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SAMMANFATTNING 

Bakgrund. Övervikt hos barn är ett angeläget och accelererande folkhälsoproblem som 

kräver tidiga preventiva åtgärder. Distriktssköterskan kan ha en betydande roll i det 

preventiva arbetet mot övervikt hos barn inom barnhälsovården då hälsa i stor uträckning 

grundläggs under barndomsåren. Syfte. Syftet med studien var att presentera en syntes av 

rådande evidens rörande distriktssköterskans preventiva arbete mot övervikt hos barn inom 

barnhälsovården. Design. Tolv relevanta studier syntetiserades och tolkades med hjälp av 

metasyntes inspirerad av Noblit och Hares (1988) beskrivning. Resultat. I resultatet 

redovisas distriktssköterskans betydelse i barnhälsovården samt att det överviktiga barnets 

föräldrar och distriktssköterskans förhållningssätt påverkar utfallet av de preventiva 

interventioner som distriktssköterskan använder vid övervikt hos barn inom barnhälsovården. 

Slutsats. För att distriktssköterskan skall kunna lyckas i sitt preventiva arbete måste alla 

inblandade parter samverka och vara motiverade. Stort ansvar ligger på föräldrarna och det är 

distriktssköterskans uppgift att stödja föräldrarna i deras föräldraskap. 
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ABSTRACT 

Background. Overweight in children is an urgent and accelerating public health problem that 

requires early preventive measures. The district nurse might have a significant role in the 

preventive efforts against overweight in children within child health care since health in large 

extents is established during childhood. Aim. The purpose of this study was to present a 

synthesis of current evidence regarding the district nurse’s preventive efforts against 

overweight in children within child health care. Design. Twelve relevant studies were 

synthesized using meta-synthesis inspired by Noblit and Hare's (1988) description. Result. The 

results indicated the district nurse’s role in child health care and that the overweight child’s 

parents and the district nurse’s attitudes affects the outcome of preventive interventions that 

the district nurse uses in overweight among children within child health care. Conclusion. 

For the district nurse to succeed in the preventive work, all involved parties have to interact 

and be motivated. Major responsibility lies on the parents and it is the district nurse’s role to 

support parents in their parenting. 
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Introduktion 

Världshälsoorganisationen [WHO] (2012) uppskattar att det finns omkring 43 miljoner 

överviktiga barn under fem års ålder i världen och konstaterar vidare att barnfetma har blivit 

ett av världens mest utmanande och snabbast växande folkhälsoproblem. Tidigt utvecklad 

fetma med start i tidig barndom kan enligt Small, Anderson och Mazurek Melnyk (2007) vara 

starkt förknippad med svår fetma i vuxen ålder och därför är förebyggande och tidiga 

preventiva interventioner riktade mot unga barn som är överviktiga eller feta väsentliga. 

Perlhagen, Flodmark och Hernell (2007) menar att då barnet är ungt påverkas dess kostvanor 

lättare av föräldrarna än då barnet är äldre. Unga barn har liten kontroll över sin miljö, vilket 

inkluderar tillgången på mat och familjeaktiviteter. Eftersom föräldrarna å andra sidan har 

stort inflytande över dessa faktorer kan förebyggande och tidiga preventiva interventioner 

vara mest effektiva om de riktas mot föräldrarna till de barn som är överviktiga eller feta. 

Distriktssköterskan inom barnhälsovården arbetar med barn upp till sex års ålder och har 

enligt Small et al. (2007) en betydelsefull roll i att stödja familjen till att grunda sunda vanor 

vad gäller kost och motion genom att bland annat ge rådgivning och rekommendationer samt 

att informera familjen om riskerna relaterade till övervikt hos barn. 

Några utav de tidigare genomförda systematiska översikterna beträffande distriktssköterskans 

prevention av övervikt hos barn, som är genomförda av Larsen, Mandleco, Williams och 

Tiedeman (2006), Stice, Shaw och Marti (2006) samt Waters et al. (2011), har främst 

fokuserat på barn i skolåldern och/eller har involverat studier genomförda med en kvantitativ 

design. Med tanke på den ökande förekomsten av övervikt representerad av unga barn kan 

denna metasyntes rörande distriktssköterskans preventiva arbete mot övervikt hos barn inom 

barnhälsovården vara betydelsefull.  

Litteraturgenomgång 

Barns egna BMI-gränser 

Övervikt definieras enligt WHO (2012) som ett tillstånd som ökar sjukdomsrisker, medan 

fetma är ett sjukdomstillstånd. Hos såväl vuxna som barn över två år används body mass 

index [BMI] för att definiera undervikt, normalvikt, övervikt samt fetma. BMI beräknas som 

vikten i kilogram dividerat med längden i kvadrat där normalvärdet ligger mellan 18,5 och 

25, värden mellan 25 och 30 räknas som övervikt och värden över 30 beräknas som fetma 

(ibid.). Då det gäller barn och ungdomar innebär BMI vissa svårigheter då måttet varierar 

med kroppsproportioner och därmed med ålder och pubertetsstatus. Till följd av detta har 
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Cole, Bellizzi, Flegal och Dietz (2000) tagit fram ålderkorrelerade BMI-kurvor som tar i 

beaktande barnets kön och ålder för att kunna genomföra korrekta jämförelser av övervikt 

och fetma hos barn och ungdomar (ibid.). BMI-kurvorna är accepterade och godkända av 

International Obesity Task Force [IOTF] och rekommenderas även vid jämförelser mellan 

olika länder och populationer (Dietz & Bellizzi, 1999). Cole et al. (2000) har dessutom 

arbetat fram iso-BMI, ett verktyg som används för att räkna ut vad barnets BMI motsvarar 

hos en vuxen, vilken möjliggör redovisning där vikten definieras på samma sätt som för 

vuxna, det vill säga övervikt motsvaras av iso-BMI över 25 och fetma av iso-BMI över 30 

(ibid.). Traditionellt har tillväxtkurvor enligt Aurelius, Lindgren, Tanner och Healy (1996) 

används för att mäta barns längd- och viktutveckling, så görs än idag. Men tillväxtkurvor tar 

endast hänsyn till hur mycket barnet väger i förhållande till en normalbefolkning, inte hur 

mycket barnet bör väga i förhållande till risk för sjukdomsutveckling. Dessutom är 

tillväxtkurvorna ofta specifika för varje land och en internationell jämförelse är därför inte 

lika lätt att genomföra som med till exempel BMI (ibid.). 

Riskfaktorer och föräldrarnas betydelse 

Enligt Veugeleres och Fitzgerald (2005) finns det många bakomliggande faktorer som kan 

bidra till att barn utvecklar övervikt och fetma. Reilly et al. (2005) redogör i sin studie för 

några tidiga riskfaktorer korrelerade med utvecklingen av barnfetma till exempel barnets 

födelsevikt, föräldrarnas BMI, barnets sömnvanor, familjens levnadsvanor samt omfattningen 

av stillasittande aktiviteter. Small et al. (2007) beskriver föräldrarnas stora inflytande över 

sina barn och påpekar att föräldrarna bland annat kan kontrollera vilken kost som finns 

tillgänglig i hemmet. Vidare menar Magnusson, Hulthén & Kjellgren (2005) att även barnets 

motions- och rörelsevanor påverkas av familjens vanor och föräldrarnas uppmuntran. 

Canning, Courage och Frizzell (2004) konstaterar i sin studie att det är betydligt enklare att 

grundlägga en god livsstil i barndomen än att göra livsstilsförändringar i vuxen ålder och 

WHO (2012) ser förebyggandet av barnfetma som högsta prioritet med inriktning på 

preventiva interventioner riktade mot föräldrarnas inflytande på barns kost- och 

motionsvanor. Enligt Larsen et al. (2006) är individuell rådgivning och stöd till föräldrar 

några av distriktssköterskans mest grundläggande uppgifter inom barnhälsovården. 



 

3 
 

Konsekvenser av övervikt 

Fysiskt beskrivs övervikt av Flodmark, Lissau & Pietrobelli (2005) inte som farlig, men 

däremot är den fysiskt påfrestande att bära. Enligt Perlhagen et al. (2007) blir övervikt farlig 

först då den övergår i sjukdomen fetma. Barnfetma framställs av Hardy, Harrell och Bell 

(2004) som en allvarlig och komplex "epidemi" som kan leda till flera kroniska och 

livshotande fysiska och psykiska hälsoproblem och WHO (2012) uppger att fetma är ett 

folkhälsoproblem som är lika allvarlig som förorenat dricksvatten och otillräckliga 

avloppsreningar. Exempel på fetmans fysiska risker är enligt Flodmark et al. (2005) hjärt- 

och kärlsjukdomar, diabetes, ortopediska problem samt hormonrubbningar med bland annat 

för tidig menstruationsdebut. Förutom de fysiska riskerna kan det också enligt Hardy et al. 

(2004) finnas psykosociala och psykologiska risker, inte minst i form av nedsatt självkänsla. I 

en studie av Dixey, Sahota, Atwal och Turner (2001) framkom att andra barn ofta ser 

överviktiga barn som en homogen grupp med egenskaper såsom lata, dumma, otränade, 

smutsiga, impopulära samt att de har en ökad tendens att ljuga och enligt en studie genomförd 

av Hardy et al. (2004) är det heller inte ovanligt att överviktiga barn utvecklar en generellt 

ohälsosam livsstil med till exempel rökning och/eller alkohol. Canning et al. (2004) förklarar 

att det ännu inte är klart från vilken ålder som fetma är farligt. Fetma hos barn upp till tre år 

har tidigare ansetts betydelselös, men det har börjat omvärderas eftersom de flesta barn inte 

rör sig lika mycket som tidigare (ibid.). Larsen et al. (2006) menar att deras studie bland 

förskolebarn, i likhet med flera liknande studier från andra länder, tyder på att preventiva 

åtgärder mot övervikt bör starta före tre års ålder. Detta eftersom en fjärdedel av 3,5-

åringarna i deras studie redan var överviktiga eller hade utvecklat fetma (ibid.). 

Canning et al. (2004) har identifierat att distriktssköterskans föräldrastöd för hälsofrämjande 

beteenden kan påverka barn med övervikt positivt. Studier utförda av Flodmark et al. (2005) 

samt Hardy et al. (2004) indikerar dock att föräldrar ofta inte alltid är medvetna om de 

skadliga hälsokonsekvenser som övervikt hos deras barn kan medföra, och även om de är det, 

kan föräldrarna känna sig förvirrade av all information kring prevention och de kan därför 

inte ta itu med problemet på egen hand (ibid.). Det är enligt Nichols och Livingston (2002) 

distriktssköterskans uppgift att hjälpa föräldrarna att klarlägga den information som 

föräldrarna mottagit och stötta familjen i det preventiva arbetet mot barnets övervikt.  
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Prevention och hälsofrämjande insatser kan ha effekt 

I Förenta nationernas (2009) barnkonvention står skrivet att alla föräldrar och barn skall ha 

tillgång till undervisning om barnhälsovård och näringslära samt att de skall få stöd och 

rådgivning vid tillämpning av dessa basala kunskaper. Larsen et al. (2006) menar att 

distriktssköterskan inom barnhälsovården har stora möjligheter att minska ohälsa både i ett 

kort- och långsiktigt perspektiv genom det hälsofrämjande arbetet som genomsyrar 

verksamheten. Enligt Rabbitt och Coyne (2012) består distriktssköterskans preventiva 

interventioner vid övervikt hos barn inom barnhälsovården i att arbeta hälsofrämjande med 

hela familjen genom främjande av fysisk aktivitet och hälsosam kost. Perlhagen et al. (2007) 

menar i sin studie att distriktssköterskan inom barnhälsovården måste ta en del av ansvaret 

för övervikt hos barn och tidigt bedriva preventivt arbete.  

Syfte 

Det övergripande syftet var att presentera en syntes av rådande evidens rörande 

distriktssköterskans preventiva arbete mot övervikt hos barn inom barnhälsovården.  

De specifika syftena var att: 

− Granska och bedöma den metodologiska kvaliteten av de inkluderade studierna 

− Identifiera distriktssköterskans betydelse i barnhälsovården vad gäller prevention av 

övervikt hos barn 

− Identifiera distriktssköterskans uppfattning om vilka faktorer som kan påverka utfallet av 

de preventiva interventioner som distriktssköterskan inom barnhälsovården använder vid 

övervikt hos barn. 

Design 

Metasyntes användes för att sammanställa, syntetisera och tolka redan publicerade 

forskningsresultat baserade på kvalitativa forskningsansatser (Friberg, 2006). Enligt Forsberg 

och Wengström (2008) består metasyntesen av två centrala delar: kvalitetsgranskning av 

studiernas metod samt syntetisering av studiernas resultat. Polit och Beck (2012) 

kommenterar att det inte finns någon gemensam standardiserad metod för hur en metasyntes 

skall genomföras. Denna studie är därför vald att inspireras av Noblit och Hares (1988) 

beskrivning av processen för en metasyntes, vilken de kallar metaetnografi. Enligt Noblit och 

Hare (1988) består en metaetnografi av sju faser där fas ett behandlar förberedelser såsom 

identifiering av intressant ämne. 



 

5 
 

Litteratursökning 

Fas två i Noblit och Hares (1988) beskrivning av en metaetnografi består i att bestämma vilka 

studier som är relevanta för metasyntesen (ibid.). Systematiska och strukturerade 

litteratursökningar utfördes under augusti och september år 2012 med hjälp av databaserna 

Academic Search Elite, Cinahl och Medline. Inklusionskriterier vid litteratursökningarna var 

att studierna skulle vara genomförda med en kvalitativ design och skrivna på engelska. Det 

skulle dessutom finnas ett abstrakt tillgängligt att läsa. Studierna skulle vidare vara 

publicerade under de senaste tio åren, det vill säga från år 2002 till år 2012, detta för att få 

tillgång till de senaste forskningsresultaten. Ytterligare inklusionskriterie var att studierna 

skulle vara vetenskapligt granskade, vilket säkerställdes genom att ”Peer Reviewed”-markera 

i de olika databasernas begränsningar samt genom en granskning av studiernas uppbyggnad 

och metodstycke. 

Innan litteratursökningarna påbörjades identifierades de bärande begreppen i denna studies 

syfte och därefter omvandlades dessa till söktermer. Följande söktermer användes i olika 

konstellationer: Childhood Obesity, Children, Infants, Nurse, Obesity, Overweight samt 

Prevention. Initialt användes enbart söktermen Childhood Obesity i de olika databaserna 

vilket totalt gav 6 206 träffar. Då det inte fanns någon möjlighet att gå igenom alla dessa 

studier kombinerades de olika söktermerna med de booleska operatorerna AND och OR för 

att få studierna i ett hanterbart antal. För att vidga vissa sökningarna har även trunkering 

använts. Resultatet av de genomförda litteratursökningarna laddades ner till en dator och 

sparades i en mapp för respektive databas. En redovisning av sökningarna ses i Bilaga 1. 

Screening 

Då sökkombinationerna gav ett hanterbart antal träffar granskades samtliga studiers titlar 

utifrån denna studies syfte och inklusionskriterier (Bilaga 2). Hos majoriteten av studierna 

indikerade titeln att studien inte var relevant för denna studies syfte och inklusionskriterier 

och därför exkluderades dessa studier. I de fall då titeln föreföll motsvara denna studies syfte 

lästes även studiens abstrakt. Genom denna process kunde ytterligare studier sorteras bort 

eftersom de antingen var kvantitativa eller att de inte svarade mot denna studies syfte. De 

kvarstående studierna laddades ner som fulltextreferenser till en dator. I de fall då 

informationen i abstraktet inte gav tillräcklig information lästes hela studien för att kunna 

bedöma dess relevans. Enligt Polit och Beck (2012) är det betydelsefullt att ha i åtanke att 

även om studien inte ser ut att vara relevant för den primära frågan, så kan den vara relevant 
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för studiens sekundära frågor (Polit & Beck, 2012). Även de identifierade studiernas 

referenslistor lästes igenom efter titlar som överensstämde med de utsedda söktermerna för 

att eventuellt finna ytterligare relevanta studier. Screeningen resulterade i sammanlagt tolv 

inkluderade studier. Den slutliga inkluderingen och exkluderingen av studierna som 

identifierades efter abstraktgranskning redovisas i Bilaga 3. 

Kvalitetsgranskning och kritisk värdering 

Enligt Polit och Beck (2012) bör kvaliteten i de inkluderade studiernas forskning granskas 

och bedömas för att undvika att otillförlitliga slutsatser dras i metasyntesen (ibid.). Det 

kvalitetsgranskningsinstrumentet som användes på de tolv inkluderade studierna i denna 

metasyntes var Critical Appraisal Skills Programmes [CASP] bedömningsprotokoll för 

kvalitativa studier (2011). CASP (2011) inleds med två urvalsfrågor där svaren skall vara ”ja” 

för fortsatt granskning. De åtta följande kvalitetsgranskningsfrågorna har en mer detaljerad 

utformning för bedömning av forskningsansats, rekryteringsstrategi, datainsamling, reflektion 

kring deltagar- och forskarrelationen, etiska övervägande, dataanalys, resultat samt värdet av 

forskningen. För med detaljerad information rörande kvalitetsgranskningsfrågorna i CASP se 

tabell 1, sidan 9. 

Dataextraktion 

Ett standardiserat dataextraktionsprotokoll upprättades (Bilaga 4) för att extrahera relevant 

data ur de tolv inkluderade studierna samt för att erhålla en strukturerad sammanfattning av 

dem. Protokollet formulerades specifikt för ändamålet då Polit och Beck (2012) menar att 

användandet av ett standardiserat protokoll minimierar risken för misstag samt underlättar 

datasammanställning. Dataextraktionsprotokollet testades på de inkluderade studierna för att 

pröva dess lämplighet och för att en optimering med justeringar av extraktionsvariablar skulle 

kunna utföras vid behov (ibid.). Följande variabler extraherades slutligen: författare, 

publiceringsår, land, syfte, perspektiv, antal deltagare, forskningsansats, datainsamlingsmetod 

samt dataanalys. 

Metaetnografi 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) är metaetnografi ett vanligt förekommande 

tillvägagångssätt vid syntetisering av kvalitativa forskningsrapporter och kan appliceras på 

alla kvalitativa studier där resultaten är tolkande. Syntesen av denna studies tolv inkluderade 

studier inspirerades av Noblit och Hares (1988) beskrivning av metaetnografi där Noblit och 

Hare (1988) beskriver hur syftet med metaetnografi är att undersöka samband mellan studier 
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för att identifiera likheter och skillnader. Vidare menar Noblit och Hare (1988) att syntesen 

skall fokusera på att bilda tolkningar snarare än analyser. Metaetnografer behöver inte 

tvunget använda sig av studier från samma forskningsperspektiv eller med samma syfte, 

resultat eller tolkningar utan val av studier baseras på vilka resultat som ger den mest 

värdefulla data utifrån den specifika frågeställningen (ibid.). Doyle (2003) beskriver 

metaetnografin som en syntes som för ihop olika delar till ny konstellation som sedan 

beskrivs som ny kunskap. 

Fas tre till sex i Noblit och Hares (1988) beskrivning av en metaetnografi behandlar syntesen. 

I fas tre lästes de tolv inkluderade studierna i sin helhet noggrant för att få en första förståelse 

kring distriktssköterskans betydelse i barnhälsovården vad gäller övervikt hos barn samt vilka 

faktorer som påverkar utfallet av de preventiva interventioner som distriktssköterskan 

använder vid övervikt hos barn. Studiernas resultat lästes sedan upprepade gånger för att få 

en utvidgad uppfattning av de studerade fenomenen samt identifiera studiernas viktigaste 

metaforer, teman och koncept. Dessa listades sedan systematiskt i fas fyra utifrån denna 

studies syfte för att utforska hur studierna var relaterade till varandra. I fas fem jämfördes de 

olika metaforerna, teman och koncepten för varje studie med varandra och sammanställdes i 

centrala teman. Slutligen i fas sex skapades en helhet, i form av nyckelteman, av varje enskild 

sammanställning. Den sista fasen, fas sju, i Noblit och Hares (1988) beskrivning av en 

metaetnografi består i dokumentation samt rapportering av metasyntesen, vilket i denna 

studie kan ses under rubriken ”Syntetisering av studiernas resultat”, sidan 10. 

Etiska överväganden 

All forskning skall ske med hänsyn given till deltagarnas integritet och med respekt för 

principen om att inte skada (Polit & Beck, 2012). Då en metasyntes innebär att tidigare, redan 

genomförd, kvalitativ forskning sammanförs behövdes inga etiska överväganden göras 

eftersom människan som individ inte var direkt involverad. Forskarna till de tolv inkluderade 

studierna hade i sina studier tydligt redovisat sin etik, då studierna var kodade avseende 

deltagarnas identitet. 

Resultat 

Resultatet av denna metasyntes presenteras i två delar där den första delen behandlar de tolv 

inkluderade studierna samt deras metodologiska kvalitet medan den andra delen består i en 

syntetisering av de inkluderade studiernas resultat. I denna del av arbetet har de inkluderade 

studierna kodats (tabell 1) och koden används i resultatet för att öka läsbarheten.  
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Studiernas kontext samt metodologiska kvalitet 

De tolv inkluderade studierna var genomförda i Australien, Nederländerna, Storbritannien, 

Sverige samt USA och studierna representerade sammanlagt 191 sjuksköterskor inom 

barnhälsovården. Forskningsansatsen i studierna var antingen fenomenologisk eller 

etnografisk och metoden för datainsamling i studierna var intervjuer och/eller fokusgrupper. 

Dataanalysen i studierna bestod av tematisk analys respektive innehållsanalys (Bilaga 4). 

Ett av de specifika syftena i denna metasyntes var att granska och bedöma den metodologiska 

kvaliteten av de inkluderade studierna och därför genomfördes en kvalitetsbedömning av 

studierna med inspiration från CASP (2011), se tabell 1. Utifrån den bedömningen höll 

samtliga tolv inkluderade studier en vetenskapligt god kvalitet. Alla studier redogjorde tydligt 

för sina syften med kvalitativa metodiker som lämpliga metodval i förhållande till deras syfte. 

Även samtliga studiers forskningsansatser ansågs relevanta. I tre av studierna (3, 4, 12) 

bedömdes urvalsförfarandet som tveksamt på grund av bristande information, även 

datainsamlingsmetoden i tre studier (1, 6, 8) ansågs innehålla brister. Relationen mellan 

forskarna och deltagarna beaktades inte i någon av studierna medan alla studier utom två (6, 

7) rapporterade etiskt godkännande. Dataanalysen av studiernas resultat bedömdes vara 

tillräckligt noga utförd i alla studierna förutom hos två (4, 11) som hade vissa oklarheter i 

sina beskrivningar av dataanalysen. Studiernas resultat var tydligt redovisad och rimligt i 

förhållande till studiens syfte och metod i alla studier utom två (4, 6) som påvisade vissa 

oklarheter. Ingen studie uteslöts på grund av allvarliga brister i kvalitet, utan alla tolv 

studierna värderades vara av god kvalitet med få brister som inte bedömts ha påverkat 

studiens trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet eller styrka. 
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 Tabell 1            Översikt av kvalitetsbedömning gjord med inspiration från CASP (2011) 
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Brown & Thompson (2007) 1 X  X  X   X    X   X  X   X   X   X   
Chamberlin et al. (2002) 2 X  X  X   X   X    X  X   X   X   X   
Edvardsson et al. (2009) 3 X  X  X    X  X    X  X   X   X   X   
Geralds et al. (2012) 4 X  X  X    X  X    X  X    X   X  X   
Isma et al. (2012) 5 X  X  X   X   X    X  X   X   X   X   
Johnson et al. (2008) 6 X  X  X   X    X   X    X X    X  X   
Olson et al. (2010) 7 X  X  X   X   X    X    X X   X   X   
Redsell et al. (2011) 8 X  X  X   X    X   X  X   X   X   X   
Redsell et al. (2012) 9 X  X  X   X   X    X  X   X   X   X   
Söderlund et al. (2009) 10 X  X  X   X   X    X  X   X   X   X   
Turner et al. (2009) 11 X  X  X   X   X    X  X    X  X   X   
Walker et al. (2007) 12 X  X  X    X  X    X  X   X   X   X   
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Syntetisering av studiernas resultat 

Genom syntetiseringen och tolkningen av de tolv inkluderade studierna framkom tre 

nyckelteman; distriktssköterskans betydelse, påverkan av det överviktiga barnets föräldrar 

samt påverkan av distriktssköterskans förhållningssätt. En översikt över de centrala teman 

som först identifierades och som låg till grund för varje nyckeltema samt de studier som 

bidrog till dessa redovisas i tabell 2. Varje nyckeltema förtydligades med ett antal utvalda 

citat från de inkluderade studierna. För att citaten inte skulle förlora sin betydelse och sitt 

innehåll översattes de inte från engelska till svenska. 

Tabell 2 Översikt över centrala teman, nyckelteman samt de artiklar som bidrog till varje tema 

Centrala teman Nyckelteman Relevanta studier 

Distriktssköterskans kunskapsnivå 
Distriktssköterskans resurser 
Distriktssköterskans roll 
Evidensbaserad rådgivning  
 

Distriktssköterskans betydelse (2) Chamberlin et al. (2002) 
(3) Edvardsson et al. (2009) 
(4) Geralds et al. (2012) 
(5) Isma et al. (2012) 
(7) Olson et al. (2008) 
(8) Redsell et al. (2011) 
(9) Redsell et al. (2012) 
(11) Turner et al. (2009) 
(12) Walker et al. (2007) 
 

Föräldrarnas erkännande 
Föräldrarnas gränssättningar 
Föräldrarnas kunskap 
Föräldrarnas levnadsvanor 
Föräldrarnas livssituation 
Föräldrarnas motivation 
Föräldrarnas tillämpning av mat 
Föräldrarnas vilja att prata om övervikt 

Påverkan av det överviktiga barnets 
föräldrar 

(1) Brown & Thompson (2007) 
(2) Chamberlin et al. (2002) 
(3) Edvardsson et al. (2009) 
(4) Geralds et al. (2012) 
(5) Isma et al. (2012) 
(6) Johnson et al. (2007) 
(7) Olson et al. (2008) 
(8) Redsell et al. (2011) 
(9) Redsell et al. (2012) 
(10) Söderlund et al. (2009) 
(11) Turner et al. (2009) 
(12) Walker et al. (2007) 
 

Distriktssköterskans attityd 
Distriktssköterskans engagemang 
Distriktssköterskans erkännande 
Distriktssköterskans motivation 

Påverkan av distriktssköterskans 
förhållningssätt 

(3) Edvardsson et al. (2009) 
(4) Geralds (2012) 
(5) Isma et al. (2012) 
(6) Johnson et al. (2007) 
(8) Redsell et al. (2011) 
(9) Redsell et al. (2012) 
(10) Söderlund et al. (2009) 
(11) Turner et al. (2009) 

Distriktssköterskans betydelse 

I temat distriktssköterskans betydelse framkom att distriktssköterskorna ansåg att de kunde ha 

en betydelsefull roll vid preventiva interventioner riktade mot överviktiga barn och deras 

föräldrar (3; 4; 7; 9). Det framkom också att ett stort ansvar lades på distriktssköterskan inom 

barnhälsovården att arbeta preventivt mot övervikt hos barn (3; 4; 9). Distriktssköterskorna 

betonade att anledningen till deras upplevda inflytelserika roll var att distriktssköterskan ofta 

kände familjen sedan tidigare samt att det fanns en kontinuitet i besöken hos barnhälsovården 
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vilket underlättade tidig identifiering av indikationer till övervikt med preventiva åtgärder 

innan problem uppstod (3; 9; 11; 12). Studiernas informanter uttrycket att de uppfattade att 

distriktssköterskan besatt en etablerad roll i förhållande till föräldrarna gällande kost- och 

motionsrådgivning tidigt i livet och att distriktssköterskans uppgift handlade om att stödja 

föräldrar till beslut, erbjuda information samt stödja beteendeförändringar (2; 4; 9; 11). 

”I’d say we have a lot of contact with families certainly in the first six months 

around feeding and moving onto weaning and then early young children’s diet 

forms quite a significant part of my role.” (Redsell et al., 2012, s. 6). 

Distriktssköterskorna rapporterade vidare att prevention av övervikt hos barn var en viktig 

uppgift för distriktssköterskan (3; 4; 7; 9). Informanterna i ett par studier (3; 5) ansåg att de 

besatt tillräcklig kompetens för att ge allmänna kostrådgivningar, riktlinjer och 

rekommendationer till familjerna, medan andra distriktssköterskor rapporterade ett behov av 

extra kompetensutbildning rörande prevention och hantering av övervikt hos barn samt 

strukturerade tillvägagångssätt (4; 8). Samverkan med dietister framhölls av 

distriktssköterskorna i tre studier (2; 4; 5) som värdefulla eftersom dietisten kunde erbjuda en 

mer intensifierad kostrådgivning än vad distriktssköterskan hade möjlighet till. I studie 5 

rapporterade distriktssköterskorna att de även hade tillräckliga kunskaper om stillasittande 

beteende hos överviktiga barn, men deras uppfattning var dock att tyngdpunkten i arbetet 

skall riktas mot kostvanorna. Även distriktssköterskans erfarenhet beskrevs av 

distriktssköterskorna som en viktig faktor som påverkade utfallet av de preventiva 

interventioner som distriktssköterskan använder vid övervikt hos barn inom barnhälsovården 

(4; 7). 

Informanterna framhävde att överviktiga barn kan innebära merarbete för 

distriktssköterskorna och med detta menade de att överviktiga barn kan kräva mer tid och 

flera besök utöver de allmänna riktlinjerna för barnets vård och denna extra belastning ansågs 

svår att hinna med eftersom den skapade ytterligare påfrestningar på redan ansträngda 

resurser (2; 4; 5; 9; 11; 12).  Distriktssköterskorna i tre studier beskrev överviktiga barn som 

ett växande bekymmer och de betraktade problemet som en familjeangelägenhet, där hela 

familjen är i behov av fördjupat stöd (5; 7; 10). 

”Some parents need a lot of support, and it’s obviously then it’s very time 

consuming.” (Redsell et al., 2012, s. 8).  
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En erfarenhet som distriktssköterskorna i fyra av studierna (2; 6; 7; 9) bidrog med var att de 

riktlinjer och råd som distriktssköterskan gav till föräldrar ibland ersattes av 

rekommendationer från släktingar eller vänner. Distriktssköterskorna i dessa studier kände att 

den mest inflytelserika källan till rådgivning åt låginkomsttagande föräldrar var mor- och 

farföräldrar eftersom de många gånger stödde familjen dels ekonomiskt och dels 

känslomässigt och att föräldrarna därför kände att de bör respektera och följa deras råd. Det 

fanns också en uppfattning hos distriktssköterskorna i samma studier att föräldrar erhåller 

motstridiga rekommendationer från andra källor såsom internet, tidningar, reklam, böcker 

eller övrig vårdpersonal vilket kan försvåra distriktssköterskans preventiva arbete gentemot 

övervikt hos barn inom barnhälsovården eftersom distriktssköterskan upplever att föräldrarna 

förlorar förtroendet hos distriktssköterskan då det är oenighet i rekommendationerna från 

olika källor (2; 6; 7; 9). Distriktssköterskorna i två av studierna (2; 7) poängterade att det 

ändå är distriktssköterskan uppgift att hjälpa föräldrar att reda ut dessa motstridiga uppgifter 

samt tillhandahålla evidensbaserad rådgivning.   

“I definitely try not to put down any advice or any other sources of information, 

but just to tell them that…new studies are showing…” (Olson et al., 2008, s. 78).  

Påverkan av det överviktiga barnets föräldrar 

Temat påverkan av det överviktiga barnets föräldrar skildrade distriktssköterskornas 

upplevelser av övervikt hos barn som ett komplicerat problem som var relativt svårt att 

övervinna på grund av inrotade levnadsvanor hos familjen som överfördes från föräldrarna 

till barnet (5; 12). Distriktssköterskor i studierna ansåg att genetik spelade en betydande roll i 

etiologin av övervikt hos barn, men ändå betraktade distriktssköterskorna ofta familjens 

levnadsvanor som det primära problemet (1; 5; 9; 11). Distriktssköterskorna i studierna ansåg 

att det var betydelsefullt att motivera familjen att förändra situationen för sitt barn, men 

distriktssköterskornas uppfattning var att det var upp till föräldrarna om de ville bidra till att 

minska barnets vikt eller inte (1; 2; 4; 5; 10; 11). Distriktssköterskorna i studierna uppfattade 

att många föräldrar var medvetna om den betydelse, och de långsiktiga effekter på barnets 

hälsa, som hälsosamma levnadsvanor kan ha och att de flesta föräldrar besatt tillräckliga 

kunskaper om exempelvis kost (5; 9; 11). Dessvärre påpekade distriktssköterskorna att 

föräldrars ekonomiska och emotionella situation kunde vara avgörande för föräldrarnas val av 

kost och aktiviteter för sitt barn (2; 4; 5; 8; 9; 11). 
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”[…] I think poor socio-economic groups tend to have less knowledge on diet, as 

well as less money ‘to’, they think that a healthy diet is more expensive. I do feel 

that a lot of young parents now haven’t learnt how to cook, from basics.” (Redsell 

et al., 2011, s. 5). 

”Really, you should start with the parents […] You should teach them [the 

parents] to eat better and then, I think, the children will follow suit, when you 

influence the parent to eat in the right way and to develop the right habits.” 

(Söderlund et al., 2009, s. 445). 

Distriktssköterskorna beskrev vidare betydelsen av att utgå ifrån föräldrarnas kunskaper och 

förutsättningar för att de preventiva interventioner som distriktssköterskan använder vid 

övervikt hos barn inom barnhälsovården skall lyckas och distriktssköterskorna visade 

dessutom på en medvetenhet om miljömässiga och kulturella faktorer som kan påverka 

distriktssköterskans preventiva interventioner (1; 3; 9). Informanterna i studierna menade att 

stressade föräldrar kunde sakna tid till att förbereda ordentliga måltider, vilket kunde 

resultera i sämre kosthållning (2; 5; 9). Vidare upplevde distriktssköterskorna i ett par studier 

(2; 5) att föräldrar var alltför snabba med att erbjuda snabbmat till sitt barn som en 

kompensation för den begränsade tid som föräldrarna tillbringade tillsammans med barnet. 

Det uppmärksammandes även en oro bland distriktssköterskorna i studierna för att barn 

spenderade en stor del av sin tid stillasittande och distriktssköterskorna uppfattade att en del 

föräldrar använde teven som en ”barnvakt” när föräldrarna saknade tid eller ork att gå ut och 

leka med sitt barn efter jobbet (5; 8; 9). En annan erfarenhet hos distriktssköterskorna i 

studierna var föräldrarnas okunskap om barns normala utveckling och ätbeteenden (2; 5). I tre 

av studierna (2; 5; 9) beskrev distriktssköterskorna hur en del föräldrar tolkade all skrik hos 

deras spädbarn som orsakad av svält och därför matade barnet i överflöd vilket i 

förlängningen kunde leda till en överviktssituation. Dessutom ansåg distriktssköterskorna i ett 

par studier (2; 5) att vissa föräldrar ständigt erbjöd sitt barn mat och aldrig lät barnet vara 

hungrigt. Informanterna i studierna berättade om hur föräldrarna dessutom ofta använde mat 

som ett redskap för att lugna sitt barn, förmedla kärlek och tillgivenhet, belöna bra beteende, 

locka barnet att utföra vissa uppgifter eller straffa dåligt uppförande (2; 5; 6; 8; 9; 11).  

“…some of the parents give them [their children] food as soon as they are 

screaming. It’s a way to calm them down.” (Isma et al., 2012, s. 7). 
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“So I think people start to use food as a reward at a really young age, and it 

usually tends to be a junk-food type kind of thing, a fast food, or something that’s 

sweet. And then that pattern establishes itself, so you can’t, it’s really hard to 

change it.” (Chamberlin et al., 2002, s. 664). 

I fyra studier (2; 3; 5; 10) uttryckte distriktssköterskorna att föräldrar till ett överviktigt barn 

verkade vara medvetna om sitt barns övervikt, men att de inte nödvändigtvis erkände barnets 

övervikt som ett problem. Detta såg informanterna som ett stort hinder för 

distriktssköterskans preventiva interventioner. Distriktssköterskorna i studierna beskrev 

vidare hur en del föräldrar föredrog ”knubbiga” barn och återspeglade det i vissa kulturer och 

traditioner som betraktade övervikt som ett tecken på hälsa och välstånd (2; 3; 5; 6; 8; 10). 

Distriktssköterskorna i två studier (3; 5) skildrade dessutom hur kommunikationssvårigheter 

lätt uppstod i situationer när föräldrar från vissa kulturer hade en föreställning av ett friskt 

barn och ett hälsosamt liv som inte matchade vad distriktssköterskan hade för riktlinjer. 

”Because they are feeding their child and the child is fat and chubby. That’s a 

good thing to them. So it’s a bit hard to tackle, because they just don’t get it 

sometimes.” (Edvardsson et al., 2009, s. 2547). 

Distriktssköterskor i studierna beskrev vidare att många föräldrar till överviktiga barn 

saknade kunskap om de ohälsomässiga konsekvenserna hos barnet som en regelbunden 

konsumtion av osund kost medför (2; 4; 6; 9). Vidare var erfarenheten hos 

distriktssköterskorna i studierna att vissa föräldrar betraktade sitt barn som för ungt för att 

behöva bekymra sig över sin övervikt (2; 5) eller att distriktssköterskorna uppfattade att 

föräldrar var överdrivet angelägna om att barnet åt ordentlig med mat för att barnet skulle 

kunna växa upp och bli starkt och friskt (2). Distriktssköterskorna i studierna beskrev hur en 

del föräldrar blir tillfredsställda när deras barn åt bra och växte, och distriktssköterskorna 

beskrev hur en viktökning hos barnet uppfattades av föräldrar som ett tecken på framgång, 

medan en viktminskning ansågs som ett misslyckande (6; 7; 9). 

”It’s a maternal thing isn’t it to feed your child, and when the child is rejecting 

the food that they’ve cooked them, they get stressed about it, but they actually 

don’t seemed to be stressed when the children eat and eat and eat, because it is 

sort of maternal love isn’t it for them.” (Redsell et al., 2012, s. 8).   
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Tre studier (7; 9; 12) framhöll betydelsen av att distriktssköterskan arbetade preventivt med 

föräldrarna för att kunna ta itu med barnets övervikt.  Flera studier framhöll dock att övervikt 

kan vara ett känsligt ämne hos föräldrarna och distriktssköterskorna i studierna beskrev hur 

distriktssköterskan kämpar för att ta upp den besvärliga och obekväma frågan under besök på 

barnhälsovården (1; 2; 3; 5; 6; 7; 12). Informanterna nämnde obehagskänsla i samband med 

samtal om potentiell eller faktisk övervikt, men att distriktssköterskan som professionell 

kände sig tvungen att ta itu med frågan (2; 3; 12). Rädslan att stöta bort eller förlora familjen 

från centret var påtaglig och distriktssköterskorna i studierna beskrev hur de därför försökte 

behandla ämnet med största varsamhet genom att använda neutral terminologi och göra 

försiktiga transkriptioner om barnets vikt (1; 2; 3; 5; 6; 12). Distriktssköterskor i fyra av 

studierna (3; 5; 6; 12) poängterade hur skadligt det kunde vara att förlora förtroendet i 

familjen eftersom familjen var nyckeln till att lösa problemet.  

”I have learned to be careful with what I say to the parents. It’s difficult to know 

how to present concern. You don’t want to offend the parent. Already from the 

start, weight is a bit sensitive to the parents.” (Isma et al., 2012, s. 6). 

“I find it quite difficult because I don’t want to offend someone, I don’t wanna 

start off by putting them on sort of the back foot, and then them never come back.” 

(Brown & Thompson, 2007, s. 538). 

Distriktssköterskorna i två av studierna (5; 10) upplevde att övervikt hos barnet kunde vara 

något som föräldrar skämdes över och var ovilliga att prata om och informanterna uppgav att 

de hade mött motstånd hos vissa föräldrar när de försökte diskutera barnets vikt med dem (2; 

3; 4; 5; 6; 11). Föräldrarna hade i dessa fall upplevts av distriktssköterskan som defensiva 

eller rentav aggressiva och distriktssköterskan hade i dessa situationer backat, bytt ämne 

och/eller istället givit skriftlig information. En annan erfarenhet hos distriktssköterskorna i 

studierna var att föräldrarna var i förnekelse eller satte upp barriärer eller att föräldrarna 

ansåg att distriktssköterskan helt enkelt inte skulle ingripa (2; 3; 4; 10; 11; 12). 

”If they have got their barriers up or, you know, their ears are closed, and you 

are bashing your head against a brick wall quite often, just – you know they don’t 

want to hear it.” (Edvardsson et al., 2009, s. 2546). 

Informanterna i studierna bedömde att vilja och motivation hos föräldrarna att ta itu med 

barnets viktproblem var väsentligt för ett gynnsamt utfall av distriktssköterskans preventiva 
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interventioner (2; 4; 9; 11). Distriktssköterskorna i studierna observerade dock ett bristande 

intresse hos föräldrar till överviktiga barn att genomföra långsiktiga förändringar i deras och 

barnets beteende och att föräldrarna inte insåg fördelarna med beteendeförändaringar (2; 3; 4; 

10). Distriktssköterskans erfarenhet var istället att föräldrarna primärt var intresserade av 

lösningar som erbjöd direkta resultat (2; 11). En annan erfarenhet hos distriktssköterskorna i 

studierna var att föräldrarna inte verkade förstå, erkänna eller acceptera att de var delvis 

ansvariga för barnets vikt, utan att de istället skyllde på sitt barn alternativt på deras mor- 

eller farföräldrar (1; 2; 3; 6; 10; 12). Ett motsatt exempel var en distriktssköterskas erfarenhet 

att några föräldrar var alltför skyddande av deras barn och inte ville diskutera övervikt i 

närvaro av barnet av rädsla för att inducera känslor av skuld och skam (10). 

Distriktssköterskorna i ett par studier (2; 5) betonade föräldrarollen och gränssättningar som 

viktiga faktorer för ett gynnsamt utfall av distriktssköterskans preventiva interventioner vid 

övervikt hos barn, men dessvärre verkade vissa föräldrar sakna kunskap eller förmåga att 

sätta gränser för barnet vilket kunde resultera i att barnet i slutändan ändå fick som den ville. 

Distriktssköterskorna i studie 2 upplevde att detta problem i föräldraskapet påverkade barnets 

kostvanor eftersom föräldrarna hade svårt att sätta gränser rörande barnets kost och 

distriktssköterskorna ansåg att barnet besatt för mycket kontroll över beslutsfattandena.  

”A lot of times it’s easier for the parents, instead of saying no, you can’t have it, 

just to say here, you know, here’s some juice, here’s some milk, because they’re 

not crying and fussing. Parents sometimes tell me that their kids get in the 

refrigerator and get what they want. The kids are the ones who are deciding what 

they’re going to eat and when they’re going to eat it and the parents just let them 

have it.” (Chamberlin et al., 2002, s. 664).  

Påverkan av distriktssköterskans förhållningssätt  

I temat påverkan av distriktssköterskans förhållningssätt påträffades en brist på erkännande 

bland distriktssköterskorna i studierna att övervikt bland barn faktiskt utgör ett verkligt 

problem (4; 5; 6; 8, 9; 10). Distriktssköterskorna i studierna hävdade att dessa barn naturligt 

skulle ”växa ur det” och att de därmed inte skulle förbli överviktiga. Mycket få 

distriktssköterskor i studierna ansåg det meningsfullt att diskutera frågan med föräldrarna om 

barnet var 2,5 år eller yngre (4; 5; 6). 

”I’ve thought about this regarding BMI. One talks about it a lot nowadays. How 

good is it actually? I look at the children here, and one sees a lot of quite nice 
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children. Their BMI is high, but when I look at them I can’t see that they are 

bodily obese. They are big.” (Isma et al., 2012, s. 4).   

I tre studier (5; 6; 9) beskrev distriktssköterskorna dock sin oro vad gäller övervikt hos barn 

inom barnhälsovården, men i studierna framkom att distriktssköterskan reagerade först då 

fetma utvecklats hos barnet. Distriktssköterskor i en studie (4) beskrev hur de såg fetma hos 

barn som ett omfattande och allvarligt problem som både påverkade barnet, familjen och 

samhället, medan övervikt inte togs på allvar då barnet var ungt eftersom de ansåg att den 

främst var relaterad till ärftliga faktorer. 

“Maybe it’s more our responsibility than we think. We just haven’t thought about 

it.” (Johnson et al., 2007, s. 184). 

Distriktssköterskorna beskrev relationen med föräldrarna som en viktig faktor som 

underlättade en rakare konversation samt utvecklade ett förtroende vilket kunde vara en 

betydelsefull faktor som gjorde att distriktssköterskan kunde lyckas i sitt arbete med 

prevention av övervikt hos barn inom barnhälsovården (3, 11). Informanterna i fyra studier 

(3; 4; 8; 11) kommenterade vidare att distriktssköterskans uppgift låg i att motivera 

föräldrarna till förändring och att ge föräldrarna förtroende att tro på sin förmåga att 

upprätthålla förändringarna på längre sikt. Distriktssköterskorna poängterade hur viktigt det 

var att distriktssköterskan inte enbart informerade och lyssnade, utan att distriktssköterskan 

också försökte uppmuntra föräldrarna att tänka själva samt att ansvaret att reflektera och att 

sätta egna tankar och lösningar i ord vilar på föräldrarnas axlar istället för att enbart följa 

distriktssköterskans råd och förslag (8, 10). 

”They have to understand that they are responsible for their own lives […] Often 

they [parents and children] know a lot and have some solutions if you ask them, if 

you can refrain from starting to provide advice.” (Söderlund et al., 2009, s. 446). 

”And you have to work also on your relationship, how god relationship you have 

with the family depending upon the degree of how much you can come down on 

them about it, if it is someone you haven’t seem very often and, then, it’s more 

‘tricky’.” (Edvardsson et al., 2009, s. 2545). 

I studierna påpekade informanterna att distriktssköterskans attityd påverkade bemötandet och 

det preventiva arbetet (3; 8; 9). I en studie (5) uppgav distriktssköterskorna att det 

automatiskt fanns negativa tankar om hela familjen hos distriktssköterskan då barnet var 
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överviktigt. Dessa distriktssköterskor beskrev hur de ofrivilligt uppfattade en dålig karaktär 

hos föräldrarna med en avsaknad av gott omdöme eftersom föräldrarna försedde sitt barn med 

ohälsosam kost. Distriktssköterskan i ett par studier (3; 11) uttryckte sympati för barn med 

övervikt, men betonade att varje barn hade samma värde oberoende av deras storlek och 

utseende. 

Diskussion 

Diskussionen är indelad i två delar. I metoddiskussionen belyses metodologin vid 

syntestiseringen och i resultatdiskussionen diskuteras kvaliteten på de inkluderade studierna 

samt metasyntesens resultat. 

Metoddiskussion 

Valet att genomföra en metasyntes grundade sig på syftet ”att presentera en syntes av rådande 

evidens rörande distriktssköterskans preventiva arbete mot övervikt hos barn inom 

barnhälsovården”, samt hur syftet lämpligast kunde besvaras utifrån den tid som fanns att 

tillgå för denna studie. En stor del av det initiala arbetet gick ut på att skapa en förståelse för 

vad en metasyntes innebar. Många av begreppen och metoderna var främmande och därför 

lästes flera studier om metoden för att få en förståelse om hur metasynteser används. Enligt 

Polit och Beck (2012) har användandet av metasyntes kritiserats då vissa forskare menar att 

metoden inte ger upphov till ny kunskap, utan bara beskriver de tidigare kvalitativa 

forskningsresultaten med andra ord (ibid.). Förespråkare för metasyntesen menar dock att 

användning av metoden även ger en fördjupad kunskap med nya insikter och tolkningar av 

resultaten kring det utvalda fenomenet (Bondas & Hall, 2007; Friberg, 2006; Walsh & 

Downe, 2006).  

Litteratursökningarna gjordes i ett begränsat antal databaser; Academic Search Elite, Cinahl 

och Medline vilket kan ha avgränsat omfattningen av funna studier. Enligt Polit och Beck 

(2012) indexerar dock dessa databaser majoriteten av de vetenskapliga studier inom 

vårdvetenskap som finns att tillgå (ibid.). Söktermerna valdes ut efter att en ostrukturerad 

”för-sökning” genomförts för att få en uppfattning om vilka söktermer som skulle kunna vara 

lämpliga. En tidsbegränsning gjordes i litteratursökningarna till studier publicerade de senaste 

tio åren för att säkerställa att forskningen var aktuell och relevant. Beslutet att inte ha någon 

geografisk begränsning var ett resultat av begränsning i utbudet av relevanta vetenskapliga 

studier.  
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Genomläsningen av samtliga titlar genererade en begränsad risk att några betydande 

engelskskrivna studier missades inom området. Dock missades relevanta studier publicerade 

på andra språk. Flertalet studier där abstraktet genomlästet visade sig vara genomförda med 

kvantitativ forskningsmetod. Undantaget för studier genomförda med en kvantitativ design 

kan ha begränsat omfattningen av denna studies resultat, eftersom det föreföll förekomma fler 

studier rörande distriktssköterskans prevention av övervikt hos barn utförda med kvantitativa 

forskningsmetoder än kvalitativa. Genomläsningen visade också att många studier 

behandlade skolsköterskans preventiva arbete, vilket medförde exkludering då detta inte 

överensstämde med denna studies syfte.   

Enligt Bondas och Hall (2007) skall en metasyntes inkludera minst tio enskilda studier för att 

den skall vara meningsfull och valid (ibid.). Beslutet att genomföra denna metasyntes på 

basis av tolv studier grundade i att ett mycket begränsat antal studier som motsvarade denna 

studies syfte erhölls efter litteratursökningarna i databaserna och genomgången av 

referenslistorna. Vid litteratursökningarna återkom, vid ett flertal tillfällen, redan inkluderade 

studier vilket indikerar att sökningarna redan fångat upp det material som fanns inom det 

utvalda området. Beslutet vilar även på synpunkter framförda av Sandelowski, Docherty och 

Emden (1997) som menar att en metasyntes på fler än tio studier kan vara problematiskt 

eftersom det hindrar en djupare syntetisering vilket kan hota tolkningens validitet. 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) bör metasynteser ske på studier som har hanterat 

ursprungsmaterialet på liknande metodologiska tillvägagångssätt (ibid.). Då tillgången på 

relevanta studier var mycket begränsad var det inte möjligt att endast utföra metasyntesen på 

studier genomförda med samma eller liknande forskningsansats. Enligt Zimmer (2006) är det 

dock möjligt att syntetisera teman och sammanhang från fenomenologiska och etnografiska 

forskningsansatser så länge noggrann uppmärksamhet ägnas åt komplexiteten i de olika 

metodologiska tillvägagångssätten som ligger till grund för de primära studierna (ibid.). En 

bedömning är gjord att både fenomenologiska och etnografiska forskningsansatser var 

relevanta till denna studies syfte och därför torde inte trovärdigheten av denna metasyntes 

påverkats av detta metodologiska beslut.   

En medvetenhet finns om att två av de inkluderade studierna i metasyntesen var genomförda 

av samma författare (Redsell et al., 2011; Redsell et al., 2012). Då dessa två studier bidrog 

med värdefull data, hade olika vinklingar och tog upp olika aspekter inkluderades studierna 

trots detta. Endast fem länder representerades i metasyntesen (Australien, Nederländerna, 
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Storbritannien, Sverige samt USA) varav Storbritannien var starkt överrepresenterat. Detta 

kan ha påverkat resultatet av metasyntesen eftersom olika länder med olika kulturer inte är 

fullständig representerade. De representerade länderna har olika sjukvårdssystem vilket också 

kan ha påverkat resultatet. Även distriktssköterskans akademiska utbildning och 

yrkesbenämning skiljer sig mellan olika länder vilket har skapat vissa svårigheter i 

sammanställningen och syntetiseringen av resultaten. Benämningen distriktssköterska har 

därför genomgående använts i denna studies resultat. 

Enligt Polit och Beck (2012) är det upp till läsaren att bedöma hur väl beskrivet materialet är 

som har lett fram till slutsatsen och om den kan anses som rimlig (ibid.). Tillförlitligheten och 

trovärdigheten i denna studie bygger följaktligen på noggrannheten i metodbeskrivningen 

samt syntetiserings- och tolkningsprocessen. En tydlig redovisning av inklusionskriterier, 

tillvägagångssätt vid litteratursökningarna samt en noggrann beskrivning av syntetiserings- 

samt tolkningsprocessen är genomförd. Valet att förtydligande resultatpresentationen med 

citat ger styrka till studiens validitet, stärker reabiliteten och underlättar för läsaren att följa 

tillvägagångssättet vilket möjliggör replikering. Enligt Bondas och Hall (2007) har den egna 

förförståelsen för forskningsområdet betydelse för vilket resultat som slutligen erhålls (ibid.). 

För att inte resultatet skulle färgas av förförståelsen och det egna intresset i denna studie, 

skedde regelbundet kontroller av datamaterialet för att inte resultatet skulle förvrängas. Enligt 

Polit och Beck (2012) har forskarens intresse, erfarenhet och bakgrund relevans för 

tolkningen och en viss påverkan kan ske och därför bör resultatet förstås som ett, av flera 

andra möjliga, sätt att tolka materialet (ibid.). Även språkliga missförstånd relaterat till att 

samtliga inkluderade studier var skrivna på engelska kan ha inverkat på resultatet.   

Resultatdiskussion  

Bedömningsprotokollet för kvalitetsgranskning inspirerad av CASP (2011) var strukturerat 

och tydligt vilket underlättade bedömningen av metasyntesens tolv inkluderade studier. 

Övervägande antal informanter hade västerländskt ursprung samt kom från medelklassen och 

begränsningar i denna metasyntes kan vara i likheten när det gäller urval vilket kan begränsa 

möjligheten till generalisering till andra grupper. Resultatet av metasyntesen hade antagligen 

fått en större spridning om urvalet inte var begränsat till sjuksköterskor inom 

barnhälsovården. En metodologisk svaghet i de inkluderade studierna var studiernas 

beaktning av relationen mellan forskare och informant eftersom denna inte var tydligt 

redovisad i någon av studierna. De inkluderade studierna svarade väl mot denna studies syfte 

och resultatet kunde förklaras utifrån tre nyckelteman. Alla studier bedrog inte till varje tema 
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(se tabell 2) då studierna hade olika infallsvinklar, men resultatet av metasyntesen visade 

ändå på mer likheter än olikheter gällande distriktssköterskans preventiva arbete mot övervikt 

hos barn inom barnhälsovården. 

Metasynten av de inkluderade studiernas resultat visade att informanterna upplevde att ett 

stort ansvar läggs på distriktssköterskan inom barnhälsovården att arbeta preventivt mot 

övervikt hos barn och att distriktssköterskor upplevde att de hade en stressig arbetssituation 

med avsaknad av tid att ta hand om familjens behov. Även Nichols och Livingston (2002) 

beskriver i sin studie att bristen på tid kan vara en faktor som negativt påverkar utfallet av de 

preventiva interventioner som distriktssköterskan använder vid övervikt hos barn bland annat 

eftersom tidsbristen kan leda till att både distriktssköterskan och föräldrarna undviker ämnen 

som är för tidskrävande. Larsen et al. (2006) beskriver att ett av de mest betydelsefulla 

redskapen som distriktssköterskan har i mötet med familjen är samtalet, men att det försvåras 

av att stress och tidsbrist blir alltför påtagligt. Resultatet av metasyntesen visade att 

distriktssköterskans roll handlar till största delen om att stödja föräldrarna. För att det 

preventiva arbetet skall ge ett positivt utfall bör distriktssköterskan ta del av allt från 

föräldrarnas erfarenheter och livsstil till deras attityder och behov. Utifrån detta har 

distriktssköterskan sedan en breddad möjlighet att stödja föräldrars förmåga och kunskap. 

Enligt Antonovsky (2005) har en välinformerad och delaktig familj en större möjlighet att 

uppleva hälsa eftersom familjen då i större utsträckning kan uppleva en känsla av 

sammanhang och högre välbefinnande vilket är centralt för distriktssköterskan att ha i åtanke 

i det preventiva arbetet mot övervikt hos barn.  

I syntetiseringen och tolkningen av studiernas resultat framkom att distriktssköterskorna 

upplevde att distriktssköterskans resurser ibland var otillräckliga. Enligt Larsen et al. (2006) 

har distriktssköterskans arbetsområde utvecklats till att både förebygga sjukdom och stödja 

barnets hela livssituation och för att möjliggöra detta krävs god kännedom om familjens 

livssituation vilket förutsätter engagemang dels i arbetsgruppen på barnhälsovården och dels i 

kontakten med familjen, vilket är tidskrävande. Vidare är det enligt Neovius, Janson och 

Rössner (2006) en förutsättning i det preventiva arbetet mot övervikt hos barn att 

rådgivningen är väl underbyggd och att alla distriktssköterskor i ett folkhälsoarbete arbetar 

enhetligt (ibid.). För att distriktssköterskans preventiva interventioner skall ge önskat resultat 

finns ett behov av bredare kunskap för att distriktssköterskan skall ha förutsättningarna till att 

klara av alla de utmaningar som distriktssköterskan kan ställas inför. 
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Resultatet av metasyntesen visade också att distriktssköterskorna kunde betrakta familjens 

levnadsvanor som den primära orsaken till övervikt hos barnet. Även Danielzik, Langnäse, 

Mast, Spethmann, och Müller (2002) påvisar i sin studie att de omgivande faktorerna har 

starkare påverkan på barnet än de genetiska. Tanas, Marcolongo, Pedretti och Gilli (2007) 

menar i sin studie att föräldrar besatt en betydande uppgift i barnets kost- och motionsvanor 

(ibid.). Föräldrars engagemang i det överviktiga barnets beteendeförändring har därför en 

avgörande relevans för att distriktssköterskans preventiva interventioner skall få ett positivt 

utfall. Genom att involvera föräldrarna i behandlingen och lägga mycket fokus på att förändra 

deras beteende och attityd till kost och motion, kan distriktssköterskan därigenom hjälpa 

barnet till livsstilsförändringar. Detta bekräftar Tanas et al. (2007) och poängterar att det 

krävs att distriktssköterskan arbetar utifrån ett familjeperspektiv för att lyckas åstadkomma 

förändring. Föräldrarnas del i behandlingen är att skapa bra förutsättningar hemma för att 

kunna skapa en sundare livsstil för barnet (ibid.). Genom att tidigt introducera goda vanor 

gällande kost och motion och kontinuerligt stötta familjen kan distriktssköterskan inom 

barnhälsovården hjälpa föräldrar att vara bra förebilder för sitt barn. Det är angeläget att som 

förälder bli medveten om att övervikt kan resultera i onödigt lidande för barnet. 

Metasyntesens resultat visade även att bland annat ekonomi och kultur var faktorer som 

distriktssköterskorna upplevde påverka utfallet av de preventiva interventioner som 

distriktssköterskan använder vid övervikt hos barn. Waters et al. (2011) skriver i sin studie 

om hur familjens ekonomiska situation kan vara avgörande för valet av hälsosam kost. Även i 

studien utförd av Nichols och Livingston (2002) upplevde distriktssköterskorna att kulturella 

skillnader kan vara en påverkande faktor eftersom det finns olika normer gällande mat och 

ideal i olika kulturer. Även språkliga barriärer kan vara en försvårande faktor till exempel i 

form av att föräldrarnas modersmål inte är detsamma som distriktssköterskans. Även Larsen 

et al. (2006) och Magnusson et al. (2005) benämner kultur och tradition som försvårande 

faktorer i det preventiva arbetet mot övervikt (ibid.). Dock bör distriktssköterskans möte med 

alla familjer oavsett etnisk härkomst och familjestruktur genomsyras av en anpassning efter 

individuella behov och förutsättningar.    

Distriktssköterskorna i metasyntesen uppfattade vilja och motivation hos föräldrarna som 

väsentligt för ett gynnsamt utfall av distriktssköterskans preventiva interventioner mot 

övervikt hos barn. Även Nichols och Livingston (2002), Blomquist och Bergström (2007) 

samt Small et al. (2007) framhåller i sina studier att distriktssköterskans preventiva arbete 

mot övervikt hos barn förutsätter att hela familjen är involverad och intresserade av att 
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förändra sin livsstil. Även Larsen et al. (2006) fann att avsaknad av engagemang och 

motivation hos föräldrar och/eller barn är ett hinder för distriktssköterskans preventiva arbete. 

Tanas et al. (2007) skriver att familjeinterventioner ofta är effektiva eftersom medlemmarna i 

familjen ger stöd åt varandra och det kan då bli lättare för det överviktiga barnet att anpassa 

sig till förändringen. Vidare beskriver Gruber och Haldeman (2009) att det är viktigt med 

gränssättningar, emotionellt stöd och uppmuntran från föräldrarna samt distriktssköterskan 

för att upprätthålla livsstilsförändringen (ibid.). Föräldrar kan hjälpa sitt överviktiga barn att 

ändra kost- och motionsvanor, med hjälp av distriktssköterskans stöd och engagemang. 

Metasyntens resultat visade att distriktssköterskorna inte tog tidig övervikt hos barn på 

allvar. Huus, Ludvigsson, Enskär och Ludvigsson (2007) har genomfört en studie i 

Sverige där syftet var att undersöka om det fanns ett samband mellan en övervikt vid två 

års ålder och en övervikt vid fem års ålder. Författarna kom i sin studie fram till att ett 

samband var tydligt (ibid.). Detta talar för att de preventiva åtgärderna bör påbörjas 

tidigare än vid fyra års ålder som rekommenderas inom barnhälsovården. Huus et al. 

(2007) påtalar att en etablerad övervikt i barndomen är svårare att behandla än att 

förebygga och att den viktigaste åtgärden som distriktssköterskan bör arbeta med är att 

förändra attityden rörande livsstil, kost och motion. Danielzik et al. (2002), Nichols och 

Livingston (2002) och Huus et al. (2007) är alla överens i sina studier om att kärnan i 

distriktssköterskan hälsofrämjande arbete mot övervikt hos barn är att tidigt identifiera 

indikationer till övervikt. Flodmark et al. (2005) visar i sin studie att ju tidigare ett 

beteende förändras ju lättare är det att bibehålla den nya livsstilen (ibid.). Information 

och rådgivning kan ges på många olika sätt och det är angeläget att distriktssköterskan 

genomför detta på ett motiverande och icke-dömande sätt.  I det förebyggande arbetet 

mot övervikt hos barn inom barnhälsovården kan det dessutom vara betydelsefullt att 

distriktssköterskan är medveten om sin egen attityd till övervikt för att kunna bemöta 

familjer med överviktiga barn utan att verka dömande. 

Ett intressant fynd var att distriktssköterskorna i metasyntesens resultat var tveksamma inför 

tillförlitligheten med BMI-beräkning hos barn. Enligt Reilly, Dorosty och Emmett (2000) är 

BMI-beräkning förknippad med hög specificitet vilket innebär att icke-feta barn kan 

identifieras som feta då BMI kliniskt används som screeningmetod. Cole et al. (2000) 

poängterar dock att BMI-beräkning på barn är en relativt enkel metod som är lätt att använda 

vid jämförelser av olika barn och eftersom de ålderskorrelerade BMI-kurvorna som används 

inom barnhälsovården tar i beaktande barnet kön och ålder anses de tillräckligt tillförlitliga. 
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Även Mei, Grummer-Strawn, Pietrobelli, Goulding, Goran och Dietz (2002) menar i sin 

studie att BMI-beräkning är det mest tillförlitliga tillvägagångssättet vid identifiering av 

övervikt hos barn.  

Metasyntesen visade även att distriktssköterskans attityd till det överviktiga barnets familj 

kan vara avgörande för utfallet av de preventiva interventioner som distriktssköterskan 

använder vid övervikt hos barn. Enligt Larsen et al. (2006) bör distriktssköterskan i sin 

profession ha förståelse för familjens självbestämmande och respektera deras val. Det är i 

slutändan familjens ansvar att hälsa skapas och livsstilsförändringar bibehålls (ibid.). Det är 

dock viktigt att ta i beaktande att barnhälsovården är frivillig och att distriktssköterskan bör 

sätta tilltro till föräldrars egen förmåga och självbestämmande om vad som är viktigast för 

dem.   

Slutsats  

Sammanfattningsvis bör distriktssköterskans preventiva arbete mot övervikt hos barn inom 

barnhälsovården initieras tidigt eftersom en etablerad övervikt i barndomen är svårare att 

behandla än att förebygga. Yrkeserfarenhet och utbildning inom området är viktiga faktorer 

som leder till att distriktssköterskan kan lyckas med sitt arbete med prevention av överviktiga 

barn. Distriktssköterskan har en unik roll i att kunna påverka föräldrar tidigt i barnets liv 

genom regelbundna och upprepande besök på barnhälsovården under småbarnsåren. Det är 

betydelsefullt med ett individuellt närmande från distriktssköterskan och att 

distriktssköterskan inte verkar dömande i samband med preventionsarbete. Dessutom är det 

grundläggande att distriktssköterskan samarbetar med hela familjen eftersom övervikt hos 

barn ofta är kopplat till hela familjens levnadsvanor. Distriktssköterskan bör utifrån familjens 

förmåga och kunskap och därefter stödja och visa dem tilltro att klara av förändringar. Det 

krävs mer tvärprofessionell forskning för att stödja och utveckla riktlinjer för att förhindra 

övervikt hos barn. Utifrån riktlinjerna kan få, enkla och tydliga rekommendationer arbetas 

fram som stöd för distriktssköterskan i sin hälsofrämjande roll gentemot familjen. Genom 

tvärprofessionellt samarbete mellan mödravården och barnhälsovården kan hälsosamma 

levnadsvanor grundläggas redan under graviditeten.  
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Bilaga 1  Söktabeller för respektive databas 

Tabell 1 Sökningsresultat Academic Search Elite 
med begränsningarna: Published Date from: 20020101-20120931; Scholarly (Peer Reviewed) Journals; Language: English 
 Sökhistorik i Academic Search Elite Antal träffar Antal inkluderade studier 
#1 Childhood Obesity 1 550 * För stort antal 
#2 Childhood Obesity AND Prevention 469 * För stort antal 
#3 Childhood Obesity AND Prevention AND Nurs* 90 2 
#4 Obesity OR Overweight 27 327  * För stort antal 
#5 Children OR Infants 250 800 * För stort antal 
#6 (Obesity OR overweight) AND (Children OR Infants) 6 249 * För stort antal 
#7 (Obesity OR overweight) AND (Children OR Infants) AND 

Prevention 
 

1 417 
  

* För stort antal 
#8 (Obesity OR overweight) AND (Children OR Infants) AND 

Prevention AND Nurs* 
 

234 
 

4 
* Söknummer 1, 2, 4, 5, 6 och 7 gav för många träffar och det fanns ingen möjlighet att gå igenom alla dessa studier 
 

Tabell 2 Sökningsresultat Cinahl 
med begränsningarna: Abstract Available; Published Date from: 20020101-20120931; Peer Reviewed; Language: English 
 Sökhistorik i Cinahl Antal träffar Antal inkluderade studier 
#1 Childhood Obesity 1 360 * För stort antal 
#2 Childhood Obesity AND Prevention 532 * För stort antal 
#3 Childhood Obesity AND Prevention AND Nurs* 97 0 
#4 Obesity OR Overweight 28 385 * För stort antal 
#5 Children OR Infants 67367 * För stort antal 
#6 (Obesity OR overweight) AND (Children OR Infants) 2 880 * För stort antal 
#7 (Obesity OR overweight) AND (Children OR Infants) AND 

Nurs* 
 

272 
 

4 
* Söknummer 1, 2, 4, 5 och 6 gav för många träffar och det fanns ingen möjlighet att gå igenom alla dessa studier 
 

Tabell 3 Sökningsresultat Medline 
med begränsningarna: Date of  Publication from: 20020101-20120931; Abstract Available; Language: English 
 Sökhistorik i Medline Antal träffar Antal inkluderade studier 
#1 Childhood Obesity 3 296 * För stort antal 
#2 Childhood Obesity AND Prevention 117 5 
#3 Obesity OR Overweight 88 910 * För stort antal 
#4 Children OR Infants 284 858 * För stort antal 
#5 (Obesity OR Overweight) AND (Children OR Infants) 11 753 * För stort antal 
#6 (Obesity OR Overweight) AND (Children OR Infants) AND 

Prevention  
 

3 199 
 

* För stort antal 
#7 (Obesity OR Overweight) AND (Children OR Infants) AND 

Prevention AND Nurs* 
 

269 
 

6 
* Söknummer 1, 3, 4, 5, och 6 gav för många träffar och det fanns ingen möjlighet att gå igenom alla dessa studier 
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Studier som identifierades genom 
databassökningar 

 
1 169 

Studier efter att dubbletter tagits bort 
 

996 

Screenade via titel 
 

996 

Exkluderade studier 
 

814 

Screenade via abstrakt 
 

182 

Exkluderade studier 
 

164 

Genomlästa fulltextartiklar 
 

18 

Studier inkluderade i metasyntesen 
 

12 

Exkluderade studier 
 

6 

Studier som identifierades efter genomgång 
av de identifierade studiernas referenslistor 
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Bilaga 2 Flödesschema för genomförd screening 
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Bilaga 3 Studier som identifierades efter abstraktgranskning; slutlig 
 inkludering och exkludering  

Författare/år Slutlig bedömning Motiv till exkludering Inkluderad Exkluderad 
Boyle et al. (2009)  X Studiens metod var inte renodlat kvalitativ.  

 

Brown & Thompson (2007) X   
 

Chamberlin et al. (2002) X   
 

Chan et al. (2010)  X Studien speglade mestadels förskolans betydelse, inte 
distriktssköterskans. 

Dwyer et al. (2007)  X Studien speglade mestadels förskolans betydelse, inte 
distriktssköterskans. 

Edmunds (2008)  X Studien speglade endast övervikt hos skolbarn, inte inom 
barnhälsovården. 

Edvardsson et al. (2009) X   
 

Geralds et al. (2012) X   
 

Isma et al. (2012) X   
 

Johnson et al. (2008) X   
 

Olson et al. (2010) X   
 

Po’e et al. (2010)  X Studien behandlade organisationsprogram i samhället. 
Speglade inte distriktssköterskans betydelse. 

Redsell et al. (2011) X   
 

Redsell et al. (2012) X   
 

Staniford et al. (2011)  X Studien behandlade till största delen barn- och 
föräldraperspektivet, inte distriktssköterskans. 

Söderlund et al. (2009) X   
 

Turner et al. (2009) X   
 

Walker et al. (2007) X   
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Bilaga 4 1(2) Dataextraktion av de inkluderade studierna 

Författare/år Land Syfte Perspektiv Antal 
deltagare  

Forsknings-
ansats 

Datainsamlings-
metod Dataanalys 

Brown & Thompson 

(2007) 

Storbritannien Att undersöka primärvårds-
sjuksköterskors attityder, 
föreställningar och uppfattningar om 
den egna kroppsstorleken i 
förhållande till att ge råd om fetma. 
 

Sjuksköterskeperspektiv 15 st. Fenomenologi Intervjuer Tematisk analys 

Chamberlin et al (2002) USA Att undersöka mödra- och 
barnhälsovårdens uppfattningar om 
de utmaningar som finns i att 
förebygga och hantera barnfetma. 
 

Sjuksköterske- och 
dietistperspektiv 

12 resp. 7 st. Fenomenologi Fokusgrupper samt 
intervjuer 

Tematisk analys 

Edvardsson et al. 

(2009) 

Australien Att beskriva mödra- och 
barnhälsovårdens erfarenheter av att 
kommunicera och ta upp problemet 
med övervikt hos barn. 
 

Sjuksköterskeperspektiv 10 st. Fenomenologi Intervjuer Innehållsanalys 

Geralds et al. (2012) Nederländerna Att identifiera de hinder som 
nederländska primärvårdsarbetare 
uppfattar när man talar med föräldrar 
till barn med övervikt för ett 
preventivt ingripande. 
 

Sjuksköterske- och 
läkarperspektiv 

16 st. Etnografi Semistrukturerade 
intervjuer 

Innehållsanalys 

Isma et al. (2012) Sverige Att belysa föreställningarna om 
övervikt hos barn, inklusive fetma, 
bland sjuksköterskor som arbetar 
inom barnhälsovården. 
 

Sjuksköterskeperspektiv 18 st. Fenomenologi Öppna intervjuer Innehållsanalys 

Johnson et al. (2008) USA Att undersöka vårdpersonals 
uppfattning om mexikansk-
amerikansk spädbarnsuppfödnings-
praxis samt fetma. 
 

Sjuksköterske-, 
läkarperspektiv 

22 resp. 16 
st. 

Etnografi Fokusgrupper Tematik analys 

Olson et al (2010) USA Att fastställa vårdpersonals perspektiv 
på att hjälpa låginkomsttagare mödrar 
med spädbarnsuppfödning. 

Sjuksköterske- och 
läkarperspektiv 

16 resp. 20 
st. 

Fenomenologi Fokusgrupper samt 
intervjuer 

Tematisk analys 
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Bilaga 4 2(2) Dataextraktion av de inkluderade studierna 

Författare/år Land Syfte Perspektiv Antal 
deltagare  

Forsknings-
ansats 

Datainsamlings-
metod Dataanalys 

Redsell et al. (2011) Storbritannien Att undersöka fetmarelaterad kunskap 
hos brittisk sjukvårdspersonal samt 
övertygelser och nuvarande praxis hos 
allmänläkare och sjuksköterskor i 
förhållande till att identifiera barn som 
riskerar att utveckla fetma. 
 

Sjuksköterske- och 
läkarperspektiv 

6 resp. 12 st. Etnografi Telefonintervjuer Tematisk analys 

Redsell et al. (2012) Storbritannien Att undersöka föreställningarna och 
nuvarande praxis bland brittiska 
hälsobesökare i förhållande till 
erkännande och ingripande hos 
spädbarn med risk att utveckla 
övervikt. 
  

Sjuksköterskeperspektiv 30 st. Fenomenologi Halvstrukturerade 
telefonintervjuer 

Tematisk analys 

Söderlund et al. (2009) Sverige Att identifiera hinder och faciliteter 
för sjuksköterskan vid tillämpning av 
motiverande samtal (MI) vid 
rådgivning kring övervikt och fetma 
hos barn i åldrarna 5 till 7 år 
tillsammans med deras föräldrar. 
 

Sjuksköterskeperspektiv 10 st. Fenomenologi Intervjuer Tematisk analys 

Turner et al. (2009) Storbritannien Att utforska utövarnas synpunkter på 
primärvården som verksamhet för 
behandling av barnfetma. 
 

Sjuksköterske- och 
skolsköterskeperspektiv 

30 st. Fenomenologi Intervjuer Tematisk analys 

Walker et al. (2007) Storbritannien Att undersöka allmänläkare och 
sjuksköterskors synpunkter på 
barnfetma i ett distrikt i norra 
Storbritannien.  

Sjuksköterske- och 
läkarperspektiv 

6 resp. 12 st. Fenomenologi Semistrukturerade 
intervjuer 

Tematisk analys 
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