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ABSTRAKT 
 
Titel: I det känsliga rummet: Sjuksköterskors erfarenheter och upplevda 
utmaningar i mötet med överviktiga barn och deras föräldrar. 
 
Bakgrund: Barns övervikt och fetma är idag ett globalt och ökande problem. Att 
utveckla en övervikt som barn innebär en mängd olika riskfaktorer, som kan följa 
med även i vuxen ålder. Sjuksköterskor inom barnhälsovården når i princip alla barn 
och spelar därför en betydande roll i arbetet med detta folkhälsoproblem.  
 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter och upplevda 
utmaningar i mötet med överviktiga barn och deras föräldrar. 
 
Metod: En litteraturstudie uppbyggd på tio stycken kvalitativa, vetenskapliga 
artiklar.  
 
Resultat: Resultatet presenteras i fyra huvudkategorier: “Betydelsen av 
kommunikation”, “Samhälleliga aspekter”, “Sjuksköterskans roll” och “Familjens 
betydelse”.  
 
Konklusion: Övervikt och fetma upplevs vara ett svårt ämne att tala om och 
sjuksköterskor kämpar med hur de ska förmedla budskapet på rätt sätt. 
Sjuksköterskor uttrycker ett stort behov av mer tid och fler resurser och ifrågasätter 
sina egna kunskaper om ämnet. Kulturella olikheter och samhällets förändring av 
normer utgör hinder för sjuksköterskor och påverkar deras arbete. En god relation 
med familjen ligger till grund för att kunna motivera och påverka familjen till en 
hälsosammare livsstil.  
 
Nyckelord: Barn, övervikt, fetma, sjuksköterska, upplevelser 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
Title: In the vulnerable room: Nurses’ experiences and challenges in the meeting 
with overweight children and their parents. 
 
Background: Children’s overweight and obesity is a global and increasing problem. 
The development of an overweight as a child comes with a number of risk factors that 
can persist into adulthood. Nurses within the child health care reaches almost all 
children and therefore play an important role in the work with this public health 
problem. 
 
Aim: The aim of the study was to describe nurses’ experiences and challenges in the 
meeting with overweight children and their parents.  
 
Method: A literature study based on ten qualitative, scientific articles. 
 
Result: The result is presented in four main categories: “The importance of 
communication”, “Societal aspects”, “The nurse’s role” and “The importance of the 
family”. 
 
Conclusion: Overweight and obesity are perceived as difficult subjects to approach 
and nurses are struggling with how to convey the message in an appropriate way. 
Nurses are expressing a big need for more time and more resources and are 
questioning their own skills about the subject. Cultural differences and the society’s 
change of norms are seen as barriers and affect the nurses work. A good relationship 
with the family is described as one of the most important aspects in order to get the 
family motivated to a healthier lifestyle. 
 
Keywords: Children, overweight, obesity, nurse, experience 
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BAKGRUND 
 

Förekomst 
Övervikt och fetma är ett ökande problem i världen. Världshälsoorganisationen 
[WHO] skriver att det år 2014 fanns 41 miljoner barn under fem års ålder som led av 
övervikt eller fetma, en siffra som nästan fördubblats sedan år 1980 (WHO, 2014). 
Om denna ökande trend fortsätter kommer antalet barn med övervikt eller fetma att 
ha stigit till 70 miljoner år 2025 (ibid.). Sjöberg et al. (2011) har undersökt 
förekomsten av övervikt och fetma hos 4 538 svenska skolbarn i åldrarna 7 - 9 år, 
vilket visade att 16.6% av barnen var överviktiga och 3.0% av barnen låg inom 
gränserna för fetma. 
 

Definition 
Definitionen av övervikt hos barn innebär att vikten är för stor i förhållande till 
barnets ålder och kön. Derwig (2014) menar att barn med övervikt har större risk att 
utveckla sjukdomen fetma. För att definiera övervikt och fetma hos barn används 
skalan iso-BMI. Skalan är baserad på en internationell standard, anpassad till 
barnets ålder och kön. Iso-BMI kan variera mycket upp till två års ålder, vilket gör 
det för tidigt att ställa diagnosen övervikt eller fetma i detta åldersspann (ibid.). Iso-
BMI för barn räknas ut på samma sätt som för vuxna (Iso-BMI, u.å.) genom att 
dividera vikten med längden i kvadrat: vikt (kg)/ längd (m2) (Ekholm, 2016). Både 
gränsen för övervikt och gränsen för fetma är olika för alla åldrar mellan 2 och 18 år 
(Iso-BMI, u.å.). Dessa gränser skiljer sig även mellan pojkar och flickor (Derwig, 
2014). (Se bilaga 1). 
 

Orsaker till övervikt och fetma 
Den primära orsaken till att utveckla övervikt och sedan fetma är att det intagna 
energiintaget överstiger det förbrukade (WHO, 2016). Statens beredning för 
medicinsk och social utvärdering [SBU] (2002) upplyser att det även finns en ärftlig 
faktor som är utbredd i befolkningen. För människor med denna genetiska 
uppsättning spelar livsstilsfaktorer som kost och motion en betydande roll för den 
eventuella utvecklingen av fetma, men även sociala, beteendemässiga,
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samhälleliga och kulturella faktorer är avgörande (SBU, 2002). Socialstyrelsen (2011) 
menar att en ohälsosam livsstil med osunda matvanor och lite fysisk aktivitet bidrar 
till en ökad risk för övervikt och fetma hos barn. 
 
Mangrio, Lindström och Rosvall (2010) har undersökt sambandet mellan tidiga 
livsstilsfaktorer och förekomsten av övervikt och fetma hos barn, vilket visade att det 
fanns ett starkt samband mellan föräldrars och barns övervikt. Vidare kunde ett 
samband mellan ofördelaktiga tidiga livsstilsfaktorer och ett utvecklande av övervikt 
eller fetma vid fyra års ålder ses. Detta beskrivs vara faktorer som rökning under 
graviditeten, förekomst av passiv rökning tidigt i livet och hög födelsevikt (ibid.). 
 

Sjuksköterskans ansvar 
I sjuksköterskans arbete ingår det enligt International Council of Nurses [ICN] 
(2014) att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. 
Svensk sjuksköterskeförening [SSF] (2010) skriver i sin tur att sjuksköterskans 
professionella förhållningssätt ska grunda sig på en humanistisk människosyn där 
omsorg och hänsyn tas till varje individs autonomi, integritet och värdighet.  
 
Enligt Folkhälsomyndigheten (2008) innebär det övergripande folkhälsomålet att 
“skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor, för hela 
befolkningen”. Socialstyrelsen (2014) menar att innebörden av ett av folkhälsomålen 
är att skapa trygga och jämlika uppväxtvillkor för barn. De menar att hälsan 
grundläggs under uppväxten och hälsosamma villkor är av yttersta vikt för att främja 
barns hälsa och skapa goda förutsättningar långsiktigt (ibid.). 
 
Sjuksköterskan inom barnhälsovården har en viktig nyckelroll, eftersom 
barnhälsovården når så gott som alla barn och har ett högt anseende hos 
befolkningen. Utmaningen ligger i att förvalta förtroendet så att barnhälsovården 
fortsätter vara en aktiv del i folkhälsoarbetet. I arbetet ingår också ansvaret att 
utveckla och anpassa arbetssätt i förhållande till samhällsutveckling och att möta 
aktuella och kommande utmaningar inom folkhälsoområdet (Socialstyrelsen, 2014). 
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Problemformulering 
Att utveckla fetma som barn innebär en ökad risk att drabbas av fetma som vuxen, 
men även en ökad risk för en för tidig död (WHO, 2016). Andra riskfaktorer dessa 
barn ställs inför är utvecklandet av andningssvårigheter, ökad risk för frakturer, högt 
blodtryck, tidiga markörer för hjärt- och kärlsjukdom och insulinresistens (ibid.). 
Rankin et al. (2016) menar att överviktiga barn har större risk att drabbas av psykiska 
sjukdomstillstånd som depression, nedsatt upplevd livskvalitet, ångest och nedsatt 
självkänsla än normalviktiga barn. Detta är problem som kan följa med i vuxen ålder 
och skapa livslång ohälsa.   
 
I Socialstyrelsens (2014) vägledning för barnhälsovården beskrivs FN:s konvention 
om barnets rättigheter, där det poängteras att alla effektiva och lämpliga åtgärder ska 
vidtas, när det handlar om att avvänja barnet från ohälsosamma vanor som är 
skadliga för hälsan. Barnkonventionen bör ses som en vägledning för arbetet inom 
barnhälsovården och alla åtgärder ska ha ett barnperspektiv där barnets bästa 
kommer i främsta rummet. Målet för barnhälsovården är att bidra till bästa möjliga 
fysiska, psykiska och sociala hälsa för barn genom att arbeta förebyggande för att 
främja hälsa och tidigt kunna identifiera och vidta åtgärder om det uppstår problem i 
barnets hälsa, utveckling eller miljö.  
 

SYFTE 
Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter och upplevda utmaningar i mötet 
med överviktiga barn och deras föräldrar. 
 

METOD 
Författarna har valt att göra en litteraturstudie uppbyggd på tio kvalitativa, 
vetenskapliga artiklar som ansågs vara adekvata för att besvara syftet. Olsson och 
Sörensen (2012, 106) menar också att kvalitativa metoder ger ett flertal upplysningar 
om få enheter med fokus på det unika. Utifrån ovanstående beskrivning ansåg 
författarna att artiklar med kvalitativ design var lämpliga för att besvara syftet. 
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Sökmetoder 
Litteratursökningen påbörjades med en inledande litteratursökning för att säkerställa 
att aktuell forskning inom området fanns (Friberg, 2012, 40). Willman, Stoltz och 
Bahtsevani (2011, 80-81) menar att CINAHL och PubMed är de mest omfattande 
databaserna inom omvårdnad och författarna har bedömt att sökningar i dessa 
databaser bör täcka in ett brett vetenskapligt underlag till studien.  
 
Svenska MeSH och Cinahl Headings har använts för att hitta ämnesord som grund 
för litteratursökningen tillsammans med fritextord (Willman, Stoltz och Bahtsevani, 
2011, 70-71). Sökorden som använts i olika kombinationer är: obesity, overweight, 
child, childhood, children, adolescent, pediatric, nursing, nurse, care, treatment, 
response, challenge, perception, experience och qualitative. 
 
Författarna har använt sig av boolesk söklogik för att kombinera olika söktermer på 
ett effektivt sätt och för att bestämma vilket samband de utvalda sökorden ska ha till 
varandra. Sökoperatorerna AND och OR har också använts med motivet att försöka 
täcka in en stor andel relevant litteratur men samtidigt avgränsa området (Willman, 
Stoltz och Bahtsevani, 2011, 72-73). 
 
Sökningarna begränsades till artiklar på engelska, publicerade mellan 2006 och 2016. 
Artiklarna skulle ha sjuksköterskors perspektiv och vara granskade. När den första 
litteratursökningen var avslutad har författarna med inspiration av Östlundh (2012, 
59-60) gjort en manuell sökning genom att referenslistor på utvalda artiklar lästes 
igenom, för att ringa in fler relevanta artiklar som svarade på syftet. Alla sökningar 
redovisas i bifogad söktabell (se bilaga 2). 
 

Urval 
Inklusionskriterier: I urvalet inkluderades artiklar som besvarade syftet och hade 
kvalitativ design. Inkluderade artiklar handlade om barn (2-18 år) med övervikt eller 
fetma, hade sjuksköterskeperspektiv och var publicerade mellan 2006 och 2016.  
 
Exklusionskriterier: Artiklar med fokus på föräldra- eller barnperspektiv, annan 

design än kvalitativ och artiklar på annat språk än engelska.  
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I enighet med riktlinjer från SBU (2014) har urval och granskning av artiklar skett i 

flera steg. Först granskade författarna, oberoende av varandra, alla titlar i 
sökresultaten. Om titel och abstract uppfattades svara på syftet sparades artikeln för 
genomläsning i sin helhet. Därefter bedömdes artiklarnas svar på syftet och 
uppfyllnad av inklusionskriterier. Artiklar som inte uppfyllde kraven exkluderades 
från resultatet. Bifogad artikelöversikt innehåller samtliga, utvalda artiklar (se bilaga 
3). 
 
När det första enskilda urvalet var gjort, jämfördes de utvalda artiklarna och var det 

någon artikel som endast valts av en författare, gick den ändå vidare till 
kvalitetsgranskning (SBU, 2014). Därefter granskade författarna tillsammans de 
utvalda artiklarnas kvalitet, med hjälp av granskningsmall utformad av Olsson och 
Sörensen (2011, 285) (se bilaga 4) för att slutligen göra det sista urvalet av artiklar. Ur 
granskningsmallen har en fråga som handlar om sjukdom tagits bort eftersom den 
inte var relevant för litteraturstudiens syfte. Av de artiklar som kvalitetsgranskades 
bedömdes nio artiklar hålla hög kvalitet och två medelhög kvalitet. I detta stadium 
valdes en artikel bort på grund av att den inte svarade konkret på syftet. De övriga 
kvalitetsgranskade artiklarna inkluderades i resultatet. 
 

Dataanalys 
Fribergs (2012, 127) tolkning av analysarbetet är att det består av en rörelse från en 
helhet till delar som därefter bildar en ny helhet, i form av ett resultat. Författarna 
har inspirerats av Fribergs analysmodell och i detta sammanhang utgörs helheten av 
våra utvalda artiklar, där delarna uppstår genom granskning av artiklarnas resultat 
för att finna bärande aspekter av värde för syftet. En beskrivande sammanställning av 
de bärande aspekterna skapar i sin tur ett nytt resultat.  
 
Tillämpning av Fribergs (2012, 127-129) beskrivning av fem steg i analysprocessen 
har skett, genom att författarna först läste igenom de valda studierna var för sig flera 
gånger för att skapa en uppfattning om handling och resultat. Författarna stämde 
därefter av att det rådde samstämmighet om artiklarnas innehåll. Därefter delades 
artiklarna upp mellan författarna, sedan identifierades relevanta nyckelord i varje 
studie följt av en sammanställning av varje enskild studies resultat. Friberg (2012, 
128) poängterar att det är av yttersta vikt att en schematisk översikt görs för att 
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resultatet ska kunna analyseras korrekt. Författarna antecknade därför resultatet 
tillsammans i form av olika beskrivande kategorier, där skillnader och likheter mellan 
studiernas resultat kunde uppmärksammas. Studier med resultat av liknande slag 
fördes samman och slutligen skapade författarna tillsammans nya underkategorier 
med tillhörande huvudkategorier. 
 

Forskningsetik  
En etisk svårighet är enligt Kjellström (2014, 71-73) att forskning som handlar om 
människor måste säkerställa att de medverkande inte skadas, utnyttjas eller kränks. 
För att öka säkerheten och upprätthållandet av rättigheter och välbefinnande bör 
etiska principer beaktas. De principer som åsyftas är människovärdesprincipen, 
autonomiprincipen, göra-gott-principen och rättviseprincipen (ibid.).  
 
Kjellström (2014, 76) beskriver vidare att dessa principer fungerar som 
grundläggande föreskrifter och bestämmer normer för tillvägagångssättet. En studie 
kan inte kallas för etisk om den inte handlar om väsentliga frågor, inte har en god 
vetenskaplig kvalitet och inte genomförts på ett etiskt sätt. För att säkerställa att 
studierna är etiskt försvarbara har författarna endast valt ut artiklar granskade av 
etisk kommitté. 
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RESULTAT 
Resultatet består av fyra huvudkategorier och tio underkategorier som presenteras i 
tabell 3 (se nedan). Artiklarna i resultatet handlar om både grundutbildade 
sjuksköterskor och sjuksköterskor med någon form av vidareutbildning. Samtliga 
benämns som sjuksköterskor i resultatet. 
 
Tabell 3: Sammanställning av kategorier 
 

Huvudkategorier Underkategorier 

Betydelsen av kommunikation - Att prata om ett känsligt ämne 

- Att använda visuella hjälpmedel 

Samhälleliga aspekter - Normer och värderingar 

- Kulturella olikheter 

- Resurser och samarbete 

Sjuksköterskans roll - Betydelsen av kompetens och 

trygghet i yrkesrollen 

- Att skapa tillit och ge stöd 

Familjens betydelse - Relationen mellan sjuksköterskan 

och familjen 

- Att påverka en livsstil 

- Familjens motivation 
 
 

Betydelsen av kommunikation 
Denna huvudkategori handlar om kommunikationens betydelse vid sjuksköterskans 
diskussion av övervikt och fetma. I den första underkategorin “Att prata om ett 
känsligt ämne” behandlas viktfrågans känsliga natur. Den andra underkategorin “Att 
använda visuella hjälpmedel” beskriver olika strategier som används för att konkret 
kunna visa familjen hur barnets situation ser ut. 
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Att prata om ett känsligt ämne 
Sjuksköterskor i ett flertal studier beskriver vikt som ett känsligt ämne att tala om, 
(Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten, 2009; Walker et al., 2007; Regber, Mårild 
och Johansson Hanse, 2013; Steele et al., 2011) men att det är deras skyldighet att ta 
upp problemet (Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten, 2009; Regber, Mårild och 
Johansson-Hanse, 2013).  
 
Rädslan för att kränka eller förlora familjens förtroende uppges vara ett hinder för 
många sjuksköterskor (Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten, 2009; Isma et al., 
2012; Walker et al., 2007; Müllersdorf et al., 2010). Om barnets föräldrar också är 
överviktiga upplever sjuksköterskor att det är ännu svårare att tala om vikten av 
rädsla för att förolämpa föräldrarna (Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten, 2009; 
Regber, Mårild och Johansson-Hanse, 2013) eller att föräldrarna ska känna sig 
personligt attackerade och utpekade (Steele et al., 2011) men å andra sidan känner 
sjuksköterskor att det  kan uppfattas att de även anklagar normalviktiga föräldrar för 
att ha ett dåligt föräldraskap ifall de ifrågasätter familjens livsstil (Regber, Mårild och 
Johansson Hanse, 2013). 
 
Sjuksköterskors upplevelser enligt Isma et al. (2012) och Müllersdorf et al. (2010) är 
att övervikt är något skamligt som föräldrar inte vill tala om. I studierna av 
Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten (2009) och Isma et al. (2012) beskriver 
sjuksköterskor att noggrannhet vid ordval, närma sig frågan med försiktighet och 
användning av ett taktfullt språk är strategier de använder för att diskutera 
problemet. Andra strategier är att dela ut skriftlig information (Müllersdorf et al., 
2010; Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten, 2009) eller vänta tills familjen själv tar 
kontakt (Müllersdorf et al., 2010). Ytterligare metoder är att jämföra barnets kost och 
fysiska aktivitet med barn i samma ålder, (Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten, 
2009) eller att tala om hälsosamma vanor generellt, utan att nämna det specifika 
barnets vikt (Isma et al., 2012). 
 
I studien av Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten (2009) menar sjuksköterskor att 
ordet ”fetma” undviks i samtalen, eftersom det kan uppfattas som aggressivt och 
kränkande. Istället används ord och uttryck som ”stor”, ”tung”, ”utanför kurvan”, 
”utanför rekommendationerna” och ”lagt på sig vikt”. Isma et al. (2012) och 
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Müllersdorf et al. (2010) beskriver att sjuksköterskor upplever olika reaktionssätt hos 
olika föräldrar när de diskuterar barnets vikt. När reaktionen vissa gånger upplevs bli 
aggressiv byter sjuksköterskorna gärna samtalsämne (Isma et al., 2012; Edvardsson, 
Edvardsson och Hörnsten, 2009; Regber, Mårild och Johansson Hanse, 2013) vilket 
gör det problematiskt att ta upp ämnet igen och det kan dröja lång tid innan de 
träffar föräldrarna nästa gång (Isma et al., 2012). 
 

Att använda visuella hjälpmedel 
Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten (2009) beskriver att sjuksköterskor ser 
tillväxtdiagrammet som en naturlig del och en viktig utgångspunkt där samtal om 
vikt kan påbörjas. Diagrammet gör att sjuksköterskor kan presentera en objektiv bild 
av barnets vikt och skulden de ofta känner vid adressering av problemet, förflyttas 
istället till diagrammet (ibid.).  
  
En annan metod sjuksköterskor använder sig av för att etablera en dialog med 
föräldrarna är att använda BMI-skalan (Regber, Mårild och Johansson Hanse, 2013). 
I studien av Høstgaard Bonde, Bentsen och Hindhede (2014) använder 
sjuksköterskor även BMI-skalan i kombination med motiverande samtal. 
Sjuksköterskan visar då barnet var det befinner sig på skalan med målet att få en 
dialog med barnet om problemet. En annan metod som används går ut på att 
sjuksköterskan pratar med barn och föräldrar genom att hänvisa till storlekarna 
”small”, ”medium” och ”large” när BMI-skalan visas (ibid.). 
  
Sjuksköterskor menar att både tillväxtdiagrammet och BMI-skalan gör det möjligt för 
föräldrar, oavsett utbildning och bakgrund, att se sitt barns vikt i förhållande till 
resten av populationen och därmed börja förstå barnets viktproblematik. En annan 
fördel med dessa hjälpmedel är att sjuksköterskor inte behöver uttrycka sina egna 
åsikter eller vara utpekande (Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten, 2009; Regber, 
Mårild och Johansson Hanse, 2013). 
  
Trots dessa fördelar uttrycker sjuksköterskor i studierna av Isma et al. (2013) och 
Ljungkrona-Falk, Brekke och Nyholm (2013) en osäkerhet i användandet av BMI-
skalan. Många sjuksköterskor menar att de inte vet definitionerna för övervikt och 
fetma och att de inte känner sig bekväma med att informera föräldrarna. De menar 
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att visuell inspektion därför är vanligare vid bestämning av övervikt (Isma et al., 
2013). Sjuksköterskor i studien av Regber, Mårild & Johansson Hanse (2013) menar i 
sin tur att användandet av endast visuell inspektion för bedömning av barns vikt 
anses vara opålitligt och inkonsekvent eftersom många barn som genom visuell 
inspektion bedömts vara normalviktiga senare visats vara överviktiga. 
 

Samhälleliga aspekter 
Denna huvudkategori handlar om hur samhället påverkar sjuksköterskans arbete 
med övervikt och fetma. Förändrade normer och värderingar i samhället påverkar vår 
generella syn på vad en övervikt innebär och vad som anses vara normalt, vilket 
beskrivs i den första underkategorin “Normer och värderingar”. Den andra 
underkategorin “Kulturella olikheter” behandlar de svårigheter som sjuksköterskor 
upplever på grund av kulturella skillnader. Till sist tas brist på resurser och 
otillräckligt samarbete mellan yrkesgrupper och instanser upp i underkategorin 
“Resurser och samarbete”. 
 

Normer och värderingar 
Den grundläggande uppfattningen hos sjuksköterskor är att varken vårdpersonal, 
föräldrar eller samhället ser övervikt som något önskvärt (Isma et al., 2012). 
Svårigheter uppstår dock på grund av att samhällets generella normer och 
värderingar kring vad som är normal vikt har förändrats (Regber, Mårild och 
Johansson Hanse, 2013; Isma et al., 2012; Steele et al., 2011). Sjuksköterskor i 
studien av Isma et al. (2012) beskriver att de upplever att en ökande förekomst av 
överviktiga barn har gjort att de barn som tidigare ansågs ha en hälsosam vikt, 
numera uppfattas som smala.  
  
Samhälleliga faktorer som enligt sjuksköterskor utgör hinder för att hjälpa familjer 
handlar exempelvis om att det generella stillasittandet har ökat, samhällets fokus på 
tävlingssport istället för att uppmuntra lättare men livslång fysisk aktivitet, ökad 
tillgänglighet till ohälsosamma livsmedel och en ökad normalstorlek på matportioner 
(Steele et al., 2011). Sjuksköterskorna i studien av Isma et al. (2012) menar att det är 
det normativa samhället som speglar föräldrars förväntningar på barnen och att de 
inte vill att barnet ska sticka ut ur mängden (Isma et al., 2012). 
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Sjuksköterskors erfarenhet är också att föräldrar till måttligt överviktiga barn 
generellt är mer oroliga än föräldrar till barn med kraftig övervikt och att vissa 
föräldrar anser att barnet är för ungt för att behöva tänka på vikten (Isma et al., 
2012). I studien av Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten (2009) upplever 
sjuksköterskorna att orsakerna till att föräldrarna söker hjälp handlar om att de 
känner oro för att barnet ska utsättas för mobbning, utanförskap eller inte kunna 
hålla samma fysiska tempo som andra barn. 
 

Kulturella olikheter 
Sjuksköterskor upplever ofta en krock mellan sin egen syn på folkhälsa och andra 
kulturers syn, vilket medför att olika kulturella aspekter kan skapa svårigheter i 
rådgivning och samtal (Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten, 2009; Steele et al., 
2011). Detta kan visa sig genom olikheter i språket (Steele et al., 2011) eller i möten 
där familjer har en annan uppfattning om vad en hälsosam vikt är (Isma et al., 2012; 
Steele et al., 2011).  
 
Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten (2009) skriver att sjuksköterskor uppfattar 
tron om att ”stora barn är friska barn” och ”stora barn representerar framgång och 
förmögenhet” som vanligt förekommande och att den bidrar till övervikt hos vissa 
kulturella grupper (Steele et al., 2011). I en studie av Isma et al. (2012) förklarar 
sjuksköterskor att vissa föräldrar anser att spädbarn och mindre barn är både 
starkare och sötare om de har “mer kött på benen”. 
  
De kulturella olikheterna rörande mat utgör också en barriär för sjuksköterskor. Dels 
menar sjuksköterskorna att de inte har tillräcklig kunskap om mat i andra kulturer, 
(Steele et al., 2011) men också upplevelsen att bristande kunskap och traditioner 
bidrar till att föräldrar inom vissa kulturer ger sötsaker till barnen, i tron att det 
endast är något positivt (Isma et al., 2012). En annan svårighet handlar om att mor- 
och farföräldrar i vissa kulturer har ett stort inflytande över barnbarnen, vilket 
orsakar svårigheter att lyfta viktrelaterade frågor eftersom sjuksköterskan inte alltid 
träffar alla familjemedlemmar (Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten, 2009).  
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Resurser och samarbete 
Hantering av övervikt och fetma är en fråga om prioriteringar och resurser, resurser 
som enligt sjuksköterskor saknas (Isma et al., 2012; Isma et al., 2013; Turner, Shield 
och Salisbury, 2009; Müllersdorf et al., 2010; Steele et al., 2011). Sjuksköterskor i 
studien av Isma et al. (2013) poängterar att tidsbrist och begränsade resurser medför 
att barns övervikt inte prioriteras, utan att barn med andra problem, till exempel 
psykisk ohälsa (Turner, Shield och Salisbury, 2009) gör att överviktiga barn hamnar 
långt ner på prioriteringslistan. 
 
I studien av Isma et al. (2013) anser sjuksköterskor att högre chefer prioriterar 
övervikt och fetma lågt och saknar intresse att ändra resursfördelningen. 
Sjuksköterskor i studien av Steele et al. (2011) delar uppfattningen och beskriver 
också svårigheter att få godkännande att starta interventionsprogram riktade till 
överviktiga barn. Vissa sjuksköterskor på BVC upplever att de träffar barnen för 
sällan för att kunna göra någon skillnad och därför kräver tydligare riktlinjer, för att 
skapa ett hållbart arbetssätt i mötet med överviktiga barn (Isma et al., 2013). 
 
Steele et al. (2011) menar att sjuksköterskor ofta har upplevelsen av att de slits i olika 
riktningar och saknar tid att undervisa om folkhälsofrågor. Dessa tidsbegränsningar 
hindrar även sjuksköterskor från att hålla sig uppdaterade i aktuell forskning. 
  
Müllersdorf et al. (2010) beskriver att sjuksköterskor upplever att arbetet med 
överviktiga barn skapar hög arbetsbelastning för dem och att det vore önskvärt med 
samarbete och stöd från särskilt utbildade kollegor. Sjuksköterskor poängterar också 
att arbetet med överviktiga barn bör omfatta alla nivåer i samhället såväl skolan, 
kommunen, idrottsföreningar och de enskilda pedagogerna (Müllersdorf et al., 2010; 
Steele et al., 2011). Ett hinder anses också vara bristande samarbete och stöd mellan 
BVC, barnfetmaenhet, mödrahälsovård och förskola. Samarbete mellan sjuksköterska 
och dietist beskrivs också som en viktig resurs men att tillgången inte motsvarar 
efterfrågan (Isma et al., 2013). 
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Sjuksköterskans roll 

Denna huvudkategori handlar om sjuksköterskans roll i integrationen med familjer 
och barn. Den första underkategorin “Betydelsen av kompetens och trygghet i 
yrkesrollen” handlar om bristande kunskap och otryggheten i yrkesrollen. Den andra 
underkategorin “Att skapa tillit och ge stöd” presenterar sjuksköterskans personliga 
hinder och förmågan att skapa tillit och ge stöd. 
 

Betydelsen av kompetens och trygghet i yrkesrollen 
Müllersdorf et al. (2010), Isma et al. (2013) och Steele et al. (2011) beskriver att 
sjuksköterskors känslor av bristande kunskap om samtal runt överviktsproblematik 
är ett hinder för att kunna hjälpa barnet att uppnå viktnedgång. Sjuksköterskor i 
studierna av Isma et al. (2012) och Müllersdorf et al. (2010) anser att det saknas 
kunskap utöver de allmänna riktlinjerna, men också en tydlighet vad riktlinjerna 
innebär. Isma et al. (2013) menar också att sjuksköterskor anser att kunskapen är 
särskilt viktig när det handlar om samtal med barn, att utbildning och fortbildning 
bör ha ett större fokus på förebyggande metoder för att förhindra övervikt och fetma, 
eftersom dessa kunskaper till stor del saknas.  

Sjuksköterskor i studien av Müllersdorf et al. (2010) poängterar att tillräckliga 
kunskaper skapar självförtroende och nästan alla sjuksköterskor i studien upplever 
att de någon gång känt en osäkerhet om de gjort rätt eller fel. Å andra sidan menar 
sjuksköterskor att de till följd av erfarenhet, reflektion efter upplevda situationer och 
genom interagerandet med erfarna kollegor, utvecklar en professionell tilltro till sig 
själva, vilket skapar trygghet i yrkesrollen inför kommande möten med överviktiga 
barn (ibid.). 

Att skapa tillit och ge stöd 
Steele et al. (2011) beskriver sjuksköterskors utmaningar med att de personligen ses 
och uppfattas som förebild för en sund och hälsosam livsstil, vilket upplevs 
problematiskt om sjuksköterskan själv är överviktig. I möten med familjer där 
sjuksköterskan själv var överviktig resulterade det i bristande tillit till 
sjuksköterskans kunskap och till följd av detta lyssnade inte föräldrarna på 
sjuksköterskans råd. I studien av Regber, Mårild och Johansson-Hanse (2013) 
beskriver sjuksköterskor vikten av att föräldrar känner tillit till dem och förklarar att 
en god tillit minskar risken för att föräldrar ska ta avstånd från dem.  
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Sjuksköterskors erfarenheter av att ge stöd och hjälpa barn att komma över känslor 
av skuld och skam beskrivs i en studie av Müllersdorf et al. (2010) där 
sjuksköterskorna beskriver hur de försöker skapa en känsla av neutral, fördomsfri 
mark när barnen besöker deras rum och att det ska kännas naturligt, enkelt och 
lättsamt att besöka sjuksköterskan med olika sorters åkommor. 
 

Familjens betydelse 

Denna huvudkategori handlar om hur olika familjefaktorer påverkar sjuksköterskans 
arbete med övervikt. I den första underkategorin “Relationen mellan sjuksköterskan 
och familjen” beskrivs vikten av en god relation. Den andra underkategorin “Att 
påverka en livsstil” handlar om hur olika livsstilsfaktorer påverkar förmågan att nå 
en hälsosam vikt. Slutligen beskrivs utmaningen i att påverka vanemönster och olika 
dilemman som uppstår, i underkategorin “Familjens motivation”. 

 

Relationen mellan sjuksköterskan och familjen 
Enligt Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten (2009) upplever sjuksköterskor att en 
obefintlig relation eller otillräcklig kunskap om familjen bidrar till osäkerhet och 
upplevs vara ett hinder i situationer där frågor om vikt diskuteras. Sjuksköterskor 
menar också att relationen med familjen är en ytterst relevant faktor för att kunna 
diskutera känsliga frågor. Det är viktigt att tidigt bygga en relation med familjen, 
vilket skapar förtroende och trygghet genom att relationen successivt växer sig 
starkare och gör att det blir mer naturligt för sjuksköterskan att ställa frågor om 
barnets vikt (Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten, 2009). I studien av Ljungkrona-
Falk, Brekke och Nyholm (2013) belyser sjuksköterskor också vikten av att arbeta 
individanpassat för att skapa goda, långsiktiga relationer med barnen och deras 
föräldrar.  
 
Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten (2009) beskriver också att sjuksköterskor 
menar att om de engagerar sig i relationen i ett tidigt skede finns det möjlighet att 
hinna ingripa på vägen, innan övervikten är ett faktum. Sjuksköterskor i studien av 
Isma et al. (2013) uppfattar sin roll på BVC som mycket viktig och de har också 



15 
 

upplevelsen att sättet att informera om barnets vikt påverkar hur föräldrarna sedan 
följer rekommendationerna. Sjuksköterskor anser att ett gott samarbete med 
föräldrarna är avgörande vid behandling av övervikt (ibid.). 
 

Att påverka en livsstil 
I studierna av Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten (2009) och Regber, Mårlid och 
Johansson-Hanse (2013) upplever sjuksköterskor att svårigheter förknippade med 
familjens livsstil är att föräldrarna kommer med ursäkter, rationaliserar eller 
förnekar problemet genom att förklara orsaken till övervikten med genetiska orsaker, 
(Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten, 2009; Turner, Shield och Salisbury, 2009) 
att barnet har kvar sitt ”babyfett”, har kraftig benstomme eller att övervikten är ett 
släktdrag (Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten, 2009). 
 
Enligt Isma et al. (2012) menar sjuksköterskor att svårigheter i mötet med familjen 
också kan handla om sjuksköterskans egna, negativa uppfattning om familjens 
livsstil. Sjuksköterskor beskriver svårigheter att tala om problemet när den egna 
uppfattningen handlar om att föräldrarna tillåter sina barn att bli överviktiga, till 
följd av sin egen osunda livsstil, medan barnet står maktlös inför förändring. 
Sjuksköterskorna känner samtidigt att de tycker synd om barnet och vill hjälpa 
familjen genom att ge goda råd (ibid.). 
 
Sjuksköterskor upplever att det finns flera orsaker till familjers ohälsosamma livsstil, 
att det handlar om bristande gränssättning och rutiner, tidsbrist, stress eller en 
otydlighet kring föräldrarnas auktoritet (Isma et al., 2012). I studien av Steele et al. 
(2011) och Turner, Shield och Salisbury (2009) uppmärksammar sjuksköterskor även 
att familjer med viktrelaterade problem ofta kämpar med andra känslomässiga eller 
beteenderelaterade problem i form av exempelvis tidigare trauman, vilket gör det 
extra problematiskt. 
 
I vissa situationer betraktar sjuksköterskor arbetet med livsstilsförändring som en 
omöjlighet (Müllersdorf et al., 2010; Regber, Mårlid och Johansson-Hanse, 2013). 
Dessa situationer handlar om när föräldrar upplevs blunda för problemet och inte vill 
ha hjälp, (Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten, 2009) när de upplevs sakna 
kunskap om sambanden mellan snabbmat, fysisk inaktivitet och fetma (Turner, 
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Shield och Salisbury, 2009) eller helt enkelt inte är villiga att se vilka risker som finns 
till följd av övervikt (Müllersdorf et al., 2010). Sjuksköterskor i studien av 
Müllersdorf et al. (2010) belyser också positiva erfarenheter som handlar om 
situationer där familjer ändrat sina vanor och börjat leva ett hälsosammare liv för att 
främja barnets hälsa och välbefinnande. Sjuksköterskor i studien av Isma et al. (2012) 
betonar att övervikt hos barn är ett komplext problem, vilket är relativt svårt att 
komma åt med anledning av djupt inrotade vanemönster i familjens livsstil. 
 

Familjens motivation 
Sjuksköterskor uppfattar det hälsofrämjande arbetet som en balansgång mellan att 
motivera eller att skapa ångest och osäkerhet (Regber, Mårlid och Johansson-Hanse, 
2013). Det största bekymret är föräldrar som initialt har positiv attityd men ändå 
väljer att ignorera sjuksköterskans rekommendationer (ibid.). 
 
Sjuksköterskor i studierna av Steele et al. (2011) och Høstgaard Bonde, Bentsen och 
Hindhede (2014) menar att familjens motivation är ett hinder för barnets beslut att ta 
kommandot över sin hälsa. Sjuksköterskor i studien av Steele et al. (2011) poängterar 
också att det ibland saknas motivation hos barnen. Isma et al. (2012) beskriver att 
sjuksköterskornas uppfattning är att föräldrar till överviktiga barn är medvetna om 
barnets övervikt, men inte alltid ser problemet, (Isma et al., 2012; Steele et al., 2011) 
eller sin egen roll i situationen och därmed saknas motivation till förändring (Steele 
et al., 2011). 
 
Isma et al. (2012) beskriver att sjuksköterskor tycker det är viktigt att motivera 
familjen till förändring medan den huvudsakliga uppfattningen är att det i grund och 
botten är upp till föräldrarnas vilja att minska barnets vikt eller inte. Høstgaard 
Bonde, Bentsen och Hindhede (2014) belyser sjuksköterskors uppfattning om 
svårigheter när barnet och föräldrarna befinner sig på olika grader av förståelse eller 
motivation för beteendeförändring. Det är ett dilemma när barnet upplever missnöje 
över sin vikt medan föräldrarna inte vill kännas vid problemet eller inte har förmåga 
att ändra sitt beteende och ta itu med problemet (ibid.).  
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DISKUSSION  
 

Resultatdiskussion 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter och 
upplevda utmaningar i mötet med överviktiga barn och deras föräldrar. Resultatet 
byggdes upp av fyra huvudkategorier som handlade om betydelsen av 
kommunikation, samhälleliga aspekter, sjuksköterskans roll och familjens betydelse. 
Det huvudsakliga resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde svårigheter att tala 
om ett känsligt ämne och förmedla det på ett bra sätt, att kulturella olikheter, normer 
och värderingar i samhället utgör hinder i sjuksköterskans arbete och att relationen 
mellan sjuksköterskan och familjen, familjens motivation till förändring och 
svårigheten att förändra familjers livsstilsmönster är faktorer som påverkar 
sjuksköterskans arbete med överviktiga barn. 
 
Författarna har diskuterat resultatet utifrån annan aktuell forskning och även utifrån 
teorin familjefokuserad omvårdnad, vilket omfattar familjens och sjuksköterskans 
upplevelse och hantering av omvårdnadsrelationen. Den grundläggande teorin för 
familjefokuserad omvårdnad är att ohälsa och sjukdom är något som berör hela 
familjen, men även alla familjemedlemmar enskilt (Benzein, Hagberg och Saveman, 
2008; Wright och Leahey, 2005, 2009).  
 

Kommunikation 
Sjuksköterskors upplevda kommunikationssvårigheter beskrevs i flera studier och 
handlade om att ta upp ämnet övervikt på rätt sätt och om rädslan att kränka, eller 
förlora familjens tillit (Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten, 2009; Isma et al., 
2012; Walker et al., 2007; Müllersdorf et al., 2010). Svårigheten med detta beskrevs 
även i en studie av Helseth et al. (2017) som samtidigt poängterade att 
sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att arbeta för att förhindra övervikt och 
samtidigt undvika att såra barnet. Helseth et al. (2017) menade också att en farhåga 
hos sjuksköterskorna var att de skulle utlösa en ätstörning hos barnet. 
 
För att underlätta kommunikationen beskrev sjuksköterskorna hur visuella skalor 
som BMI eller tillväxtdiagram kunde användas som hjälpmedel, för att föräldrarna 
skulle se sitt barns vikt i förhållande till barn i samma ålder och underlätta för 
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diskussion (Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten, 2009; Regber, Mårild och 
Johansson Hanse, 2013). Liknande erfarenheter framkom i en studie av Laws et al. 
(2015) där sjuksköterskorna delade uppfattningen att det blev lättare för föräldrarna 
att se och förstå oron kring barnets vikt när de fick se barnets vikt i 
tillväxtdiagrammet. Relaterat till familjefokuserad omvårdnad beskriver Benzein et 
al. (2010) att sjuksköterskan ofta blir en naturlig samtalspartner för 
familjemedlemmar och att det är viktigt att utveckla sin roll som medlare till ett 
medvetet och strukturerat omvårdnadsarbete med familjen i fokus. 
 
Författarna drar slutsatsen att det råder samstämmighet mellan flera studier, att en 
av de största farhågorna sjuksköterskorna upplevde handlade om rädslan att kränka 
eller såra barnet. Författarnas spontana tanke är i likhet med Håkansson (2015) att 
det är viktigt att skapa ett hälsofrämjande möte där barnet och föräldern bekräftas, 
blir sedda och lyssnade på genom engagemang, respekt och lyhördhet.  
 

Samhälleliga aspekter 

Samhälleliga aspekter i form av generella normer och värderingar framkom i 
litteraturstudien och uppmärksammades i artikeln av Edvardsson, Edvardsson och 
Hörnsten (2009) där sjuksköterskorna hade uppfattningen att en anledning till att 
föräldrar sökte hjälp för barnets övervikt var på grund av rädsla för att barnet skulle 
utsättas för mobbning, utanförskap eller inte klara av att hålla samma fysiska tempo 
som andra barn. Denna aspekt påvisades även av Reulbach et al. (2013) som också 
menade att överviktiga barn löper större risk att bli mobbade och enligt Andersson, 
Shadloo och Rudolfsson (2016) även riskerar att utsättas för granskande, dömande 
blickar som kan leda till splittrad självkänsla och isolering. Eli et al. (2014) menar att 
dessa negativa aspekter följer med barnet till vuxen ålder, där föräldrar och mor- och 
farföräldrar uppgav att de på grund av händelser i sin egen barndom, gjort ett aktivt 
val att inte tala om vikten med sina barn och barnbarn.  

 
I resultatet framkommer det också kulturella skillnader, i form av annorlunda synsätt 
på hälsa, svårigheter i rådgivning och samtal, (Edvardsson, Edvardsson och 
Hörnsten, 2009; Steele et al., 2011) på grund av språkbarriärer (Steele et al., 2011) 
eller kring definitionen av en hälsosam vikt (Isma et al., 2012; Steele et al., 2011). 
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Svårigheter på grund av språkbarriärer påvisades även i en studie av Magnusson, 
Kjellgren och Winkvist (2012) som beskrev att det ofta skedde språkrelaterade 
missförstånd i diskussionen om vikt med föräldrar till barn med annat modersmål.  

 
Kulturella olikheter visade sig även gällande matkultur, vilket skapade en barriär för 
sjuksköterskans arbete. Sjuksköterskorna menade att de inte hade tillräcklig kunskap 
om mat i andra kulturer (Steele et al., 2011). En annan studie av Magnusson, 
Kjellgren och Winkvist (2012) påvisade också det faktum att svensk matkultur skiljer 
sig från andra kulturers och en användbar strategi för sjuksköterskorna i denna 
studie var att visa nyfikenhet för kulturens matlagning och därefter erbjuda generella 
råd. 

 
Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten (2009) skrev i sin studie att mor- och 
farföräldrar har stort inflytande över barnbarnen i vissa kulturer vilket medförde 
svårigheter att lyfta viktrelaterade frågor. I studien av Isma et al. (2012) framkom det 
även att vuxna inom vissa kulturer upplever att de är snälla när de ger barnet 
sötsaker och detta förklaras genom okunskap eller traditioner inom kulturen, vilket 
även påvisades av Eli et al. (2016) som beskrev att mor- och farföräldrar inom vissa 
kulturer använde sötsaker som ett sätt att skämma bort barnen eller för att stärka 
relationen.  
 
Inom familjefokuserad omvårdnad menar Whall (1986) att familjebegreppet kan 
omfatta olika familjekonstellationer och numera ses inte kärnfamiljen som den 
självklara familjebildningen. Mångfalden av familjer har resulterat i att begreppet fått 
flera betydelser. Inom familjefokuserad omvårdnad har definitionen av familj en 
emotionell utgångspunkt och fokuserar på de känslomässiga band som finns mellan 
olika människor. Således utgörs familjen av en självdefinierad grupp som inte 
nödvändigtvis är släkt. Utifrån detta resonemang poängteras alltså att det är familjen 
själv som bestämmer vilka som ingår i familjen, vilket kan inkludera exempelvis far- 
och morföräldrar (Wright och Leahey, 2013). 
 
Slutsatsen utifrån de samhälleliga faktorerna är att kulturella skillnader 
uppmärksammas i flera studier och författarna anser att det krävs mer kunskap om 
exempelvis andra matkulturer när det enligt Falkenstein Hagander (2016) kan 
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upplevas att svensk matkultur till stor del kan skilja sig från andra kulturers 
matvanor. Utifrån både ett genus-, och kulturellt perspektiv anser författarna att 
sjuksköterskor bör ha en medvetenhet och öppenhet kring att familjekonstellationer 
kan se ut på olika vis och bemöta dessa familjer med respekt, nyfikenhet och 
öppenhet (Malmquist, 2015). 
 

Sjuksköterskans roll 

Resultatet visade att sjuksköterskors kunskap om hanteringen av övervikt var 
bristfällig (Müllersdorf et al., 2010; Isma et al., 2013; Steele et al., 2011) och att det 
saknades kunskaper utöver de allmänna riktlinjerna (Isma et al., 2013; Müllersdorf et 
al., 2010). Detta påvisades också i en studie av Helseth et al. (2017) där 
sjuksköterskor ifrågasatte sin kompetens i förhållande till vad som ingick i 
riktlinjerna.  

 
Svårigheter som också framkom i resultatet handlade enligt Steele et al. (2011) om att 
sjuksköterskan ses som förebild för en sund livsstil och om sjuksköterskan själv var 
överviktig tappade föräldrarna tillit till sjuksköterskans kunskap. Harbaugh et al. 
(2007) belyser i en annan studie att det är sjuksköterskans uppgift att tillsammans 
med familjen öppna dörrar för barnet, visa respekt och samtidigt agera förebild för en 
hälsosam livsstil.  

 
Relaterat till familjefokuserad omvårdnad menar Benzein, Hagberg och Saveman 
(2012) att sjuksköterskan och familjen har olika kompetenser om hur hälsa kan 
bevaras, om hantering av hälsorelaterade problem och att både sjuksköterskan och 
familjen tar med sig styrkor och resurser in i relationen. Bäckström och Sundin 
(2009) och Söderström et al. (2009) beskriver vikten av att involvera familjen utifrån 
deras egna behov, att det tidigare varit fokus på att ge stöd och undervisning till 
enskilda familjemedlemmar och att fokus på familjen som helhet har saknats. SSF 
(2008) menar att det kommer behövas ett större engagemang på det hälsopromotiva 
omvårdnadsarbetet, liksom att arbeta förebyggande. 

 
Författarna drar slutsatsen att betydelsen av sjuksköterskans kompetens och 
sjuksköterskans agerande som förebild, är viktiga aspekter i sjuksköterskans 
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hälsofrämjande arbete. Detta beskrivs också i ICN (2014) där det poängteras att 
sjuksköterskan har ett personligt ansvar att sträva efter förnyad kunskap och bevara 
sin kompetens och att sjuksköterskan skall ”sköta om sin hälsa så att förmågan att 
ge vård inte äventyras” (ICN, 2014). 

 
Familjens betydelse 

I resultatet uppmärksammades att en utmaning i arbetet med överviktiga barn kunde 
handla om sjuksköterskans egna negativa föreställningar om familjens livsstil, att 
upplevelsen var att barnets övervikt var orsakad av föräldrarna och att de tillåter 
barnen att bli överviktiga (Isma et al., 2012). Denna svårighet påvisades även i en 
studie av Helseth et al. (2017) där sjuksköterskorna menade att anledningen till att 
det var svårt att diskutera vikten med föräldrarna var för att de tyckte att det var 
föräldrarna som stod ansvariga för att ha orsakat barnets övervikt. 

 
Svårigheten att påverka en livsstil togs upp i litteraturstudien där exempelvis 
Müllersdorf et al. (2010) menade att vissa föräldrar blundar för riskerna med fetma, 
risker som poängteras i en annan studie av Bass och Eneli (2015) där det 
uppmärksammades att barn med svår fetma har en högre risk att utveckla olika typer 
av samsjuklighet och även har färre alternativ på effektiva behandlingar. 

 
Inom familjefokuserad omvårdnad resonerar Benzein, Hagberg och Saveman (2012) 
att sjuksköterskans egna föreställningar om professionen kan behöva ifrågasättas och 
omvärderas. Patienten, familjen och sjuksköterskan bör ses som delaktiga parter som 
i dialog skapar kunskap om varandras uppfattningar och kompetenser. Alla parters 
kompetenser ges lika stor betydelse och ingen har tolkningsföreträde över de andras 
upplevelser (Benzein, Hagberg och Saveman, 2012). 

 
Vikten av en god relation mellan sjuksköterskan och familjen beskrivs i 
litteraturstudien där Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten (2009) även menar att 
relationen är en ytterst relevant faktor för att kunna ha en öppen diskussion och 
därmed blir det naturligt att prata om vikt. Utvecklingen av relationen mellan 
sjuksköterskan och familjen, istället för enbart undervisning och stöd är även något 
som diskuteras i familjefokuserad omvårdnad där Meiers och Tomlinson (2003) 
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beskriver att relationen mellan sjuksköterskan och familjen i allt högre grad kommer 
präglas av partnerskap. Antonovsky (2003) beskriver också att det i samarbetet 
mellan familj och sjuksköterska finns en strävan att göra plats för reflekterande 
processer i ett växlande av lyssnande och talande och att det i detta samspel skapar 
ny förståelse för den enskilde familjemedlemmen, familjen och sjuksköterskan.  
 
Det råder samstämmighet i flera studier att relationen mellan föräldern och 
sjuksköterskan spelar en avgörande roll för att kunna samtala i ett öppet klimat. 
Problematiken som diskuterades kring sjuksköterskans uppfattning att föräldrar 
orsakar barnens övervikt, finns det enligt författarna en viss poäng i. Författarnas 
slutsats är dock i likhet med Stenhammar (2011) att det finns behov av att 
uppmärksamma föräldrars specifika situation, med tanke på att det kan finnas en 
skillnad mellan föräldrars inställning till att leva hälsosamt och vad de faktiskt kan 
bemästra i vardagen, när det handlar om familjens levnadsvanor. 
 

Metoddiskussion  
Författarna har valt att skriva om sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser, vilket 
gjorde att kvalitativa artiklar ansågs adekvata eftersom Olsson och Sörensen (2012, 
106) menar att kvalitativa metoder ger beskrivande data som handlar om människans 
egna ord i skrift, tal eller ett observerbart beteende. 
 
Valet av databaser gjordes med stöd av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, 80-81) 
där författarna valde att endast söka artiklar i PubMed och CINAHL, vilket skulle 
kunna ses som en svaghet eftersom fler databaser eventuellt skulle genererat fler 
relevanta artiklar. 
  
Författarna påbörjade litteratursökningen med ett fåtal av sökorden för att söka 
brett, vilket gav ett oöverskådligt och stort material. Sökorden kombinerades och 
avgränsades därför med boolesk söklogik, eftersom det inte fanns tid att gå igenom 
samtliga titlar. Sökordet “family” användes inte med motivet att det kom med ett 
stort antal artiklar som fokuserade på föräldrarnas upplevelser vilket inte svarade på 
syftet. Det finns dock en risk att detta lett till att relevanta artiklar exkluderats. 
Inklusionskriteriet barn 2-18 år användes för att övervikt varken kan konstateras 
eller är i fokus hos barn under 2 år (Derwig, 2014). 
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Totalt kvalitetsgranskades 11 artiklar varav 1 exkluderades efter granskningen 
eftersom författarna upplevde syftet som otydligt. Det var också svårt att uppfatta 
vilka delar som specifikt handlade om sjuksköterskors erfarenheter, eftersom artikeln 
även beskrev upplevelser av andra yrkesgrupper. Två av de inkluderade artiklarna 
beskrev dock andra professioners erfarenheter, men anledningen till att dessa artiklar 
inkluderades var att det tydligt framgick vilka delar som beskrevs av sjuksköterskor. 
Artikeln av Ljungkrona, Brekke och Nyholm (2013) besvarar endast litteraturstudiens 
syfte delvis, men valdes ut av författarna med anledning av att den beskrev 
sjuksköterskors erfarenheter och därmed ansågs relevant för studien. 
 
Olsson och Sörensen (2011, 101) poängterar noggrannhet kring resonemanget av 
författarnas förförståelse, i synnerhet när det handlar om kvalitativ forskning 
eftersom den personliga erfarenheten inte får dominera eller influera objektiviteten i 
observationer och tolkning. Författarna har utifrån ovanstående resonemang beaktat 
förförståelsen för att försöka skapa en objektiv syn och undvika en påverkan på 
resultatet.  
 
Endast artiklar publicerade mellan år 2006 och 2016 inkluderades i resultatet, för att 
få med den senaste forskningen inom ämnet. Denna begränsning har dock inneburit 
ett visst bortfall av relevanta artiklar.  
 
Författarna har utan egna värderingar och efter bästa förmåga sammanställt 
resultatet från de utvalda artiklarna. Artiklar skrivna på engelska valdes med stöd av 
Östlundh (2012, 74) som menar att det är det vanligaste vetenskapliga språket. Trots 
goda kunskaper, finns det en risk att författarna misstolkat resultatet i artiklarna, 
eftersom engelska inte är författarnas modersmål. För att minska risken för 
feltolkningar har oklarheter diskuterats genom arbetets gång, vilket enligt 
Wallengren och Henricson (2012, 492) ökar trovärdigheten. 
 

Forskningsetisk diskussion 
Gällande etiska perspektiv inom barnhälsovård menar Lundqvist (2015, 34) att 
sjuksköterskans reflektion kring sina egna grundläggande värderingar är av yttersta 
vikt för att kunna se barnet och föräldrarna bakom sociala och kulturella skillnader, 
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men också för att kunna se och stötta barnet på ett personcentrerat sätt. De egna 
värderingarna styr handlandet och genom att medvetandegöra dessa kan de tillämpas 
i vården. Svensk sjuksköterskeförening skriver att etisk reflektion gentemot patienter 
och närstående medför att ens egen värdegrund utmanas. Det skapar möjligheter att 
tänka på ett nytt, kanske annorlunda sätt i jämförelse med tidigare värderingar (SSF, 
2016). 
 
Olsson och Sörensen (2011, 86) skriver i sin tur att forskning alltid ska utföras med 
respekt för människovärdet och vid etisk prövning ska hänsyn tas till mänskliga 
rättigheter och grundläggande friheter. Välfärden hos människor skall prioriteras 
framför både samhällets och vetenskapens behov. Vidare skriver Kjellström (2014, 
82) att när det handlar om forskning där barn medverkar är det viktigt att 
forskningen leder till att situationen kan förbättras. 
 
För att skapa ett trovärdigt resultat och undvika felaktigheter har studien genomförts 
så organiserat och metodiskt som möjligt och författarna har haft ovanstående 
resonemang i åtanke under arbetets gång. Eftersom studien belyser sjuksköterskors 
upplevelser av mötet med överviktiga barn är förhoppningen att den ska vara till 
hjälp att förbättra vården och upplevelsen av vårdmötet för överviktiga barn. 
 

KONKLUSION OCH BETYDELSE FÖR OMVÅRDNAD 
Sjuksköterskans ansvar inom barnhälsovård innebär att arbeta hälsofrämjande och 
förebyggande (Danielsson, 2015, 346). Eftersom övervikt och fetma sedan flera år 
tillbaka är ett allvarligt hälsoproblem är det ytterst angeläget att sjuksköterskor inom 
barnhälsovården arbetar för att främja sunda levnadsvanor och arbetar förebyggande 
genom insatser på både samhälls-, grupp- och individnivå (Håkansson, 2016).  
 
I denna litteraturstudie har sjuksköterskors erfarenheter och upplevda utmaningar i 
mötet med överviktiga barn och deras föräldrar beskrivits. Resultatet pekar på en rad 
olika faktorer som hindrar sjuksköterskor från att ta upp viktrelaterade frågor med 
barn och deras föräldrar. Sjuksköterskor ifrågasätter sina egna kunskaper och 
efterfrågar i hög grad tydliga riktlinjer för hur samtal om vikt skall bedrivas. Således 
verkar det logiskt att anta att mer forskning behövs för att öka sjuksköterskors 
förutsättningar och kunskaper för att kunna hantera den känsliga frågan. Eftersom 
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normerna för en hälsosam vikt förändrats, skulle tydligare riktlinjer kunna bidra till 
att sjuksköterskor känner sig kapabla och kompetenta att ta itu med barns 
överviktsproblematik, trots de rådande normerna. Det skulle också kunna bidra till 
att sjuksköterskor känner en tilltro till sig själva vid rådgivning, vilket skulle förbättra 
bemötandet och därmed öka familjernas tillit till sjuksköterskan.  
 
Författarna drar slutsatsen att övervikt är ett problem som bör tas på allvar, eftersom 
det skapar stort lidande för många barn. Mer kunskap om ämnet behövs på både 
samhälls- och individnivå för att hjälpa de barn som lider av övervikt eller fetma, men 
också för att skapa förändrade normer där en sund vikt och hälsosam livsstil ses som 
en självklarhet. 
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  Bilaga 1 
Tabell 1 – Iso-BMI (Iso-BMI, u.å.) 

 

     

 Ålder:                                                                                       Övervikt:   Fetma:  

 Pojkar: Flickor: Pojkar: Flickor: 

2 18,41 18,02 20,09 19,81 

2,5 18,13 17,76 19,80 19,55 

3 17,89 17,56 19,57 19,36 

3,5 17,69 17,40 19,39 19,23 

4 17,55 17,28 19,29 19,15 

4,5 17,47 17,19 19,26 19,12 

5 17,42 17,15 19,30 19,17 

5,5 17,45 17,20 19,47 19,34 

6 17,55 17,34 19,78 19,65 

6,5 17,71 17,53 20,23 20,08 

7 17,92 17,75 20,63 20,51 

7,5 18,16 18,03 21,09 21,01 

8 18,44 18,35 21,60 21,57 

8,5 18,76 18,69 22,17 22,18 

9 19,10 19,07 22,77 22,81 

9,5 19,46 19,45 23,39 23,46 

10 19,84 19,86 24,00 24,11 

10,5 20,20 20,29 24,57 24,77 

11 20,55 20,74 25,10 25,42 

11,5 20,89 21,20 25,58 26,05 

12 21,22 21,68 26,02 26,67 

12,5 21,56 22,14 26,43 27,24 

13 21,91 22,58 26,84 27,76 

13,5 22,27 22,98 27,25 28,20 

14 22,62 23,34 27,63 28,57 

14,5 22,96 23,66 27,98 28,87 

15 23,29 23,94 28,30 29,11 

15,5 23,60 24,17 28,60 29,29 

16 23,90 24,37 28,88 29,43 

16,5 24,19 24,54 29,14 29,56 

17 24,46 24,70 29,41 29,69 

17,5 24,73 24,85 29,70 29,84 

18 25 25 30 30 



                Bilaga 2 
Tabell 2 – Söktabell       
 

 

Databas Sökord Filter Antal träffar Urval 1 lästa 
abstract 

Urval 2 lästa 
artiklar 

Urval 3 
granskade 
artiklar 

Urval 4 
utvalda artiklar 

PubMed 
170409 
 
 
 

(obesity OR overweight)  
 
AND  

 
(child OR childhood OR 
children OR adolescent 
OR pediatric)  
 
AND  
 
(treatment OR 
response)  
 
AND  
 
(nursing OR nurse OR 
care)  
 
AND experience 
 

English 
10 years 

193 11 1 0 0 



                Bilaga 2 
Tabell 2 – Söktabell       
 

 

Databas Sökord Filter Antal träffar Urval 1 lästa 
abstract 

Urval 2 lästa 
artiklar 

Urval 3 
granskade 
artiklar 

Urval 4 
utvalda artiklar 

PubMed  
170409 
 
 

(obesity OR overweight)  
 
AND 
 
(child OR childhood OR 
children OR adolescent 
OR pediatric)  
 
AND  
 
(treatment OR 
response)  
 
AND  
 
(nursing OR nurse OR 
care)  
 
AND qualitative 
 

10 years 
English 

233 28 19 (varav 
1 dubblett) 

8 7 



                Bilaga 2 
Tabell 2 – Söktabell       
 

 

Databas Sökord Filter Antal träffar Urval 1 lästa 
abstract 

Urval 2 lästa 
artiklar 

Urval 3 
granskade 
artiklar 

Urval 4 
utvalda artiklar 

PubMed 
170409 
 
 

(obesity OR overweight)  
 
AND  
 
(child OR childhood OR 
children OR adolescent 
OR pediatric)  
 
AND  
 
(treatment OR 
response)  
 
AND  
 
(nursing OR nurse OR 
care)  
 
AND  
 
qualitative  
 
AND  
 
(perception OR 
challenge) 

10 years 
English 

35 2 1 
(dubblett) 

1 
(dubblett) 

1 (dubblett) 



                Bilaga 2 
Tabell 2 – Söktabell       
 

 

Databas Sökord Filter Antal träffar Urval 1 lästa 
abstract 

Urval 2 lästa 
artiklar 

Urval 3 
granskade 
artiklar 

Urval 4 
utvalda artiklar 

CINAHL 
170409 
 
 

(obesity OR overweight)  
 
AND 
 
(child OR childhood OR 
children OR adolescent 
OR pediatric) 
 
AND  
 
(treatment OR 
response)  
 
AND 
 
(nursing OR nurse OR 
care)  
 
AND qualitative 
 

English 
Peer-
reviewed 
2006-2016 

24 3 1 
(dubblett) 

0 0 



                Bilaga 2 
Tabell 2 – Söktabell       
 

 

Databas Sökord Filter Antal träffar Urval 1 lästa 
abstract 

Urval 2 lästa 
artiklar 

Urval 3 
granskade 
artiklar 

Urval 4 
utvalda artiklar 

CINAHL 
140407 
 

(obesity OR overweight) 
AND  
 
(c)hildren OR child OR 
childhood)  
 
AND 
 
(nurse OR nursing)  
 
AND  
 
(experience OR attitude 
OR challenge 

English 
Peer-
reviewed 
2006-2016 

149 26 11 (varav 
3 
dubbletter) 

4 (varav 2 
dubbletter) 

4 (varav 2 
dubbletter) 

Manuell  
sökning 

   1 1 1 1 

 

Antal artiklar totalt: 10  



                     Bilaga 3 
Artikelöversikt 
 

 

År, Författare, Land Titel Syfte Urval Metod: Insamling och 
analys 

Resultat Kvalitet 

2014 

Høstgaard Bonde, A.  

Bentsen, P. 

Hindhede, A.L. 

Danmark 

”School nurses’ 
experiences with 
motivational interviewing 
for preventing childhood 
obesity.” 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
upplevelser av dilemman 
när de tillämpar 
motiverande samtal i sitt 
arbete med rådgivning 
till barn med övervikt. 

12 skolsköterskor, med 4 
dagars utbildning 
angående MI och 
övervikt hos barn.  

Kvalitativ design. 
 
Semistrukturerade 
djupintervjuer som 
spelades in av en 
assistent.  
 
Materialet analyserades i 
flera steg. 

Sjuksköterskor upplevde 
att de tvingades ställa 
etiska principer mot 
varandra eftersom de 
både vill respektera 
barnets autonomi men 
också få barnet och 
föräldrarna att ta till sig 
problemet. 
 
De beskrev övervikt som 
ett känsligt ämne där 
många föräldrar och 
barn inte vill se att det 
finns ett problem. 

Hög. 
 

2013 

Isma, G.E. 

Bramhagen, A-C. 

Ahlstrom, G. 

Östman, M. 

Dykes, A-K. 

Sverige 

”Obstacles to the 
prevention of overweight 
and obesity in the 
context of child health 
care in Sweden.” 

Att identifiera 
sjuksköterskors 
upplevelser av det 
preventiva arbetet med 
barns övervikt och fetma 
på BVC.  

18 sjuksköterskor med 
specialist-utbildning.  

Erfarenhet av att arbeta 
med barn, samt arbeta 
med barn med övervikt. 

Strategiskt urval. 

Information om studien 
skickades ut via mail till 
alla anställda på BVC. 

Kvalitativ design. 
 
Öppna intervjuer. 
 
Intervjuerna 
transkriberades ord för 
ord.  
 
Analysen utfördes i fem 
steg. 

Sjuksköterskor upplevde 
att barnfetma inte 
prioriterades på BVC och 
att de inte hade 
tillräckliga kunskaper för 
att identifiera och 
hantera problemet.  
 
Konkreta verktyg och 
utbildning saknades. 
 
Sjuksköterskor upplevde 
att det var svårt att 
motivera föräldrar till 
förändring och att vissa 
föräldrar struntade i 
deras råd, trots en god 
relation.  

Hög. 

 
 



                     Bilaga 3 
Artikelöversikt 
 

 

År, Författare, Land Titel Syfte Urval Metod: Insamling och 
analys 

Resultat Kvalitet 

2013 
 
Ljungkrona Falk, L. 
 
Brekke, H. 
 
Nyholm, M. 
 
Sverige 

”Swedish nurses 
encounter barriers 
when promoting 
healthy habits in 
children.” 

Att belysa 
sjuksköterskors 
upplevda hinder vid 
införandet av nytt 
hälsoprogram med 
inriktning mot barn 
och deras föräldrar. 

24 sjuksköterskor. Mixad metod. 
 
Kvalitativ design 
(endast den delen vi 
valt att analysera). 
 
Gruppintervjuer som 
analyserades med 
kvalitativ 
innehållsanalys. 

Upplevelser som 
identifierades var: 
Hinder på 
arbetsplatsen, både 
interna och externa.  
Osäkerhet och rädsla i 
den egna yrkesrollen. 
Svårigheter i 
interaktionen mellan 
sjuksköterskan och 
föräldrar. Det 
moderna samhället 
hindrar förmågan att 
främja en hälsosam 
livsstil. 

Hög. 

2013 
 
Regber, S. 
 
Mårild, S. 
 
Johansson Hanse, J. 
 
Sverige 

”Barriers to and 
facilitators of nurse-
parent interaction 
intended to promote 
healthy weight gain 
and prevent childhood 
obesity at Swedish 
health centers.” 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
samspelet med 
föräldrar på BVC, 
samt belysa hinder 
och möjligheter för att 
kunna främja en 
hälsosam viktökning 
och förebygga fetma. 

15 sjuksköterskor från 
BVC med 
specialistutbildning.  
 
Anställda inom Västra 
Götalands län. 
 
Frivilligt deltagande. 

Kvalitativ design. 
 
Semistrukturerade 
intervjuer som 
transkriberades och 
analyserades. 
 

Sjuksköterskor ansåg 
att övervikt var ett 
känsligt ämne att tala 
om. 
 
Viktigt att skapa 
förtroende och tillit 
hos föräldrarna. Vissa 
föräldrar var 
medvetna om 
viktuppgången medan 
vissa inte ville kännas 
vid den. 
 
Sjuksköterskor 
upplevde BMI som ett 
bra och användbart 
verktyg.  

Hög. 



                     Bilaga 3 
Artikelöversikt 
 

 

År, Författare, Land Titel Syfte Urval Metod: Insamling och 
analys 

Resultat Kvalitet 

2012  
 
Isma, G.E. 
 
Bramhagen, A-C. 
 
Ahlstrom, G. 
 
Östman, M. 
 
Dykes, A-K.  
 
Sverige 

”Swedish child health 
care nurses 
conceptions of 
overweight in 
children: a qualitative 
study.” 

Att undersöka BVC-
sjuksköterskors 
uppfattningar om 
övervikt och fetma 
hos barn. 

18 sjuksköterskor, 
med 
specialistutbildning. 
 
Strategiskt urval. 
 
 

Kvalitativ design. 
 
Öppna intervjuer. 

Sjuksköterskor ansåg 
att det var viktigt att 
upptäcka 
viktförändringar hos 
barn, eftersom det 
både drabbar barnet, 
familjen och 
samhället. 
 
Övervikt hos barn 
uppfattades vara en 
följd av föräldrarnas 
livsstil. Känsligt och 
problematiskt att ta 
upp frågan med 
föräldrarna.  
 
Olika uppfattningar 
om vad en hälsosam 
vikt är.  
 
Förändrade normer, 
vilket gör problemet 
svårt att upptäcka. 

Hög. 



                     Bilaga 3 
Artikelöversikt 
 

 

År, Författare, Land Titel Syfte Urval Metod: Insamling och 
analys 

Resultat Kvalitet 

2011 
 
Steele, R.G. 
 
Wu, Y.P. 
 
Jensen, C.D. 
 
Pankey, S. 
 
Davis, A.M. 
 
Aylward, B.S. 
 
USA 

School Nurses’ 
Perceived Barriers to 
Discussing Weight 
With Children and 
Their Families: A 
Qualitative Approach.” 

Att undersöka 
skolsköterskors 
upplevda hinder när 
det handlar om att 
upptäcka hälsorisker 
till följd av övervikt 
hos barn och deras 
familjer. 

22 skolsköterskor. 
 
Information om 
studien mailades ut 
till 100 sjuksköterskor 
i distriktet. 

Kvalitativ design. 
 
Gruppintervjuer vid 4 
tillfällen. 

Svårigheter i arbetet 
handlade om faktorer 
på både samhällsnivå 
och individnivå. Det 
kunde till exempel 
vara svårigheter med 
den egna självbilden, 
sin egen uppfattade 
kompetens, brist på 
resurser och brist av 
stöd från skolan. 
 
Kulturella skillnader 
noterades. 

Hög. 

2010 
 
Møllersdorf, M. 
 
Martinson Zuccato, L. 
 
Nimborg, J. 
 
Eriksson, H. 
 
Sverige 

”Maintaining 
professional 
confidence - 
monitoring work with 
obese school children 
with support of an 
action plan.” 

Att beskriva hur 
skolsköterskor 
upplever sitt arbete 
med överviktiga barn 
med stöd av en 
handlingsplan. 

6 skolsköterskor. 
 
35-64 år. 
 
Erfarenhet av yrket 
mellan 1-20 år.  

Kvalitativ design. 
 
Bandinspelade 
djupintervjuer som 
transkriberades 
ordagrant.  
 
Analyserades genom 
kvalitativ 
innehållsanalys.  

Sjuksköterskorna 
upplevde sig ha en 
betydande roll för att 
kunna förebygga 
fetma. 
 
De ansåg sig lämpliga 
att arbeta inom 
området men saknade 
djupare kunskap. 
 
Övervikt är 
stigmatiserat och 
bättre riktlinjer för 
samtal önskades.  

Hög. 



                     Bilaga 3 
Artikelöversikt 
 

 

År, Författare, Land Titel Syfte Urval Metod: Insamling och 
analys 

Resultat Kvalitet 

2009 
 
Edvardsson, K. 
 
Edvardsson, D. 
 
Hörnsten, Å. 
 
Australien 

”Raising issues about 
children’s overweight 
- maternal and child 
health nurses’ 
experiences.” 

Att beskriva mödra- 
och barnhälsovårds-
sjuksköterskors 
upplevelser av att 
kommunicera och ta 
upp frågor med 
föräldrar rörande 
barns övervikt. 

10 sjuksköterskor 
inom barn- och 
mödrahälsovård. 
 
20-65 år. 
 
Bekvämlighetsurval. 

Kvalitativ design. 
 
Samtalsintervjuer där 
deltagarna 
informerades i förväg 
vilka ämnen intervjun 
skulle handla om. 
 
Intervjuerna 
analyserades med 
kvalitativ 
innehållsanalys. 

Viktigt att skapa en 
relation till föräldrarna 
för att kunna prata 
öppet om känsliga 
frågor. 
 
Kulturella skillnader 
beskrevs som hinder. 
 
Sättet att 
kommunicera var 
avgörande för hur 
föräldrarna uppfattade 
sjuksköterskan. 
 
Användning av 
hjälpmedel kan skapa 
förståelse hos 
föräldrarna och öppna 
upp för samtal. 

Hög. 



                     Bilaga 3 
Artikelöversikt 
 

 

År, Författare, Land Titel Syfte Urval Metod: Insamling och 
analys 

Resultat Kvalitet 

2009 
 
Turner, K.M. 
 
Shield, J.P.H. 
 
Salisbury, C. 
 
England 

”Practioners’ views on 
managing childhood 
obesity in primary 
care: a qualitative 
study.”  

Att analysera 
vårdpersonalens syn 
på primärvårdens 
uppgift när det 
handlar om att 
behandla fetma hos 
barn. 

30 personer, varav 14 
sjuksköterskor. 

Kvalitativ design. 
 
Intervjuer som 
spelades in och sedan 
transkriberades. 
 
Intervjuerna 
genomfördes för att 
hitta likheter och 
skillnader och teman 
skapades.  

Faktorer som 
upplevdes begränsa 
arbetet var 
kompetensbrist, brist 
på resurser och 
svårigheter med att 
arbeta med föräldrar. 

Medel. 

2007 
 
Walker, O. 
 
Strong, M. 
 
Atchinson, R. 
 
Saunders, J. 
 
Abbott, J. 
 
England 

”A qualitative study of 
primary care 
clinicians’ views of 
treating childhood 
obesity.” 

Att undersöka läkares 
och sjuksköterskors 
syn på behandling av 
fetma hos barn, i 
relation till deras 
yrkesroll. 

18 
läkare/sjuksköterskor, 
varav 6 
sjuksköterskor. 

Kvalitativ design. 
 
Semistrukturerade 
intervjuer som 
transkriberades och 
analyserades. 

Sjuksköterskor ansåg 
att det hörde till 
yrkesrollen att 
uppmärksamma 
viktproblemet hos 
barn, men att det i 
slutändan är ett 
socialt och 
familjerelaterat 
problem. 
 
Tidsbegränsningar, 
brist på resurser, 
riktlinjer och 
utbildning var hinder 
som beskrevs. 
 
Oro om stigmatisering 
kring ämnet, påverka 
patientrelationen. 

Medel. 



  Bilaga 4 

Granskningsmall (Olsson och Sörensen, 2011, 285) 

                 

 

 
Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, 
resultat = 3p) 

saknas 1/3 2/3 samtliga 

Introduktion saknas knapphändig medel välskriven 

Syfte ej angivet otydligt medel tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan ej angiven ej relevant relevant  

Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) 

ej angiven knapphändig medel utförlig 

Triangulering saknas finns   

Urval (antal, beskrivning, 
representativitet) 

ej acceptabel låg medel god 

Bortfall ej angivet >20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse för 
resultatet 

analys saknas / 
ja 

nej   

Kvalitet på analysmetod saknas låg medel hög 
 

Etiska aspekter ej angivna angivna   

Resultat     

Frågeställningen besvarad nej ja   

Resultatbeskrivning 
(redovisning, tabeller etc.) 

saknas otydlig medel tydligt 

Tolkning av resultatet (citat, 
kod, teorier mm) 

ej acceptabel låg medel god 

Diskussion     

Problemanknytning saknas otydlig medel tydlig 

Diskussion av egenkritik och 
felkällor 

saknas låg god  

Anknytning till tidigare 
forskning 

saknas låg medel god 

Slutsatser     

Överensstämmelse med 
resultat (resultatets 
huvudpunkter belyses) 

slutsats saknas låg medel hög 
 

Ogrundade slutsatser finns saknas   

Total poäng (max 45p)     

Grad 1: 80% Hög    

Grad 2; 70% Medel    

Grad 3: 60% Låg    

 
 
 
 
 
 


