendationer 

och råd förmedlas för att föräldrarna ska kunna ta det på allvar. Att man på något sätt 

förmedlar allvaret i rekommendationerna samtidigt som rekommendationerna inte ska 

framställas som något krav. 

(…) myndigheterna och andra sidan … om vi backar litegrann och överlämna till 

föräldrarna … och då har vi fått signaler om att en del föräldrar tolkar det som att det 

är inte viktigt längre för att man inte … för att man inte riktigt tjatar om det … så att det 

finns en balansgång här att ge klar och tydlig information. (Informant 5)   
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Föräldrars förmåga att sätta gränser framhölls av många informanter som väldigt viktigt både 

generellt och vid obesitas. Denna gränssättning uppfattade informanterna fungera bättre när 

föräldrarna hade stabilitet i livet och när barnen var små då föräldrarna handlar hem och serverar 

mat. Att föräldrar under denna tid har mer möjlighet att påverka och mer koll på vad deras barn 

äter. 

Innan puberteten så är det alltid… så är det ju föräldrarnas förmåga, de som köper hem 

och sätter gränser, den som … och då spelar det ingen roll egentligen … det är lättare 

att säga nej om föräldrarna mår bra. (Informant 2) 

Dock uppkommer svårigheter när barnen blir äldre, när de börjar äta av föräldrarnas mat, när de 

har egna pengar, har tillgång till olika kaloritäta livsmedel och kan bestämma själva vad, när och 

hur de äter och dricker. Erfarenheten är att det krävs mer av föräldrarna när barnen blir äldre, de 

kan inte kontrollera eller övervaka barnens kostvanor i samma utsträckning som de kan när barnen 

är små. Vilket uppfattas som en stor barriär vid behandling och vid främjande insatser.  

När det gäller små barn så jobbar vi främst med föräldrarna, vi jobbar med inre och 

yttre kontroll, alltså vilken gränssättning som behöver komma till… är det små barn så 

är det ju framförallt den yttre kontrollen… att föräldrarna behöver ändra, kanske inköp 

eller vad de serverar och godis och snacks och sånt. (Informant 4) 

Samhällsförhållanden 

I analysen framkom det att informanterna upplevde samhället som en stor barriär vid behandling, 

förebyggande och främjande av barns hälsa för individer i allmänhet att anamma hälsosamma 

vanor. De menade att samhället inte främjar hälsan utan att det snarare missgynnar hälsan och att 

det blir extra svårt för de med barnobesitas och deras familjer, eftersom samhället skyltar med och 

ofta erbjuder extrapriser på glass, godis och läsk. Tillgängligheten på fler och större utbud av 

kaloririk kost samt många stillasittande aktiviteter gör att individerna uppfattas ha lättare för att 

välja ohälsosamma vanor. De upplevde att det både är svårare att göra hälsosamma val samt att 

bibehålla hälsosamma vanor på grund av utbudet av kaloritäta livsmedel och på grund av att 

individer exempelvis kanske väljer att ta bilen istället för att cykla. Med detta menade de även att 

man inte endast kan lägga skulden på individen, utan att det finns andra krafter som kan påverka 

till att en del får obesitas. 

Det finns ett väldigt stort utbud av stillasittande aktiviteter… det finns mycket mera utbud 

av godis och läsk och förpackningar är större och det finns mera snabbmatsställen och 

så… så att det är en svårare miljö och att… får man… kan man prata utifrån det 

perspektivet också så blir det liksom inte bara att man lägger skulden på individen eller 

på föräldrarna. (Informant 1)  
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Informanterna menade även att valet av hälsosammare alternativ inte endast ligger i individernas 

händer, utan att olika aktörer i samhället behöver arbeta för ett mer hälsosamt samhälle. Man 

behöver hjälpa individerna att göra hälsosamma val genom att arbeta för att anpassa informationen 

om hälsa så att alla individer förstår och kan ta till sig den. Vilket handlar om att utarbeta material 

som översätts till andra språk och utformas efter individens förmåga. En informant menade att 

man även behöver arbeta för att lyfta fram hälsosamma alternativ istället, genom att exempelvis ta 

bort godiset från kassorna på livsmedelsaffärerna. 

Det är ju inte bara den som ska ta emot informationen som kan ha hög eller låg 

hälsolitteracitet, utan det är ju vi som sändare, som myndighet, vi måste ju jobba för att 

få ett samhälle där samhället är mer hälsolitterat så att säga, så att vi alla har möjlighet 

att ta till sig informationen. (Informant 5) 

En informant förmedlade att andra aktörer i samhället som förskolan och skolan även har en viktig 

roll och bra förutsättningar för att främja bra livsstilsvanor, främst hos barn. Eftersom många barn 

går i skola och på förskola så har man där möjlighet att nå ut till många och att även där finns en 

möjlighet att nå ut med råd till föräldrar. 

Skolan och förskolan har också en viktig roll i att träna barnen i rörelse och få dem… 

och in i en bra… bra levnadsvana så att säga i skolan… att smaka på olika sorts mat och 

röra sig mycket och där kan man ju också föräldrarna och ha… ge råd till föräldrarna. 

(Informant 5) 

Majoriteten av informanterna nämnde barnavårdscentralen (BVC) som en annan viktig aktör när 

det handlar om att främja och förebygga obesitas. Eftersom BVC träffar kvinnor under graviditeten 

har de en bra möjlighet till att påverka föräldrarna, genom att ge återkommande råd och 

rekommendationer som handlar om barns hälsa. Men man förmedlade även att BVC behöver en 

möjlighet att skapa en personliga relationer till föräldrar, vilket skulle kunna underlätta deras 

förmåga att ta till sig information.  

Där (BVC) jobbar man ju väldigt mycket i olika projekt för att information ska komma 

ut tidigt till föräldrar framförallt via BVC, och de insatserna som det ser ut ger ju hyffsat 

god effekt. (Informant 4) 

Dock upplevde många informanter att BVC behöver mer stöd och verktyg för att förmedla 

information till föräldrar som de kan se risker hos.   
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Jag tänker att också de som jobbar på BVC och skolsköterska, att de får hjälp och stöd 

att jobba med det här och att de får verktyg och utbildning så att de känner sig trygga 

och bekväm att jobba med det här. (Informant 1) 

Samt att en del informanter upplevde att det finns hinder hos BVC att ge ut råd och 

rekommendationer på grund av fördomar och brist på tid som kan skapa en känsla av maktlöshet 

hos dem, eftersom ett kort samtal inte skulle kunna leda till en livsstilsförändring hos föräldrarna. 

Man upplevde även att det finns hinder i föräldrarnas mottagande av information från BVC när 

det handlar om obesitas, att föräldrar ofta kommer i en försvarsposition. 

 (…) där (BVC) tror jag det finns en stor frustration och problem hos barnsköterskor på 

BVC därför att… dels att de har egna fördomar tror jag men det kan jag ju ha svårt att 

säga generellt och sen så lite är det någon form av maktlöshet… hur ska man då genom 

ett kort samtal kunna påverka vardagen. (Informant 2) 

Utmaningar 

Andra upplevda svårigheter som informanterna hade erfarenhet av var om föräldrarna inte 

upplevde eller erkände obesitas som ett problem, vilket kunde påverkar deras mottagande av 

information negativt. En del föräldrar kunde upplevas som rädda att barnen inte fick tillräckligt 

med mat och att föräldrar till barn med obesitas oftare uppfattade sina barn som mer hungriga än 

barn utan obesitas. Detta upplevde informanterna som en utmaning både i ett behandlande och i 

ett preventivt syfte. 

 (…) det är väldigt ofta som vi träffar familjer där, där de liksom är rädda att barnen 

inte får tillräckligt med mat trots att de är feta. (Informant 4) 

Dock uppfattade man att föräldrarna var mer motiverande om de haft någon form av behandling 

förut. Vilket uppfattades kunde bero på att de var medvetna om och hade accepterat att barnet led 

av barnobesitas. 

De som kommer till oss som tidigare träffat på BVC eller på skolhälsovården en 

sköterska eller en dietist eller en läkare så då är de oftare lite mer ska man säga redo 

eller motiverade eller vill, än om man kommer till det att man inte ens har tänkt på att 

det är ett problem då kanske dom inte alls tar åt sig eller lyssnar. (Informant 2) 

Att det finns ett intresse hos alla att främja barns hälsa 

Inom denna kategori framkom subkategorierna Allmänt intresse och Hjälpsökande. Den första 

subkategorin handlar om vikten av intresset för barns hälsa hos både föräldrar och i den övriga 

befolkningen.    
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En stor förutsättning för att reducera obesitas kräver att många aktörer är intresserade av att främja 

hälsan. Den andra subkategorin handlar om hur informanterna upplevde föräldrarnas bemötande 

av information kopplat till barns hälsa.  

Allmänt intresse 

I analysen framgick det att ett allmänt intresse, både hos föräldrar och i befolkningen, är väldigt 

viktigt för att behandla, främja och förebygga barnobesitas. Majoriteten av informanterna 

uppfattade att det fanns ett allmänt intresse hos de flesta vuxna och hos andra aktörer att främja 

barns hälsa. Samt att föräldrar ville sina barns bästa, att de var tacksamma för råd och visade 

intresse för att främja hälsa hos barnen. Vilket de ansåg som en bra förutsättning för att ta till sig 

information avseende hälsa. 

Det finns ett intresse tycker jag, många vuxna är ju intresserade av det här att främja 

barns hälsa både inom omsorg och liksom hos föräldrar generellt. (Informant 1) 

Dock kunde man uppleva att en minoritet av föräldrar ibland kunde vara negativt inställda till 

behandling. Den negativa inställningen uppfattades som att vissa föräldrar ansåg att det var 

besvärligt att ta sig till kliniken eller att de fick informations som de inte hade bett om. Vilket 

kunde försvåra arbetet med att motivera dem.  

Det är jättesvårt att motivera familjen, det är jättesvårt att få med familjen på vårt spår 

… det blir många… många som inte kommer till återbesöket till exempel jag tror det är 

det största problemet på min mottagning. (Informant 7) 

De flesta är hjälpsökande 

Informanternas erfarenhet var att de flesta föräldrar är väldigt hjälpsökande, att de ville få hjälp 

med sina barn. En informant förmedlade även att erfarenheten av att yngre barn kommer i 

behandling idag jämfört med förut, vilket uppfattades som att föräldrar har en ökad medvetenhet 

om barnobesitas idag. Det upplevdes som någonting positivt eftersom informanternas erfarenhet 

var att behandling av små barn oftare resulterar i bättre utfall än behandling av äldre barn. 

De sista två åren har yngre och yngre barn kommit till mottagningen med 

viktproblematik och det är bra. (Informant 7) 

Förutom att informanterna upplevde att de flesta föräldrar var hjälpsökande så hade de även 

erfarenhet av att vissa upplevdes ha en försvarsställning. Att barnens övervikt eller fetma berodde 

på andra faktorer än levnadsvanor och att föräldrarna uppfattades inte se sin roll förrän de hade 

fått se att övervikten och fetman inte hade en medicinsk förklaring.   
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Sällan har jag träffat föräldrarna säga, men jag vet att vi … det är dåliga rutiner, vi 

måste ändra våra vanor… sällan har jag sett sådana föräldrar… det tar lite tid innan de 

accepterar. (Informant 7) 

Att föräldrarna sökte hjälp för ett medicinskt problem kunde förlänga processen i behandlingen 

eftersom det tog tid innan de förstod att andra faktorer kunde påverka barnobesitas. 

Det lilla jag har märkt är väl att kanske föräldrar har en tendens att inte se… se sina 

barn som något annat än perfekta. De har kanske svårt att se att vikten är lite för stor… 

tror det finns en tröghet i det där… det tar tid innan man inser att man skulle behöva 

åtgärda det hela. (Informant 9) 

Att individanpassa informationen 

Inom denna kategori framkom subkategorierna Kunskap, Vissa behöver mer stöd och Redskap för 

att ändra levnadsvanor. Den första subkategorin handlar om informanternas upplevelse om vilken 

kunskap som föräldrar innehar om barns hälsa och om barnobesitas. Den andra subkategorin 

handlar om informanternas upplevelse av att en del föräldrar behöver mer stöd både i den 

hälsoinformation som ges och i behandling som kan bero på olika faktorer. Den tredje subkategorin 

handlar om att informanterna uppfattar att föräldrarna behöver konkreta verktyg om hur de ska 

förmedla hälsosamma vanor till barnen. 

Kunskap 

Informanternas erfarenhet om föräldrars kunskap avseende barns hälsa vittnade om att det finns 

en viss kunskap. Redan under graviditeten får föräldrar information och rekommendationer om 

vad som är bra och inte bra för barn. Om familjen varit i behandling för obesitas tidigare så är 

uppfattningen att de skaffat sig en kunskap om vad som är hälsosamt och vad som är mindre 

hälsosamt. 

Min uppfattning att föräldrarna ofta kan ganska mycket. De vet ungefär vad kalorierna 

sitter och vad man ska vara försiktig med om man jobbar med vikten och så. (Informant 

3) 

En informant som arbetar direkt med barnobesitas upplevde dock att föräldrarna till barn med 

barnobesitas har en brist på kunskap 

De familjer som kommer till mig som jag träffar har ju uppenbarligen väldigt dålig koll 

på vad som är bra för hälsan och inte … så det är klart att det finns en… ett kunskaps… 

en kunskapsbrist. (Informant 4)   
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Ibland när det kommer nya rekommendationer och råd så upplevde en informant att föräldrar 

ibland kan bli upprörda och man uppfattade det som att föräldrarna inte riktigt litade på 

rekommendationerna som ges. Att föräldrarna inte uppfattades ha kunskap om att det finns ett 

väldokumenterat underlag bakom alla råd och rekommendationer som kommer från forskning. 

 (…) det är inte så att de liksom litar på att vi då utgår från vad forskningen säger, utan 

man har sina egna känslor och man har hört vad som alltså som det sprids ju rykten om 

vad som ingår i margariner och annat och då är man jätteupprörd. (Informant 10) 

En informant uppfattade att kunskapsbristen kunde bero på att föräldrar idag växer upp på ett annat 

sätt än vad man gjorde förut. Att individer förut tog hand om sina småsyskon och skaffade sig en 

kunskap tidigt om hur man tar hand om barn. 

Många föräldrar är lite… är väldigt kompetenta, men ofta lite ensamma de kanske har, 

har inga eller få egna syskon inte riktigt har fått tagit hand om småbarn förut. (Informant 

3) 

I analysen framgick det att informanterna uppfattade att föräldrarnas förmåga berodde på deras 

kunskap, och att kunskapen berodde på olika faktorer. Man framhävde utbildning som en faktor 

till att vissa föräldrar upplevdes ha bättre kunskap än föräldrar med ingen eller låg utbildning. 

Andra faktorer, förutom socioekonomiska och psykosociala faktorer, såsom etnicitet, kultur och 

intresse har en betydande roll för vilken kunskap föräldrar har om barnobesitas och hur de ska 

förverkliga förändringar. Att bristerna av intresse och kunskap uppfattades bero på och handla om 

tillgänglighet till information, att vissa föräldrar inte har någon tillgång till eller möjlighet att ta 

till sig information. Vilket i sin tur framhävdes handla återigen om att information inte är anpassad 

efter alla individer. 

Vissa är väldigt väl pålästa, men trots det ändå inte kan implementera förändringar 

men… men att det har väl kanske inte och göra med vilken information de får ifrån BVC 

skulle jag säga. Det har med intresse att göra och det har mycket med utbildningsnivå 

att göra och det har jättemycket med kultur och etnicitet att göra, var man kommer ifrån 

och vilka värderingar man har sedan tidigare. (Informant 4) 

Vissa behöver mer stöd 

Man lyfte fram att olikheter i den psykosociala miljön och de socioekonomiska skillnaderna i 

befolkningen gör att vissa behöver mer stöd, när det gäller att ta till sig information och 

tillgängligheten av information.    
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Att man därför behöver individanpassa informationen, samt behöver översätta information till 

andra språk, eftersom alla inte kan det svenska språket. Utöver detta, behöver man anpassa 

informationen efter familjens förmåga om de har funktionsnedsättningar eller andra nedsättningar, 

för att inte ökar klyftorna i samhället. Även att informationen behöver anpassas efter föräldrars 

utbildningsnivå. Några informanter som arbetar direkt med barnobesitas förmedlade att de brukade 

individanpassa både informationen och behandlingen efter föräldrarnas och barnens förmåga, för 

att behandlingen skulle ge positiva effekter. 

Oavsett om den är muntlig eller skriftlig så behöver den kommuniceras på ett sätt så att 

fler kan ta till sig den för annars så är det ju bara de som … som förstår informationen 

som tar till sig den och då ökar vi ju klyftorna. (Informant 5) 

Hur informationen ska förmedlas, skriftligt eller muntligt, menade informanterna att den helst ska 

vara samtliga, men att den främst ska ske muntligt. Därför att då kunde de ha en diskussion med 

föräldrarna istället för att endast ge en skriftlig broschyr. Om informationen endast ges skriftligt 

upplevde informanterna att man då inte kunde skapa sig en uppfattning om föräldrarna har tagit 

till sig och förstått informationen.  

Erfarenheten är ju att informationen till föräldrarna bör vara både muntlig och skriftlig, 

men framförallt ska det ske muntligt i ett samtal och det skriftliga måste då vara så pass 

utformat så att alla har möjlighet att förstå det. (Informant 5) 

En informant meddelade att föräldrar ofta upplevs som positiva när det gäller råd och 

rekommendationer om barns hälsa, men att de är mindre positiva till råd och rekommendationer 

som handlar om obesitas. 

Om det har att gör med någonting annat än fetma då är de jättetacksamma och 

jättepositiva till ändringar allt möjligt kring medicin och allt möjligt. (Informant 7) 

Något annat att ta hänsyn till, som framkom av majoriteten av informanterna i analysen, var att 

informationen ska förmedlas och anpassas så att föräldrarna inte känner sig kränkta eller får en 

känsla av skuld.  

 (…) lång tid att nå fram och vi vill inte skuldbelägga de.  (Informant 2)  

En informant uppgav: för att reducera upplevelsen av skuld och skam så låter man föräldrarna 

själva prata om problemet och vad de kan göra åt det. Oftast användes samtalsmetodik som 

motiverande samtal (MI) när behandlare samtalade med familjerna.   
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Upplever de själva som ett problem, att barnet har ett problem… att de typ på dagis… 

att de… kanske barnen retas eller så här, då är det bättre att de själva får beskriva sitt 

problem och man diskuterar vad kan man göra åt det. (Informant 8) 

Praktiska redskap 

Informanterna upplevde att föräldrarna ofta hade bra kunskap, att de visste vad som är bra och inte 

bra för barnen vad gällde kost och motion. Föräldrar upplevs som insatta och intresserade, men att 

de inte vet hur de skulle göra med informationen, hur de praktiskt skulle gå tillväga för att 

förebygga eller behandla obesitas eller vart de skulle vända sig. 

Där handlar det väldigt mycket om hur-frågorna… hur gör man… hur gör man för att 

säga till en 14 åring utan att kränka den personen … eller hur gör man för att diskutera 

med sina barn hur, hur gör man för att få en femtonåring till att stänga av datorn, alltså 

det är väldigt mycket såna här hur som handlar om gränsdragning. (Informant 3) 

Några informanter framhöll i analysen att de med sina erfarenheter ansåg att gruppträffar kunde 

vara ett sätt att arbeta med dessa hur-frågor.  De menade att i möten, exempelvis i föräldragrupper 

där föräldrar träffar varandra, kan de diskutera dessa frågor. I grupper får föräldrar möjlighet att 

reflektera och lyssna vad andra föräldrar gjort eller gör i samma situation. Föräldrar har även i 

dessa grupper möjlighet att stötta varandra.  

 (…) jag tror också gruppbehandling är någonting som är väldigt bra så att man inte 

behöver känna sig ensam i sin situation som familj till ett barn med fetma. (Informant 1) 

Vissa informanter som arbetade direkt med obesitas berättade att de brukade hålla i grupper med 

föräldrar till barn med barnobesitas. Dessa möten handlade om att ge ut information om olika 

ämnen som föräldrar sedan fick diskutera om. De upplevde att detta kunde vara ett bra komplement 

till behandlingen. 

 (…) vi träffas vid sju tillfällen, vi bjuder ungefär tjugo personer alltså det blir tio 

patienter om båda föräldrarna kommer med, alltså de kommer och föräldrarna träffar 

en grupp som dem pratar med och vid varje träff har vi olika ämnen att diskutera till 

exempel vad är fet mat? och sjukdom?. (Informant 7) 

Men förutsättningen för att mötena skulle vara givande var att det skulle finnas en individ med rik 

kunskap eller utbildning om kost och nutrition.    
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En informants erfarenhet var att individer kan basera sina råd utifrån en känsla vilket kunde bli 

väldigt fel. Därför menade de att det var viktigt att en kunnig individ var med vid mötena.  

 (Föräldragrupper) vi vet att de pratar jättemycket om mat, men tyvärr så har de inte 

jättemycket utbildning i mat och nutrition, så det är en lucka, så att dem behöver ju det 

här stöden för att annars kanske de går utifrån sin egen liksom känsla när dem ger råd 

vilket inte alltid blir rätt. (Informant 10) 

Vad informationen ska avhandla 

Inom denna kategori framkom subkategorierna Fysisk aktivitet och Kost. De båda subkategorierna 

beskriver vad informanterna anser att informationen till föräldrar bör handla om utifrån deras 

erfarenheter i ämnet. Analysen visade att fysisk aktivitet och kost vägde ungefär lika tungt, hälften 

av informanterna framhöll vikten av fysisk aktivitet medan andra hälften framhöll vikten av kost. 

Livsstilsfrågor det handlar om vad man stoppar i sig och hur mycket man rör sig.  

(Informant 8) 

Fysisk aktivitet 

Den fysiska aktiviteten framkom i analysen som en viktig faktor för att främja hälsan. 

Informanterna menade att föräldrar behöver ta till sig information gällande fysisk aktivitet för att 

minska barnens stillasittande, som de menade att många barn var idag. Att informationen ska 

handla mycket om vikten av fysisk aktivitet och vikten av att föräldrar är aktiva tillsammans med 

barnen.   

Om jag hade en timme och hålla ett brandtal så skulle jag lägga 58 minuter på fysisk 

aktivitet och två tre minuter på att prata om kost. (Informant 3) 

Det allmänna rådet det är väl att man ska röra på sig och komma ut och vara tillsammans 

framförallt med barnen… att leka tillsammans. (Informant 5) 

Kost 

En annan viktig faktor som framhölls i analysen var vikten av information kopplat till kost. Att 

föräldrar har en bra struktur och har rutin över alla måltider så att barnen får i sig frukost, lunch 

och middag.  Två viktiga strategier framhölls vara att barn och föräldrar äter och lagar mat 

tillsammans, och att föräldrar inte ska ha sötsaker hemma på vardagar.  

Laga mat tillsammans tror jag så att barnen lär sig och får med sig bra levnadsvanor 

för det är ju föräldrarna som visar vägen till livsstilen. (Informant 5)   
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Det är viktigare att försöka undvika skräp och det har ju mycket med tillgänglighet … 

att man undviker att ha chips och godis och glass hemma för tillgängligheten är ett 

stort problem, framförallt när det … barn de är … neuropsykiatriska diagnoserna som 

har svårt med impulskontroll … kommer de hem och det ligger ett paket kex ja då äter 

de det. (Informant 6) 

 

4 DISKUSSION 
Syftet med denna studie var att undersöka experters erfarenheter och upplevelser av hur föräldrar 

får och tar emot information, gällande barns hälsa med fokus på barnobesitas. För att ta reda på 

detta genomfördes tio semistrukturerade intervjuer som sedan analyserades genom innehållsanalys 

som resulterade i fyra kategorier; Att se över miljön runt hela familjen, Att det finns ett intresse 

hos alla att främja barns hälsa, Att individanpassa informationen samt Vad informationen 

ska avhandla. Huvudresultatet av föreliggande studie var att experterna upplevde att föräldrar var 

positiva till information gällande deras barns hälsa samt att föräldrar idag får bra med information 

via aktörer som BVC och skolan. Dock framhölls att experterna upplevde brister vid information 

som handlade om barnobesitas och barriärer vid behandling av barnobesitas. Dessa brister ansågs 

grunda i okunskap och fördomar medan barriärer ansågs bero på både arv och miljö.  

4.1 Resultatdiskussion  

Att se över miljön runt hela familjen 

För att effektivt förebygga och behandla barnobesitas förmedlade informanterna att man bör ta 

hänsyn till alla faktorer som påverkar familjerna. Det är inte endast en faktor som leder till obesitas 

utan det är många verkande faktorer som ingår i både miljön och i arvsanlagen.  Vad gäller miljön 

menade informanterna att tillgängligheten på stora och många utbud av snabbmatsställen, många 

stillasittande aktiviteter och många erbjudanden av extrapriser på glass, godis och läsk, gör att 

individerna uppfattas ha lättare för att välja ohälsosamma vanor.  

Detta redogjorde även WHO (2016) om i en rapport att barnobesitas kan uppkomma genom en 

kombination av miljö och biologiska faktorer. Många barn växer upp i en ohälsosam miljö så 

kallad obesogen miljö som uppmuntrar individer att motionera för lite och äta ohälsosamt (WHO 

2016). Enligt Social Cognitive Theory (SCT) påverkar och samverkar individen och miljön 

gemensamt med varandra. SCT förklarar mänskligt beteende genom att behandla spänningen 

mellan individen och miljön (Glanz m.fl., 2008). Informanterna förmedlade att man behöver arbeta 

för att göra miljön mer hälsosam, genom åtgärder som att ta bort extrapriser på godis och läsk så 

att miljön sänder ut mer information om hälsosamma alternativ.  
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Informanterna förmedlade även att informationen, om barns hälsa och barnobesitas, som 

behandlare och andra aktörer sänder ut behöver anpassas specifikt, så att alla förstår och kan ta till 

sig den. Dock upplevde informanterna en svårighet i att ge ut information. En del uppfattade att 

föräldrar ibland inte tar till sig av de rekommendationer och råden som ges, på exempelvis 

barnavårdscentralen och i skolan, om de inte ges uppriktigt. Därför menade vissa informanter att 

man behöver vara mer tydlig i hur rekommendationer och råd förmedlas, för att föräldrarna ska 

kunna ta det på allvar, samtidigt ska de inte framställas som krav. Detta klargörs även i rapporten 

från WHO (2016) där det står att näringsinformation behöver vara universell, tillgänglig, begriplig 

och användbar för alla. 

På grund av många samverkande faktorer som kan leda till utvecklingen av barnobesitas, bör hela 

familjen involveras vid både behandling och förebyggande insatser menade informanterna. Alla 

informanter var eniga om att föräldrar har det yttersta ansvaret att ge och förmedla information om 

hälsosamma vanor till barnen. Detta framkommer även i tre studier som visade att barns matvanor, 

viktutveckling samt livsstilsrelaterade beteenden fastställs till största delen av hemmiljön och 

föräldrars beteenden (Johannsen m.fl., 2006; Krahnstoever Davison m.fl., 2005; Moens m.fl., 

2007). Två studier har visat att risken för barnobesitas ökar kraftigt om barnet har en förälder med 

fetma eller övervikt (Kral & Rauh, 2010; Scaglioni m.fl., 2011). Informanterna förmedlade 

svårigheter i behandling när föräldrarna också var överviktiga eller feta, vilket även påvisats i ett 

flertal andra studier (Dera de Bie m.fl., 2012; Edvardsson m.fl., 2009; Söderlund m.fl., 2009; 

Turner m.fl., 2009).  

Föräldrars förmåga att sätta gränser framhölls av många informanter som väldigt viktigt både vid 

obesitas och generellt. En studie av Hebestreit m.fl. (2010) visade att barn behöver rutiner och 

regler och från föräldrarna, och att föräldrar gärna framhävde värdet av regler för god hälsa, men 

reglerna visade sig inte följas upp som ett resultat av att kommunikationen ofta var bristfällig 

mellan barn och föräldrar. Vilket de menade kunde vara en förklaring till varför barn sällan följer 

och anammar rekommendationer om hälsosamma vanor (Hebestreit m.fl., 2010).  

Denna gränssättning uppfattade informanterna fungera bättre när barnen var små då föräldrarna 

handlar hem och serverar mat. Föräldrar har under denna tid mer möjlighet att påverka och mer 

kontroll över vad barnen äter.  

Två studier skriver att barn genomgår en snabb tillväxt och utveckling, från noll till två års ålder, 

samt en dramatisk förändring i kostbeteende när spädbarn övergår från bröstmjölk eller ersättning 

till att inta fastare föda från familjens kost (Birch & Doub, 2014; Campbell m.fl., 2014).   
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Under denna period formas tillväxt, kostbeteende och hälsoutfall vilket gör den till en viktig period 

då tidigt lärande påverkar kostbeteende och kostpreferenser (Birch & Doub, 2014). Informanterna 

förmedlade att det kan uppstå problem när barn börjar äta av familjens kost om familjen inte har 

bra kostvanor. 

Därför är det viktigt att ingripa tidigt för att minska förekomsten av barnobesitas förmedlade 

informanterna, Howe m.fl. (2011) och Danielsson, Svensson, m.fl. (2012). Beteendebehandling 

som riktar sig till att förbättra kosten och öka den fysiska aktiviteten ger ofta ett positivt utfall om 

den sätts in i tidig ålder (Sveriges Kommuner och Landsting, 2013). Vilket även tydliggjordes av 

informanterna i analysen där det framkom att behandling av äldre barn inte ger lika bra resultat. 

Majoriteten av informanterna nämnde barnavårdscentralen (BVC) som en viktig aktör när det 

handlar om att främja och förebygga obesitas. Eftersom BVC träffar kvinnor under graviditeten 

har de en bra möjlighet till att påverka föräldrarna, genom att ge återkommande råd och 

rekommendationer som handlar om barns hälsa. Vilket även Wallby m.fl. (2013) skriver om i sin 

studie.  

Dock upplever många informanter att BVC behöver mer stöd och verktyg för att förmedla 

information till föräldrar som de kan se risker hos. Information om kost, sömn och fysisk aktivitet 

fungerar relativt bra på Barnavårdscentralerna i Sverige men det krävs ytterligare verktyg 

(Svantesson, 2010; Västra Götalandsregionen, 2006). Dessutom upplevde en del informanter att 

det finns hinder hos BVC att ge ut råd och rekommendationer på grund av fördomar och brist på 

tid. Man upplever även att det finns hinder i föräldrarnas mottagande av information från BVC när 

det handlar om obesitas för att föräldrar ofta kommer i en försvarsposition.  

Detta fann man även i tre studier som visade att BVC-sjuksköterskorna upplevde ett stort hinder i 

det hälsofrämjande arbetet. Framförallt när föräldrarna var medvetna om barnets övervikt men inte 

uppfattade det som ett problem. De visade även att föräldrarna sällan var medvetna om de negativa 

hälsokonsekvenserna av övervikt, och att en del föräldrar föredrog övervikt hos barnet. BVC-

sjuksköterskorna förklarade det som ett socialt och kulturellt problem (Boyle m.fl., 2009; Redsell 

m.fl., 2011; Walker m.fl., 2007).  Två studier förklarade detta som att överviktiga föräldrar 

tenderade att se barnets övervikt som ett normalt tillstånd, och föräldrarna uppgav att det inte var 

livsstilsfaktorer som orsakade övervikten utan att den hade genetiska orsaker (Edvardsson m.fl., 

2009; Turner m.fl., 2009). De individer som anser en tyngre vikt som hälsosammare kanske inte 

tar till sig av mer hälsosamma beteenden och kostvanor, eftersom de redan anser att de är 

hälsosamma (Duncan m.fl., 2011).   
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Dessutom kunde en del föräldrar upplevas som rädda att barnen inte fick tillräckligt med mat. 

Specifikt föräldrar till barn med obesitas oftare uppfattade sina barn som mer hungriga än barn 

utan obesitas. En bättre förståelse för de individuella skillnaderna i kostbeteenden och viktstatus 

kan, enligt Werthmann m.fl (2011), förklaras genom läran om de kognitiva mekanismerna som 

kan bidra till att vissa barn blir mer frestade att äta. En möjlig faktor kan exempelvis vara 

sårbarheten inför frestelser av välsmakande kaloririka livsmedel, som kan bidra till överätande 

(Werthmann m.fl., 2011). En studie föreslår att sårbarheten inför frestelser är högre hos individer 

med fetma jämfört med individer utan fetma (Castellanos m.fl., 2009). Dock rapporterar en studie 

att individer med övervikt undviker att se på kaloririk mat (Werthmann m.fl., 2011) medan en 

annan studie rapporterar inget samband mellan BMI och intresset av kaloririk mat (Loeber m.fl., 

2012).  

Att det finns ett intresse hos alla att främja barns hälsa  

I analysen framgick det att ett allmänt intresse, både hos föräldrar och i befolkningen, var väldigt 

viktigt för att förebygga, behandla och främja barnobesitas. Majoriteten av informanterna 

uppfattade att det fanns ett allmänt intresse hos de flesta vuxna att främja barns hälsa. Gortmaker 

m.fl (2011) skrev i sin studie att en enskild strategi inte kan förhindra barnobesitas och därför 

behöver flera aktörer samarbeta i insatser mot barnobesitas. Insatserna behövs på flera nivåer som 

exempelvis på individnivå, i skolor och även strategier för att kunna åstadkomma 

beteendeförändringar (Kopelman m.fl., 2007).  

Interventioner för förebyggande av barnobesitas behöver vara en del av befintliga planer och 

program som syftar till att förbättra motion och kostvanor (WHO, 2010). Dock är lite känt om hur 

man effektivast ändrar kostbeteenden och fysisk aktivitet som ska främja en hälsosam vikt. En 

viktig faktor för en framgångsrik viktkontroll och en hälsosam vikt hos barn antas vara föräldrars 

engagemang (Hendrie m.fl., 2012; Story m.fl., 2008). Informanterna upplevde att föräldrar ville 

sina barns bästa, att de var tacksamma för råd och visade intresse för att främja hälsa hos barnen. 

Vilket de ansåg som en bra förutsättning för att ta till sig information avseende hälsa.   

Tre studier visade att det var oklart varför en del föräldrar stödjer utvecklingen av en hälsosam 

livsstil mer än andra. Dessa studier förklarar att föräldrars uppfattning om deras barns viktstatus 

påverkar deras beteende gentemot positiva hälsobeteenden inom familjen (De La O m.fl., 2009; 

Doolen m.fl., 2009; Wan m.fl., 2015). Informanterna i undersökningen kunde uppleva att en 

minoritet av föräldrar ibland kunde vara negativt inställda till behandling. De uppfattade att en del 

föräldrar ansåg att det var besvärligt att ta sig till kliniken eller att de fick information som de inte 

hade bett om, vilket kunde försvåra arbetet med att motivera föräldrarna.   
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Tre studier skriver att det är väldigt viktigt att ständigt utbilda föräldrar och få föräldrar att ta 

ansvar för sina handlingar (Edvardsson m.fl., 2009; Spivack m.fl., 2010; Söderlund m.fl., 2009). 

Förutom att informanterna upplevde att de flesta föräldrar var hjälpsökande så hade de även 

erfarenhet av att en del upplevdes ha en försvarsinställning. Att barnens övervikt eller fetma 

berodde på andra faktorer än levnadsvanor, och att föräldrarna inte uppfattades se sin roll förrän 

de hade fått se att övervikten och fetman inte hade en medicinsk förklaring.  

Information och vilket sätt informationen förmedlas på kan förbättras genom ökad förståelse för 

föräldrars medvetenhet om barns beteende (West & Sanders, 2009). En informant förmedlade även 

att yngre barn kommer i behandling idag jämfört med förut, vilket uppfattades som att föräldrar 

har en ökad medvetenhet om barnobesitas idag. Det upplevdes som någonting positivt eftersom 

informanternas erfarenhet var att behandling av små barn oftare resulterar i bättre utfall än 

behandling av äldre barn. 

Att individanpassa informationen 

Om familjen varit i behandling för obesitas tidigare så var uppfattningen att de skaffat sig en 

kunskap om vad som är hälsosamt och vad som är mindre hälsosamt för barnet. Det fanns dock en 

upplevelse att föräldrarna till barn med barnobesitas hade en brist på kunskap. Det kan, enligt 

Reilly m.fl. (2005) och Singh m.fl. (2008), förklaras som att vissa föräldrar hade dåliga 

hälsobeteenden på grund av ojämlikhet i tillgång till resurser och/eller kunskapsbrist. Det framkom 

även i analysen att bristerna av intresse och kunskap uppfattades bero på och handla om 

tillgänglighet till information.  

En annan uppfattning var att kunskapsbristen kunde bero på att föräldrar idag växer upp på ett 

annat sätt än vad man gjorde förr. Individer tog förr hand om sina småsyskon och därmed skaffade 

sig kunskap tidigt om hur man tar hand om barn. Enligt SCT är mänskliga beteenden ett resultat 

av flera influenser. De interaktioner som individer har inom sin sociala krets med andra utgör en 

betydande grund till inverkan på deras beteende (Glanz m.fl., 2008).  

I analysen framgick det att informanterna uppfattade utbildning som en faktor till att föräldrar med 

högre utbildning upplevdes ha bättre kunskap än föräldrar med ingen eller låg utbildning. Det 

hävdades även i en studie av Wan m.fl. (2015) och i en rapport från Sveriges Kommuner och 

Landsting (2013). Även andra faktorer såsom etnicitet, kultur och intresse framhävdes ha en 

betydande roll för vilken kunskap föräldrar hade om barnobesitas och hur de skulle genomföra 

förändringar. Tre studier visade att det finns ökad risk för barnobesitas i många utvecklade länder 

där det finns ojämlikhet i inkomst och socioekonomisk ojämlikhet (Costa-Font & Gil, 2013; El-

Sayed m.fl., 2012; Stamatakis m.fl., 2010).   
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Socioekonomiska skillnader i barndomen utökar risken för barnobesitas (Costa-Font & Gil, 2013; 

Kelsey m.fl., 2014) och inkomstklyftor är starkt förknippat med risk för barnobesitas (Goisis m.fl., 

2016). 

Informanterna lyfte fram att olikheter i den psykosociala miljön och de socioekonomiska 

skillnaderna i befolkningen gör att vissa behöver mer stöd, när det gäller att ta till sig information 

och tillgängligheten av information. Att man därför behöver individanpassa informationen och ta 

hänsyn till hela familjen. En individs förmåga att erhålla, förmedla och bearbeta information kallas 

för hälsolitteracitet (Baker, 2006). Av Världshälsoorganisationen har detta begrepp definierats som 

sociala egenskaper och resurser som krävs för att individer ska använda, förstå och komma åt 

information för att kunna fatta beslut om hälsa. Den innefattar även förmågan att godta, 

vidmakthålla och kommunicera dessa beslut (Dodson m.fl., 2015).  

Hur informationen ska förmedlas, skriftligt eller muntligt, menade informanterna att den helst ska 

vara både och, men att den främst ska ske muntligt. Därför att då kunde de ha en diskussion med 

föräldrarna istället för att endast ge en skriftlig broschyr. Om informationen endast ges skriftligt 

upplevde informanterna att man då inte kunde skapa sig en uppfattning om föräldrarna har tagit 

till sig och förstått informationen.  

Davis m.fl. (2002) skriver att hälsolitteracitet är en förändringsbar och viktig faktor eftersom det 

påverkar individens förmåga att förstå klinisk och hälsorelaterad information. Vid låg 

hälsolitteracitet begränsas individens förmåga att aktivt delta i medicinska samråd på grund av 

begränsad inblick i hälsorelaterade termer (Davis m.fl., 2002). I en studie av Shih m.fl. (2016) 

visades att individer med hög hälsolitteracitet var mindre benägna till att bli och vara överviktiga 

eller feta.  

Enligt Neumark-Sztainer m.fl. (2010) finns det för lite forskning på hur barn och föräldrar 

påverkas av diskussioner om obesitas. En uppfattning som framgick i analysen var att föräldrar 

ofta upplevdes som positiva när det gällde råd och rekommendationer om barns hälsa, men att de 

upplevdes mindre positiva till råd och rekommendationer som handlade om obesitas. En studie av 

Warin m.fl. (2008) visade blandade reaktioner hos föräldrar vid information om vikt och obesitas. 

En del mödrar tog exempelvis avstånd från personligt ansvar att informera om hälsa eftersom det 

inte passade in i deras roll att se till basbehoven i familjen (Warin m.fl., 2008).  

Något att ta hänsyn till, som framkom av majoriteten av informanterna i analysen, var att 

informationen ska förmedlas och anpassas så att föräldrarna inte känner sig kränkta eller får en 

känsla av skuld.  
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Det kunde förklaras av en studie som rapporterade att föräldrarna var ovilliga till att diskutera vikt 

med sina barn av rädsla för att ge barnen ångest eller skapa dålig stämning i hemmet (Borra m.fl., 

2003). En annan studie visade att föräldrar upplevde att de hade ett stort ansvar och en stor roll för 

att främja hälsosamma beteenden hos sina barn (Ristovski-Slijepcevic m.fl., 2010).  

En strategi för att reducera upplevelsen av skuld och skam, som framkom i analysen, var att låta 

föräldrarna själva prata om problemet och vad de kunde göra åt det. Oftast användes 

samtalsmetodik som motiverande samtal (MI) när behandlare samtalade med familjerna. En studie 

av Schwartz m.fl. (2007) visade att barnläkare och dietister som använde motiverande samtal (MI) 

fick ett bra resultat och att föräldrarna upplevde och ansåg att MI gav en effekt som underlättade 

förändringen av matvanor. Även andra studier har även påvisat positiva resultat i användningen 

av (MI) vid behandling av obesitas (Stewart m.fl., 2008; Tsiros m.fl., 2008; van den Akker m.fl., 

2007).  

Enligt Ek m.fl. (2015) saknas det kunskap om vad det är som föräldrar anser är problematiskt i 

hanteringen av barn med barnobesitas. Informanterna upplevde att föräldrarna ofta hade bra 

kunskap, var insatta och intresserade, men att de inte visste hur de skulle göra med informationen, 

hur de praktiskt skulle gå tillväga för att förebygga eller behandla obesitas eller vart de skulle 

vända sig. Detta stämmer överens med en studie som visade att föräldrarna var medvetna och hade 

kunskap, men de var osäkra på hur de skulle främja hälsosamma vanor (Haerens m.fl., 2009).  

Några informanter ansåg att gruppträffar kunde vara ett sätt att arbeta med dessa hur-frågor.  De 

menade att i möten, exempelvis i föräldragrupper där föräldrar träffar varandra, kan de diskutera 

dessa frågor. I grupper får föräldrar möjlighet att reflektera, stötta och lyssna vad andra föräldrar 

gjort eller gör i samma situation. Staniford m.fl. (2011) menade att behandlingsmodeller som 

involverar hela familjen och som berör kost, beteende och fysiskt aktivitet har visats effektivast 

vid behandling av barnobesitas. 

Vad informationen ska avhandla  

I analysen framkom både fysisk aktivitet och kost som viktiga faktorer för att främja hälsan, vilket 

även kan läsas i en rapport från WHO (2010). Informanterna menade att föräldrar behöver ta till 

sig information avseende fysisk aktivitet som en strategi till att minska barnens stillasittande. Att 

informationen som aktörer sänder ut ska handla mycket om vikten av vardagsmotion och vikten 

av att föräldrar är aktiva tillsammans med barnen.  

Det poängteras även i två studier att föräldrars engagemang var en viktig faktor för en hälsosam 

vikt hos barn (Hendrie m.fl., 2012; Story m.fl., 2008).   
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Vad gäller kost framhölls att informationen bör handla om vikten av gemensamma måltider. 

Informanterna betonade att föräldrar behöver begränsa mängden sötsaker och söt dryck för barnen 

i deras vardag.  

4.2 Metoddiskussion 

Denna studies tillförlitlighet har säkerställts genom noggrann redovisning av de metoder som 

använts som lett fram till studiens resultat. Graneheim och Lundman (2004) framhäver detta, 

genom att betona vikten av att se över studiens trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. 

Författaren hade liten förförståelse av det studerade fenomenet och därför antas författarens 

förförståelse inte påverkat undersökningens resultat. Studiens trovärdighet påverkas av 

datainsamlingsmetoden, hur informanterna rekryterades, hur urvalet såg ut samt hur 

analysprocessen gick till (Graneheim & Lundman, 2004). Informanterna i denna studie 

rekryterades genom användningen av urvalsmetoden ändamålsenligt urval (purposive sampling), 

vilken tillämpades för att utse informanter som ansågs kunna gynna studien mest (Polit & Beck, 

2012).  

Informanter söktes via hemsidor, Google och vid rekryteringen användes fyra inklusionskriterier 

för att få tag i informanter som ansågs relevanta för studiens syfte.  Detta resulterade i en 

urvalsgrupp av informanter med skilda erfarenheter och bakgrund. Detta ses som en styrka enligt 

Graneheim och Lundman (2004) då valet av informanter med olika erfarenheter ökar möjligheten 

att illustrera forskningsfrågan från olika aspekter. Informanter i olika åldrar, kön och med olika 

erfarenheter bidrar med en rikare variation av det undersökta fenomenet (Graneheim & Lundman, 

2004). Dock var urvalsgruppen ojämnt fördelat i kön eftersom det var sju kvinnor och tre män, ett 

urval med betoning på mångfald kan ge ett rikare material (Malterud & Midenstrand, 2009). 

Antalet informanter i studien begränsades till följd av tid och studiens omfattning, vilket inte ses 

som en svaghet eftersom det inte finns några direktiv angående antal informanter som ska ingå i 

en kvalitativ studie. Det väsentliga är att syftet besvaras utifrån resurser och tid. En annan viktig 

komponent för att uppnå trovärdighet är valet av meningsbärande enheter. Det finns en risk att 

förlora innebörden av texten under analysprocessen, om meningarna är för smala eller om de är 

för breda. För smala meningar kan tendera till splittring medan för breda kan utvecklas i riktning 

mot olika betydelser (Graneheim & Lundman, 2004). För att reducera denna risk fick handledaren 

granska de meningsbärande enheterna, kategorierna och subkategorierna som framkom i analysen. 

Granskning och diskussion om dessa ledde till överensstämmelse mellan författaren och 

handledaren. I resultatdelen visas även citat från informanterna för att stärka studiens trovärdighet.   
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Inom kvalitativ forskning handlar pålitlighet om och bedöms utifrån hur forskarens arbetssätt 

ändrats under analysprocessen samt hur stabila data är över tiden (Graneheim & Lundman, 2004). 

Intervjuaren hade tidigare erfarenhet av att utföra intervjuer, dock var erfarenheten begränsad. 

Därför genomfördes en pilotintervju i syfte för att testa frågorna och för att intervjuaren skulle få 

öva på att intervjua. Genom att öva på att genomföra intervjuer innan kan intervjuarens kvalitet 

höjas varvid pålitligheten kan stärkas (Kvale, Brinkmann, & Torhell, 2009). Datainsamlingen 

försiggick under en bestämd period, under en månads tid, vilket har gynnat till likartade intervjuer. 

En svaghet i detta kan vara att intervjuaren inte förvärvat någon ny intervjumetodik (Graneheim 

& Lundman, 2004).  

Tre av intervjuerna genomfördes via telefon och de anses inte som svagare än de andra 

intervjuerna. Eftersom telefonintervjuer är idag vanliga och anledningar till det är att man kunnat 

konstatera att individer är lika trovärdiga vid telefonintervju som vid intervjuer ansikte mot ansikte 

(Denscombe, 2009). För att stärka pålitligheten i studien användes en semistrukturerad 

intervjuguide som ställde samma frågor till alla informanter. Däremot förekom olika följdfrågor 

för att utveckla och fördjupa informanternas svar. Intervjuerna kunde avlyssnas med god kvalitet 

genom att alla intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon. Det inspelade materialet överfördes 

sedan till datorprogrammet express scribe, för att förenkla transkriberingen.  

Med överförbarhet menas hur studiens resultat kan återges till andra sammanhang eller grupper.  

Det är upp till läsaren att avgöra om resultaten kan överföras till andra sammanhang eller grupper, 

författaren kan endast beskriva överförbarheten av resultatet (Graneheim & Lundman, 2004). För 

att styrka överförbarheten i denna studie presenteras resultatet tillsammans med citat från 

informanterna. Det finns även tydliga beskrivningar av denna studies datainsamlingsmetod, 

tillvägagångssätt, analysprocess och urval för att underlätta läsarens bedömning av 

överförbarheten.  

4.3 Kliniska implikationer  

Informanterna i denna studie framförde att informationen som föräldrar får bör handla om vikten 

av både fysisk aktivitet och kost. En strategi att få föräldrar att ta till sig av information kan vara 

genom gruppträffar där föräldrar kan diskutera med varandra och med en utbildad person om kost 

och fysisk aktivitet. Andra strategier som informanterna gav tips om till föräldrar är att föräldrarna 

ska göra aktiviteter med barnen för att minska deras stillasittande, laga mat och äta med barnen, 

låta barnen röra på sig, begränsa mängden sötsaker i barnens vardag och att föräldrar inte ska ha 

sötsaker hemma. Aktörer som sänder ut information som handlar om hälsa kan tänka på begreppet 

hälsolitteracitet vid publicerande av information. 
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5 SLUTSATS 
Experterna uppfattade att föräldrar får bra med information genom aktörer som skolan och (BVC). 

Experterna upplevde även att föräldrarna var positiva till information gällande barns hälsa, men 

upplevdes ibland mindre positiva till information beträffande barnobesitas. De förmedlade även 

att det fanns brister i informationen om barnobesitas som BVC sänder ut på grund av brist på 

kunskap och fördomar hos dem. Den största barriären för behandling och förebyggande insatser 

mot barnobesitas förmedlades vara miljön. 

Experterna ansåg att samhället behöver göra ytterligare förändringar genom att exempelvis ta bort 

extrapriser på godis, och istället erbjuda och sända ut information om hälsosammare alternativ. I 

gruppträffar kan svårigheterna i hur föräldrarna ska använda informationen hanteras. Föräldrarna 

kan genom gruppträffar diskutera och ge tips till varandra om hur de ska hantera svårigheter som 

kan uppkomma om fysisk aktivitet och kost. Ett begrepp som BVC, skolan och andra aktörer kan 

tänka på när de sänder ut hälsoinformation är hälsolitteracitet. Eftersom hälsolitteraciteten visats 

ha stor betydelse för hur individer förstår, tar till sig och kan förmedla hälsoinformation.  
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BILAGA 1: Informationsbrev 

I detta kapitel redovisas informationsbrevet som informanter fick ta del av innan intervjuerna.  

 

Hej, 

Detta informationsbrev skickas till er med anledning av att ni tillfrågas att medverka i en studie. 

Jag studerar masterprogrammet i folkhälsa vid Uppsala Universitet och skriver min masteruppsats 

som behandlar ämnet prevention av barnobesitas. Ni tillfrågas medverka på grund av er kompetens 

inom området barnobesitas och jag skulle gärna vilja ha er uppfattning och åsikt om ämnet. Ni har 

möjlighet att ta del av resultaten och de kommer publiceras och presenteras i mitt examensarbete 

för masterprogrammet i folkhälsa vid Uppsala Universitet. 

I Sverige har antalet barn med barnobesitas fördubblats på femton år samtidigt som en rapport 

från Livsmedelsföretagens hälsorapport (2014) visar att den svenska befolkningen blir alltmer 

hälsomedvetna genom ändrade och ökade kost och träningsvanor. Förekomsten av fetma och 

övervikt i barndomen leder till allvarliga hälsokonsekvenser som associeras med ökad risk för 

kroniska sjukdomar såsom typ 2-diabetes, cancerformer och hjärt-kärlsjukdomar. På grund av 

den snabba ökningen och dess allvarliga konsekvenser för folkhälsan, anses fetma ofta vara en 

av de allvarligaste folkhälsoutmaningar. Syftet är att undersöka experters erfarenheter och 

upplevelser av hur föräldrar får och tar emot information om barns hälsa med fokus på 

barnobesitas.  

 

Intervjun äger rum på din arbetsplats och kommer ta ungefär 40 till 60 minuter, det finns möjlighet 

till telefonintervju om ni har svårt att fysiskt medverka. Intervjun spelas in för att underlätta 

transkriberingen, efter transkriberingen raderas inspelningen. Ni är anonym och det är frivilligt att 

delta och ni har möjlighet att avbryta er medverkan när som helst. När svar om medverkan 

inkommit skickas en intervjuguide till er så ni vet vilka ämnen som kommer tas upp under 

intervjun. Skicka svar via mail eller telefon och gärna förslag på tid och datum. 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Madeleine Kaffman  

Mail: xxxxx@xxx.se 

Telefon: xxx-xxx xx xx 

 

Handledare 

Kjerstin Larsson 

Mail: xxxx@xxx.se

 



 

 

 

BILAGA 2: Intervjuguide 

I denna bilaga redovisas intervjuguiden som använts vid samtliga intervjuer. 

 

 
 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Vilken roll har du på arbetsplatsen? 

2. Hur länge har du varit i kontakt med ämnet barnobesitas? 

Kunskap om barnobesitas 

3. Beskriv din erfarenhet och upplevelse av barnobesitas? 

 Bakgrund 

 Könsfördelning 

 Ålder 

 

4. Beskriv hur du arbetar direkt eller indirekt med barns hälsa med avseende på 

barnobesitas? 

 Tillämpning 

 Utveckling 

 Problem 

Information – barns hälsa och barnobesitas 

5. Beskriv din upplevelse och erfarenhet av hur information ska framkomma till föräldrar 

angående barns hälsa? 

 Muntligt  

 Skriftligt 

 När 

 

6. Beskriv din upplevelse och erfarenhet av hur information ska framkomma till föräldrar 

angående barnobesitas? 

 Muntligt  

 Skriftligt 

 När 

Bemötande till föräldrar 

7. Beskriv hur du upplever föräldrars bemötande av information gällande barns hälsa? 

 Positivt 

 Negativt 

 Förslag, förbättring 

 

8. Beskriv hur du upplever föräldrars bemötande av information gällande barnobesitas? 

 Positivt 

 Negativt 

 Förslag, förbättring 



 

 

 

Upplevelse av insatser 

9. Beskriv din erfarenhet och upplevelse av insatser mot barnobesitas? 

 Nivåer 

 Utformning 

 Föräldrar 

 Beteendeförändringsmodell 

 Riktlinjer och rekommendationer  

 Problem 

Främjande och förebyggande 

10. Beskriv din erfarenhet och upplevelse av främjandet av barns hälsa? 

 

11. Beskriv din upplevelse och erfarenhet av förebyggande mot barnobesitas? 

Framtiden 

12. Vad tror du ditt arbete kan bidra med i fortsatt strävan efter främjande av barns hälsa och 

förebyggande av barnobesitas? 

 

13. Vilket övergripande råd skulle du vilja ge till föräldrar beträffande barns hälsa för 

förebyggande mot banobesitas? 

 

 

Är det något som jag inte tagit upp som du skulle vilja tillägga? 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

BILAGA 3: Ansökan om att genomföra en studie 

I denna bilaga redovisas ansökan som skickades till två verksamhetschefer innan intervjuerna. 

 

 
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Vårdvetenskap 

 
 

Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas härmed och studien bedöms 

utgöra en del av det kvalitetsutvecklingsarbete som bedrivs inom kliniken och anses 

därför ej behöva granskas av Medicinska fakultetens forskningsetikkommitté 

 

Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas härmed men studien bör 

granskas av Medicinska fakultetens forskningsetikkommitté 

 

Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas ej 

 

Datum: Ort: 

Namnteckning ansvarig klinikchef/överläkare/ 

vårdcentralschef/verksamhetschef: 

Namnförtydligande: 

Klinik (motsv.): 

 

 

 


