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Sammanfattning 

Bakgrund: De två senaste decennierna har övervikt blivit vanligare hos barn. Övervikt är ett 

hälsoproblem som barnhälsovården (BHV) försöker förhindra uppkomst och utveckling av. BHV riktar 

sig till alla barn mellan 0-6 år. Föräldrarna erbjuds bland annat hälsovägledning och föräldrastöd. 
Studiens syfte: Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta 

med övervikt inom ramen för barnhälsovården. 
Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes med tolv sjuksköterskor inom BHV i södra Sverige. 

Resultatet analyserades sedan med induktiv innehållsanalys enligt en modell av Elo och Kyngäs.  
Resultat: Sjuksköterskorna strävade efter att uppmärksamma riskfaktorer tidigt och stötta familjerna 

i att ha en sund inställning till kost och fysisk aktivitet. Sjuksköterskorna hade en viktig roll inom BHV. 

Motiverande samtal (MI) genomsyrade mycket av sjuksköterskornas arbete och omvårdnaden 

utformades utifrån de familjer som kom till barnavårdscentralen och deras tankar och behov. Det 

svåraste för sjuksköterskorna var mötena med de föräldrar som inte förstod eller såg att övervikten var 

ett problem. 
Slutsats: Sjuksköterskornas erfarenhet är att de, med tidiga insatser utifrån styrdokument, metoder 

och hjälpmedel, har goda möjligheter att arbeta med övervikt hos barn inom BHV. 

 
Nyckelord: Empowerment, Familjecentrerad omvårdnad, Hälsofrämjande, Innehållsanalys, 

Motiverande samtal 
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Summary   
Background: In the last two decades overweight has become more common among children. 

Overweight is a health problem that child health care attempts to prevent the emergence and 

development of. The child health care is aimed at all children between 0-6 years. Parents are among 

other things offered health counseling and parental support. 
Objective: The purpose of this study was to describe nurses´ experience of working with overweight 

within the framework of child health care. 
Methods: A qualitative interview study was conducted with twelve nurses in child health care in 

southern Sweden. The result was then analyzed by inductive content analysis according to a model by 

Elo and Kyngäs. 
Results: The nurses strived to give attention to risk factors early and support families in having a 

healthy attitude towards food and physical activity. Nurses had an important role in child health care. 

Motivational interviewing (MI) pervades much of the nurses´ work, and the nursing care was adapted 

to the thoughts and needs of the families who came to the child health care centers. The hardest part 

for the nurses was the encounters with parents who did not understand or saw the overweight as a 

problem.  
Conclusion: The nurses´ experience is that they, with early efforts based on control documents, 

methods and tools, have good possibilities to work with overweight in children within child health 

care.  

 
Keywords: Content analysis, Empowerment, Family centered care, Health promotion, 

Motivational interviewing 
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Inledning 
Övervikt är ett växande folkhälsoproblem i hela världen (Mangrio, Lindström & Rosvall, 2010). Bland 

småbarn är övervikten svår att bemästra om inte föräldrarna inser att deras barn har en övervikt. 

Sjuksköterskor inom barnhälsovården spelar därför en viktig roll i det förebyggande arbetet då de når 

ut till de flesta barnen och deras föräldrar. Ofta är det vid ett besök inom barnhälsovården som 

övervikten först uppmärksammas (Edvardsson, Edvardsson & Hörnsten, 2009). År 2016 var 41 

miljoner barn under fem års ålder i världen överviktiga (World Health Organization [WHO], 2017b). 

Bland de svenska fyraåringarna var 18-20% överviktiga enligt studier gjorda år 2003-2008 och 2013-

2014 (Cadenas-Sanchez et al., 2016; Mangrio et al., 2010). Det finns ett gap mellan sjuksköterskornas 

medvetenhet gällande överviktsproblematiken och hur mycket den faktiskt diskuteras med 

föräldrarna. Likaså finns ett gap mellan de befintliga rekommendationerna och sjuksköterskornas 

uppfattning om hur viktigt det är att förebygga övervikten tidigt (Dera-de Bie, Brink-Melis, Jansen & 

Gerver, 2016). Att upptäcka och åtgärda övervikt tidigt i ett barns liv har visat sig vara viktigt för att 

minska risken för ihållande överviktsproblematik och framtida fysiska och psykosociala hälsoproblem 

(Edvardsson et al., 2009).  

 

Bakgrund    
Övervikt hos barn    
De två senaste decennierna har övervikt blivit vanligare hos barn (Magnusson, Blennow, Hagelin & 

Sundelin, 2016). Från det att barnet föds upp till två års ålder kan Body mass index (BMI) variera 

mycket och det är då för tidigt att fastställa en övervikt. Referensvärdena har anpassats efter barnets 

ålder och kön och måttet som används kallas för iso-BMI (Derwig, 2014). På 1970-talet infördes 

individuella längd- och viktkurvor (Magnusson et al., 2016). På tillväxtkurvorna för flickor respektive 

pojkar (bilaga 1) ses gränsen för övervikt vilken är iso-BMI 25 enligt internationell standard (Hagenäs, 

2012). Barn under fem års ålder anses överviktiga om vikten i förhållande till längden är större än två 

standardavvikelser ovanför tillväxtstandardmedianen för barn. Barn som är fem år och äldre anses 

överviktiga om vikten i förhållande till längden är en standardavvikelse ovanför 

tillväxtstandardmedianen för barn (WHO, 2017a). Ett barns tillväxt är genetiskt styrd och påverkas 

även av barnets välbefinnande (Ekholm, 2016). Övervikt upp till tre års ålder är oftast ofarlig och i det 

läget är rekommendationen att barnhälsovården (BHV) endast uppmärksammar och övervakar 

viktutvecklingen. Efter fyra års ålder är insättande av insatser däremot aktuellt om barnet har en 

identifierad övervikt (Janson & Danielsson, 2003). Det finns ett samband mellan övervikt i 

barndomen och fortsatt övervikt i tonåren vilket förespråkar att det förebyggande och hälsofrämjande 

arbetet är av stor betydelse (Magnusson et al., 2016). 

 

Barnhälsovården som verksamhet, dess mål och uppdrag  
Barnhälsovårdens verksamhet fokuserar på omvårdnadsinsatser för att förbättra barns 

näringstillstånd och hälsa (Magnusson et al., 2016). Övervikt är ett hälsoproblem som BHV försöker 

förhindra uppkomst och utveckling av, men att främja goda levnadsvanor och förebygga övervikt 

kräver även insatser från samhället (Håkansson, 2016a). År 1937 kom ett beslut från riksdagen om 

frivillig och kostnadsfri mödra- och barnhälsovård. Efter det startades barnavårdscentraler successivt 

upp över hela landet. De är ibland en del av en familjecentral där även öppen förskola, mödravård och 

socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete finns att tillgå. BHV riktar sig till alla barn mellan 

0-6 år och har som mål att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för barnen 

(Socialstyrelsen, 2014). Föräldrarna erbjuds bland annat hälsovägledning och föräldrastöd som kan 

ges i form av rådgivning i grupp eller individuellt. BHV har en avgörande roll att påverka barns hälsa, 
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utveckling och framtida levnadsvanor (Folkhälsomyndigheten & Livsmedelsverket, 2017). Inom BHV 

möter sjuksköterskor familjer med olika bakgrund, levnadsförhållanden och varierande förmåga att 

söka information. Att bemöta föräldrarna med respekt utifrån deras erfarenheter, förutsättningar och 

värderingar samt vägleda dem om vad som är bäst för barnets hälsa är en viktig uppgift för BHV. 

Förhållningssättet ska genomsyras av dialog, delaktighet och jämlikhet (Socialstyrelsen, 2014). 

Sjuksköterskor utför hälsokontroller, bedömer barnets BMI, ger förslag till föräldrarna om hälsosam 

kost och förespråkar fysisk aktivitet (Robinson, Denney-Wilson, Laws & Harris, 2013).  

 

Sjukdomsförebyggande arbete  
Inom BHV har sjuksköterskorna lagar och författningar att följa. En av dem är Hälso- och 

Sjukvårdslagen (SFS 1982:763) som innebär att god omvårdnad ska bedrivas oberoende av sjukdomar, 

ålder eller patientgrupper. Barnkonventionen är vägledande för sjuksköterskornas arbete inom BHV. 

All planering och samtliga åtgärder ska utgå från ett barnperspektiv med barnets bästa i centrum 

(Unicef, 1989). Barnkonventionen är tydlig med att varje barn har rättigheter och behov som ska 

respekteras (Barnombudsmannen, 2007). När sjuksköterskorna följer barnets tillväxtkurva kan 

övervikt upptäckas (Edvardsson et al., 2009). Sjuksköterskorna behöver då ha kunskap om 

sjukdomsförebyggande åtgärder samt om sociala faktorers betydelse (Socialstyrelsen, 2014). Barnets 

första år är en viktig period då vanor, attityder och beteenden kring kost och måltider utformas inom 

familjen (Runesson & Sundblom, 2000). Orsakerna till ohälsosamma kostvanor kan vara sociala, 

psykologiska, ekonomiska eller kulturella. Riskfaktorer för övervikt att uppmärksamma lite extra är 

familjer i utsatta livssituationer, barn med ärftlighet för övervikt, barn med fysisk eller psykisk 

funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2014), hög födelsevikt hos barnet eller en mamma som rökt 

under graviditeten (Mangrio et al., 2010). En övervikt som inte åtgärdas kan på sikt bland annat leda 

till fetma och kardiovaskulära sjukdomar (Reinehr et al., 2013). Sjuksköterskorna bemöter och hjälper 

barnet och dess familj utifrån deras aktuella hälsa (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). En 

diskussion kring betydelsen av goda kostvanor samt fysisk aktivitet eftersträvas vid varje hälsobesök 

med syfte att ge föräldrarna kunskap och hjälp att främja goda vanor hos hela familjen 

(Socialstyrelsen, 2014).  

 

Hälsofrämjande omvårdnad   
Hälsa innebär frånvaro av sjukdom och mäts utifrån avsaknad av symtom och problem (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Vid hälsofrämjande arbete besitter sjuksköterskorna kunskaper som 

bidrar till god hälsa utifrån en helhetssyn av barnet och dess familj (Håkansson, 2016b). Det 

hälsofrämjande arbetet bedrivs via hälsosamtal och ibland även i samverkan med personal inom 

förskolan (Håkansson, 2016a). Eventuella förändringar i barnets utvecklingsnivå och hälsotillstånd 

kan då uppmärksammas (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). Omvårdnadens mål är att 

främja välbefinnande och förebygga ohälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Sjuksköterskor 

inom BHV besvarar de frågor föräldrarna har och ger råd till förändringar om det efterfrågas eller är 

nödvändigt för barnets framtida utveckling och hälsa. BHV vill stärka föräldrarnas tro på sin egen 

förmåga, så kallad empowerment. Det är en process som hjälper föräldrarna att göra bra hälsoval och 

hantera de påfrestningar som eventuellt uppstår (Elfström, 2014). Empowerment är både ett mål och 

ett medel för hälsofrämjande omvårdnad (Tengland, 2007). Begreppet fokuserar på lösningar och tar 

itu med människors styrkor, rättigheter och förmågor snarare än brister och behov. Sjuksköterskor 

kan hjälpa familjerna att stärka de resurser som främjar en känsla av kontroll och självförmåga 

(Gibson, 1991). Motiverande samtal (MI) är en metod som används för att stärka en persons 

motivation och engagemang till förändring. Det innebär främst samtal om förändring och 

sjuksköterskan framkallar genom vägledning det som redan finns hos föräldrarna istället för att styra 

dem. Sjuksköterskan strukturerar samtalet så att familjen talar sig själva in i förändringen utifrån egna 

intressen och värderingar (Miller & Rollnick, 2013). Förutsättningen för MI är att familjen har makten 
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och möjlighet att göra förändringar. Sjuksköterskans roll är att lyssna in och skapa en dialog som är 

förändringsinriktad. I samtalet är det viktigt att stödja självtilliten, visa empati samt undvika att 

moralisera, argumentera och övertala (Håkansson, 2016c).  

 

Familjecentrerad omvårdnad 
Familjecentrerad omvårdnad tillämpas för att engagera familjer till att arbeta hälsofrämjande för 

barnet (Rouse, 2012). Grunden är ett förhållningssätt där familjen ses som ett system där alla bidrar 

med sin del, vilka tillsammans utgör en större summa än delarna var för sig (Benzein, Hagberg & 

Saveman, 2012b). Omvårdnaden försäkrar hälsa och välbefinnande hos barnet och dess familj genom 

ett respektfullt samarbete mellan familjen och sjuksköterskan. Den framhäver de styrkor, kulturer, 

traditioner och kunskaper som familjen och sjuksköterskan tillsammans tillför relationen (Arango, 

2011). Hälsofrämjande samtal med familjer utförs både för att underlätta och förebygga då 

sjuksköterskan ser varje enskild familjemedlem och sedan utifrån ett helhetsperspektiv kan hjälpa till 

att förbättra hela familjens hälsa (Benzein, Hagberg, Saveman, 2008). När vården är familjecentrerad 

innebär det ett stöd för barnet och familjen då såväl sjuksköterskan som föräldrarna är delaktiga, 

engagerade och har ett gemensamt ansvar för barnets mående (Mikkelsen & Frederiksen, 2011). 

Sjuksköterskan behöver alltså tänka ur ett familjeperspektiv och låta familjen vara delaktig i beslut 

som tas samt ta tillvara på alla familjemedlemmars resurser (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012a). Ju 

tidigare goda vanor etableras, desto större är chansen att de bibehålls senare i livet (Socialstyrelsen, 

2014).   

 

Problemformulering 
Övervikt hos barn är ett problem världen över, som kan medföra en ökad risk för sämre hälsa senare i 

livet om övervikten kvarstår eller utvecklas till en fetma. Därför är det viktigt med tidiga resurser och 

de åtgärder och metoder som finns inom BHV för att förhindra uppkomsten av övervikt. En inledande 

översyn av aktuell forskning bland svenska barn visade att det fanns många studier gällande prevalens 

av övervikt bland skolbarn i åldrarna 6-18 år. Ovanligare var studier som berörde detsamma i åldrarna 

0-5 år. En klar majoritet av studierna var baserade på kvantitativ data och endast ett fåtal på 

intervjudata. Därför var artiklar om sjuksköterskornas arbete med övervikt hos barn ovanliga. Det var 

också vanligare med forskning gällande fetma än övervikt. Forskning visar att övervikt bland barn 

stagnerat i både Sverige och i övriga världen. Det är svårt att avgöra om det är en temporär 

stabilisering och övervikt i barndomen kommer även fortsatt vara ett folkhälsoproblem som är viktigt 

att uppmärksamma. I många länder är prevalensen fortfarande oacceptabelt hög vilket får betydande 

konsekvenser för barnens hälsa och välbefinnande när de växer upp. Med den kunskapsmässiga 

bakgrunden är det därför viktigt att studera sjuksköterskornas erfarenhet av att arbeta med övervikt 

hos barn.  

 

Syfte    
Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta med övervikt inom 

ramen för barnhälsovården. 
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Metod  
Design  
En empirisk intervjustudie med kvalitativ design och induktiv ansats valdes då det passade utifrån 

syftet att beskriva sjuksköterskors erfarenheter. Vidare valdes innehållsanalys då det är en metod som 

används för att analysera och beskriva kommunikation, till exempel vid intervjuer (Elo & Kyngäs, 

2008).  

 

Urval av deltagare   
Ett lämplighetsurval av deltagare gjordes utifrån studiens syfte eftersom en viss yrkesgrupp, 

sjuksköterskor, berördes (Polit & Beck, 2016). Uttrycket sjuksköterska används i studien för 

sjuksköterskor med specialistsjuksköterskeexamen som distriktssköterska och/eller 

barnsjuksköterska. Inklusionskriterier var att deltagarna som erbjöds att medverka i intervjustudien 

hade minst ett års yrkeserfarenhet inom BHV samt arbetade i södra Sverige (tabell 1). 

Exklusionskriterie var sjuksköterskor som hade mindre än ett års yrkeserfarenhet. Först kontaktades 

verksamhetscheferna inom BHV via mail med informationsbrev som innehöll en beskrivning av 

studien samt syftet (bilaga 2). Informationsbreven skickades ut till nio verksamhetschefer i tre olika 

regioner i södra Sverige med förfrågan om att få utföra intervjuer med sjuksköterskorna i 

verksamheterna. Tre verksamhetschefer i två av regionerna besvarade aldrig mailet. Ytterligare en 

verksamhetschef nekade medverkan av sjuksköterskor på tolv stycken BHV på grund av 

omorganisation. I en region godkände verksamhetschefen medverkan för sjuksköterskorna på två 

arbetsplatser, men när kontakt sedan togs med sjuksköterskorna tackade samtliga nej på grund av 

nedsatt bemanning. Det råder oklarhet i hur stort bortfallet av sjuksköterskor blev på vissa 

arbetsplatser då det ej undersöktes, efter nekande till medverkan, hur många av dem som skulle 

uppfyllt inklusionskriterierna. Sjuksköterskor på fem olika arbetsplatser inom rimligt avstånd 

motsvarade studiens urval. Då godkännande erhållits  av verksamhetscheferna att studien fick 

genomföras på arbetsplatserna kontaktades sjuksköterskorna via mail med informationsbrev (bilaga 

3) samt erhöll var sitt samtyckesformulär (bilaga 4). En del sjuksköterskor kontaktades även via 

telefon. Intervjuerna bokades in med respektive deltagare som fick bestämma tid och plats för 

intervjun. Målet var att intervjua mellan 12-15 sjuksköterskor och totalt 22 stycken sjuksköterskor 

tillfrågades. Initialt ville 13 sjuksköterskor medverka i studien, men det blev ett bortfall då en 

sjuksköterska valde att avstå, således ingick totalt tolv sjuksköterskor i intervjustudien.  

 

Tabell 1. Bakgrundsdata om deltagarna  
__________________________________________________ 

Variabel                          Antal 

__________________________________________________ 

Kön 
 Man  0 

 Kvinna  12 

Ålder (år) 
 25-35  1 

 36-45  3 

 46-55  4 

 56-65  4 

Yrkesverksamma år inom BHV 
 <5  2 

 5-15  6 

 >15  4 

Vidareutbildning 
 Distriktssköterska  7 

 Barnsjuksköterska  3 

 Distrikts- och Barnsjuksköterska 2 

Arbetsplats 
 Vårdcentral  2 

 Familjecentral  10 

____________________________________________________ 
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Datainsamling  
Datainsamlingen genomfördes, efter informerat samtycke, med semistrukturerade intervjuer då det 

gav möjlighet att förstå sjuksköterskornas erfarenhet av deras arbete med övervikt (Polit & Beck, 

2016). Innan datainsamlingen påbörjades visades intervjufrågorna för en sjuksköterska insatt i ämnet. 

Någon provintervju utfördes ej, däremot testades inspelningsutrustningen. Intervjuerna genomfördes 

sedan enskilt och ostört på sjuksköterskornas respektive arbetsplatser under vecka 26-35, år 2017. 

Varje intervju tog mellan 30-50 minuter. Inspelningen med diktafon gjordes efter att samtliga 

deltagare godkänt röstinspelning under intervjun. En semistrukturerad intervjuguide med 

övergripande frågor användes för att sjuksköterskorna skulle kunna beskriva sina erfarenheter med 

egna ord (Polit & Beck, 2016). Deltagarna avgjorde själva hur långa svar de ville ge. Förutbestämda 

frågeområden besvarades som till exempel hur sjuksköterskorna kan gå tillväga för att bedöma om ett 

barn har övervikt samt vilka utmaningar och möjligheter som finns i arbetet (bilaga 5). Arbetet 

fördelades så att en intervjuade samtliga tolv sjuksköterskor samt transkriberade två av intervjuerna 

ordagrant och den andra var med vid tre intervjuer samt transkriberade de resterande tio intervjuerna 

ordagrant. Uppdelningen gjordes enligt överenskommelse eftersom det var sommar och en arbetade 

och den andra var mammaledig. Alla intervjuer transkriberades successivt i den ordning som de 

genomfördes och alla deltagare avidentifieras och benämndes istället med en siffra. 

 

Dataanalys  
En innehållsanalys gjordes då upplägget var att förutsättningslöst söka information i intervjutexterna 

(Polit & Beck, 2016). Analysen gjordes induktivt och utgick enbart från textens innehåll. Den 

insamlade datan analyserades sedan enligt en modell av Elo och Kyngäs (2008) där analysprocessen 

presenteras i form av tre faser: förberedelse-, organiserings- och rapporteringsfasen. I 

förberedelsefasen gjordes först en enskild fördjupning i materialet för att få ett sammanhang och 

förstå innehållet i intervjutexterna genom att läsa samtliga transkriberade intervjuer flera gånger. 

Sedan diskuterades intervjutexterna gemensamt. Även resterande delar av analysen utfördes 

ihop. Texten som tillhörde respektive intervju markerades med varsin färg för att lättare kunna skilja 

textmassorna åt under analysen. Sedan valdes de textdelar ut från intervjuerna som motsvarade syftet. 

I organiseringsfasen gjordes en öppen kodning, abstraktion och kategorier skapades. Först lästes de 

utvalda delarna av intervjutexterna igenom på nytt samtidigt som beskrivande rubriker skapades, vilka 

antecknades i det gemensamma dokumentet med intervjumaterialet. Meningsbärande enheter (citat) 

med liknande innebörd togs ut från intervjutexterna och placerades sedan under respektive rubrik i 

dokumentet, samt gavs en gemensam kod. Koderna kategoriserades sedan utifrån innebörd och 

samlades sedan ihop under respektive rubrik. De som hade liknande innebörd lades tillsammans och 

benämndes med en kod. Från början identifierade koderna sju subkategorier och tre kategorier och 

genom abstraktion kunde koderna sedan delas in i fem subkategorier. Genom abstraktion av 

subkategorierna placerades sedan dessa under två kategorier och genom abstraktion av de två 

kategorierna skapades en huvudkategori. Koddefinitionerna var inte klara och tydliga eftersom 

subkategorierna överlappade varandra och viss text passade därmed in under flera subkategorier. Alla 

kategorierna bearbetades och rubrikerna ändrades efterhand. Samtliga kategorier skapades utifrån 

rådata utan en teoribaserad kategoriseringsmatris (Elo et al., 2014). I rapporteringsfasen valdes sedan 

att resultatet skulle presenteras i form av en huvudkategori, två kategorier och fem subkategorier 

(figur 1). Båda författarna har barn som regelbundet besöker BHV, men inga egna erfarenheter fanns 

sedan tidigare av att arbeta inom BHV. I samband med inhämtandet av kunskap bildades däremot en 

viss förförståelse gällande sjuksköterskornas arbete med övervikt. Både innan och under analysen 

diskuterades funderingar och reflektioner kring förförståelsen då den skulle kunna påverka 

uppfattningen och tolkningen av intervjumaterialet. Studiens analys diskuterades även med 

handledare och studiekamrater under arbetets gång.  

 



6 
 

Forskningsetiska överväganden   
Tillstånd att genomföra studien inhämtades skriftligt från respektive verksamhetschef för de berörda 

arbetsplatserna. Innan intervjuerna påbörjades gjordes en etisk egengranskning av examensarbetet 

utifrån en blankett från Jönköping University. Ett etiskt övervägande som inkluderade alla studiens 

delar gjordes sedan även under arbetets gång. De etiska överväganden som kom att prägla studiens 

utförande grundade sig på tre etiska principer utifrån Belmontrapporten; respekt för personer, göra 

gott-principen och rättviseprincipen (U.S. Department of Health & Human Services, 1979). Respekt 

för personer tillgodosågs genom att deltagarnas autonomi respekterades. Informerat samtycke erhölls 

och deltagarna fick information om studien via informationsbrevet och samtyckesformuläret. Då 

sjuksköterskorna tackat ja till att medverka samlades samtycket in både muntligt och skriftligt. Det var 

frivilligt att medverka i studien och deltagarna hade möjlighet att avbryta sin medverkan utan att det 

skulle medföra några negativa följder (Vetenskapsrådet, 2002). Göra gott-principen tillgodosågs 

genom omsorg om deltagarnas välbefinnande, att de själva fick bestämma tid och plats för respektive 

intervju och att de bemöttes på ett etiskt korrekt sätt. Rättviseprincipen genomsyrade studien med 

utgångspunkten om alla människors lika värde samt att alla behandlades likvärdigt (U.S. Department 

of Health & Human Services, 1979). Konfidentialitet utlovades i samtyckesformuläret vilket innebar att 

information om deltagarna tillhandahölls så att de inte kunde identifieras. Intervjumaterialet var ej 

heller tillgängligt för obehöriga. Deltagarna informerades om hur intervjumaterialet skulle hanteras 

under och efter arbetets gång (Polit & Beck, 2016). 

 

Resultat 
Analysen av intervjutexterna resulterade i en huvudkategori, två kategorier och fem subkategorier 

vilka har sammanställts i nedanstående figur. 

 

                                      Figur 1. Huvudkategori, kategorier och subkategorier utifrån analysen 
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Arbeta familjecentrerat  
Sjuksköterskorna arbetar utifrån ett familjecentrerat arbetssätt och har en viktig roll inom BHV i 

omvårdnadsarbetet med överviktiga barn där många faktorer samverkar. Såväl yrkeserfarenhet som 

villighet att följa riktlinjer, förmåga att hantera olika hjälpmedel och att ha ett gott bemötande 

gentemot familjerna är värdefullt. Arbetet inom BHV är inte alltid enkelt då många beslut fattas 

dagligen gällande barns hälsa och familjers levnadsvanor. Sjuksköterskorna ger information som kan 

vara påfrestande för familjerna att höra och att då samtidigt värna för en fortsatt god relation med 

föräldrarna är en utmaning. Övriga familjemedlemmar behöver inspireras till att engagera sig i 

barnets mående då samarbetet mellan sjuksköterskor och familjer är avgörande för hur utfallet blir.  

  

Arbeta utifrån sin profession 
För att åstadkomma en god hälsa med sunda vanor hos ett barn är det viktigt att sjuksköterskorna är 

professionella och arbetar utifrån de lagar och riktlinjer samt med de hjälpmedel som finns. 

Sjuksköterskorna är ofta de som besitter kunskaperna gällande barnets övervikt medan föräldrarna är 

de som träffar barnet mest. Sjuksköterskorna behöver ha en rådgivande och stödjande roll och vara 

ödmjuka och lyhörda för familjens behov och önskemål.  

  

Att arbeta utifrån lagar och riktlinjer 
Sjuksköterskorna arbetade kontinuerligt utifrån lagar och styrdokument med förebyggande åtgärder 

som riktade sig till alla barn och deras familjer. De arbetade utifrån barnets bästa, med barnet i 

centrum. Sjuksköterskorna strävade efter att uppmärksamma riskfaktorer tidigt och stötta familjerna i 

att ha en sund inställning till kost och fysisk aktivitet. Diskussionen om levnadsvanor började redan 

vid första hembesöket när barnet var ungefär en vecka gammalt och fortsatte sedan successivt. Det var 

framförallt det förebyggande arbetet som var i fokus inom BHV för att barnen inte skulle hamna i 

dåliga vanor och drabbas av övervikt. Arbetet var individuellt utformat och utgick från varje familjs 

förmåga. Sjuksköterskorna gav vid vissa hälsosamtal även generella råd till alla familjer gällande 

levnadsvanor, i enlighet med de olika riktlinjer de skulle följa, såsom Nationella riktlinjer, Basprogram 

med lokala riktlinjer och Rikshandboken. Riktlinjerna var grunden i deras arbete och det var 

sjuksköterskor som ansåg att Rikshandboken motsvarade deras “Bibel” eller “Fass”. Enligt riktlinjerna 

skulle de, om iso-BMI vid 2,5 års ålder var över 25, prata om levnadsfaktorer och vara extra 

uppmärksamma på viktutvecklingen. Om barnets iso-BMI fortsatt var över 25 vid fyra års ålder så 

behövdes mer riktade insatser sättas in och dietist kunde konsulteras vid behov.  

”Det finns mycket riktlinjer och det finns mycket hjälp att få … väldigt strukturerat på vilket sätt vi ska angripa 

det här, hur vi ska prata kring det.” (Deltagare[D]1)  

  

Att arbeta med olika hjälpmedel 
Sjuksköterskorna hade mycket material att använda samt dela ut till föräldrarna kring goda 

levnadsvanor. Bland annat visade de pedagogiska bilder under hälsosamtalets olika delar. 

Sjuksköterskorna skickade även hem frågeformulär som förberedelse inför vissa av barnets 

hälsosamtal. Tillväxten var i fokus då alla barn som kom till BHV mättes och vägdes. När längd och 

vikt dokumenterades i tillväxtkurvan räknades barnets BMI ut automatiskt med hjälp av iso-BMI. 

Tillväxtkurvan visades vid varje besök för att föräldrarna skulle se hur deras barn vuxit. Alla 

förstagångsföräldrar blev erbjudna hälsosamtal, med hälsokurva inkluderad, när barnet var omkring 

ett år. Den efterföljande diskussionen bidrog till att sjuksköterskorna fick en överskådlig bild av 

familjens rutiner och livsstil samt vetskap om eventuell hereditet. Det var först när barnet var omkring 

2,5 år som sjuksköterskorna tittade på BMI-kurvan, vilken ansågs vara ett bra hjälpmedel för att 

kunna identifiera en eventuell övervikt. Sjuksköterskorna var eniga om att BMI-kurvan och 
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tillväxtkurvan var de tydligaste och mest pedagogiska hjälpmedlen för att påvisa övervikten för 

föräldrarna.  

“Och jag tror det är viktigt att använda sig av de metoder vi har och inte göra något eget snickeri i det här. Vi 

vet att det är forskningsbaserat och att det funkar så vi rättar oss efter det.” (D3) 

Samtliga sjuksköterskor använde sig av MI och empowerment i olika utsträckning. Alla 

sjuksköterskorna hade ännu inte haft möjlighet att gå MI-utbildningen men behärskade ändå 

grunderna. De uppgav att MI genomsyrade mycket av deras arbete och att omvårdnaden utformades 

utifrån de familjer som kom till BHV och deras tankar, behov och det de var intresserade av. 

Sjuksköterskorna brukade inledningsvis låta föräldrarna leda samtalet och ställde sedan öppna frågor 

så att de fick möjlighet att reflektera och eventuellt hitta en lösning själva. Sjuksköterskorna ansåg att 

det var viktigt att stärka föräldrarna i allt det goda som de redan gjorde för sitt barns hälsa. Trots en 

god vilja förstod ändå inte alltid föräldrarna varför deras barn hade en övervikt och då kunde 

sjuksköterskorna, i diskussion med föräldrarna, försöka fastställa vad som kunde vara trolig orsak till 

övervikten. Om det var nödvändigt att göra en mer omfattande livsstilsförändring använde 

sjuksköterskorna MI i bredare utsträckning. 

“Att vi har det här lyssnandet och den attityden iallafall, att inte slå kunskapen i huvudet på folk utan försöka 

locka fram det de vet och det de tänker som är bra.” (D7)  

 

 

Att ha en rådgivande och stödjande roll 

Även om sjuksköterskorna var medvetna om att föräldrarna kände sitt barn bäst kunde de ofta tillföra 

kunskap om levnadsvanor och ge konkreta tips och råd till föräldrarna. Ibland handlade det om att 

stötta föräldern i att ta kontroll och motstå barnets efterfrågan av sötsaker. Sjuksköterskorna arbetade 

hälsofrämjande och gav rådgivning till föräldrarna för att skapa bra rutiner kring måltiden. 

Sjuksköterskorna ansåg att det var föräldrarna som hade huvudansvaret för sitt barns övervikt och 

hälsa och att sjuksköterskornas uppgift var att vägleda dem. De gjorde en kartläggning av vad och när 

barnet åt och drack samt gav tips om vad barnet borde få i sig respektive undvika. De förtydligade även 

för föräldrarna att barnet inte skulle banta utan att vikten skulle plana ut och stå stilla. 

"Barnet får liksom rent fysiologiskt en möjlighet att lära sig känna skillnad på hunger och mättnad. Det tycker 

jag är jätteviktigt, att koppla mat till att äta vid bordet och bli mätt, inte som tidsfördriv eller till att trösta sig 

med.” (D1)  

Sjuksköterskorna upplevde att det blivit mer att prata om och att det finns fler fällor nu än för tio år 

sedan, som att småbarn nu har tillgång till mobiltelefon och Ipad, något som medfört ett ökat 

stillasittande framför skärmar. Sjuksköterskorna uppmuntrade till att barnet skulle röra på sig och 

vara utomhus och leka. Gällande kostintaget fick de ibland höra hur föräldrarna försökte hålla en bra 

kosthållning hemma, men att barnet hos mor- och farföräldrarna fick diverse sötsaker. 

Sjuksköterskorna fick även då en stödjande roll och påpekade att vid omvårdnadsarbetet utifrån 

barnets bästa måste alla familjemedlemmar vara involverade och förstå problematiken.  

”De vill gärna ha kurvan med sig hem, visa farmor och farfar som barnen ofta är hos och som stoppar i dem 

mycket sötsaker.” (D6) 

Sjuksköterskorna var positiva till arbetet och uppgav att de hade stora möjligheter att identifiera 

övervikt eftersom de följde barnen under många år. Sjuksköterskorna med längre yrkeserfarenhet sa 

att det är fler barn med övervikt idag än när de började arbeta, men att utvecklingen av övervikt 

stagnerat. Extra uppmärksamhet och tid gavs till de barn som hade riskfaktorer att utveckla övervikt. 

Insatser gjordes då redan innan barnet uppvisat en övervikt för att åstadkomma en livsstilsförändring 

inom familjen. Sjuksköterskorna uppfattade att föräldrarna vanligtvis var mer motiverade till att göra 

livsstilsförändringar ganska tidigt, när barnet introducerades för mat. Vid de tidiga besöken inom BHV 
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var de flesta familjer öppna för det som sjuksköterskorna informerade om vilket hade stor betydelse 

för det efterföljande samarbetet. Det gällde då att göra en liten hållbar förändring i taget. 

Sjuksköterskorna uppskattade när de fick feedback för det arbete de lagt ner. Det kunde till exempel 

vara då ett barn som tidigare ökat mycket i vikt vid nästa kontroll stod stilla och hade planat av i 

viktkurvan. Det innebar också respons på att föräldrarna förstått den information sjuksköterskorna 

gav. Sjuksköterskorna såg potential till friskare barn och en friskare befolkning i samhället och ansåg 

sig ha möjlighet att, utifrån sina yrkeserfarenheter, kunna bidra till minskade hälsorisker i familjerna. 

“Så jag tänker att vi har en viktig bit att vi pratar om det tidigt. För en liten förändring när barnet är tre år kan 

göra att det aldrig blir något problem, det blir aldrig någon övervikt sen.” (D9) 

  

Arbeta med utmanande uppgifter  
Barnets vikt och kostvanor är laddade samtalsämnen som sjuksköterskorna berör i arbetet med 

överviktiga barn. Att även föräldrarnas levnadsvanor diskuteras försvårar arbetet ytterligare då det 

ofta skapar känslomässiga reaktioner. Sjuksköterskorna ges olika förutsättningar i mötena beroende 

på vilken familj de träffar. Graden av insikt samt vilket förhållningssätt föräldrarna och samhället 

runtomkring har gällande barnets övervikt har inverkan på det hälsofrämjande arbetets resultat.  

  

Att arbeta med ett laddat ämne 
Orsaken till barnets övervikt var inte alltid enkel att förstå och berodde ibland på annat än endast 

kostintaget såsom hereditet, bristfällig sömn och minskad fysisk aktivitet. Övervikt hos föräldrarna 

kunde underlätta eller försvåra sjuksköterskornas arbete beroende på den inställning föräldrarna 

hade. En del föräldrar hade god insikt, framförallt då genetiska faktorer var inblandade, då de ville 

hjälpa sitt barn att inte hamna där de själva var. Andra hade svårare att ta till sig informationen och 

sjuksköterskorna sa att de då fick vara nöjda om de ändå lyckats väcka en tanke hos föräldrarna.  

”Det är ju den här lilla delen, några procent, som kräver våra insatser och vårt stöd lite mer förstås. Det är dem 

vi ska ägna oss åt.” (D8) 

Sjuksköterskorna upplevde en svårighet för såväl dem själva som för föräldrarna att samtala om kost 

och barnets vikt. Det var ett mycket laddat ämne och sjuksköterskorna uppmärksammade att en del 

föräldrar kände stor skuld eller kände sig kränkta. Ingen förälder blev glad om sjuksköterskorna sa att 

barnet blivit överviktigt. En del föräldrar blev ledsna, arga, sura eller tysta. Vissa kunde gå ifrån 

besöket och en del föräldrar ville byta sjuksköterska eller inte komma tillbaka alls. Sjuksköterskorna 

upplevde att de hela tiden fick balansera och tänka på hur de uttryckte sig. Ofta tyckte 

sjuksköterskorna att samtalet var extra svårt om föräldrarna själva var uppvuxna med osunda 

levnadsvanor. De barn som hade hereditet för övervikt fick arbeta mycket hårdare för att nå resultat 

vilket sjuksköterskorna upplevde orättvist. Sjuksköterskorna var angelägna om att barn med ökad risk 

för övervikt skulle besöka BHV regelbundet så de såg att tillväxten inte skenade iväg. De tyckte det var 

oetiskt att prata om vikten när barnet var närvarande så den informationen gavs ibland istället via 

telefon eller vid ett besök med enbart föräldrarna. En bra utgångspunkt vid besöken inom BHV var att 

sjuksköterskorna lärt känna familjen och skapat en god relation. Om familjen kände förtroende för 

sjuksköterskorna var det större chans att det blev ett bra möte där de förstod varandra, vilket var av 

stor betydelse för att kunna motarbeta övervikten tillsammans. 

”Vi försöker ju med alla metoder och modeller vi har förklara att det handlar inte om att vi kränker dig och ditt 

barn, utan det här handlar om de hälsorisker ditt barn kan utsättas för och att vi vill väl.” (D10) 
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Att möta familjer med kulturell och socioekonomisk variation 
En utmaning för sjuksköterskorna var att omvårdnadsarbetet berörde en hel familj och inte bara ett 

barn. Ibland kunde kosthållning vara väl rotad i en familj och olika traditioner kunde ses i 

generationer tillbaka. Sjuksköterskorna uppgav att utsatta familjer med svåra socioekonomiska 

förhållanden överlag hade sämre levnadsvanor. Det fanns också betydande olikheter mellan kulturer 

gällande synen på kost och övervikt. En faktor som försvårade sjuksköterskornas arbete var vilken 

kroppsform ett barn förväntades ha då barnet i en del kulturer ansågs vara fint och välmående om det 

var rundare. Sjuksköterskorna berättade också att det för flera invandrargrupper blivit någonting 

fantastiskt att få tillgång till de billiga sötsaker som finns här i Sverige, något som bidragit till att de 

försämrat sina kostvanor. 

“Utmaningen är ju såklart att för vissa familjer veta vilket problem som är störst, vad vi behöver hjälpa dem 

med först och främst, även när vi ser riskfaktorer för att utveckla övervikt ... men det kanske finns många andra 

faktorer också.” (D11) 

Det svåraste för sjuksköterskorna var egentligen mötena med de föräldrar där de upplevde att 

föräldrarna inte förstod eller såg att övervikten var ett problem. Vissa föräldrar tyckte att barnets 

utseende var normalt, att alla barnen i familjen sett ut på samma sätt. Att lyckas så att 

sjuksköterskorna och föräldrarna kunde nå fram till varandra i problematiken var ett av 

sjuksköterskornas främsta mål. 

                                                                                  

Diskussion 
Metoddiskussion   
Studiens tillförlitlighet bedöms utifrån tre kriterier;  trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet (Elo et 

al., 2014). 

Design Innan studien påbörjades diskuterades val av design och en enkätstudie sågs till en 

början som ett tänkbart alternativ, men valdes bort eftersom det var mer tidskrävande och etiskt 

svårare att genomföra då det inte fanns en färdig enkät att använda. Att välja den mest lämpliga 

metoden för datainsamlingen är viktigt för att säkerhetsställa trovärdigheten i studien (Elo et al., 

2014). För att uppnå studiens syfte valdes en kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer och 

analysen genomfördes med induktiv innehållsanalys utifrån en modell av Elo och Kyngäs (2008). I 

studien valdes en induktiv ansats och att datan var ostrukturerad eftersom målsättningen var att förstå 

sjuksköterskornas erfarenheter utifrån deras perspektiv. 

Urval av deltagare Ett inklusionskriterie för att få medverka i studien var att 

sjuksköterskorna hade minst ett års yrkeserfarenhet inom BHV. Det kändes som en rimlig gräns då de 

hunnit arbeta ett tag, samt för att få tag i deltagare till studien vilket var svårt. Rekryterandet av 

deltagare till studien och bortfallet kan i övrigt beskrivas av svårighet att få tag i verksamhetschefer 

som gav sitt medgivande för genomförande av studien samt sjuksköterskor som ej hade möjlighet att 

medverka på grund av nedsatt bemanning. Eftersom det var frivilligt att medverka i studien gjordes av 

respekt aldrig någon ny förfrågan om deltagande i studien. Det egentliga bortfallet av deltagare 

undersöktes aldrig heller vilket kan ha minskat studiens trovärdighet. Ett val av lämpligt deltagarantal 

är viktigt för att säkerställa trovärdigheten i studien (Elo et al., 2014). Planen var att intervjua mellan 

12 till 15 sjuksköterskor inom BHV och utfallet blev att tolv sjuksköterskor medverkade. Det 

diskuterades aldrig under studiens gång om något annat urval kunde gjorts eftersom sjuksköterskor 

var det självklara valet. Deltagarna var alla kvinnor i varierande åldrar och med olika yrkeserfarenhet 

och kompetens. Det saknades alltså män i urvalet vilket kan ha begränsat datan då män eventuellt 

skulle delgett andra sorters erfarenheter. En styrka i studien var deltagarnas kompetens då samtliga 

hade vidareutbildat sig och majoriteten hade arbetat många år inom BHV. En annan styrka var 

spridningen av deltagare från flera olika arbetsplatser, vilket minskade risken för att resultatet endast 



11 
 

speglade en viss arbetsgrupp. Pålitligheten hänvisar till datans stabilitet över tid och under olika 

förutsättningar. Därför är det viktigt att beskriva principerna och kriterierna som används för att välja 

ut deltagarna (Elo et al., 2014). Att genomtänkta val gjordes gällande urval och hur datan till studien 

på bästa sätt skulle samlas in stärker studiens trovärdighet. 

Datainsamling Innan studien påbörjades diskuterades vilken datainsamlingsmetod som var 

lämpligast i relation till innehållsanalys och då framkom att semistrukturerade intervjuer var den 

lämpligaste metoden för att samla in datan. Därför valdes fokusgrupper bort vilket annars sågs som ett 

tänkbart alternativ. Ur trovärdighetens synvinkel är självkännedom hos författarna väsentligt (Elo et 

al., 2014). Vetskapen om att det kunde vara svårt att få tag i deltagare till studien gjorde att 

informationsbrev skickades ut via mail till verksamhetscheferna i god tid. En provintervju bör göras 

för att avgöra om intervjufrågorna är lämpliga för att få rik data som svarar på frågorna i 

intervjuguiden (Elo et al., 2014). Intervjufrågorna visades för en sjuksköterska insatt i ämnet vilket 

stärkte studiens tillförlitlighet, däremot genomfördes ingen provintervju innan datainsamlingen 

påbörjades. Medvetenheten gällande betydelsen av att göra en provintervju fanns, men kandidat 

saknades. Studiens pålitlighet påverkades troligen av att frågorna i intervjuguiden var otydliga då 

begreppen övervikt och risk för övervikt stod blandade. Detta var något som uppmärksammades efter 

att intervjuerna redan påbörjats och justerades då ej eftersom alla deltagare skulle få samma 

förutsättningar. Samtliga sjuksköterskor fick under intervjun svara på varje intervjufråga i sin takt 

utan att påverkas svara till fördel för resultatet. Trovärdigheten styrs av hur väl kategorierna täcker 

datan, vilket innebär att ingen relevant data oavsiktligt eller systematiskt utesluts eller irrelevanta 

uppgifter inkluderas i studien (Elo et al., 2014). Att inte båda var med vid samtliga tolv intervjuer kan 

ha varit en fördel då det inte blev en maktposition gentemot sjuksköterskan som blev intervjuad. Det 

kan istället vara en nackdel om den som intervjuar själv inte är så van. Då skulle ytterligare en person 

kunnat vara till hjälp och uppmärksammat sådant den som intervjuade annars hade missat. Att inte 

båda var med anses ändå inte ha minskat trovärdigheten eftersom intervjuerna sedan transkriberades 

ordagrant utifrån röstinspelningar från diktafonen, vilket är något som även stärker studiens 

pålitlighet. Andra styrkor i studien som påverkar pålitligheten positivt är att tidigare forskning inom 

området genomsöktes för att skapa förförståelse inför datainsamlingen samt att intervjuerna 

genomfördes noggrant utifrån intervjuguiden och samma frågor ställdes till alla sjuksköterskorna.  

Dataanalys Analysen påbörjades först när all data var insamlad. Fördelen med kvalitativ 

forskning är rikedomen av det insamlade materialet och sådan data måste tolkas och kodas på ett 

giltigt och tillförlitligt sätt (Elo et al., 2014). Intervjutexterna analyserades först enskilt för att få en 

fördjupning och förståelse av materialet, sedan genomfördes innehållsanalysen tillsammans. 

Intervjutexterna bearbetades mycket och med hjälp av öppen kodning och abstraktion skapades 

subkategorier, kategorier samt en huvudkategori. Samtliga kategorier ändrade rubrik efterhand under 

analysprocessen. Innehållet av analysen  presenteras på ett tydligt och förståeligt sätt med hjälp av en 

figur för att ge en överblick av hela resultatet (Elo et al., 2014). Analysen diskuterades med både 

handledare och studiekamrater vilket stärkte studiens pålitlighet. En diskussion hölls om resultatet 

skulle blivit annorlunda om fler sjuksköterskor deltagit i studien, men så förmodades inte vara fallet. 

Antalet deltagare i studien avgjordes av att det blev en datamättnad i analysen och det uppkom ingen 

direkt ny information i sista intervjun som gjordes. Det är en styrka då det visade att det inte behövdes 

fler deltagare i studien. Således tillfrågades inga ytterligare sjuksköterskor om deltagande i efterhand. 

Hur väl kategorierna täcker dataanalysen kan påvisas genom att visa representativa citat från de 

transkriberade texterna (Elo et al., 2014). Från början ingick ett eller flera citat från samtliga 

sjuksköterskor som medverkade i studien. Sedan togs citat efterhand bort eller byttes ut från resultatet 

eftersom det blev för många citat för att texten skulle vara lättläslig och sammanhängande. Från fyra 

stycken intervjuer valdes sedan inga citat, eftersom citaten inte stärkte resultatet något ytterligare. 

Citat från totalt åtta intervjuer finns alltså med från de sjuksköterskor som ingick i intervjustudien 

vilka redovisades för att stärka studiens trovärdighet. Trovärdigheten av resultaten från 

innehållsanalysen beror på tillgängligheten av lämpliga och mättade data (Elo et al., 2014). Ett öppet 

förhållningssätt tillämpades av författarna och reflektioner gjordes gemensamt för att minska risken 

att förförståelsen skulle påverka pålitligheten i resultatet. Överförbarhet är, som en aspekt av studiens 
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tillförlitlighet, hur mycket av resultatet som kan överföras till andra grupper eller situationer (Elo et 

al., 2014). Resultatet förmodas kunna överföras till andra grupper såsom till exempel inom 

skolhälsovården på grundskolenivå, men det är upp till läsarens bedömning om huruvida det 

redovisade resultaten är överförbara eller inte till ett annat sammanhang (Elo et al., 2014). 

Forskningsetiska överväganden Studiens genomförande följde de riktlinjer och regler som 

finns utifrån Jönköping University samt att hänsyn togs till deltagarna utifrån tre etiska principer från 

Belmontrapporten. Då studien baserades på intervjuer krävdes en diskussion gällande om det fanns 

några risker som deltagarna kunde utsättas för samt om studien kunde medföra obehag för deltagarna. 

Ett etiskt förhållningsätt gentemot deltagarna fanns med genom hela arbetet vilket återspeglades i att 

alla blev likvärdigt behandlade med ett respektfullt och vänligt bemötande. 

 

Resultatdiskussion 
De huvudfynd som framkom i resultatet var att sjuksköterskornas erfarenhet visade att barnets 

övervikt ofta var ett mycket laddat ämne att samtala om, samt att uppfattningen gällande barnets 

överviktsproblematik ofta skiljde sig mellan sjuksköterskor, familj och samhället runtomkring. 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie var överens om att det var svårt att prata om barnets 

övervikt med föräldrarna då det var ett ämne som skapade många känslomässiga reaktioner. Något 

som underlättade samarbetet var ifall de lärt känna familjen och skapat en god relation till dem. 

Ljungkrona-Falk, Brekke och Nyholm (2013) menar att stödet måste utformas individuellt och att 

sjuksköterskan behöver hjälpa familjerna utifrån deras behov för att skapa bra relationer till dem. 

Goda relationer uppnås enligt Kuo et al. (2012) genom familjecentrerad omvårdnad, då det är ett 

effektivt arbetssätt för sjuksköterskan att stödja hälsa och välbefinnande hos familjen. Rosenthal, 

Crowley och Curry (2008) är inne på samma spår när de beskriver att sjuksköterskornas yrkesroll i det 

hälsofrämjande omvårdnadsarbetet utformas efter hur bra relation de har till barnets föräldrar och att 

de använder olika strategier för att upprätta ett gott samarbete. En strategi som visat sig användbar är 

att först vinna föräldrarnas förtroende och därefter få tillåtelse att utföra hälsofrämjande åtgärder för 

barnet. 

Sjuksköterskorna upplevde samtalen extra svåra med de föräldrar som själva var uppvuxna 

med osunda vanor. Mangrio et al. (2010) skriver att det inte är ovanligt att föräldrar som har en 

övervikt även får barn med övervikt. I föreliggande studie hade en del föräldrar god insikt om 

övervikten, inte minst då genetiska faktorer var inblandade. Sjuksköterskornas erfarenheter var att det 

ibland underlättade och ibland försvårade arbetet om föräldrarna själva hade en övervikt och det kan 

enligt Toftemo, Glavin och Lagerløv (2013) vara till hjälp i deras arbete att diskutera föräldrarnas egna 

vikterfarenheter. Toftemo et al. menar vidare att det när föräldrarna själva är överviktiga antingen kan 

innebära en barriär mot eller motivation till att hantera sitt barns övervikt. 

Det var inte endast barnet utan även familjen runtom som behövde stöttning och 

sjuksköterskornas attityd hade inverkan på hur samtalet blev. De använde sig bland annat av 

empowerment i arbetet att försöka stärka föräldrarna i sin roll. Sjuksköterskorna i föreliggande studie 

hade därför en rådgivande roll men ansåg att råden mer gavs som vägledning. Benzein et al. (2008) 

menar att alla sjuksköterskor kan anpassa sig till familjecentrerad omvårdnad genom att samtala och 

lyssna på familjens historier och låta dem ställa sina frågor istället för att bara ge familjen information. 

Den grundläggande principen i familjecentrerad omvårdnad, där empowerment är en central del, är 

enligt Rouse (2012) att se familjens kapacitet och styrkor samt stödja föräldrarna i beslutsfattningen 

gällande deras barn. Baggens (2002) framhäver ett annat exempel då det inte alltid är så att 

sjuksköterskorna arbetar strategiskt utifrån empowerment. Istället kan de se sig själva som experter, 

ge mycket råd och försöka lösa familjernas problem utan att engagera dem i processen. 

Sjuksköterskorna uppmuntrar i exemplet endast föräldrarna till att ta egna beslut i undantagsfall och 

förstärker sällan de ansträngningar föräldrarna gör. 

I föreliggande studie framkom också att sjuksköterskor, familj och samhället uppfattade 

barnets överviktsproblematik olika. Sjuksköterskorna uppgav att de fått erfara att föräldrarna inte 
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alltid såg barnets övervikt som problematisk. Isma, Bramhagen, Ahlstrom, Östman och Dykes (2012) 

beskriver hur sjuksköterskor upplever att det är svårt att hantera övervikten eftersom föräldrarna ofta 

inte erkänner deras barns övervikt som ett problem. Detta styrks av Ljungkrona-Falk et al. (2013) som 

menar att det blir en inre konflikt och ett etiskt dilemma för sjuksköterskorna då de tvingas diskutera 

överviktsproblematiken med föräldrarna, vilken inte tidigare ansetts vara ett problem. 

Då riskfaktorer fanns för att utveckla en övervikt sattes förebyggande insatser in tidigt för att 

åstadkomma livsstilsförändringar inom familjen. Enligt Tyler och Horner (2008) förankras en 

hälsosam livsstil vanligtvis inom familjen och beteendeförändringar, för att främja barns hälsa, kräver 

därför övriga familjemedlemmars involvering. Isma, Bramhagen, Ahlstrom, Östman och Dykes (2013) 

menar att föräldrarna först måste förstå att deras barn har en överviktsproblematik innan adekvat 

information om hälsosam kost kan ges. Något som därför var förvånande av det som framkom i det 

föreliggande resultatet var att sjuksköterskorna ibland gav generella kostråd oavsett om föräldrarna 

hade insikt om barnets övervikt eller ej. Kanske hoppades de på att ändå få föräldrarna mer medvetna 

om problematiken. 

Det vanligaste av det som framkom i resultatet var ändå att sjuksköterskorna använde sig av 

metoder och hjälpmedel som innefattade hela familjen för att underlätta omvårdnadsarbetet när ett 

barn med övervikt identifierats. Bland annat använde sjuksköterskorna sig av motiverande samtal när 

en livsstilsförändring var nödvändig inom familjen. Brobeck, Bergh, Odencrants och Hildingh (2011) 

beskriver att sjuksköterskornas erfarenheter av MI är att det är en krävande men användbar metod 

som främjar till medvetenhet och vägledning för familjen. Enligt Söderlund, Malmsten, Bendtsen och 

Nilsen (2010) har utbildning i MI samt att använda sig av metoden visat sig ha en betydande inverkan 

på sjuksköterskornas arbete med barns viktproblem då många sjuksköterskor har sett hur metoden 

resulterar i viktminskning hos barnen. 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie ansåg vidare att det var föräldrarna som hade 

huvudansvaret för sitt barns övervikt och hälsa och att sjuksköterskornas uppgift var att vägleda dem. 

Även i samhället råder olika uppfattningar gällande vem som har störst ansvar för barnets övervikt och 

enligt Isma et al. (2013) står det mellan föräldrarna, förskolan eller sjuksköterskorna vem som har det 

största ansvaret. Isma et al. (2012) belyser att sjuksköterskornas uppfattning gällande 

överviktsproblematiken är komplex och att dagens samhälle har accepterat övervikt hos barn. De 

menar att det bland annat ses i förskoleåldern då det fokuseras mer på barnets utseende än hälsa och 

problematiken tas därmed inte på allvar. Även övriga personer i barnets omgivning hade ibland svårt 

att se eller önskade inte förstå problematiken och sjuksköterskorna i föreliggande studie hade till 

exempel erfarenheter av att den äldre generationen ofta såg annorlunda på barnets övervikt och inte 

ansåg att den var ett problem. Toftemo et al. (2013) har uppmärksammat att mor- och farföräldrar ofta 

försämrar förutsättningarna för föräldrarnas ansträngningar till att göra hälsosamma förändringar.   

Sjuksköterskorna var medvetna om att det oftast var de som hade mest kunskap om barnets 

övervikt, men också ödmjuka för att föräldrarna känner sitt barn bäst. Enligt Moyse (2009) är den 

hälsofrämjande omvårdnaden, som sjuksköterskorna dagligen bedriver, en process som syftar till 

långsiktiga hälsoförbättringar och att hjälpa familjerna få ökad kunskap och därigenom förmåga att ta 

kontroll över sin hälsa. Coyne, O’Neill, Murphy och O’Shea (2011) belyser att den familjecentrerade 

omvårdnaden är ett bra sätt att ta hand om barn och deras familjer inom hälso- och sjukvården då den 

säkerställer att omvårdnaden är planerad och involverar hela familjen istället för bara barnet. 

Genom att göra intervjuer inom BHV var förhoppningen att studien ska bidra med kunskap 

om sjuksköterskornas erfarenheter av arbetet till nytta för andra sjuksköterskor. Studien har även som 

ändamål att belysa vilka hjälpmedel och metoder som idag används av sjuksköterskorna i mötet med 

familjer där risk för eller identifierad övervikt finns. Det har visat sig att motiverande samtal är en 

användbar metod och det erbjuds utbildningar för sjuksköterskor för att lära sig behärska 

samtalstekniken. Sjuksköterskorna som medverkade i studien förespråkar också att använda sig av 

tillväxtkurvan och BMI-kurvan för identifierande av övervikt samt som stöd för att påvisa barnets 

övervikt för föräldrarna. Trots alla riktlinjer och lagar upplever sjuksköterskorna inom BHV att de har 
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möjlighet att påverka utformningen av sitt arbete. Hur mycket tid och fokus de lägger på arbetet med 

överviktiga barn får konsekvenser för familjerna men även för samhället i stort. 

Slutsats 
Sjuksköterskornas erfarenhet är att de, med tidiga insatser utifrån styrdokument, metoder och 

hjälpmedel, har goda möjligheter att arbeta med övervikt hos barn inom BHV. Det är en förutsättning 

att hela familjen involveras då föräldrarna är nyckelpersonerna och har ansvaret för att grundlägga 

sunda levnadsvanor tidigt samt vara goda förebilder för sina barn. Det är av stor vikt att synliggöra det 

svåra arbete det faktiskt är för sjuksköterskor då de bemöter och ger rådgivning till föräldrar vars barn 

har risk för övervikt eller har en identifierad övervikt. Dessutom är det viktigt att föräldrarna förstår 

vad sjuksköterskorna menar och är villiga att ta emot råd och stöd av sjuksköterskorna för att de 

tillsammans ska kunna bemästra övervikten.  

Kliniska implikationer   
Studien kan med fördel även läsas av övriga professioner samt föräldrar till barn med övervikt då det 

kan ge en ökad förståelse för det omvårdnadsarbete sjuksköterskorna utför. Det är också viktigt med 

en sund samhällssyn utifrån problematiken och att resurser samverkas till barnets bästa. För 

samhället blir det mer kostnadseffektivt med tidiga insatser som att prata om levnadsvanor redan i 

förebyggande syfte. Det borde vara ett prioriterat arbete som sjuksköterskorna bedriver inom BHV 

eftersom det med rätt resurser kan tillföra en bättre hälsa med goda levnadsvanor för barnen och på 

lång sikt för hela befolkningen. Trots tidigare forskning som undersökt problematiken gällande 

känsliga samtal om barns övervikt kvarstår svårigheter att hantera samtalen ur sjuksköterskornas 

perspektiv. Författarna anser att det skulle vara intressant med ytterligare forskning inom ämnet och 

andra förslag på vidare forskning är:  

 Hur kan sjuksköterskor arbeta annorlunda inom BHV med barnets vikt och kostvanor för att 

det inte ska vara ett känsligt ämne att samtala om? 

 Finns det andra metoder och riktlinjer som kan vara användbara inom BHV för att förebygga     

övervikt? 

 Skulle hälsovinsterna öka om sjuksköterskorna gjorde fler hembesök under barnets första 

levnadsår? 

 Hur kan stöd ges till föräldrarna efter att övervikt konstaterats hos barnet?  

 Skulle utbildning och samtal i föräldragrupper kunna ge ökad trygghet och förståelse samt 

underlätta livsstilsförändringar inom familjen? 
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Bilaga 2  
Informationsbrev till verksamhetschef 
 
Information om studien 
Vi är två distriktssköterskestudenter, Miriam Isaksson och Emma Klasson, vid Högskolan i Jönköping 
som ska skriva en magisteruppsats under höstterminen 2017. 
Vårt arbete handlar om: Sjuksköterskor inom barnhälsovården och deras erfarenhet av att arbeta med 
övervikt.  

Bakgrund 
Övervikt är ett växande folkhälsoproblem i hela världen. Bland småbarn är övervikten svår att 
bemästra om inte föräldrarna inser att deras barn har en övervikt. Sjuksköterskor spelar därför en 
viktig roll i det förebyggande arbetet då barnhälsovården (BHV) når ut till de flesta barnen och deras 
familjer. Ofta är det vid ett besök inom BHV som övervikten först uppmärksammas. Övervikt är ett 
hälsoproblem som BHV försöker förhindra uppkomst och utveckling av, men att främja goda 
levnadsvanor och förebygga övervikt kräver även insatser från samhället. Föräldrarna erbjuds bland 
annat hälsovägledning och föräldrastöd.  BHV har därför en stor möjlighet och en avgörande roll för 
barnens hälsa, utveckling och framtida levnadsvanor. Barnhälsovården möter familjer med olika 
bakgrund, levnadsförhållanden och varierande förmåga att söka information. En viktig uppgift för 
BHV är att i dessa möten, med respekt för föräldrarnas erfarenheter, förutsättningar och värderingar, 
vägleda om vad som gynnar barnet bäst.  
 

Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta med övervikt inom 
ramen för barnhälsovården.  
 

Tillfrågan om deltagande 
Önskemålet är att få komma till Er barnhälsovård och genomföra intervjuer med sjuksköterskor 
angående deras erfarenheter av arbetet med övervikt. Varje intervju beräknas ta 30- 60 minuter. 
 

Hantering av data 
Intervjun kommer att skrivas ut och användas till vår magisteruppsats i omvårdnad inom 
specialistsjuksköterskeprogrammen vid Hälsohögskolan i Jönköping. Allt material som samlas in 
kommer att hanteras strikt konfidentiellt samt att materialet enbart kommer användas till den aktuella 
studien och att deltagarna kommer att avidentifieras.  

Kontakt 
Vi kontaktar Er via telefon inom ett par dagar för att inhämta Ert tillstånd att genomföra intervjuer vid 
Er barnhälsovård. 

Handledare för studien 
Berit Munck, Lektor 
Jönköping University 
Hälsohögskolan, Box 1026 
55111 Jönköping 
Telefon: 036-101210 
berit.munck@ju.se 
  
Ytterligare information och svar på frågor om studien ges av huvudansvariga för studien: 

Emma Klasson, Sjuksköterska 
Kvarnaberg 1  
567 92 Vaggeryd 
Telefon: 076-8639364 
klem1579@student.ju.se 
                                  
 

Intyg 
Härmed intygas att sjuksköterskorna får min tillåtelse att medverka i den planerade studien. 
 
………………………..   ………………………..   ……………………….. 
Datum                              Namnteckning                  Namnförtydligande 

Miriam Isaksson, Sjuksköterska 
Klockgjutargatan 3c  
554 50 Jönköping   
Telefon: 070-3576058 
ismi1507@student.ju.se 
                                                               
                                                               
                                                                      



 
 

Bilaga 3   

Informationsbrev till sjuksköterska  

Vi är två distriktssköterskestudenter, Miriam Isaksson och Emma Klasson, vid Högskolan i Jönköping 
som ska skriva en magisteruppsats under höstterminen 2017. 

Vårt arbete handlar om: Sjuksköterskor inom barnhälsovården och deras erfarenhet av att arbeta med 
 övervikt. 

Bakgrund  
Övervikt är ett växande folkhälsoproblem i hela världen. Bland småbarn är övervikten svår att 
bemästra om inte föräldrarna inser att deras barn har en övervikt. Sjuksköterskor spelar därför en 
viktig roll i det förebyggande arbetet då barnhälsovården (BHV) når ut till de flesta barnen och deras 
familjer. Ofta är det vid ett besök inom BHV som övervikten först uppmärksammas. Övervikt är ett 
hälsoproblem som BHV försöker förhindra uppkomst och utveckling av, men att främja goda 
levnadsvanor och förebygga övervikt kräver även insatser från samhället. Föräldrarna erbjuds bland 
annat hälsovägledning och föräldrastöd.  BHV har därför en stor möjlighet och en avgörande roll för 
barnens hälsa, utveckling och framtida levnadsvanor. Barnhälsovården möter familjer med olika 
bakgrund, levnadsförhållanden och varierande förmåga att söka information. En viktig uppgift för 
BHV är att i dessa möten, med respekt för föräldrarnas erfarenheter, förutsättningar och värderingar, 
vägleda om vad som gynnar barnet bäst.  

Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta med övervikt  inom 
ramen för barnhälsovården. 

Tillfrågan om deltagande 
Du tillfrågas eftersom du arbetar som sjuksköterska inom barnhälsovården. Önskemålet är att få 
intervjua dig om dina erfarenheter  av ditt arbete  med övervikt hos barn.  
Intervjun kommer att spelas in med en diktafon och beräknas ta 30- 60 minuter. Dina svar och 
resultatet kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Deltagandet i studien är 
frivilligt och du kan välja att avstå från deltagande  eller när som helst avbryta din medverkan i studien 
utan att ange orsak.   

Hantering av data 
Intervjun kommer att skrivas ut och användas till vår magisteruppsats i omvårdnad inom 
specialistsjuksköterskeprogrammen vid Hälsohögskolan i Jönköping. Allt material som samlas in 
kommer att hanteras strikt konfidentiellt samt att materialet enbart kommer användas till den aktuella 
studien och att deltagarna kommer att avidentifieras. 
 
Kontakt 
Kan du tänka dig att medverka i studien? Vi kontaktar dig två veckor efter att du fått brevet för mer 
information och planering för intervju. 
  

Ytterligare information och svar på frågor om studien ges av: 

Miriam Isaksson, Sjuksköterska                             
Klockgjutargatan 3c                                                   
554 50 Jönköping                                                       
Telefon: 070-3576058                                               
                                                             
Emma Klasson, Sjuksköterska 
Kvarnaberg 1 
567 92 Vaggeryd 
Telefon: 076-8639364 
 
Berit Munck, Lektor 
Jönköping University 
Hälsohögskolan, Box 1026 
55111  Jönköping 
Telefon:036-101210 
berit.munck@ju.se 
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Samtyckesformulär  

Informerat samtycke från sjuksköterskorna. 

  

Undertecknad ger sitt samtycke till att delta i denna studie som handlar om: 

Sjuksköterskor inom Barnhälsovården (BHV) och deras erfarenhet av att arbeta  med  övervikt.  

 
-Jag bekräftar att jag fått den skriftliga samt annan muntlig information om studien. 

-Jag ger mitt samtycke till att medverka i studien och vet att mitt deltagande är helt frivilligt. 

-Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan avsluta mitt deltagande. 

-Jag har fått information om att allt material som samlas in kommer att hanteras strikt konfidentiellt 
samt att materialet enbart kommer användas till den aktuella studien och att jag som deltagare 
kommer att  avidentifieras. 

  

………………………..   ………………………..                      ……………………….. 

Datum                              Deltagarens namnteckning      Namnförtydligande 

……………………………………………………………… 

Undertecknad har gått igenom och förklarat studiens syfte för ovanstående deltagare samt erhållit 
deltagarens samtycke. Deltagaren har även fått en kopia av deltagarinformationen. 

………………………..   ………………………..   ……………………….. 

Datum                              Namnteckning                  Namnförtydligande 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 5 

Intervjuguide  

 

Samtliga frågor syftar till sjuksköterskor inom Barnhälsovården (BHV) och deras erfarenhet av att 
arbeta med övervikt hos barn. 

Bakgrundsfrågor 

Kön 

Ålder? 

Yrkeserfarenhet, utbildning? 

Antal år som du har arbetat inom barnhälsovården? 

Arbetsplats (vårdcentral, familjecentral)? 

Stad eller mindre ort? 

Tjänstgöringsgrad (%) ? 

  

Huvudfrågor och följdfrågor 

1.  Berätta om dina erfarenheter av förebyggande arbete med överviktiga barn. 

2.  Hur tänker du kring utvecklingen gällande risk för övervikt hos små barn? 

3.  Hur gör du för att bedöma om ett barn är överviktigt? 

 Berätta om du har någon metod/modell eller hjälpmedel vid det förebyggande arbetet med 
överviktiga barn. 

 Vad har du för positiva erfarenheter i det förebyggande arbetet med övervikt hos barn? 

 Berätta om det är något som är speciellt svårt i det förebyggande arbetet med övervikt hos 
barn? 

4. Vilket stöd har du gällande ditt förebyggande arbete med övervikt hos barn? 

5. Vilka möjligheter och utmaningar upplever du att du har i det förebyggande arbetet med övervikt 
hos barn?  

Avslutande frågor: 

Är det något du ytterligare vill tillägga i studien? 

Om det behövs, är det då okej om vi återkommer med kompletterande frågor i efterhand? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


