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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Förekomsten av övervikt och fetma har ökat över hela världen de senaste decennierna. Det 
har utvecklats olika modeller samt åtgärdsprogram för viktnedgång. Denna studie är en del i ett 
kvalitetsutvecklingsarbete och beskriver deltagarnas upplevelser av att ingå i ett sådant program.  
Syfte Att beskriva barns upplevelser av att ingå i Obesitasprocessen.  
Metod: Data insamlades genom 10 intervjuer med barn i åldern 10–14 år och analyserades med hjälp 
av kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats.  
Resultat: I analysen framkom tre kategorier: Behov av vardagligt stöd från föräldrarna där barnen 
tar upp vikten av att få stöd i att äta rätt och att träna samt att göra saker tillsammans.  Att känna en 
möjlighet men en ständig kamp mot vågen där barnen beskrev mycket blandade känslor inför besöken 
då så stort fokus låg på vikten, men även att de främst ville se bra resultat för att glädja sjuksköterskan 
och föräldrarna, samt ett Behov av stöd från barnsjuksköterskan där barnen uttryckte behovet av 
uppmuntran och ett individanpassat bemötande och information. 
Slutsats: I Obesitasprocessen behöver barnsjuksköterskan arbeta mer med samskapande vård och 
gemensam problemlösning för att kunna stödja och motivera barnet med övervikt eller fetma. Genom 
detta arbetssätt blir barnet och föräldrarna mer delaktiga och får möjlighet till att sätta individuella och 
hanterbara mål efter deras egna resurser.   
Nyckelord: Barn, familj, övervikt, samskapande omvårdnad 
  



 

Summary 
 
Title: Children’s experiences ‘of being a part of the Obesitasprocess 
An interview study of children with overweight 
 
Background: The prevalence of overweight and obesity has increased globally over the last decades. 
There are many programs and ways for decreasing weight. This study is a part of a quality development 
and describes the participants experiences of being a part of such a program.  
Purpose: To describe children’s experiences of being a part of the Obesitasprocess 
Method: Data was collected through interviews conducted with 10 children in the age of 10-14 years. 
An inductive qualitative design was used and the interviews were analyzed according to inductive 
content analysis. 
Result: Three main categories emerged in the analysis: The need of day to day support by parents 
where the children described the importance of the support in eating right and exercise and to do things 
together. To feel an opportunity but a permanent battle against the weight scale where the children 
described a lot of mixed feelings before the visit due to the focus on the weight, but upper mostly they 
wanted great results to please the nurse and the parents.  The need of support by the pediatric nurse 
where the children expressed the need of encouragement and an approach and information that is suited 
for the individual child.   
Conclusion: The pediatric nurse need to adopt a coproductive care in the Obesity process and the use 
of common problem solving to be able to be supporting and to motivate the child with an overweight or 
obesity. By this the child and parents get to be part of the process, the opportunity to set individual and 
manageable goals based on their own resources.   
Keywords: Children, family, overweight, coproductive care 
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Inledning 

Förekomsten av övervikt och fetma har ökat markant runt om i världen de senaste åren och beskrivs 
som ett av de största hoten mot folkhälsan. År 2014 uppskattades 41 miljoner barn under 5 år vara 
överviktiga eller lida av fetma (WHO, 2013). Situationen är inte lika allvarlig i Sverige, men den 
utveckling som setts i många andra länder har även setts här (Mårild, Bondestam, Bergström, Ehnberg, 
Hollsing & Albertsson-Wikland, 2004). Av svenska barn i 10-årsåldern är 20 – 25 % överviktiga och 
drygt 3 % lider av fetma (Boris.se). Barn med fetma har också en ökad risk att utveckla både medicinska, 
psykiska och sociala problem relaterat till dålig självkänsla, mobbing och utanförskap (Puhl, Peterson & 
Luedecke, 2013). Ett barns hälsa påverkas av hela familjens livsstil och levnadsvanor formas redan i 
tidig ålder. Föräldrar har en avgörande roll i hur hälsosamma vanorna blir och har även en nyckelroll i 
prevention samt i att uppnå lyckad behandling (Tyler & Horner, 2008). Barnsjuksköterskan träffar barn 
med övervikt eller fetma i olika situationer och arbetar med olika behandlingsprogram. I sin omvårdnad 
om barnet ska barnsjuksköterskan se hela människan, kartlägga barnets behov och anpassa omvårdnad 
samt information till barnets individuella nivå (Wiklund Gustin, Bergbom 2015). Barn och 
ungdomsmottagningen i Region Jönköping önskar information om deras behandlingsprogram 
Obesitasprocessen. Enligt Barn och ungdomsmottagningen uppnås få goda resultat och det finns inga 
tidigare uppgifter om barnens upplevelser av att ingå i detta behandlingsprogram. För att kunna 
utveckla och kvalitetssäkra vården är det viktigt att få fram barnens åsikter (Cronenwett, Sherwood et 
al, 2009).  

 

 

Bakgrund 

Övervikt och fetma hos barn och ungdomar 

Globalt 
Barnfetma är ett av det här århundradets största utmaningar sett ur folkhälsosynpunkt (WHO). Det är 
ett globalt problem och förekomsten av övervikt och fetma hos barn och ungdomar går allt längre ner i 
åldrarna (Isma, Bramhagen, Ahlstrom,Östman & Dykes, 2013). För att kunna följa utvecklingen globalt 
behövs en internationell definition. Det vanligaste måttet som används är BMI, Body Mass Index (Cole, 
Bellizzi, Flegal & Dietz, 2000). BMI är lätt att använda då allt som behövs är barnets längd och vikt. 
(Neovius, Linnè, Barkeling & Rössner, 2004). År 2014 uppskattades 41 miljoner barn under 5 år vara 
överviktiga eller lida av fetma, nästan hälften av dessa lever i Asien (WHO, 2013).  Denna siffra beräknas 
uppnå 60 miljoner barn år 2020 (Isma, et al, 2013). Ett problem tidigare förknippat med 
höginkomstländer har ökat även inom låg- och medelinkomstländer. I Afrika har antalet barn som är 
överviktiga dubblerats sedan 1990. Fler människor är överviktiga än underviktiga i världen, undantaget 
delar av Asien, Afrika och Sahara, och övervikt och fetma orsakar fler dödsfall än undervikt (WHO, 
2013).  
Sverige 
Sverige har haft en liknande utveckling som setts globalt, där fetman ökar bland barn och ungdomar. 
Mellan år 1984–2000 fördubblades antalet svenska tioåringar med övervikt och antalet barn med fetma 
fyrdubblades (Mårild, Bondestam, Bergström, Ehnberg, Hollsing & Albertsson-Wikland, 2004). I 
Sverige är 20–25 % av barnen i 10-årsåldern överviktiga och drygt 3 % lider av sjukdomen fetma 
(Boris.se). I åldern 7–9 år är motsvarande siffror 17 % för övervikt och 3 % för fetma (Isma, Bramhagen, 
Ahlström & Dykes, 2013). Trots att matvanorna hos barn och ungdomar har förbättrats under 2000-
talet är antalet barn och unga med övervikt och fetma större än någonsin. Trenden tyder på att antalet 
inte kommer minska (Folkhälsomyndigheten, 2013). 

Risker för ett barn med övervikt eller fetma 

Övervikt och fetma innebär en överdriven eller onormal fettansamling som påverkar hälsan negativt 
(WHO, 2013). Fetma hos barn debuterar oftast mellan fem till tio års ålder (Nowicka & Flodmark, 2004).  
Stillasittande fritid, brist på fysisk aktivitet samt ett lågt intag av grönsaker och frukt är riskfaktorer för 
att utveckla en övervikt eller fetma (Folkhälsomyndigheten, 2016). WHO definierar övervikt och fetma 
hos barn som en sjukdom med ökad risk att barn utvecklar sociala, medicinska och psykiska problem 
(WHO, 2013). Barn med fetma utvecklar insulinresistens, leverpåverkan och blodfettrubbningar. 
Prognosen för att barn med övervikt eller fetma ska bli normalviktiga som vuxna utan behandling, är 
idag dålig. Cirka 80 % av de barn som i 6–7-årsåldern är överviktiga eller lider av fetma är fortfarande 
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överviktiga eller feta i de sena tonåren (BORIS.se). När problematiken med övervikt och fetma fortsätter 
i vuxen ålder medför det ökade risker för följdsjukdomar som exempelvis diabetes typ 2 och hjärt-
kärlsjukdomar (WHO 2013b). Fetma är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn och 
ungdomar (Schwimmer, Burwinkle & Varni, 2003).  
 
Det finns också ett tydligt samband mellan övervikt och negativt påverkad hälsa och livskvalitet. 
Överviktiga barn och ungdomar skattar sin livskvalité lägre än de som är normalviktiga både vad gäller 
fysiskt och psykiskt välmående (Schwimmer, Burwinkle & Varni, 2003).  Barn med fetma har en ökad 
risk att utveckla både psykiska och sociala problem relaterat till dålig självkänsla, mobbing och 
utanförskap. Vikten är en av de vanligaste orsakerna till att barn blir retade i skolan och kan leda till 
negativa känslomässiga upplevelser som påverkar barnet i den sociala samvaron samt den kognitiva och 
sociala utvecklingen (Puhl, Peterson & Luedicke, 2013).  Detta i sin tur kan leda till att barnen presterar 
under sin faktiska förmåga, skolkar och får sämre studieresultat (Schwimmer et al., 2003).  Det är inte 
ovanligt att överviktiga barn upplever sig ha en lägre status än sina kamrater vad gäller fysiska aktiviteter 
och därför undviker att delta i skolidrotten i ett försök att skydda sig själva från förödmjukelse 
(Stokkenes & Faugner, 2011). I förlängningen kan detta förvärra skadliga beteenden redan förknippade 
med fetma så som ett ökat stillasittande och ökat kaloriintag. Övervikten kan också leda till låg 
självkänsla, depressiva symtom med självmordstankar samt bidra till social isolering (Puhl, Peterson & 
Luedicke, 2013).  
  

Att vara förälder till ett barn med övervikt  
Att som barn leva med övervikt påverkar inte enbart det drabbade barnet utan hela familjen.  Ett barns 
hälsa påverkas av hela familjens livsstil och levnadsvanor formas redan i tidig ålder. Framför allt 
föräldrarna får en avgörande roll i hur hälsosamma de vanorna blir. Barn gör som föräldrarna gör och 
på så sätt ärver barnet föräldrarnas vanor (Tyler & Horner, 2008). Familjen har en avgörande roll för 
att barnet ska lyckas med åtgärder eftersom föräldrar och syskon oftast står barnet närmast. Föräldrarna 
bär alltid huvudansvaret men hela familjen behöver bli involverad i de förändringar som måste göras 
för att förbättra eller förebygga ohälsa hos barnet. Interventioner som engagerar föräldrar och stödjer 
relationen mellan barn och föräldrar förbättrar motivationen och ökar möjligheten till 
beteendeförändringar. I de familjer där föräldrarna inte inser att deras barn har ett problem eller inte 
är beredda att genomföra en förändring är det svårt att få till en hälsosam förändring (Tyler & Horner, 
2008). För att uppnå ett lyckat resultat för barn med fetma och övervikt behövs kunskap inom olika 
områden som till exempel riskfaktorer, kost och fysisk aktivitet, men det behövs också kunskap om hur 
föräldrar upplever det att ha ett barn med övervikt. Föräldrar till barn med övervikt eller fetma upplever 
sig osäkra och rädda för att bli skuldbelagda och klandrade i mötet med sjukvården (Turner et al, 2012). 
Föräldrarna har en oro för att barnens självbild ska påverkas negativt i samband med sjukvården och 
upplever att det finns en okunskap bland personalen samt en brist på tid för att kunna arbeta med 
behandlingarna mot övervikt och fetma (Turner et al 2012).  

Åtgärdsprogram för överviktiga barn i världen och Sverige  

Gemensamt för behandlingar i världen som visat sig vara väl fungerande, är att de alla består av ett 
flertal komponenter. Vanligtvis tre primära komponenter, att förändra och förbättra sin kost, både 
gällande kvalitet och kvantitet, att öka fysisk aktivitet och minska stillasittande samt att använda olika 
beteendestrategier som till exempel självkontroll för att underlätta dessa förändringar. Behandlingar är 
som mest framgångsrika om familjemedlemmar inkluderas och är inriktade på behandling samt hjälper 
till att underlätta och upprätthålla dessa förändringar (Altman & Wilfley, 2015). År 2005 startades ett 
nationellt kvalitetsregister i Sverige för barnobesitas, BORIS. Registrering i Boris avser sjukvårdande 
behandling, med andra ord den behandling som sker på barnläkarmottagning eller barnklinik. Det 
grundläggande syftet med kvalitetsregistret är att på lång sikt följa landets behandlingar av barnfetma. 
Med hjälp av ett nationellt kvalitetsregister kvalitetssäkras vården lokalt gentemot hur det ser ut i 
Sverige totalt (Socialstyrelsen, 2005). Ett annat syfte är att öka kunskapen om vilka behandlingsformer 
som är bra och vilka som är mindre lämpliga för barn i olika åldrar. Samtidigt är en målsättning med 
registret också att det ska tillhandahålla enkla arbetsinstrument (boris.se).  
Här nedan presenteras tre olika modeller som används i Sverige.  
 
SOFT-modellen 
Södra sjukvårdsregionen arbetar efter en metod utvecklad av Barnöverviktsenheten i region Skåne, 
SOFT-modellen (Standardiserad Obesitas Familjeterapi) baserad utifrån tidigare forskning som visar 
att behandling av fetma, minskar BMI och gynnar barnets livskvalité (Norwicka, Flodmark, 2004). 
Modellen baseras på lösningsfokuserad familjeterapi, där barnet ses i ett större sammanhang. Resultatet 



3 
 

på behandlingen beror till stor del av hur barnets omgivning ser ut, då det är barnet och familjens egna 
resurser som leder till en förändring (Skåne Region, 2014).  
 
STOPP-projektet 
STOPP inleddes 2001 och projektets syfte var att studera om förebyggande insatser riktade mot barn 
mellan sex och tio år i skolan och på fritids, kan minska förekomsten och svårighetsgraden av övervikt 
och fetma hos barn. Totalt 3000 barn från skolor i Stockholms kranskommuner har deltagit. När 
projektet inleddes infördes radikala förändringar i både motions- och matvanor på skolorna. Gameboy 
och kortspel ersattes med rörelse och aktivitet. Standardmjölk byttes ut mot lättmjölk och bullar, glass 
och läsk förbjöds och ersattes med fil, frukt och gröt. Samtliga elever i förskoleklass upp till årskurs 3 
har blivit vägda och mätta i början av varje hösttermin. Insatserna har minskat andelen överviktiga med 
25 % och de nya kostvanorna smittade av sig även i hemmen. Familjer som deltog i studien åt sundare 
än familjerna på kontrollskolorna. Många tyckte det blev lättare att hålla fast vid sundare matvanor om 
skolan också gjorde det (Marcus, Nyberg, Karpmyr, Kowalski, 2007) 
 
Obesitasprocessen 
Barn och ungdomsmottagningarna i Region Jönköpings län använder Obesitasprocessen, detta är ett 
eget utvecklat arbetssätt, delvis baserat på rekommenderade behandlingsformer för barn via Boris 
(boris.se). Det vanligaste nuvarande flödet i kontakten med Barn och ungdomsmottagningen startar 
genom att barnet kommer på remiss från barnhälsovården, skolhälsovården eller från vårdcentral. En 
sjuksköterska tar då en första kontakt via telefon, är familjen intresserad av att ingå i behandlingen 
bokas ett besök med sjuksköterska. Här görs en kartläggning av familjen och dess behov inför 
kommande läkarbesök. Efter detta träffar sjuksköterskan familjen utefter behov och har uppföljning via 
telefonkontakt samt årliga besök hos läkare. I regionen finns fyra stycken mottagningar, Jönköping, 
Huskvarna, Värnamo och Eksjö och sammanlagt är det tio stycken sjuksköterskor som arbetar med barn 
med övervikt eller fetma. Totalt antal barn inskrivna under diagnosen fetma är 472 stycken, men det 
finns ytterligare barn som ingår i processen men är inskrivna under annan diagnos. Allt ifrån barn som 
går varannan månad till de som går bara en gång per år till läkare.  

Barnsjuksköterskans arbete med barn som är överviktiga 

Kompetensbeskrivningen för barnsjuksköterskor beskriver barnsjuksköterskan som specialiserad på 
hälso- och sjukvård för barn- och ungdomar samt deras närstående. Hen har ett humanistiskt och etiskt 
förhållningssätt och arbetar vetenskapligt och med beprövad erfarenhet samt efter gällande 
författningar (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Barnsjuksköterskan arbetar utifrån 
kärnkompetenser för att kvalitetssäkra vården för barnet och dennes familj, då hen utövar en 
patientcentrerad vård, arbetar i team, arbetar evidensbaserat och har ett säkerhetstänk (Cronenwett, 
Sherwood et al, 2009). Genom att arbeta efter barnkonventionens artiklar görs barnens röster hörda, 
barnen blir delaktiga i beslut som rör deras hälsa, samt en anpassning av information efter barnens ålder 
och mognad styrker barnens rätt till bästa tänkbara hälsa (Unicef, Barnkonventionen, 1989). Genom att 
arbeta efter NOBAB:s riktlinjer ger barnsjuksköterskan barnen möjlighet till medbestämmande, korrekt 
information och respekt (NOBAB, 1988). Barnsjuksköterskan har i mötet med barnet med övervikt eller 
fetma, en viktig roll i att ge barnet tillsammans med hens familj, kunskap och presentera olika strategier 
för att uppnå en hälsosammare livsstil samt vara en god förebild för barnet och hens familj (Lopez, 
Stuckey, Mallory, 2016; Rabbitt & Coyne, 2012; Larsen, Mandleco, Williams, Tiedeman, 2006). 
  
Barnsjuksköterskans huvudområde är omvårdnad. Definitionen av omvårdnad är att främja 
välbefinnande och hälsa hos individen, lindra lidande samt motverka ohälsa. Omvårdnad ska anpassas 
till individnivå där människan har möjlighet att göra egna val. (Wiklund-Gustin, Bergbom, 2015; svensk 
sjuksköterskeförening 2010). Barn är alla människor under 18 år.  Alla barn har lika värde, inget barn 
får diskrimineras och barnets bästa ska alltid prioriteras främst (Unicef 1989). I omvårdnaden av 
människan, som i den här studien är barnet med övervikt eller fetma, ser barnsjuksköterskan hela 
människan, både kroppen och själen, en sammanhållen unik individ (Wiklund Gustin, Bergbom 2015). 
För att stärka barnets hälsa behöver barnsjuksköterskan en förståelse om att hälsan består av olika 
dimensioner och påverkas av barnets livssituation. Hälsa innebär inte bara frånvaro av sjukdom utan 
inkluderar bland annat sundhet, livskvalité och livskontroll (Wiklund Gustin, Bergbom 2015). Barnets 
miljö består av olika delar som bildar en helhet och påverkar barnet, det kan vara till exempel hemmiljö, 
skola och kompisar (Wiklund Gustin, Bergbom 2015). I den här uppsatsen relateras barnets miljö till 
familjen, barnmottagningen och skolan. Vårdandet av barnet med övervikt eller fetma innebär att 
barnsjuksköterskan kartlägger barnets alla delar, deras hälsa, resurser, miljö och närmiljö för att ge 
barnet individuella verktyg till att stärka hens hälsa och upplevelse av hälsa (Wiklund Gustin, Bergbom 
2015). 
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I en gemensam problemlösning kan ICF vara ett lämpligt verktyg, som uppmuntrar till samverkan 
genom att klargöra de involverades olika roller, bena ut orsaker till problem, ta fram åtgärder som kan 
vara lämpliga för varje enskilt barn och hens familj samt uppföljning (Björck-Åkesson, Granlund, 2002, 
Socialstyrelsen, 2003). Ett annat sätt att ge barn vård kan vara att barnsjuksköterskan använder sig av 
samskapande vård (coproduktive care) tillsammans med barnet och dess föräldrar. I samskapande vård 
är alla parter, barnsjuksköterskan, barnet och föräldrar aktiva, delaktiga i planering, utförande och 
uppföljning av vården av barnet och dess familj. Tillsammans skapas en individuell plan med hanterbara 
mål som förändras efter resultat och barnets behov (Batalden et al, 2016). 

Problemformulering 

Barnfetma är ett globalt problem och förekomsten av övervikt och fetma hos barn och ungdomar är ett 
ökande problem som går allt längre ner i åldrarna. Antalet svenska tioåringar med övervikt i Sverige har 
fördubblats och antalet med fetma fyrdubblats mellan år 1984 och 2000. Trots att matvanorna 
förbättrats under 2000-talet, är antalet barn och unga med övervikt/fetma större än någonsin. För att 
barnet ska lyckas i en behandling, behövs familjens engagemang. Barn med övervikt eller fetma löper 
större risk att utveckla medicinska, psykiska och sociala problem. Övervikt och negativt påverkad hälsa 
har ett tydligt samband. Olika behandlingsprogram mot övervikt och fetma används i Sverige, men 
trenden visar på att barn med fetma fortsätter att öka. Barnsjuksköterskan möter barnet i olika 
situationer och behöver i sin omvårdnad anpassa sig efter barnets ålder, ha ett holistiskt arbetssätt där 
kroppen, själen, hälsan och miljön kartläggs. I samskapande vård ska individuella verktyg och 
hanterbara mål arbetas fram tillsammans med barnsjuksköterskan, barnet och hens familj. Det är av 
stor vikt att kvalitésutveckla omvårdnaden av barnet med övervikt eller fetma, för att få fram en 
framgångsrik behandling. Författarna fick en förfrågan av Barn och ungdomsmottagningen om att 
undersöka barnens upplevelser som underlag i ett förbättringsarbete. 

 

 

Syfte 

Att beskriva barns upplevelser av att ingå i Obesitasprocessen.  

 

 

Material och metod 

Design 

Undersökningens design är en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Data insamlades genom 
intervjuer där informanterna uppmuntrades till att beskriva sina upplevelser och känslor så exakt som 
möjligt (Henricson & Billhult, 2012). I induktiv ansats undersöks människors upplevelser av ett 
fenomen. Metoden valdes av författarna då de ville undersöka barns upplevelser av att ingå i 
Obesitasprocessen.     

Urval av deltagare 

Enhetschef för Barn och ungdomsmottagningen i Jönköping gjorde en förfrågan till Hälsohögskolan om 
intresse fanns för ett deltagande i ett förbättringsarbete. Tillstånd från verksamhetschef ordnades i 
samråd med enhetschef för Barn och Ungdomsmottagningen i Jönköping och Huskvarna och skickades 
till författarna via mail. Inklusionskriterier för att delta i intervjuerna var att barnen skulle vara mellan 
10 och 18 år, ha varit eller är inskrivna i behandlingsprogrammet Obesitas i minst sex månader. Ålder 
på barnen samt hur länge de skulle ha varit inskrivna bestämdes i samråd med sjuksköterskorna på Barn 
och ungdomsmottagningen. Tre sjuksköterskor som arbetar med Obesitasprocessen tog första 
kontakten med vårdnadshavare till barn som var inskrivna och vars kriterier stämde överens med 
urvalet för studien. I första kontakten ställde sjuksköterskorna en förfrågan till barnet/barnen och 
vårdnadshavare om det fanns intresse av att deltaga. Av tillfrågade barn med familjer, valde 20 stycken 
att lämna ett intresse för att deltaga. Då de fått information från sjuksköterskorna gav barnet och 
familjen ett muntligt godkännande till att lämna ut kontaktuppgifter till författarna. Efter att ha 
inhämtat kontaktuppgifter till intresserade barn med familjer, tog författarna en telefonkontakt med 
barnens vårdnadshavare för att ge ytterligare information om studien och för att få ett medgivande till 
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ett deltagande. Alla 20 stycken familjer var fortfarande intresserade och två informationsbrev 
utformades, ett till vårdnadshavare och ett till barnet som sedan skickades ut via mail eller per post 
(bilaga 1 och 2). Författarna bokade sedan tid för intervju med barnen via telefon eller mail. Tio barn 
valde självmant att inte delta, vilket ledde till att totalt tio barn inkluderades i studien, varav fyra stycken 
var pojkar och sex stycken var flickor. 

Datainsamling  

Frågor till intervjuerna utformades av författarna för att belysa barnens upplevelser av vården, vilket är 
syftet med studien. Frågor samt följdfrågor skrevs ner i en intervjuguide (bilaga 3). I början av 
intervjuguiden skrevs ett par allmänna frågor, för att användas i bekantandefasen innan själva intervjun. 
Sex stycken öppna frågor med följdfrågor valdes för att få barnen att berätta mer djupgående om deras 
upplevelser. Första frågan löd "Kan du berätta om hur det känns att gå hos sjuksköterskan på 
barnmottagningen?" Varje fråga hade följdfrågor som anpassades efter hur barnet svarade, exempelvis 
"Hur kändes det då? Hur tänker du då?, Vill du berätta lite mer?, Varför blev det så tror du?" 
Intervjuerna genomfördes antingen med barnet självt eller tillsammans med en förälder, helt enligt 
barnets egen önskan. Platsen där intervjuerna genomfördes valdes även av barnet. Av de genomförda 
intervjuerna valde fem barn att vara hemma, fyra barn valde att vara på Barn- och 
Ungdomsmottagningen och ett barn valde att vara på den ena förälderns arbetsplats. Vid fem intervjuer 
närvarade en förälder och resterande fem intervjuer skedde utan en förälders närvaro. Intervjuerna 
spelades in på författarnas telefoner och överfördes omedelbart efter intervjun till ett USB-minne. Efter 
överföring till USB-minne raderades inspelningarna från författarnas telefoner för att säkerhetsställa 
sekretessen. Intervjuerna transkriberades ordagrant till skriven text av författarna för att sedan 
analyseras (Henricson & Billhult, 2012). 

Dataanalys 

Den transkriberade datamängden analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med induktiv 
ansats (Elo & Kynäs, 2007). Induktiv analys rekommenderas när insamlad data består av en mindre 
mängd, detta för att bäst kunna analysera innehållet på ett beskrivande sätt eller tolka innehållet mer 
djupgående (Graneheim & Lundman, 2004). Syftet med analysen är att författarna på ett så 
förutsättningslöst sätt som möjligt ska kunna studera och tolka fenomenet och därefter beskriva det på 
ett så korrekt sätt som möjligt (Henricson & Billhult, 2012). För att analysen ska kunna genomföras på 
ett så objektivt sätt som möjligt, behöver författarna vara medvetna om sin egen förförståelse och att 
den kan påverka analysprocessen (Wallengren & Henricsson, 2012). Författarna hade tidigare en viss 
erfarenhet av att möta barn med övervikt eller fetma. För att begränsa förförståelsens påverkan på 
analys och resultat, reflekterade och diskuterade författarna kontinuerligt sin egen förförståelse. I 
analysen kan innehållet undersökas både genom det manifesta (observerbara) och det latenta (dolda). 
Innehåll som är manifest är det som uttrycks direkt i text och innehåll som är latent är text som forskaren 
gör en tolkning av. Innehållet som forskaren tolkat hamnar sedan under rubrik kategori (Elo & Kyngäs, 
2007; Graneheim & Lundman, 2004). Elo & Kynäs (2007) använder sig av tre moment i analysen, 
förberedelse, organisering och redovisning. I det förberedande momentet av analysen är syftet att få en 
helhetsbild av det insamlade materialet genom att läsa den transkriberade datan ett antal gånger för att 
få en känsla av innehållet (Elo &Kyngäs, 2007). De avkodade intervjutexterna lästes av båda författarna 
ett flertal gånger. I organiseringsmomentet identifierades meningar eller fraser som var relevanta 
utifrån syftet. Omgivande text togs med i de fall det var nödvändigt för att sammanhanget skulle kvarstå. 
Dessa meningsenheter skrevs in i en matris för att i nästa steg kondenseras av författarna (tabell 1). 
Kondenserade meningsenheter sorterades sen i nästa steg in i sju subkategorier utefter likheter och 
olikheter (Elo & Kynäs, 2007). Subkategorierna formade sedan tre kategorier som redovisas i resultatet, 
Behov av vardagligt stöd från föräldrarna, Att känna en möjlighet men en ständig kamp mot vågen, 
Behov av stöd från barnsjuksköterskan. Genom att skapa kategorier som beskriver fenomenet, ökar 
kunskapen och förståelsen om ämnet (Elo & Kynäs, 2007). För att ge läsaren en tydlig förståelse av 
resultatet, presenteras kategorierna både med text och beskrivande figur (figur 1). Författarna har 
tillsammans diskuterat och utfört katalogiseringen, vilket innebär att det är deras tolkning av 
intervjutexten som ligger till grund för resultatet. 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsenheter Kondenserade 
meningsenheter 

Subkategori Kategori 

Mm, för då så... När jag ska ha 
pengar då måste jag ringa 
henne, för annars kan jag inte 
få pengar och då kan hon ju 
fråga vad det är till och då blir 
det ju så att jag inte köper 
onyttiga saker. 

Mamma ser till att jag 
inte köper onyttiga saker 

Behov av att få hjälp 
och stöd med att äta 
rätt mat hemma 
 

Behov av vardagligt stöd 
från föräldrarna 
 

Det känns ganska jobbigt att 
man såhär jag vill ju gå ner 
eller stanna, så det känns lite 
jobbigt att man går upp 
istället. 

Jobbigt när man vill gå 
ner i vikt eller stanna, 
men istället går upp 

Att väga sig kan vara 
förenat med rädsla och 
glädje 
 

Att känna en möjlighet 
men en ständig kamp 
mot vågen 
 

Jag har varit där så mycket, 
det har bara blivit en vana som 
jag gör. Det börjar bli lite 
långtråkigt. Man får liksom 
höra samma sak varje gång. 

Det har blivit en vana 
och lite långtråkigt, 
samma sak varje gång. 

 Behov av att få 
individanpassat 
bemötande och 
information 
 

Behov av stöd från 
barnsjuksköterskan 

 

Forskningsetiska överväganden 

Vid ett vetenskapligt arbete ska alltid ett etiskt övervägande göras, både innan och under arbetets gång. 
Etiska överväganden finns för att skydda människans rättigheter och försvara dennes grundläggande 
värde samt värna om alla livsformer.  I forskningsarbeten ska en etisk prövningsnämnd granska och ge 
sitt godkännande, innan arbetet kan påbörjas (Kjellström, 2012). Den här studien är ett studentarbete 
på avancerad nivå och dess resultat, kommer att användas i ett förbättringsarbete för Barn- och 
ungdomsmottagningarna i Region Jönköpings län. Studentarbeten på avancerad nivå räknas normalt 
sett inte som forskning, när den inte förväntas expanderas i en doktorsavhandling eller publiceras i ett 
vetenskapligt sammanhang och en etikprövning behöver inte göras (Svensk författningssamling, 2003, 
forskningsetik 2015). Författarna gjorde en etisk egengranskning enligt Hälsohögskolans riktlinjer 
innan studien påbörjades. Tillstånd från verksamhetschef ordnades i samråd med enhetschef för Barn 
och Ungdomsmottagningen i Jönköping och Huskvarna och skickades till författarna via mail. 
Forskningsetik finns för att medverkande personer i studier ska skyddas genom respekt, frihet och 
självbestämmande. Detta görs genom att tre grundläggande etiska principer aktivt beaktas under 
forskningsprocessen (Kjellström, 2012). Dessa principer är: Göra-gott principen, rättviseprincipen och 
autonomiprincipen. Göra-gott principen handlar om att förhindra eller förebygga skada samt att göra 
gott. I ett vetenskapligt arbete innebär detta att få fram ny kunskap på ett tillförlitligt och effektivt sätt 
(Kjellström, 2012). Göra-gottprincipen beaktades genom att barn och föräldrar informerades både 
muntligt och skriftligt om att all data som inhämtas och bearbetas fram samt redovisas i resultatet, 
kommer behandlas konfidentiellt och kommer inte kunna kopplas tillbaka till enskild person. Risken 
för att informanterna skulle fara illa ansågs vara liten. Rättviseprincipen innebär att ha respekt för 
människors lika värde, detta fanns i åtanke av författarna genom att alla i urvalsgruppen gavs samma 
möjlighet till att berätta om sina upplevelser och förväntningar oavsett kön eller ålder (Kjellström, 
2012). Autonomiprincipen handlar om att kunna ta hänsyn till människors möjligheter till ett 
självbestämmande samt respektera integriteten och autonomin hos varandra. Inför studier ska 
information ges på ett tydligt, förståeligt sätt och vara tillräckligt (Kjellström, 2012). Autonomiprincipen 
beaktades genom att urvalsgruppen och dess vårdnadshavare fick information både muntligt och 
skriftligt om att deltagandet var frivilligt, att intervjuerna skulle spelas in och att de när som helst i 
processen välja att dra sig ur, utan att behöva uppge någon förklaring eller att det skulle bli någon 
efterföljd. 
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Resultat 

Barnens upplevelser av att ingå i Obesitasprocessen presenteras i tre kategorier: Behov av vardagligt 
stöd från föräldrarna, Att känna en möjlighet men en ständig kamp mot vågen och Behov av stöd från 
barnsjuksköterskan. Till respektive kategori hör ett antal underkategorier. 

 

 

 
       

   

 

 
Figur 1. Redovisning av resultat 
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Behov av vardagligt stöd från föräldrarna 

Familjens engagemang betyder mycket för barnen som ingår i Obesitasprocessen, det gör att barnen 
klarar av att hålla motivationen uppe i vardagen. Barn som har en familj som tränar tillsammans, 
anpassar maten, uppmuntrar och ger barnet möjlighet till att använda de verktyg de fått av 
sjuksköterskan upplever en större tillfredställelse och glädje av att ingå i Obesitasprocessen. Barn med 
föräldrar som stöd upplever även ett mer positivt resultat gällande viktnedgång. 

 

Behov av att få hjälp och stöd med att äta rätt mat hemma 
Barnen är medvetna om hur viktigt det är att äta rätt kost och upplever att det är lättare att följa 
kostråden om hela familjen äter som dem och ser till att det finns nyttig mat hemma. De upplever att i 
skolan är det lättare att äta rätt, men att hemma är det svårare att låta bli att fuska med exempelvis 
sockerintag, framförallt om de är ofta ensamma hemma. Barnen upplever att de behöver stöd för att 
kunna fortsätta äta nyttigt, då de beskriver att det går bra i början men att det är svårare att fortsätta att 
hålla sig till bra matvanor och framförallt att undvika ett småätande.  
 
”… olika saker varje gång som jag testar på, sen i början går det ganska bra men sen så bara, nu är 
jag sugen på någonting och så går jag runt i huset, åh så bah där har vi någonting, så plockar jag i 

med det.” 
(Intervju 2) 

 
Barnen upplever att det kan vara svårt att hålla sig till rekommenderad mat när de inte är i skolan eller 
tillsammans med familjen, framförallt när de är med kompisar som äter onyttigt. Ett barn upplevde att 
det var bra när hen behövde fråga om pengar, för då hade mamman koll på vad hen åt tillsammans med 
sina kompisar och genom det, valde hen automatiskt att äta mer nyttig mat tillsammans med sina 
kompisar istället. 
 
”När jag ska ha pengar då måste jag ringa henne, för annars kan jag inte få pengar och då kan hon 
ju fråga vad det är till och då blir det ju så att jag inte köper onyttiga saker.” 

(Intervju 9) 

 

Behov att få stöd i att träna 
Fysisk aktivitet som en viktig del i processen beskrivs av nästan alla barnen, även en förhoppning om att 
kunna prestera bättre togs upp av några barn. Något barn berättade att på grund av en skada i ryggen 
kunde hen inte träna fotboll, men istället för att inte träna alls, valde hen simning som alternativ till 
träning. Några av barnen berättade att de tränade tillsammans med någon familjemedlem eller att det 
var föräldrarnas engagemang som gett de möjlighet att träna så mycket som de nu gör och att de därmed 
också uppnått resultat.  
 

"Och sjuksköterskan har sen, ah hjälpt och mamma eller pappa har fixat." 
(Intervju 9) 

 
Några av barnen upplevde att det även kändes lättare att träna tillsammans med någon än att träna själv. 
De upplevde att träningen med exempelvis sin syster eller någon annan familjemedlem var mer givande 
och att träningen blev något de gjorde tillsammans och inte enbart för att påverka barnets övervikt eller 
fetma.  
 

”…Skjutit med bollar för då får jag ont … så nu tränar jag med min syster och springer” 
(Intervju 2) 

 
" Jag tycker mamma är gladare. Mm att vi gör det tillsammans" 

(Intervju 5) 

 

Behov av att göra saker tillsammans med föräldrar 
Det skiljer mycket mellan hur ofta barnen träffar barnsjuksköterskan, vissa barn så sällan som en gång 
per år. Därmed blir det extra viktigt att föräldrarna engagerar sig tillsammans med barnet genom stöd 
och uppmuntran. Ett av barnen beskrev hur hen tillsammans med sin mamma provade sig fram för att 
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hitta saker som fungerade i längden för barnet, både vad gäller mat och träning, och därefter tog upp 
detta med barnsjuksköterskan vid nästa besök. 
 

"...men de är la jag å mamma som kanske testar nånting hemma här å så säger vi det till 
sjuksköterskan ..." 

(Intervju 3) 
 
Barnen beskriver att de upplever att sjuksköterskan hjälper till, men eftersom det tar tid mellan 
gångerna upplever barnen att det som de gör tillsammans med föräldrarna är mer betydelsefullt och 
meningsfullt. Ett barn menade att " Jag tror det är mest mamma och pappa, men de här har nog hjälpt 
mig ganska mycket också" (Intervju 8). 
 

Att känna en möjlighet men en ständig kamp mot vågen 

Barn med övervikt eller fetma som ingår i Obesitasprocessen upplever att de känslomässigt pendlar 
mycket mellan positiva och negativa känslor. Det är känslan av tillfredsställelse när barnet uppfyller 
förväntningar och mål och besvikelse när barnet inte når fram till givet mål eller när barnet själv 
upplever att hen ansträngt sig och inte får se förväntat resultat.  
 
" ...hade inte koll exakt ...men sen när jag såg så blev jag besviken. ...då kändes det som att jag gjort 

bäst ifrån mig men det blir tvärtom..." 
(Intervju 9) 

 
Barnet upplever en känsla av pinsamhet och oro över att vara tvungen att gå till barnmottagningen på 
grund av sin vikt, samtidigt som de upplever det positivt att få hjälp. Barnet upplever en känsla av att 
vara tvungen att prestera och gå ner i vikt.  

 

Att väga sig kan vara förenat med glädje och rädsla 
Barnen har ett stort fokus på vikten, de är medvetna om nödvändigheten med en viktnedgång för att 
gynna deras hälsa. Ett barn sa " Ja, undrar om jag har gått upp eller ner. Tänker jag alltid."(Intervju 
9). Ett annat barn uttryckte att ”När jag väger mig tänker jag bara, okej jag vill se en mindre siffra” 
(Intervju 7). 

 
Att just vikten har en central roll framgår tydligt, vid frågor angående deras mål med att gå till Barn- 
och ungdomsmottagningen tas viktrelaterade mål upp av i stort sett alla barn. Flera av barnen uttalar 
just en önskan om att gå ner i vikt, andra har som mål att lyckas hålla vikten och inte gå upp ytterligare. 
Även en önskan om en större viktnedgång och att bli smalare uttalas.  
 

"… varje gång jag ska dit känns det…nej nu har jag säkert gått upp i vikt" 
(Intervju 2) 

 
Detta skapar en inre press och oro för barnen inför mötena på barn och ungdomsmottagningen, där 
vägning är en central del i processen. Ett flertal av barnen uttryckte tankar kring detta, de beskrev både 
oron inför en eventuell viktuppgång men också hur glädjande viktnedgång kändes samt hur detta i 
kombination med stöd och peppning från familj och sjuksköterska motiverade dem att kämpa vidare. 
Ett av barnen sa ”Innan barn- och ungdomsmottagningen har jag pendlat i vikt, men nu är jag taggad. 
Jag har blivit mer motiverad för jag vill ju bli bättre” (Intervju 9). Ett annat barn uttryckte ”alltså, jag 
mår alltså så här bättre. För jag går ju alltså så här ner. Så då mår jag ju bättre och så” (Intervju 5). 

 

Att tillfredsställa andra och sällan sig själv 
Det är med blandade känslor som barnen går på barn och ungdomsmottagningen. Samtidigt som flera 
av barnen beskriver att de upplever det skönt att få bra hjälp så framkommer det tydligt att merparten 
av barnen främst vill prestera positiva resultat för att tillfredsställa sjuksköterskan och sina föräldrar.  
 

"Det var att jag hade gått av upp lite...typ det jag tänkte på, vad de skulle säga..." 
(Intervju 5) 

 
Upplevelsen av nervositet inför vad andra ska tänka och säga om de inte har presterat som förväntat, 
upptar barnens tankar mer än deras egna känslor och krav på sig själva. Detta beskrevs av ett av barn 
som "… det känns ju lite pirrigt om vad de ska säga ... det är det jag mest tänker på" (Intervju 2). 
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Några av barnen upplevde även känslan av ett misslyckande att det är på grund av dem själva som de är 
med i Obesitasprocessen. Även upplevelsen av att vara tvungen till att gå dit flera gånger upplevdes 
jobbig. 

 
" Nästan lite pinsamt, att jag just, vad heter det, att jag var tvungen, att jag gick hit för att jag åt 

mycket och inte rörde på mig jättemycket och sånt …. Det kändes jobbigt att jag skulle behöva gå dit 
flera gånger.” 

(Intervju 8) 

 

Behov av stöd från barnsjuksköterskan 

En viktig del som framkom utifrån barnens upplevelser var ett behov av stöd från barnsjuksköterskan. 
De beskrev att de alltid är snälla och inger en känsla av stöd, förståelse och uppmuntran. Samtidigt 
beskriver barnen en önskan av att få bli hörda och att få individuella mål. 

 

Behov av att få uppmuntran 
Samtidigt som barnen upplever en känsla av stort fokus på vikten och en önskan om att kunna uppvisa 
bra resultat så är det en återkommande kommentar att barnsjuksköterskan är bra på att peppa och att 
stödja. Barnen upplever att gå till barnsjuksköterskan är bra, för hen ger dem en bekräftelse på deras 
process både i upp och nergångar och att det kan vara uppmuntrande att få se det på papper. Ett barn 
berättade ”Det är bra att gå dit för då får man se att man går ner samtidigt som man växer. Man får 
en bekräftelse.” (Intervju 9). 
 

" Det är ganska bra att de visar kurvan så att man vet hur mycket det är." 
(Intervju 6) 

 
Barnen beskriver också en upplevelse av att sjuksköterskan engagerar sig och hjälper på riktigt. Att 
kunna uppmuntra till att fortsätta även då vågen kanske inte visar det resultat barnet hoppats på. Några 
av barnen upplever att barnsjuksköterskan under processens gång ger dem positiv respons och inte 
negativ när det går sämre, genom att bekräfta att det är svårt och att det tar tid. 

 
" De har sagt att de vet att det går. Att det är svårt men att det klarar jag, det går bra." 

(Intervju 4) 
 
Många av barnen beskrev en oro och lite pirr i magen inför första besöket på barn och 
ungdomsmottagningen men att det sedan inte visat sig vara riktigt så som de föreställt sig. Några av 
barnen beskriver att första mötet med barnsjuksköterskan inte är något att oroa sig för, eftersom de 
upplevde mötet som givande då de fått en plan och hjälp och gått därifrån mer motiverad. 

 
”De är ärliga men inte elaka när dom pratar” 

(Intervju 8) 
" Peppar och gör så att man vill göra det där som är bra för kroppen." 

(Intervju 7) 
 

Behov av att få individanpassat bemötande och information 
Vid frågor kring barnens upplevelser av just besöket på barn och ungdomsmottagningen, vad de gör där 
och om det fanns nåt sjuksköterskan kunde göra annorlunda, var det en återkommande kommentar att 
det kändes bra att gå dit för att få tips och råd från sjuksköterskan.  
 

" …det kändes ändå skönt att, så här få tips och veta hur det ska bli bättre och sånt.". 
(Intervju 8) 

 
Av några av barnen framkom det också att barnsjuksköterskan inte enbart pratar om vikten, utan att till 
exempel nya måltidsrutiner och tallriksmodellen varit bra saker de lärt sig. Barnsjuksköterskan har även 
informerat barnen om andra faktorer som påverkar hälsan och barnen beskrev tydligt hur viktigt det 
var.  
 
"Jag tycker de förklarar väldigt bra, liksom om hur man ska göra för att gå ner och så riskerna för 

att väga för mycket" 
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(Intervju 4)   
 

Flera barn kände sig inte så involverade i besöken utan de upplevde att barnsjuksköterskan inte bjöd in 
dem i samtalen, några av barnen beskrev att hen mest lyssnade på sjuksköterskan vid besöket men inte 
sa så mycket själv. Ett barn sa " De är mest de som pratar, jag svara ju på frågor som de ställer." 

(Intervju 6) 

 
Några barn upplevde att sjuksköterskan delade ut nya mål utan att barnen fått delge sina egna 
funderingar kring eventuella mål. Ett barn sa: "Jag har inte sagt så mycket mål till dem, de säger bara 
ditt nästa mål kan va till exempel att inte ha gått upp i vikt" (Intervju 2) Ett av barnen uttryckte en 
önskan om att få hjälp och stöd i att hitta en mer individanpassad metod, hitta sin egen väg att nå målet 
till att gå ner i vikt.  
 

"Hitta något som funkar såhär för mig, för funkar det så går det mycket bättre." 
(Intervju 3) 

 
Även om flera av barnen tyckte det var jobbigt att gå till mottagningen gick det ändå att förbereda sig 
mentalt, då besöken såg likadana ut. Ett barn uttryckte det som "Jag har varit där så mycket, det har 
bara blivit en vana som jag gör. Det börjar bli lite långtråkigt. Man får liksom höra samma saker 

varenda gång man är där" (Intervju 4). Ett annat barn sa ”Jag vet vad de ska säga. Jag vet det redan 
innan, det är samma varje gång” (Intervju 10).  

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Barnsjuksköterskan möter barn med övervikt och fetma i Obesitasprocessen som är ett åtgärdsprogram 
i Region Jönköping. Enligt Barn och ungdomsmottagningen redovisar åtgärdsprogrammet inga bra 
resultat och det saknas kunskap över hur barnen upplever det att ingå i Obesitasprocessen. Barn och 
ungdomsmottagningarna i Jönköping och Huskvarna har startat upp ett förbättringsarbete för att 
kvalitetssäkra vården. De gjorde en förfrågan om vi kunde utföra en studie kring barnens upplevelser av 
att ingå i Obesitasprocessen. Då det var upplevelser som vi ville undersöka, valdes en kvalitativ metod. 
Underlaget som skulle studeras var av en mindre mängd och vi ansåg att det var en metod att föredra 
(Henricson & Billhult, 2012; Graneheim & Lundman 2004). Målet med studien är att förstå barnens 
upplevelser utifrån deras perspektiv. Vi valde att genomföra intervjuer som datainsamlingsmetod.  
 
För att en studie ska vara tillförlitlig behöver fyra kriterier följas. Det är trovärdighet, pålitlighet, 
bekräftelsebarhet samt överförbarhet (Lincoln & Guba, 1985, Polit & Beck, 2012). För att kunna bekräfta 
studiens trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet samt överförbarhet behöver författarna även 
beskriva sin förförståelse och urval samt datainsamling noggrant (Wallengren & Henricsson, 2012). 
 
Förförståelse är individens uppfattning över hur något är, vilket kan påverka ens tolkningar av ett 
fenomen. Detta kan innebära att istället för att sätta sig in i patientens verklighet, tror individen sig 
redan förstå patienten genom sina egna uppfattningar (Priebe & Landström, 2012). Författarna studerar 
till specialistsjuksköterskor inom hälso- och sjukvård med inriktning mot barn och ungdomar och har 
en viss erfarenhet av att möta barn med övervikt eller fetma i sitt arbete. Vi konstaterade att vi inte hade 
några erfarenheter om barns upplevelser över att ingå i Obesitasprocessen, samt inga större fördomar 
mot barn med övervikt eller fetma. På grund av detta var författarna medvetna om att en viss 
förförståelse fanns, vilket kan ha påverkat analysen. Inför och under studiens gång, hade vi ett öppet 
förhållningssätt och reflekterade tillsammans över vår egen förförståelse för att minska dess påverkan 
på studien (Wallengren & Henricsson, 2012).  
 
Trovärdighet är enligt Lincoln & Guba (1985) en av de viktigaste av de fyra kriterierna eftersom det 
innebär att tolkningarna och studiens resultat ska vara trovärdiga. Vi hade inför studien förberett frågor 
och följdfrågor tillsammans liksom skaffat kunskap inom intervjumetodik gällande barn. Detta för att 
kvalitén och tillförlitligheten på intervjuerna skulle vara hög. När syftet är att undersöka individers 
upplevelser är det av betydelse att individen blir uppmuntrad till att berätta fritt med egna ord kring valt 
ämne (Kvale & Brinkman, 2014; Polit & Beck, 2012). Det är av stor vikt att den som ska intervjuas 
upplever trygghet och känner sig bekväm vid intervjutillfället (Kvale et al, 2014). Med anledning till 
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detta valde vi att låta barnen välja plats och om någon förälder skulle medverka samt att vi i 
bekantandefasen valt allmänna frågor som ”isbrytare” för att få en mer upplevd känsla av avspändhet 
för båda parter. En svaghet kan ha varit att vi inte hade någon större erfarenhet i att intervjua barn, 
vilket kan ha påverkat kvalitéten av intervjuerna. Barn försöker ofta i intervjusituationer ge svar som de 
tror intervjuaren vill ha och enligt Docherty & Sandelowski (1999) är det viktigt att inte visa för mycket 
känslor under intervjun, då dessa kan tolkas in av barnet. Vi diskuterade svårigheterna med att intervjua 
barn tillsammans med vår handledare, vi tror dock att resultatet är trovärdigt, då upplevelserna inte 
förändrades från första intervjun till den sista. Den som utförde intervjun transkriberade även samma 

intervju, vilket ledde till att den andra intervjuaren fick förlita sig på dennes tolkning av data. 
Intervjuarna har tolkat, analyserat samt reflekterat över genomförda intervjuer både enskilt och 
tillsammans, för att sedan gemensamt komma fram till resultatet. Detta för att resultatet skulle ha en 
trovärdighet. Vi har under processens gång kontinuerligt reflekterat och diskuterat samt haft en dialog 
med handledaren kring transkribering, analys samt resultat och bedömer därmed att trovärdigheten i 
resultatet är hög. 
 
Pålitlighet innebär att vid upprepning av studie med samma metod och informanter, så ska det resultera 
i liknande resultat (Lincoln & Guba, 1985). I vår studie genomfördes tio intervjuer där fyra stycken barn 
var pojkar och sex stycken var flickor, åldern på barnen var från 10 år upp till 14 år och hade varit 

inskrivna i Obesitasprocessen minst sex månader. Barnsjuksköterskorna menade att barnen som varit 
inskrivna minst sex månader, hade hunnit bilda en uppfattning över att ingå i Obesitasprocessen, vilket 

skulle kunna bidra till ett bredare resultat. Det är oklart om resultatet skulle se annorlunda ut om 
fördelningen mellan pojkar och flickor varit lika eller om fördelningen av ålder såg annorlunda ut. Vi 
diskuterade om resultatet hade påverkats om fler barn deltagit i studien. Om bortfallet som i den här 
studien var hälften av barnen varit mindre, kunde kanske resultatet blivit bredare. Dock upplevde vi att 
inget nytt framkom under de sista intervjuerna och att det räckte med de barn som deltog i studien. 
Däremot vet vi att några av barnen som tackat nej till deltagandet gjorde detta på grund av negativa 
upplevelser över att ingå i Obesitasprocessen. Intervjuerna delades slumpmässigt ut och utfördes av 
båda författarna, dock med en intervjuare närvarande vid varje tillfälle. Beslutet om att enbart ha en 
intervjuare vid varje tillfälle togs till hänsyn av risken att barnet skulle uppleva en underlägsenhet om 
det var fler intervjuare närvarande. Enligt Dahlberg, Dalberg & Nyström, (2008) är det en vanlig 
företeelse att ett ojämnt maktförhållande mellan intervjuare och informant uppstår. 
 
Bekräftelsebarhet betyder enligt Lincoln & Guba (1985) att slutsatserna som resultatet presenterar, är 
erfarenheterna som de intervjuade har uppgett. Vi upplever att beskrivningen av forskningsprocessens 
steg är tydligt beskrivna i vår studie. För att stärka bekräftelsebarheten presenteras olika citat ur 
intervjuerna för att ge läsaren möjlighet till att bedöma studiens giltighet. 
 
Överförbarhet innebär att studiens resultat ska kunna användas i olika sammanhang och situationer 
(Lincoln & Guba, 1985). Vi har i studien beskrivit tillvägagångssätt och urvalsprocess noggrant för att 
läsaren ska kunna bedöma om resultatet går att överföras till andra sammanhang. Det ger läsaren en 
möjlighet till att upprepa studien i liknande undersökningar, vilket är av stor vikt för tillförlitligheten i 
kvalitativa studier (Kvale et al, 2004). Vi upplever att tillförlitligheten är hög då vi följt 
forskningsprocessens riktlinjer för induktiv metod grundligt enligt Elo & Kynäs, (2007).  

Resultatdiskussion 

Syftet i uppsatsen var att undersöka barns upplevelser av att ingå i Obesitasprocessen. I resultatet 
framkom tre allmänna kategorier. Den första kategorin var Behov av vardagligt stöd från föräldrarna 
där vikten av att få stöd i att äta rätt mat och att träna samt att göra saker tillsammans beskrevs av 
barnen. Den andra kategorin Att känna en möjlighet men en ständig kamp mot vågen beskrevs av 
barnen via känslor som en rädsla men samtidigt ett hopp för vad vågen ska visa. Barnen beskrev 
återkommande hur mycket just vågen spelade in, att vikten var det som var avgörande vid besöken. Den 
tredje kategorin var Behov av stöd från barnsjuksköterskan där barnen beskrev att hen var bra på att 
peppa, vara förstående samt ge tips på förbättringar samtidigt som en del barn upplevde att hen 
upprepade sig och inget nytt tillkom i informationen. En del barn upplevde att de behövde bli mer hörda, 
eller få en mer individanpassad behandling.  
 
Resultatet visar att det är lättare för barnen att nå positiva resultat om föräldrarna är engagerade och 
att barnen känner deras stöd. Genom att de tränar tillsammans med barnet, ändrar kosten samt försöker 
hitta en väg som fungerar tillsammans med barnet. Då har barnet en bättre förutsättning att uppnå ett 
mer lyckat resultat än om de står ensamma. Norman, Nyberg, Schäfer Elinder och Berlin (2016) menar 
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att det kan vara utmanande att involvera hela familjen och att det inte passar alla. De poängterar även 
att för att lyckas behöver målen skräddarsys efter hela familjens förmåga, då det har visat sig att barnet 
och föräldrarna har lättare att tappa motivationen om åtgärderna är för lätta eller för svåra. Jang och 
Whittermore (2015) beskriver att familjens miljö och kulturella traditioner och livsstil påverkar 
föräldrarnas attityder och medvetenhet om övervikt hos barn samt påverkar barnets förutsättningar till 
ett hälsosamt liv. Barnets möjligheter till en förändring avgörs ofta av detta, därav är det av stor 
betydelse att hela familjen blir involverad, vilket görs i en samskapande omvårdnad (Batalden et al 
2016). En del barn upplevde det svårt att hålla sig till hälsosamma matvanor i hemmet framförallt när 
de var ensamma hemma och en del barn upplevde att det var bra att föräldern hade kontroll, vilket 
minskade deras intag av mindre hälsosam mat. Jang och Whittemores (2015) studie visar att 
föräldrarnas val av mat påverkar barnet samt att den mat föräldrar lagar till sina barn under uppväxten 
är den matkultur barnet ärver och bär med sig resten av livet. Om föräldrarna inte förändrar sina 
matvanor leder detta till att det blir svårare för barnen att förändra sitt beteende gällande val av mat. En 
av barnsjuksköterskans uppgifter i sin roll är att skapa en relation med familjen, kartlägga deras behov 
och förmedla kunskap, strategier om levnadsvanor och uppmuntra till delaktighet. Föräldrarna i sin roll 
som förebild implementerar de förändringar som krävs i familjens levnadsvanor. Föräldrarna bidrar 
också med det sociala stöd som barnet kan behöva för att främja och upprätthålla ett hälsosamt 
beteende. Enligt Owen, Sharp, Shield och Turner (2009) upplever föräldrar att det är betydelsefullt att 
få stöd och kunskap samt ett individuellt bemötande av barnsjuksköterskan och andra instanser, då de 
bidrar till att familjen skapar en stödjande miljö runt barnet med övervikt eller fetma. Även Jang & 
Whittemore (2015) poängterar att ett arbetssätt som fokuserar på hela familjens delaktighet gynnar 
barnet. Åtgärder som rör barns vikt bör därför rikta sig till hela familjen. För att förändra ett beteende 
på lång sikt, till exempel kostförändring, är det större chans att lyckas om förändringarna presenteras 
för hela familjen istället för att riktas mot att förändra det enskilda barnets vanor och inställning (Sorg, 
Yehle, Coddington & Ahmed, 2013). 
  
Resultatet visar att barnet påverkas mycket av vetskapen om att hen måste väga sig vid varje besök och 
att ett stort fokus låg på vikten. En del barn upplevde att det var bra för då hade hen koll, men flera barn 
visar att upplevelsen var negativ, då det skapade en inre press. Barn med övervikt påverkas ofta negativt 
socialt och skattar sig betydligt lägre gällande självförtroende än normalviktiga barn, detta syns tydligast 
när det gäller fysiska prestationer och utseende. Överviktiga barn som blir mobbade beskriver ofta att 
mobbningen är vikt- och utseenderelaterad. (Danielsson, Kowalski, Ekblom & Marcus, 2012). Många 
överviktiga barn uppger att de inte är nöjda med hur de ser ut, att de inte känner sig bekväma i sin kropp 
och att de vill vara smalare (Gunnarsson Mériaux, Berg & Hellström, 2010).  Att betona andra positiva 
resultat av en mer hälsosam livsstil och att inte fokusera så mycket på vikten kan bidra till en högre nivå 
av engagemang från barn och föräldrar. Sharifi et al (2015) konstaterar i sin studie att de barn som 
utmärker sig på grund av bra resultat fokuserade på psykosocialt och fysiskt överviktsrelaterade symtom 
så som mobbing och utanförskap och mätte sin framgång inom dessa områden. Dessa faktorer kan 
därför ses som symtom på fetman, som minskar i takt med ett sjunkande BMI. Resultatet antyder också 
att det är de symtomen som betyder mest för barn som har uppnått en hälsosam vikt och att detta skulle 
kunna användas kliniskt då det visar på vad som faktiskt är viktigt för barnen och mäter framgång på 
ett relevant och tillgängligt sätt. Barnsjuksköterskan kan fokusera mer på att diskutera vikten utifrån de 
specifika resultat som betyder mest för barnet och familjen och på detta sätt öka familjens och barnets 
engagemang och uppnå bättre resultat. (a.a.).   
 
I resultatet framkommer att barnen upplever att de får stöd och tips av barnsjuksköterskan och att hen 
alltid är snäll samt alltid peppar barnen oavsett resultat, men även att en del barn upplever att 
informationen går på rutin, att det inte är individanpassade mål, att de inte kan prata med hen om vilka 
mål som barnet själv funderar över. För att barnen ska ha möjlighet till att nå framgång i sin strävan till 
att uppnå en förändring och bästa möjliga vård arbetar barnsjuksköterskan efter bland annat NOBAB:s 
standard, där barnet och hens föräldrar har rätt till att få anpassad information angående sjukdom, 
behandling och vård för att kunna uppnå en bättre hälsa. Barnsjuksköterskan strävar även efter i sitt 
arbeta att göra barnet och hens föräldrar delaktiga i beslut om behandling och vård (NOBAB, 1988). Hur 
barnsjuksköterskan arbetar i den hälsofrämjande omvårdnaden, påverkar barnet både positivt och 
negativt, det är viktigt att barnsjuksköterskan i sitt stöd till barnet, utgår efter barnets egna behov och 
mål. För att främja normalvikt bör hälsosamma levnadsvanor uppmuntras och identifieras utifrån 
barnets egna intressen Gunnarsson Mériaux, Berg & Hellström (2010). I mötet med barnsjuksköterskan 
är det betydelsefull hur hen bemöter barnet och dess familj.  Owen, Sharp, Shield och Turner (2009) såg 
att föräldrarna upplevde att barnen lyssnade mer och tog till sig råd från barnsjuksköterskan bättre än 
om det kom från familjen. Edmunds (2005) beskriver att en del barn och föräldrar upplevde att 
barnsjuksköterskan var sympatisk och stödjande samt erbjöd lösningar men en del familjer upplevde 



14 
 

att barnsjuksköterskan var ointresserad och gav generella råd som de redan följde. Även Mikhailovich 
och Morrison (2007) beskriver att variationen av bemötandet från barnsjuksköterskan kunde sträcka 
sig från positivt och stödjande till ointresserat och avvisande. För att barnet ska kunna uppnå en mer 
hälsosam livsstil behöver barnsjuksköterskan i sitt arbete och sitt stöd till barnet utgå från samskapande 
omvårdnad och använda sig av gemensam problemlösning tillsammans med barnet och hens familj. 
Genom detta skapas en individuell plan med hanterbara mål som förändras under processens gång samt 
efter barnens egna upplevda behov (Batalden et al, 2016; Björck-Åkesson E., Granlund M, 2002). 
 

 

 

Slutsatser 

Barn och ungdomsmottagningen i Jönköpings län ville undersöka hur barnen upplevde det att ingå i 
Obesitasprocessen, då detta inte hade undersökts tidigare samt för att kunna använda resultatet i ett 
förbättringsarbete för att kvalitetssäkra vården. Studien visar att Obesitasprocessen kan förbättras för 
alla inskrivna barn med övervikt eller fetma. Barnsjuksköterskan behöver i sin omvårdnad om barnet, 
arbeta mer aktivt och kontinuerligt utefter samskapande omvårdnad, där den gemensamma 
problemlösningen inkluderar barnet och hens familj. Genom att låta barnet vara mer delaktigt och 
involverat i sin egen kartläggning av problem, åtgärder samt skapandet av hanterbara mål, bidrar 
barnsjuksköterskan till att barnet upplever en bättre livskvalitet och upplevd hälsa. När 
barnsjuksköterskan arbetar aktivt och kontinuerligt med barnet genom regelbundna uppföljningar och 
med individanpassad vård som förändras utefter barnets behov, ökar barnets motivation till 
viktnedgång.  
I studien framkommer att barnen upplever att behovet av stöd från föräldrarna är stort, då det påverkar 
hur deras matvanor ser ut och möjlighet till träning vilket är avgörande för barnens resultat. Har barnet 
en engagerad förälder/föräldrar är det lättare att hålla sig motiverad och att uppfylla sina mål. Barnen 
uttryckte att de upplevde processen som en kamp mot vågen, där fokus nästan alltid låg på deras vikt. 
De bar på en inre oro över att inte ha gått ner eller att ha gått upp och vad barnsjuksköterskan skulle 
säga. Barnen och barnsjuksköterskans fokus på vikten behöver minska, då vikten i sig är ett symtom på 
problemet. Och andra mål och resultat än enbart viktnedgång behöver få ett större fokus. Detta skulle 
minska barnens inre oro inför besök hos barnsjuksköterskan. 
Barnen upplever att barnsjuksköterskans stöd är viktigt då de behöver deras kunskap för att kunna få 
tips och råd samt uppmuntran och peppning i processen. Upplevelsen av stöd från barnsjuksköterskan 
skapas när barnet får individuella mål, när barnsjuksköterskan är tillgänglig, flexibel och har ett 
bemötande där barnet känner sig delaktig och hörd. 
 

Kliniska implikationer 

Den här studien kommer att användas som ett underlag i ett förbättringsarbete inom Region Jönköping. 
Genom att barnsjuksköterskan arbetar utifrån samskapande omvårdnad kan hen tillsammans med 
barnet och dess föräldrar sätta upp individanpassade mål och lägga upp en gemensam plan för hur 
viktnedgången ska gå till. Barnsjuksköterskan är behjälplig under processen med det som barnet och 
dess föräldrar behöver hjälp med. Genom att arbeta aktivt med samskapande omvårdnad och gemensam 
problemlösning, får barnet en individuell plan, ett kontinuerligt stöd med individanpassade verktyg som 
barnet tillsammans med familjen kan implementera i hemmet. Resultatet visar att en samskapande 
omvårdnad är av största vikt för att barnet ska kunna uppnå sina mål. 
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Bilagor 

Bilaga 1. 

 

Informationsbrev till vårdnadshavare 

Till föräldrar som har ett barn som ingår i behandlingsprogrammet för barn med fetma.  

  

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

Hälso -och sjukvård för barn och ungdomar vid Hälsohögskolan i Jönköping. I utbildningen 

ingår att skriva en magisteruppsats vilken görs i form av ett förbättringsarbete i samarbete med 

Barn och Ungdomsmottagningen, Region Jönköping. Uppsatsen kommer att genomföras under 

våren 2017.  

Bakgrund  

Förekomst av övervikt och fetma bland barn och ungdomar har ökat de senaste decennierna. 

Sedan ett par år tillbaka erbjuder Region Jönköping, barn som har problem med sin vikt att 

delta i ett behandlingsprogram mot fetma. Som ett kommande förbättringsarbete önskar de nu 

få reda på vilka förväntningar och upplevelser barnen har av att ingå i behandlingsprogrammet 

för att kunna möta barnens behov på bästa sätt.  

Syfte  

Undersöka barns upplevelser och förväntningar av att ingå i ett behandlingsprogram mot fetma.  

Genomförande  

Ni tillfrågas nu om Ni kan tänka er att ert barn kan delta i intervjuer, där deras förväntningar 

och upplevelser av att ingå i ett behandlingsprogram för barn mot fetma lyfts. Om ert barn vill 

delta i studien och Ni som förälder tillåter detta, kommer ert barn få träffa en av oss 

barnsjuksköterskestudenter för en intervju. Intervjun sker antingen med barnet själv eller 

tillsammans med en förälder om barnet så önskar. Vi träffas på en plats som barnet väljer, det 

kan till exempel vara i hemmet, på mottagningen eller på ett bibliotek. Frågorna till barnen 

handlar om deras upplevelser och förväntningar av att ingå i behandlingsprogrammet och inte 

om deras vikt, mat- eller motionsvanor. Intervjun spelas in för att sedan skrivas ut ordagrant 

och analyseras med hjälp av innehållsanalys. Deltagandet är helt frivilligt och Ni eller barnet 

kan när som helst avbryta medverkan utan att ange någon orsak eller att det medför några 

konsekvenser. Information insamlat från Er, kommer då inte att användas i studien. När resultat 

från studien publiceras kommer varken Ni eller Ert barn att kunna identifieras. Intervjuerna 

kommer att ske under våren 2017. 

Kontakta gärna någon av nedanstående vid frågor  
  
Anna Persdotter Leg.Sjuksköterska  

peran1572@student.ju.se 

 

Marlene Bruér Leg.sjuksköterska   

brma15le@student.ju.se 
    
Maria Björk Handledare Barnsjuksköterska, docent  

maria.bjork@ju.se  
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Bilaga 2. 

  

Informationsbrev till barnen 

 

 

Vill du vara med i en intervju?  
  
Vi är två sjuksköterskor som utbildar oss till barnsjuksköterskor. Sjuksköterskorna på barn- och 

ungdomsmottagningen har bett oss att ta reda på hur ni tycker det är att besöka dem, för de vill 

bli bättre på att hjälpa barn som väger lite för mycket. Därför vill de veta vad du tycker!   

Vi frågar därför om du vill vara med i denna intervju. Om du tackar ja, kommer du att få träffa 

en av oss, ensam eller tillsammans med en förälder, det bestämmer du själv. Vart vi ska träffas 

får du också välja, om du vill vara hemma eller på mottagningen eller någon annan plats som 

du tycker är bra.   

När vi träffas så kommer vi ställa en del frågor till dig om hur det är att gå på besök till barn 

och ungdomsmottagningen och vi kommer att spela in samtalet. Det är för att vi ska komma 

ihåg det du väljer att berätta för oss. När vi har träffat alla barn som är med att bli intervjuade, 

kommer vi att lyssna på inspelningarna och skriva ner det som ni har berättat. Det kommer inte 

stå era namn, så ingen på mottagningen kommer få veta vad just du har berättat.  

Kom ihåg att du bestämmer själv om du vill vara med och om du ångrar dig och inte vill vara 

med längre så kan du säga det till oss!  

 

Om du har någon fråga, så fråga oss gärna!  
  
Anna Persdotter Leg. Sjuksköterska  

peran1572@student.ju.se 
  
Marlene Bruér Leg. Sjuksköterska  

brma15le@student.ju.se 

 

Maria Björk Handledare Barnsjuksköterska, docent 

maria.bjork@ju.se  
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Bilaga 3. 

 

Intervjuguide inför studie "Barns upplevelser av att ingå i Obesitasprocessen."  

  

Bekantandefas  

Fråga 1: Vilken skola går du i?  

Följdfråga: Vilket är favoritämnet?  

Fråga 2: Vad gör du på fritiden?  

Följdfråga: Berätta mer om...  

Fråga 3: Vet du varför jag är här? Stäm av så att barnet verkligen vill vara med  

Följdfråga: Hur känns det?  

  

Intervjufrågor angående Obesitasprocessen  

Fråga 1: Kan du berätta om hur det känns att gå till sjuksköterskan? 

Vad brukar ni göra? 

Hur känns det? 

Vad säger sjuksköterskan? 

Vad säger du då? 

Vad händer sen? 

Hur känns det då?  

Vad är det som känns bra/dåligt?  

Fråga 2: Vad trodde du skulle hända första gången du träffade sjuksköterskan?  

Blev det som du trodde? 

Varför blev det så tror du? 

Hur kände du dig efteråt?  

Vill du berätta lite mer...  

Skulle sjuksköterskan kunna göra på något annat sätt? 

Hur tänker du då? 

Fråga 3: Vad skulle du vilja att sjuksköterskan hjälpte dig med som hen inte gör idag? 

Vad kan sjuksköterskan göra annorlunda för att det ska bli bättre för dig?  

Fråga 4: Vad är ditt/dina mål med att gå till sjuksköterskan? 

Vad säger sjuksköterskan om det? 

Hur känns det då? 

Fråga 5: Är det något annat som du skulle vilja berätta om att gå hos sjuksköterskan? 

När det kommer andra barn till sjuksköterskan, vad tycker du sjuksköterskan ska säga/göra? 

Fråga 6: Vad behöver sjuksköterskan veta för att göra det bättre? 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 


