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Sammanfattning    

 
I Sverige har förekomsten av övervikt och fetma fördubblats de senaste tjugo åren och 
hälsoproblemet drabbar främst barn. Övervikt och fetma hos barn innebär sämre 
förutsättningar för ett hälsosamt liv som vuxen. Sjuksköterskan möter överviktiga barn i 
sitt arbete och har därför möjlighet att hjälpa dem och deras familjer i en 
förändringsprocess mot ett hälsosammare liv. Syftet med studien är att beskriva 
föräldrars upplevelser av att ha ett överviktigt barn. Intervjustudier har analyserats med 
kvalitativ metod för att öka förståelsen kring fenomenet. I resultatet framgår att det 
endast är mödrarnas upplevelser som speglas och inte fädernas. Vi har tolkat det som att 
mödrarnas upplevelser grovt sett kan delas in i två kategorier: Dels de mödrar som har 
insikt i att barnet är överviktigt, dels mödrar som saknar denna insikt.Bland de mödrar 
som har insikt är upplevelsen av att ensam bära ansvaret starkast. De mödrar som inte 
har insikt har svårt att acceptera att deras barn klassificeras som överviktigt. 
Sjuksköterskans främsta mål är att engagera hela familjen i livsstilsförändringarna. Då 
mödrarnas upplevelser av barnets vikt grundar sig i två olika uppfattningar så måste 
sjuksköterskan möta dessa på olika sätt. I mötet med de mödrar som inte har insikt 
måste sjuksköterskan först och främst främja medvetenhet hos hela familjen. Då 
mödrarna har insikt bör hon istället arbeta på ett stödjande sätt och lägga stor vikt vid att 
involvera hela familjen i förändringsprocessen.   
      
Nyckelord: föräldrar, mödrar, upplevelser, barn, övervikt, fetma   
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INLEDNING 

Övervikt och fetma ökar kraftigt bland befolkningen världen över. Vidden av problemet 
syns både på stans gator och inom sjukvården. Det blir allt vanligare att personer i vår 
närhet drabbas av högt blodtryck och typ 2 diabetes till följd av övervikt. Inom 
sjukvården ser vi hur patienters tillfrisknande försvåras då övervikten ofta leder till 
komplikationer. Detta resulterar i ett lidande för den enskilde individen och höga 
vårdkostnader för samhället. Det förekommer förutfattade meningar bland allmänheten, 
bland annat om att föräldrar till överviktiga barn och ungdomar inte bryr sig. Det finns 
även en allmän ”skyll-dig-själv-attityd” bland människor, där skulden läggs uteslutande 
på individen. Eftersom problemet idag är så utbrett och nu även drabbar barn och 
ungdomar så hårt, så kan inte individen ensam ställas till svars. Samhället och 
sjukvården har ett ansvar att hjälpa de människor som lider av övervikt och fetma samt 
att förebygga att fler drabbas.  

 

BAKGRUND 

 I Europa har antalet överviktiga ökat så kraftigt de senaste tjugo åren att man idag talar 
om en epidemi som anses vara den allvarligaste folkhälsofrågan enligt WHO (2006). 
Typ 2-diabetes och högt blodtryck är de vanligaste sjukdomarna orsakade av fetma. 
Andra följdsjukdomar är hjärtinfarkt, gallsten, sömnapné, ledbesvär, vissa 
cancersjukdomar och barnlöshet (Socialstyrelsen, 2005; SBU, 2002). För att hejda 
utvecklingen av fetma krävs kraftfulla åtgärder. Åtgärderna bör enligt WHO (2006) 
inkludera:  
 

• identifiering och behandling inom primärvården,  
• utbildning av sjukvårdspersonal och  
• en klinisk guide för screening och behandling. 

 
I Sverige har ökningen av övervikt och fetma fördubblats de senaste tjugo åren och det 
gäller män och kvinnor i alla åldrar (SBU, 2002). Mer än hälften av männen och drygt 
en tredjedel av kvinnorna mellan 16 och 74 år lider av övervikt eller fetma.  
Problemet är vanligare på landsbygden än i storstäderna (Socialstyrelsen, 2005). 
Trenden är framförallt alarmerande för barn och ungdomar som följer samma 
viktmönster som den vuxna befolkningen (WHO, 2006). I Sverige är idag 15-20 % av 
barnen överviktiga, varav 1-  5 % är feta (folkhälsoinstitutet, 2005).   
 
För att kunna fastställa om en person lider av övervikt eller fetma används vanligen 
BMI som mätinstrument. BMI är en förkortning på body-mass index, och räknas ut 
genom att ta personens vikt i kilo dividerat med kroppslängden i meter i kvadrat, dvs.  
                vikten (kg)           
längden x längden (m) 
 
De specifika BMI- gränsvärdena för barn och ungdomar är både ålders- och 

 1



könsrelaterade. Dessa gränsvärden är utformade för barn och ungdomar i åldrarna 2 år 
upp till 18 års ålder. Studier visar att BMI- mätning är ett bra sätt att utreda om ett barn 
har en för hög- eller låg andel kroppsfett (Cole, Bellizzi, Flegal & Dietz, 2000; Mei, 
Grummer- Strawn, Thornton, Friedman, Pierson, Dietz & Horlich, 2007). Vidare i detta 
arbete så används barn som benämning för barn och ungdomar i åldrarna 2 till 18 år.   
 
Människans vardag och livsföring har förändrats avsevärt i och med samhällets 
utveckling mot ett IT-samhälle. Enligt Jahren Kristoffersen (1998) finns det ett samband 
mellan livsstil och hälsa, där livsstilen kan påverka hälsotillståndet både positivt och 
negativt. Idag finns det ett överflöd av mat, speciellt av energirik föda, samtidigt som 
bilar, datorer och teveapparater uppmuntrar människor till en mer stillasittande vardag. 
En passiv livsstil och sämre kostvanor drabbar framförallt barn. För att uppnå en god 
hälsa får barnens naturliga behov av att röra på sig inte inskränkas (Socialstyrelsen, 
1990).  
 
Olika livsstilsfaktorer påverkar utvecklingen av övervikt och fetma hos barn. Studier 
visar att det finns ett samband mellan stillasittande beteende, det vill säga 
datoranvändning och tv-tittande, och kalori konsumtion vilket leder till en viktökning 
(Epstein, Paluch, Conslavi, Riordan & Scholl, 2002; Goldfield et al, 2006). Föräldrarnas 
utbildningsnivå och socioekonomiska situation är andra faktorer som har stor inverkan 
på utvecklingen av barns övervikt (Strauss & Knight, 1999; Crossman, Sullivan & 
Benin, 2006). Studier visar också att föräldrars aktiva medverkan i behandling av 
övervikt och fetma hos barn spelar stor roll för att uppnå ett lyckat resultat (Epstein, 
1996; Flodmark, Ohlsson, Rydén & Svegner, 1993).  
 
Övervikt och fetma ger inte bara medicinska åkommor utan ökar också risken för att 
drabbas av ett nedsatt allmäntillstånd och en nedsatt livskvalitet (SBU, 2002). Jahren-
Kristoffersen (1998, s. 28) refererar till Ström som benämner livskvalitet som den 
subjektiva upplevelsen av hälsa och att begreppet hälsa är meningslöst om man inte 
utgår från människans egen upplevelse. Vidare menar Ström att en människa har en god 
livskvalitet om hon är aktiv, känner samhörighet, har god självkänsla samt en god 
grundstämning av glädje. Människor som lider av övervikt och fetma kan därför 
uppleva sig ha en försämrad livskvalitet. De utsätts ofta för fördömande och nedsättande 
attityder av sin omgivning, vilket kan resultera i ett personligt lidande och 
skuldbeläggning (SBU, 2002). Mårild rapporterar (enligt Lindeberg, 2006, s. 3) att de 
allvarligaste problemen till följd av fetma, för barn, är bristande självkänsla, mobbing, 
utanförskap och diskriminering. 
 
Övervikt och fetma innebär en förändrad kropp då det extra kroppsfettet gör kroppen 
både tyngre och större. Merleau-Ponty (enligt Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & 
Fagerberg, 2003, s. 45) anser att kroppen är människans tillgång till livet. Vi människor 
lever livet i och genom våra kroppar. Varje förändring av kroppen innebär därför en 
förändring av varseblivningen av världen och upplevelsen av livet. Han beskriver 
kroppen som levande, som ett subjekt, då den är fysisk, psykisk, existentiell och andlig 
på samma gång. Vid hälsa så är upplevelsen av ”jaget” och kroppen en helhet (Dahlberg 
et al, 2003). Olika kroppsliga tillstånd påverkar därmed människans lidande och 
välbefinnande. Detta kan förklara sambandet mellan dåligt självförtroende, dålig 
kroppsuppfattning och övervikt hos barn (Huang, Norman, Zabinski, Calfas & Patrick, 
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2006). Detta visar också att övervikt i många fall påverkar barns självuppfattning 
negativt.  
 
Barn upp till arton år har enligt FN: s barnkonvention (Barnombudsmannen, 2007) rätt 
till bästa uppnåeliga hälsa samt rätt till sjukvård och rehabilitering. De stater som skrivit 
under barnkonventionen, däribland Sverige, skall vidta alla effektiva och lämpliga 
åtgärder i syfte att avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa. 
Staterna skall sträva efter att tillfullo förverkliga denna rätt genom att bland annat 
utveckla förebyggande hälsovård och föräldrarådgivning. På barnavårdscentralerna i 
Sverige utförs det årliga BMI-kontroller på barnen fram till dess de fyllt fem år. Här kan 
sjuksköterskorna tidigt fånga upp de barn och familjer med en ohälsosam livsstil och 
erbjuda dem hjälp. Det är barnavårdcentralernas uppgift att tillsammans med föräldrarna 
se till att barnen får den hälsovård de behöver för att växa, utvecklas och må bra 
(Barnavårdscentralen, 2007). Det är dock inte bara genom barnavårdscentralerna och på 
barnavdelningarna som barn med övervikt och fetma kommer i kontakt med sjukvården. 
Många läggs till exempel in via primärvården och hamnar även då på andra 
vårdavdelningar. Sjuksköterskan, oavsett specialitet, har därför en unik möjlighet att 
påverka de drabbade barnen och deras föräldrar i en förändringsprocess mot en 
hälsosammare livsstil. 
  
PROBLEMFORMULERING 

Övervikt och fetma är alltså ett hälsoproblem som ökar kraftigt bland dagens barn. 
Många av dessa barn har en ohälsosam livsstil som är en bidragande orsak till deras 
övervikt. Detta kan innebära en försämrad livskvalitet samt sämre förutsättningar för ett 
hälsosamt liv som vuxen. Sjuksköterskan träffar barn i sitt arbete och har därför 
möjlighet att stödja de överviktiga barnen i en förändring mot en hälsosam livsstil. För 
att kunna uppnå en förändring måste hela familjen involveras och vara delaktiga. 
Föräldrarna har en central roll i förändringsprocessen. För att sjuksköterskan skall 
kunna erbjuda familjen hjälp, så är det viktigt att hon har kunskap om föräldrarnas 
upplevelse av att ha ett överviktigt barn. Kunskapen kan ge praktiska implikationer för 
hur sjuksköterskan bör arbeta med familjen vid livsstilsförändringar.  
 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva föräldrars upplevelser av att ha ett överviktigt barn. 
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METOD 

Litteratursökning 
Litteratursökningen inleddes med att söka efter artiklar i databasen ”Cinahl”. Detta är en 
vårdvetenskaplig databas och vi ansåg den därför vara relevant för en inledande 
artikelsökning.  Sökorden overweight*, obese*, child*, nurse* och ”family” har använts 
för att få en överblick av problemområdet, samt för att kunna ringa in och avgränsa 
ämnesområdet (Friberg, 2006). Under den egentliga litteratursökningen var sökningen 
mer precis och målinriktad för att få fram den litteratur som examensarbetet bygger på 
(Friberg, 2006). Sökningen utfördes i databaserna ”Cinahl”, ”Pubmed”, ”Medline” och 
”Samsök”. Detta för att kunna få tag på de artiklar som finns tillgängliga och för att inte 
riskera att gå miste om någon litteratur. Sökorden maternal*, parent*, mother*, family*, 
approach*, perception*, attitude*, experience*, obese*, overweight*, qualitative* och 
child* användes i olika kombinationer för att få fram artiklar om föräldrars upplevelser. 
I databasen ”Cinahl” avgränsades sökningen med ”peer reviewd”, så att den endast 
skulle ske ur vetenskapliga tidskrifter. Vi har granskat de funna artiklarna för att kunna 
avgöra om de följer de kriterier som gäller för publicering i en vetenskaplig tidskrift. En 
vetenskaplig artikel skall uppfylla vissa krav samt utformas enligt bestämda regler 
(Friberg, 2006). Våra inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle bidra med en 
beskrivning av föräldrarnas upplevelser av att ha ett överviktigt barn och att de skulle 
vara kvalitativa intervjustudier. På grund av få träffar vid sökningen och strikta 
inklusionskriterier behövdes inga exklusionskriterier. De sju artiklar som ingår i 
analysen är de artiklar som går att finna genom sökning som beskrivits ovan och med de 
aktuella inklusionskriterierna. 
   

Analys 
Vi har analyserat de valda artiklarna med hjälp av metoden ”Att bidra till 
evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning”, som bygger på 
Evans idéer (enligt Friberg, 2006, s. 105-113). Vi har valt denna metod för att öka 
förståelsen kring upplevelsen av att vara förälder till ett överviktigt barn. Med hjälp av 
den valda metoden kan den identifierade vetenskapliga kunskapen omsättas till praktiskt 
användbar kunskap, som i sin tur kan användas som en vägledning för hur 
sjuksköterskan skall hantera problematiken med övervikt och fetma i mötet med 
familjen. 
 
Vi startade analysen med att läsa igenom de sju utvalda artiklar upprepade gånger med 
fokus på deras resultat. Genom att systematiskt gå igenom artiklarnas resultat med vårt 
syfte i tankarna kunde vi urskilja ett mönster bland upplevelserna. Till en början 
identifierade vi enskilt likheter och skillnader mellan studiernas resultat. Vi kodade de 
upplevelser som liknade varandra genom att märka dem med färg vilket gav oss en 
möjlighet att urskilja övergripande teman, samt i vilken mån de förekom. På så sätt 
kunde vi se hur många teman som behövdes för att täcka för oss relevant innehåll i 
samtliga artiklar. Gemensamt arbetade vi fram en sammanställning av temarubriker 
utifrån syftet att beskriva föräldrars upplevelser av att ha ett överviktigt barn. Vid 
sammanställningen kom vi bägge fram till liknande teman, vilket visar på att många av 
mödrarnas upplevelser är lika.  
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RESULTAT 

De valda artiklarna behandlar endast mödrars upplevelser av barnets övervikt. Vi kunde 
urskilja ett mönster, nämligen att mödrarnas upplevelser grundar sig i två olika 
uppfattningar av barnets vikt: insikt i att barnet är överviktigt och brist på insikt i att 
barnet är överviktigt. De flesta mödrar är dock medvetna om barnets övervikt och oroar 
sig för dess hälsa (Styles, Meier, Sutherland & Campell, 2007; Jackson, Mannix, Faga 
& McDonald, 2005a; Jackson, McDonald, Mannix, Faga, & Firtko, 2005b; Rich, 
Dimarco, Huettig, Essery, Andersson & Sanborn, 2005). De är medvetna om sambandet 
mellan kost, aktivitet och övervikt. Mödrarna upplever även problemen som långsiktiga 
och förstår att de inte kan lösas över en natt (Jackson et al., 2005a; Jackson et al., 
2005b). Då artiklarna visar på att barnets övervikt påverkar de insiktsfulla mödrarnas 
livsvärld i högre grad så valde vi att fokusera på dessas upplevelser. De mödrar som inte 
har insikt, avhandlas i ett mindre omfattande avsnitt. 
 

Att ensam bära ansvar 
 

”Everything comes back to me… everything comes back onto the mother” (Jackson, Wilkes & 
McDonald, 2007, s. 32). 

 
De mödrar som har insikt i att deras barn är överviktigt upplever sig ha det yttersta 
ansvaret över barnets viktproblem. I Jackson m.fl. (2007) studie så framgår det att 
upplevelsen grundar sig i moderns roll i familjen. Det är hon som har ansvaret för 
matinköpen och matlagningen. Mödrarna upplever att det bästa sättet att hjälpa sitt barn 
till ett mer hälsosamt beteende är att själva föregå med gott exempel. De tar ensamt på 
sig ansvaret över att vara barnets förebild då de ser det som en del av modersrollen. Få 
mödrar anser sig ha något stöd av barnets fader i sina ansträngningar att försöka hjälpa 
barnet att gå ner i vikt (Jackson et al., 2007; Jackson et al., 2005a). I en studie gjord av 
Styles m.fl. (2007) uttrycker mödrarna att de gärna vill vara goda förebilder, men att de 
upplever det som en kamp, då deras ansträngningar ofta nedvärderas och motarbetas. 
Mödrarna upplever det även som en börda då de förutom att utföra de dagliga sysslorna 
även skall fungera som ett gott föredöme för sina barn (Jackson et al., 2007; Jackson et 
al., 2005a).  
 
"If I get on the treadmill I don´t want to get on thinkning, this isn´t a choice I`m making about me, this is 
about the fact that I´ve got this little nine year old girl watching me. So something that is supposed to be 

for me becomes yet again an extension of parenting, and I´m really tired of extensions of parenting" 
(Jackson et al., 2007, s. 35). 

 
Mödrarna upplever ofta brist på stöd från den övriga familjen. Mödrarnas kontroll över 
barnets kost försvåras då andra familjemedlemmar kan ge barnet sötsaker bakom deras 
ryggar. Det är främst fadern som upplevs vara den som motsätter sig besluten rörande 
barnets kost (Jain et al., 2001; Jackson et al., 2007; Styles et al., 2007). En del fäder 
förnekar även att barnet är överviktigt. En moder uttrycker: 
 

” The only strategy that seems to work is role modelling… As soon as you talk role modelling it´s never 
the male that has the responsibility… Her dad doesn’t live with us anymore anyway, and his role 

modelling is that he has ice creams in the fridge for them when they get there, and all the junk food, and 
it’s party time… Perhaps the male role modelling isn’t important, but what I mean is that the 
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responsibility seems to be worn by the female. I tried getting him to buy in…I talked to him about it 
especially last year when she was being teased at school and it was a big deal. I also talked to him 

because of the fact that he was calling her fat…and it didn’t work, trying him to buy in never works” 
(Jackson et al., 2005a, s. 10). 

 
Mödrarna upplever även stora svårigheter att kunna påverka barnets beteende utanför 
hemmet. I Styles m.fl. (2007) studie så uttrycker mödrarna sin frustration över att 
skolorna inte tar sitt ansvar och serverar hälsosam mat. Skollunchen består ofta av mat 
som pommes frites och pizza, innehållande hög fetthalt. De är även upprörda över att 
barnet får minimalt med fysisk aktivitet i skolan. En moder berättar:  
 

“ Before she hits high school I want her at a normal weight. I want good eating habits developed... the 
way I see it is, she´s locked in a cycle. I know the one of the cycle’s she´s in- she does a lot of eating at 
school, she trades the food that I send with her for other junky choices. I try to be almost brutal and not 
send money to school, but I know that if she´s got pocket money left she´ll take it to scool and buy stuff 
with it. And that’s only going to increase in high school unless those pattern change” (Jackson et al., 

2005a, s. 10). 
 

En känsla av otillräcklighet och attityder från omgivningen 
 
Mödrarna känner sig ofta otillräckliga och skuldbelägger sig själva. De upplever en 
frustration och en osäkerhet över hur de skall hjälpa sitt barn att gå ner i vikt (Jackson et 
al., 2007; Jackson et al., 2005a). En moder uttrycker;  
 

”You do tend to blame yourself; maybe I shouldn´t be having these foods in the house… I shouldn´t be 
watching so much television; I should be out and about doing things (Jackson et al., 2007, s. 32) 

 
Mödrarna upplever att människor i deras omgivning har en dömande attityd gentemot 
dem och att fäderna, anhöriga och bekanta ger dem skulden för barnets övervikt 
(Jackson et al., 2007; Jackson et al., 2005b; Jain et al., 2001.; Styles et al., 2007). De får 
ofta ofrivilliga råd och kommentarer om barnets vikt, vilket upplevs som kränkande.  
 

” I remember a couple of comments she made once, about how she would never allow her kids to be 
overweight… She would make her kids exercise and there’s no such thing as a kid who won’t do it … it 

(childhood obesity) is a choice the parents are making (Jackson et al., 2007, s. 33). 
 
Många mödrar har negativa upplevelser från sjukvården då de sökt hjälp för sitt barns 
övervikt. De upplever att deras oro inte tas på allvar av vårdpersonalen (Edmunds, 
2005). Mödrarna känner sig även skuldbelagda av vårdpersonalen och upplever att de 
beskylls för att ljuga om vad de ger barnen för mat (Styles et al., 2007). De upplever en 
hopplöshet och en besvikelse över att vårdpersonalen har så lite att tillägga och att de 
inte har några lösningar att komma med (Edmunds, 2005). En moder uttrycker: 
 

” I feel like I’m wandering around in the dark on my own” (Edmunds, 2005, s. 291). 

 
 
 

 6



Hinder- barnets beteende 
 
Mödrarna känner sig motiverade att hjälpa sitt barn, men upplever att många faktorer 
hindrar dem från att lyckas. De upplever bland annat en frustration över att barnet 
saknar insikt i problemet samt att det saknar vilja att göra någonting åt situationen. En 
mamma uttrycker sin frustration:  
 
” What concerns me is that she talks about it so negatively: I´m fat, I´m fat, but at the same time there is 
heartiness about it, an acceptance of it and that concerns me because I think, I don’t want her to accept 

it” (Jackson et al., 2007, s. 36). 
 
Det överviktiga barnet upplevs som “naturligt” passivt och som ett “inomhusbarn”. 
Mödrarna har därför svårt att motivera barnet till att röra på sig mer (Jackson et al., 
2005a; Jackson et al., 2007).  
 
”…she usually wants to give up after 10 minutes. And what can we do? We have to carry her…” (Styles 

et al., 2007, s. 288). 
 
Mödrarna upplever också att det överviktiga barnet har ett annat förhållande till mat än 
normalviktiga, samt att det har brist på självkontroll (Jackson et al., 2005b). I Styles 
m.fl. (2007) studie beskriver en moder hur hennes dotter kunde äta ett helt glasspaket 
eller en hel påse chips utan att bli mätt. Detta medförde att hon var tvungen att 
portionera upp maten innan hon serverade den. Mödrarna har svårigheter att neka barnet 
mat samt att strukturera matvanor. Barnet är alltid hungrigt och har en aptit som upplevs 
som bottenlös. (Jain et al., 2001; Styles et al.,  2007). 
  

“He´s not happy unless he has a bottle in his mouth eating. I don´t want to starve him, but you know. I 
don´t know what I can do” (Jain et al., 2001, s. 1143). 

 
Oro för barnet välmående och ovisshet inför framtiden 
 
Mödrarnas ambition är att hjälpa barnet, men de är rädda för att såra. De upplever en 
osäkerhet över när, hur och om de överhuvudtaget ska ta upp diskussionen om 
viktproblemet med barnet. De är medvetna om att barnet har det tufft i skolan och att 
det blir mobbat av klasskamrater. De är rädda att vara för hårda mot barnet och därmed 
riskera att försämra barnets självförtroende ytterligare (Styles et al., 2007; Jackson et al.,  
2007).  Osäkerheten över hur de skall uttrycka sig gör att de inte vågar vara helt ärliga 
mot barnet. 
 
”I can hear rustling paper, and I say,” What are you doing?” Oh, just getting a biscuit”. I ask her, “Do 
you need it?” Or most of the time I may not see her take one, but she still takes it- that´s the annoying 

thing. But I can´t get it through her little head, and I don´t want to go to the next step and say, “Do you 
want to be fat for the rest of your life?”  (Jackson et al., 2005a, s. 9). 

 
I vissa studier upplever mödrarna att säkerheten brister i miljön i det området där de bor, 
vilket ses som ett hinder i förändringen mot hälsosammare vanor. I Styles m.fl. (2007) 
studie uppger mödrarna att området där de bor är för farligt för att de ska våga släppa ut 
sitt barn utan uppsikt. De vågar inte heller låta barnet promenera till skolan då det ofta 
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finns brist på trottoarer (Jackson et al., 2005b; Rich et al., 2005; Styles et al., 2007).   
Mödrarna oroar sig över barnets hälsa och de är medvetna om den sociala och 
psykologiska innebörden av att vara överviktig (Jackson et al., 2005a; Jackson et al.,  
2007; Jackson et al., 2005b). De är medvetna om den social avvisning som barnet 
upplever i sin vardag, såsom oönskade kommentarer från främlingar eller 
familjemedlemmar, mobbing och elaka smeknamn. Detta oroar mödrarna och de är 
rädda för vilken effekt det har på barnets självkänsla och självförtroende. De blir även 
upprörda då de upplever att barnets övervikt hindrar det från att delta i samma sociala 
aktiviteter som sina jämnåriga kamrater (Jackson et al., 2007; Jackson et al., 2005a; Jain 
et al., 2001; Styles et al., 2007; Jackson et al., 2005b).  En moder i Jackson, Wilkes och 
McDonalds (2007) studie upplever att hennes dotter på grund av sin övervikt inte kunde 
delta i sina vänners intresse för kläder, killar och utseende. En moder uttrycker sin oro: 
 
”I worry that she´s going to be hurt by other people. I keep thinking, I don´t want her to get hurt. What I 

want to do is help her build up, be strong in her approach to life. That’s my worry as a parent”  
(Jacksons et al., 2007, s. 36). 

 
Tankar på framtiden frambringar oro och ångest hos mödrarna då de är medvetna om 
samhällets syn på överviktiga. Mödrarna upplever framförallt oro över de sociala och 
emotionella problem som kan komma att drabba barnet (Jackson et al., 2007; Jain et al., 
2001). I Jacksons (2007) studie upplever mödrarna bland annat stor oro inför sina 
döttrars framtid gällande kärleksförhållanden. De är rädda att döttrarna inte ska kunna 
ha hälsosamma kärleksförhållanden på grund av sin vikt och att de därför kan bli 
utnyttjade och sårade. 
 

Mödrar som saknar insikt 
 
De mödrar som inte upplever sitt barn som överviktigt, uppfattar istället barnet som 
”lite större än andra barn”. Barnet upplevs som ”naturligt” stor, vilket enligt mödrarna 
beror på att barnet ärvt sin kroppstyp. Barnets vikt anses därmed redan vara 
förutbestämd och därmed opåverkbar (Jain et al., 2001; Rich et al., 2005).  Barnet 
benämns som kraftigt, stadigt, starkt och storväxt. Detta är en definition som är 
kulturellt accepterad bland mödrarna (Jain et al., 2001; Rich et al., 2005; Styles et al., 
2007). En moder uttrycker; 
 

”He´s not fat, he´s just big boned” (Rich et al., 2005, s. 134) 
 
En annan moder säger om sin 31,7 kg tunga 5 åring:  
 

“He might have a pudgy stomach, but he is not what I call fat.” (Styles et al., 2007, s. 284) 
 
Mödrarna upplever att barnet har en god hälsa då det har god aptit, rör på sig, är glad 
och då det inte är sjukt (Jain et al., 2001; Rich et al., 2005; Styles et al., 2007). 
Mödrarna i Jain m.fl. (2001) studie anser också att barnet kompenserar för intaget av 
skräpmat genom att äta hälsosam mat så som frukt och grönsaker. 
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Mödrarna har ofta svårt att accepterar att deras barn klassificeras som överviktigt inom 
sjukvården. De upplever BMI mätningen och dess gränsvärden som missvisande (Jain 
et al., 2001; Styles et al., 2007).  
 

”My youngest one, she´s really, really tiny, I mean, she´s short, you know. But on the chart, she´s 
considered chunky. But she´s tiny-so it´s like-they don´t- the weight and the height- they don´t, come 

together” (Jain et al., 2001, s. 1141). 
 
I Styles m.fl. (2007) studie upplevde många mödrar sig kränkta då sjukvårdspersonalen 
uttalade sig om barnets vikt. De upplevde vårdpersonalens uttalanden som 
känslomässigt kränkande både för dem och för barnet.  
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 
Till en början var syftet med studien, dels att beskriva utvecklingen av övervikt och 
fetma hos barn och ungdomar, dels utröna vilka livsstilsfaktorer som bidrar till 
utvecklingen. Tanken var att göra en kvantitativ analys för att kartlägga vilken kunskap 
sjuksköterskan behöver för att kunna möta de drabbade barnen och ungdomarna. Med 
den utgångspunkten var det dock mycket svårt att hitta artiklar med ett 
vårdvetenskapligt perspektiv. De flesta artiklarna var medicinska och vi upplevde det 
som svårt att få ett vårdvetenskapligt perspektiv på uppsatsen. Vidare förblev 
problemområdet detsamma men med en ny infallsvinkel, nämligen att beskriva barns 
upplevelser av att vara överviktiga. Den nya sökningen visade att kvalitativ forskning 
kring upplevelsen av övervikt är knapp och antalet artiklar hade inte blivit tillräckligt 
för analys. Syftet ändrades därför en tredje gång till att fokusera på föräldrars upplevelse 
av att ha ett överviktigt barn. Även med denna infallsvinkel var det svårt att hitta 
artiklar. Tre av de sju funna artiklarna är skrivna av samma författare och utförda med 
samma metod. Detta kan ha bidragit till att förståelsen av de beskrivna upplevelserna 
blivit vinklade och inte fått samma bredd och djup som de hade fått om olika författare 
hade utfört studierna. Eftersom artiklarna bidrar med viktig kunskap så beslutade vi 
ändå att artiklarna skulle inkluderas i analysen. Bristen på artiklar förtydligar behovet av 
mer forskning kring fenomenet. De sju funna artiklarna har analyserats med en 
kvalitativ metod som visade sig vara ett utmärkt redskap för att i studiens resultat kunna 
spegla fenomenet. Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelser av att ha ett 
överviktigt barn, men det visade sig att det endast fanns artiklar om mödrarnas 
upplevelser. Även detta visar på en stor brist av forskning kring ämnet då fädernas 
upplevelser ännu inte har undersökts.  
 
Vidare så är ingen av studierna utförda i Sverige utan kommer ifrån USA, England och 
Australien. Trots att länderna är relativt lika Sverige så finns det både kulturella 
skillnader samt andra olikheter i samhället i stort.  Även sjukvården i de olika länderna 
skiljer sig från den svenska. Det kan innebära att föräldrarnas upplevelser av vården 
skiljer sig från svenska föräldrars, då förväntningarna på sjukvården varierar. 
Utvecklingen av problemet med övervikt och fetma ser dock likadant ut för sjukvården 
och individen i olika delar av världen där det förekommer. Artiklarna är även högst 
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aktuella och därför beslutade vi att artiklarna skulle ingå i analysen.         
 

Resultatdiskussion 
 
Tidigare forskning visar att båda föräldrarnas deltagande är viktig i behandlingen av 
fetma hos barn och ungdomar för att goda resultat skall kunna uppnås (Epstein, 1996; 
Flodmark et al., 1993). Studierna som resultatet bygger på beskriver dock inte fäders 
upplevelser av att ha ett överviktigt barn utan fokuserar endast på mödrarnas. Därför 
bygger vårt resultat enbart på mödrarnas upplevelser. Vi har tolkat det som att mödrarna 
grovt kan delas in i två olika kategorier, nämligen  

• mödrar med insikt i att barnet är överviktigt och  
• mödrar med brist på insikt i att barnet är överviktigt.  

Därför diskuteras resultatet utifrån dessa två.  
 
Kunskapen om mödrarnas upplevelser av att ha ett överviktigt barn ger en inblick i 
mödrarnas livsvärld. Dahlberg (2007, s. 24) refererar till Bengtsson som uttrycker att 
livsvärlden är den verklighet som vi dagligen lever i och att den är något mer än 
summan av fysiska fakta. Livsvärlden är den levda världen, direkt given i erfarenhet och 
handling. Den uppvisar i varje konkret situation inte bara fysiska egenskaper, utan en 
mångfald olika, varierande och föränderliga egenskaper, värden, betydelser, bruk och 
dimensioner (Dahlberg, 2007).  
 

Mödrar som har insikt 
 
Resultatet visar att de mödrar som har insikt i att deras barn är överviktigt upplever 
frustration och oro i det dagliga livet. De tycker sig vara dåliga föräldrar och oron över 
barnets hälsa påverkar både dem och troligtvis också barnet negativt. Detta innebär 
troligtvis ett lidande som kan försvåra möjligheterna till en livsstilsförändring. 
Mödrarnas vardag innebär i många fall en kamp mot övervikten, en vilja att hjälpa sitt 
barn, men också upplevelsen av att misslyckas med detta. En känsla av hopplöshet kan 
lätt leda till att mödrarna ger upp, framförallt då de också känner att de inte får det stöd 
och den hjälp de behöver från samhället. Eriksson (enligt Dahlberg, 2007, s. 32) menar 
att lidandet måste bekräftas och ges tid och rum. Mödrarna och de överviktiga barnen 
måste uppmärksammas och problemen måste bekräftas. Först därefter kan en 
hälsoutveckling uppnås, och här, menar Eriksson (enligt Dahlberg, 2007, s. 32) att en 
försoning kan äga rum och lidandet tillskrivas någon form av mening.  
 

Mödrar som saknar insikt 

 
I resultatet framgår det att mödrarna som inte upplever sitt barn som överviktigt talar 
om barnets kroppsbyggnad på ett sätt som skiljer sig från de insiktsfulla mödrarnas. Det 
framgår att de är medvetna om att deras barn är större än andra barn då de kategoriserar 
det som kraftigt, stadigt och storväxt, men att barnet är överviktigt i den bemärkelsen att 
det behöver hjälp lämnas utanför resonemanget. Att de inte accepterar sjukvårdens 
klassificering av övervikt grundar sig i många fall i en kulturell upplevelse där en stor 
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kroppsbyggnad är önskvärt. Att människan växer upp i ett specifikt kulturellt 
sammanhang påverkar hennes förståelse av verkligheten, inklusive hennes 
självförståelse, på ett grundläggande sätt (Allwood & Franzén, 2000). Eftersom 
mödrarna inte är medvetna om barnets viktproblem och om den försämrade hälsa som 
övervikten orsakar så upplever de självfallet ingen anledning att göra något åt 
problemet. Det är därför sjukvårdens ansvar att hjälpa mödrarna till medvetenhet och att 
tillgodose deras behov av kunskap för att kunna hjälpa de drabbade barnen till optimal 
hälsa. Jahren Kristoffersen (1998, s. 403) refererar till Marslow som menar att lärandet 
en av livets grundläggande för dimensioner. Lärandet hjälper människan att växa till 
självständighet, självförverkligande och mognad. Genom att människan mognar så får 
hon motivation att ta hand om sina medmänniskor. När sjuksköterskan medvetandegör 
barnets viktproblem för mödrarna så ger dem verktyg för att hjälpa barnet till 
välbefinnande.  
 

Brist på svensk forskning 
 
Fädernas frånvaro i studierna, och det faktum att artiklarna till den här studien inte är 
utförda i Sverige, är anledningen till att vi vill efterlysa mer forskning kring fenomenet. 
I Sverige så har familjemönstret förändrats i och med att kvinnans roll som ”hemmafru” 
har försvunnit. Det är idag vanligt att många svenska fäder tar ”pappa-ledigt” och de 
delar ofta ansvaret över barnens uppfostran och de dagliga sysslorna i hemmet med 
mödrarna. Samtidigt är det vanligt med frånskilda föräldrar vilket innebär helt andra 
förutsättningar för att kunna ta itu med problematiken. Det är därför viktigt att forska 
kring svenska fäders och mödrars upplevelse av att ha ett överviktigt barn för att kunna 
ta del av båda föräldrarnas upplevelse av situationen. Detta är även mycket viktigt 
eftersom hela familjens inblandning i behandlingen av övervikt är central för ett lyckat 
resultat (Epstein, 1996; Flodmark et al., 1993).  
 
Vi efterfrågar också svensk forskning eftersom den svenska sjukvården och skolan ser 
annorlunda ut i jämförelse med Storbritanniens, USA: s och Australiens där artiklarna 
som analyserats för den här studien har genomförts. Föräldrarna där har med stor 
sannolikhet andra förväntningar på sjukvården och på skolan jämfört med svenska 
föräldrar. I Sverige har vi fri skollunch tillskillnad från många andra länder vilket har 
visat sig vara mycket positivt för barnens hälsa (Garemo et al., 2007). Kanske borde 
skolan även erbjuda gratis frukost till alla barn? Undersökningar gjorda i Sverige visar 
att en stor andel av barnen inte äter frukost hemma och att detta kan vara en bidragande 
faktor till barnfetman (Magnusson, Hultén & Kjellgren, 2005). Eftersom barnen 
spenderar mycket av sin tid i skolan så är den kost och motion som erbjuds i skolan av 
yttersta vikt. Inom skolidrotten i Sverige har det dock utförts nedskärningarna under de 
senaste åren, och enligt riksidrottsförbundet (2007) så har Sverige näst efter Irland minst 
schemalagd idrott i Europa.  
 

Genusperspektiv 

 
I resultatet är ett genusperspektiv mycket tydligt då fäders upplevelser lämnas utanför 
resonemanget och fokus läggs på mödrarna. Att se något ur ett genusperspektiv innebär 
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att begreppet genus används i stället för kön, för att beteckna "socialt" kön, det vill säga 
det som samhället konstruerar som kvinnlighet och manlighet (wikipedia, 2007). 
Mödrarna upplever det svårt att vara goda förebilder och tar ensamt på sig ansvaret för 
barnets övervikt. De känner sig också pressade i sin modersroll och av de egenskaper 
som de tror sig är förväntade att ha. Det faktum att fäderna inte är intervjuade i 
studierna, och att deras perspektiv därför inte framgår i resultatet, visar att mödrarnas 
upplevelser av press på ett sätt är berättigat. Eftersom forskarna väljer att inte inkludera 
fäderna i intervjuerna så kan det tolkas som att det finns en allmän förväntning på att 
mödrarna skall vara mest insatta i sitt barns kost och motion. Det är en inställning som 
bekräftar mödrarnas upplevelser av att ensamt bära ansvaret. Detta visar även att det 
finns en allmän brist på fäders perspektiv inom forskning, och inte bara inom svensk 
forskning som resonemanget ovan belyser. 
 

Praktiska implikationer för sjuksköterskan 
 
Sjuksköterskan träffar de överviktiga och feta barnen i sitt arbete och har därför 
möjlighet att stödja dem och deras familjer i en förändring mot en hälsosam livsstil. 
Som tidigare nämnts måste hela familjen involveras för att möjliggöra en lyckad 
förändring, där föräldrarna har en central roll (Epstein, 1996; Flodmark et al., 1993). 
Sjuksköterskan måste enligt Jahren Kristoffersen (1998, s. 241) närma sig den enskilda 
människan utifrån ett helhetsperspektiv vilket innebär ett närmande som tillvaratar ”hela 
människans behov” och som bygger på personens upplevelse av situationen. 
Sjuksköterskan måste därför vara öppen och lyhörd i mötet med familjen för att kunna 
ta del av deras livsvärld. Hon måste kunna identifierar de faktorer som inverkar på 
föräldrarnas förmåga att lösa problemet, samt understödjer och stärka dessa för att 
kunna främja och upprätthålla hälsa (Jahren Kristoffersen, 1998). Sjuksköterskan måste 
också skaffa sig en förståelse för vilka förutsättningar och möjligheter familjen har för 
att kunna genomföra förändringar i sin vardag. Därigenom kan hon hjälpa familjen att 
stärka positiva egenskaper samt stötta och motivera familjen. Sjuksköterskan bör vara 
noggrann med att identifiera hur föräldrarna uppfattar sitt barns övervikt samt vilken 
insikt de har i problemet för att utifrån denna kunskap kunna anpassa informationen.  
 
I mötet med mödrarna som saknar insikt i att barnet lider av övervikt så måste 
sjuksköterskan lägga vikten på att medvetandegöra problemet. Det är viktigt att hon 
medvetandegör problemet för båda föräldrarna. Sjuksköterskan måste upplysa dem om 
att barnet lider av övervikt, om dess hälsorisker samt om vilka livsstilfaktorer som leder 
till övervikt. Hon måste även vara medveten om hur hon uttrycker sig för att inte riskera 
att kränka någon av familjemedlemmarna. Det viktigaste är att båda föräldrarna är 
medvetna om problemet innan sjuksköterskan kan motivera och stötta dem i 
livsstilsförändringen.  
 
I mötet med mödrarna som har insikt i barnets övervikt så bör sjuksköterskan ha en 
stödjande roll. Dessa mödrar upplever att de ensamt bär ansvaret över barnens vikt och 
upplever brist på stöd från sin omgivning. Sjuksköterskan måste även vända sig till 
fäderna för att på så sätt involvera hela familjen i livsstilsförändringarna. Genom att 
lägga stor vikt vid att engagera båda föräldrarna får de därigenom ett delat ansvar över 
barnets viktproblem. Sjuksköterskan måste få en förståelse över vilka strategier familjen 
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prövat på samt vilka hinder de upplevt i samband med dessa. Utifrån denna information 
så kan sjuksköterskan ge familjen konkret rådgivning som bygger på deras möjligheter. 
Hon skall även kunna hänvisa familjen vidare till annan instans om behovet finns.  
 
Genom att ha kunskap om mödrarnas upplevelse av sitt barns övervikt kan 
sjuksköterskan lättare få kontakt med dem och med deras familjer och bättre förstå 
deras livsvärld. Enligt Dahlberg (2007) är det omöjligt att nå fram till en slutlig och 
generell sanning om livsvärldens och existensens beskaffenhet eller mening. Detta 
eftersom dessa företeelser är så komplexa till sin natur och då sanningen är relativ och 
förändrar sig ständigt. Sjuksköterskan kan dock göra rättvisa åt den levda verkligheten 
hos mödrarna till de överviktiga barnen. Genom att vara följsam mot den levda 
verklighetens flertydlighet, och använda sig av kunskapen om fenomenet för att på så 
sätt kunna se helheten kan hon hjälpa dem till ett välbefinnande. Enligt Dahlberg (2007) 
är vårdandets mål att lindra eller förhindra lidande samt skapa förutsättningar för 
välbefinnande. Sjuksköterskan skapar därför de bästa förutsättningarna för 
välbefinnande genom att stötta hela familjen igenom förändringsprocessen.  
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  Bilaga 1 
 

Översikt av analyserad litteratur  
 
 
 Perspektiv   

 
                

Problem och syfte Metod Resultat 

Titel: Parents´ and 
Caregivers´ 
Concerns About 
Obesity in Young 
Children. A 
Qualitative Study. 
Författare: Styles, 
J. L., Meier, A., 
Sutherland, L. A. & 
Campell, M. K. 
Tidskrift: Family 
Community Health, 
Årtal: 2007 
 
  
 
 

 Kvalitativ     
 
 
                         

Att identifiera kulturellt 
specifika behov hos 
föräldrar i samband 
med deras överviktiga 
barn. Syftet är att 
sammanställa uttryckta 
behov och 
angelägenheter hos 
föräldrarna.   

Föräldrar till 
åtminstone ett 
överviktigt barn 
deltog i studien. 
Semikonstruerade 
intervjuer användes, 
och samtalen 
spelades in för att 
sedan bearbetas till 
text.  

Föräldrarna upplevde att det 
var svårt att vara bra 
föredömen. 
Många föräldrar hade 
problem att erkänna sina 
barn som överviktiga och 
tillståndet togs inte på allvar. 
De upplevde det svårt att 
neka barnen mat och tyckte 
det var tröttsamt att försöka 
lära barnen att äta rätt. 
Föräldrarna upplevde att 
deras barns självförtroende 
hotades då de blev mobbade 
för sin vikt, och de kunde 
identifiera sig med barnen 
eftersom många själva varit 
överviktiga som unga.  
Alla föräldrar uttryckte att 
de ville att deras barn skulle 
vara lyckliga, men också att 
deras övervikt stod i vägen 
för detta  

Titel:. Perceptions 
of Health Status and 
Play Activities in 
Parents of 
Overweight 
Hispanic Toddlers 
and Preschoolers. 
Författare: Rich, S. 
S., DiMarco, M. N., 
Huettig, C., Essery, 
E. V., Andersson, E. 
& Sanborn, C. F. 
Tidskrift: Family 
Community Health, 
Årtal: 2005 
 
  
 
 

Kvalitativ Studien vill föra fram 
ett system för framtida 
ingripanden mot 
övervikt och fetma hos 
barn. Syftet var att 
fastställa föräldrars 
uppfattning gällande 
deras barns nuvarande 
hälsostatus, relationen 
mellan fetma och 
nuvarande samt 
kommande hälsorisker, 
tillfälligheter för lek 
och livsstilsmönster hos 
familjen gällande 
aktivitets nivåer.   

Intervjuer utfördes 
med 76 föräldrar till 
överviktiga barn. 
Barnen bar mellan 
14-47 månader. 
Intervjuerna 
innefattade frågor 
med öppna svar och 
följdfrågor. 
 

 Relationen mellan 
barnens vikt hälsa: De 
flesta föräldrarna upplevde 
att deras barn var 
hälsosamma. Hälften var 
inte oroliga för sitt barns 
vikt, men vissa upplevde att 
andra var det. 
En del föräldrar tyckte att 
barnet följde ett 
familjemönster. 
De föräldrar som var oroliga 
för sina barns hälsa 
upplevde att oron kom från 
påståenden från 
professionella. 
Föräldrarna var medvetna 
om konsekvenserna av 
fetma. 
Föräldrarnas uppfattning 
gällande lek: Alla familjer 
hade inte en trygg lekplats 
för barnen. Alla föräldrarna 
kände till aktiviteter som 
deras barn kunde delta i. Tv 
tittande nämndes som en 
vanlig sysselsättning. 
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 Perspektiv   

 
                

Problem och syfte Metod Resultat 

Titel: Why don´t 
Low-Income 
Mothers Worry 
About Their 
Preschoolers Being 
overweight?. 
Författare: Jain, A., 
Sherman, S. N., 
Chamberlin, L. A., 
Carter, Y., Powers, 
A. W. & Whitaker, 
R. C. 
Tidskrift: Pediatrics 
Årtal: 2001 
   
 

Kvalitativ    
 
 
                         

Hur uppfattar 
låginkomsttagande 
mammor problemet 
med övervikt hos barn? 
När är ett barn 
överviktigt? 
Varför blir ett barn 
överviktigt? 
Hinder för att 
förebygga/handskas 
med övervikten? 

Tre grupper svarar på 
frågor med öppna 
svar vilka följs upp 
med mer specifika 
frågor. Samtalen 
spelades in och 
arbetades om till en 
text.  

Definition av övervikt: 
Mammorna accepterade inte 
klassificeringen av övervikt. 
Använde ord som kraftiga, 
solida, starka och ”big-
boned” istället. 
Mammorna blev oroliga för 
barnen först då de pga sin 
övervikt blev mindre aktiva 
eller retade. De tyckte att 
övervikt orsakar 
stillasittande beteende, inte 
tvärt om. 
Etiologi: 
Mammorna trodde att 
barnens vikt och storlek är 
förutbestämt och frågan om 
arv. En del mammor kände 
till att deras egna vanor 
påverkar barnen. 
Behandling: 
Mammorna upplevde det 
svårt att begränsa barnens 
ätande, och kände sig 
maktlösa och ibland ovilliga 
till det. Mammorna upplevde 
också att deras auktoritet 
utmanades av andra 
familjemedlemmar. 
Under samtalen diskuterade 
mammorna mycket sina egna 
upplevelser av att vara 
överviktiga.  
   

 
 
 Perspektiv   

 
  

Problem och syfte Metod Resultat 

Titel:  
Parents´perceptions 
of health 
professionals 
resonses when 
seeking help for 
therir overweight 
children 
Författare:  
Edmunds, L. D. 
Tidskrift: 
Family practice- an 
international journal 
Årtal:  
2005 

Kvalitativ studie. 
      
 
 
                         

Det krävs en positiv 
relation mellan 
vårdgivare och föräldrar 
och barn för en lyckad 
vikt management hos 
barn. Det finns dock en 
brist på forskning kring 
föräldrars upplevelse av 
råd från vårdgivare. 
Syftet med studien är att 
dokumentera föräldrars 
upplevelse av att söka 
hjälp för sina 
överviktiga barn från 
professionella 
vårdgivare i England 
för att kunna förbättra 
arbetet i praxis. 
 
 
 

Föräldrar till barn (4-
15 år) som var 
oroliga för barnens 
vikt rekryterades till 
studien. Man utförde 
öppna 
semistrukturella 
intervjuer med 40 
föräldrar varav 30 
intervjuer gjordes 
med mammorna och 
10 stycken med båda 
föräldrarna. 
Intervjuerna varade 
mellan 45-150 
minuter och spelades 
in på band.  
 
 

Intervjuerna analyserades 
och svaren grupperades i 
fyra teman; hjälpsam, 
omedvetenhet om hur 
hon/han skall hjälpa till, 
avvisande och negativ.  
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Titel:. 
Overweight and 
obese children: 
mothers’ strategies. 
Författare:  
Jackson, D., 
Mannix, J., Faga, P 
& MacDonald, G.  
Tidskrift: 
Journal of advanced 
nursing 
Årtal: 
2005 

Kvalitativ studie. 
 
 

En involvering av 
föräldrarna är 
avgörande för kunna 
barnen skall uppnå 
positiva resultat av vikt 
interventioner. Därför 
är det viktigt att 
sjuksköterskan och 
andra vårdgivare har 
insikt i hur kvinnor 
reagerar inför sina barns 
viktproblem. Syftet är 
att få insikt om hur 
mammor till överviktiga 
och feta barn handskas 
med barnets övervikt 
samt utforska de 
strategier som de använt 
sig av samt planerar 
inför framtiden för att 
hjälpa sina barn att 
uppnå en hälsosam vikt. 

Elva kvinnor som var 
mammor till 
åtminstone ett barn 
som led av övervikt 
eller fetma 
inkluderades i 
studien. Om 
mammorna hade flera 
överviktiga barn så 
skulle hon välja ett 
barn som var ”fokus 
barnet”. Kvinnorna 
fick ta med sig ett 
nytaget foto på sitt 
barn. Djup intervjuer 
som varde i en till två 
timmar spelades in på 
band.  
 

Mammorna var oroliga över 
barnens vikt. De var mer 
oroliga över de psykosociala 
och psykologiska problemen 
som är relaterade till 
övervikt än de fysiska 
konsekvenserna. Kvinnorna 
använde sig utav olika 
strategier för att hjälpa sitt 
överviktiga barn. De försökte 
öka barnets fysiska aktivitet, 
lade ner extra ansträngning i 
att förbereda mat och 
måltider samt minska intaget 
av skräpmat. Några av 
mammorna upplevde att 
deras försök med att hjälpa 
sina barn bli mer 
hälsosamma motverkades av 
papporna, som ofta 
förnekade problemet. De var 
medvetna om att det var 
viktigt att de hälsosamma 
förändringarna var 
permanenta, men att det var 
svårt att ensam kunna 
motivera sina barn.  

Titel: 
Mothers`perceptions 
of overweight and 
obesity in their 
children. 
Författare: 
Jackson, D., 
McDonald, G., 
Mannix, J., Fag, P. 
& Firtko, A.  
Tidskrift: 
Australien journal of 
advanced nursing 
Årtal: 
2005 

Kvalitativ studie. 
 
 
 
 

Eftersom fetma är en 
följd utav 
livsstilsfaktorer under 
en lång tidsperiod så är 
det viktigt att klarlägga 
vad som väcker en 
moders oro kring fetma. 
Moderns syn på och tro 
om var orsakerna är 
viktiga för att de 
påverkar huruvida hon 
kommer att uppleva 
känslan av att kunna 
göra något åt problemet 
samt påverka de 
handlingar som 
mödrarna kommer att 
utföra. Syftet med 
studien är att utveckla 
en förståelse för hur en 
grupp av mödrar 
upplever sina barns 
övervikt eller fetma.  

Djup intervjuer 
utfördes med elva 
kvinnor som var 
mödrar till ett 
överviktigt barn. 
Kvinnorna fick ta 
med ett foto på 
barnen och rapportera 
klädstorleken. 
Intervjuerna varade i 
en till två timmar och 
spelades in på band.  

Kvinnorna var medvetna om 
att problemet med vikten 
funnits under en lång tid. De 
började oroa sig för barnens 
vikt då barnen växte ur sina 
kläder och när vänner och 
familj fällde negativa 
kommentarer. Alla 
deltagarna kunde identifiera 
faktorer som de upplevde 
bidrog till problemet. De 
upplevde även att barnen var 
” stillasittande i sin natur” ” 
inomhuspersoner” samt att 
de hade en annan relation till 
mat än normalviktiga barn. 
Kvinnorna försökte motivera 
sina barn till mer aktivitet, 
men drogs mellan viljan 
motivera och oron för 
barnens säkerhet.  

Titel 
”If I was in my 
daughter´s body I´d 
be feeling 
devastated”: 
women´s 
experiences of 
mothering an 
owerweight or obese 
child.  
Författare 
Jackson, D., Wilkes, 
L. & McDonald, G 
Tidskrift 

Kvalitativ studie.  
 
 
 

Gällande barn så är 
föräldrarnas 
medverkade nödvändig 
för att kunna 
upprätthålla en 
tillgivenhet till 
viktstrategierna. 
Föräldrar, speciellt 
mödrar formar de 
attityder och beteenden 
som barnen utvecklar i 
sin relation till mat 
eftersom föräldrarna 
skapar miljön kring 

Elva kvinnor som var 
mödrar till 
åtminstone ett barn 
som led av övervikt 
eller fetma 
medverkade i 
studien. Sju kvinnor 
var gifta, tre var 
ensamstående och en 
var omgift och levde 
med en ny partner. 
Deras barnen var 
mellan 14 månader 
och 15 år gamla. 

Intervjuerna analyserades till 
följande teman: 
1) Upplevelsen av att bli 
klandrad och dömd: ”jag 
tänker på vad andra tror om 
mig som mamma”. 
2) Upplevelsen av frustration 
och ovisshet: ”jag kan inte få 
henne att göra det här”. 
3) Upplevelsen av att vara en 
motsträvig förebild: jag har 
denna lilla nioåring som 
iakttar mig”. 
4) En känsla av förtvivlan 
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Journal of child 
health care 
Årtal 
2007 

familjemåltiderna och 
bestämmer över 
mängden och typen av 
mat som finns 
tillgänglig. Syftet med 
studien är att utforska 
kvinnors upplevelser av 
att var förälder till ett 
barn som lider av 
övervikt eller fetma.  

Studien utfördes med 
hjälp av djup 
interjuver som 
spelades in på band 
och varade mellan en 
och två timmar. 
”Trigger” frågor 
användes för att 
initieras och guida 
samtalen.  

inför framtiden: när slutar 
han att vara söt?”.  
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