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Sammanfattning 
Övervikt hos barn är ett växande problem i hela världen, så även i Sverige, vilket kan leda till 

flera allvarliga följdsjukdomar men även psykisk ohälsa. Forskning visar att främja goda 

levnadsvanor tidigt hos barn är gynnsamt för att förebygga övervikt och sjuksköterskor inom 

barnhälsovården har en viktig roll i detta arbete. Syftet med studien var att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete med 

övervikt inom barnhälsovården. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 13 

sjuksköterskor verksamma inom barnhälsovården. Analysen utfördes med kvalitativ 

innehållsanalys och resulterade i tre kategorier och åtta underkategorier. Kategorierna var:  

Familjecentrerat arbetssätt, Utmaningar i arbetet och Användning av strategier. 

Sjuksköterskor i studien beskrev vikten av att skapa en god relation med familjen och göra 

familjen delaktig för att motivera till livsstilsförändringar då oftast hela familjen behövde göra 

förändringar.  För att främja goda levnadsvanor och förebygga övervikt hos barn krävdes det 

stor lyhördhet av sjuksköterskorna för att bemöta varje familjs unika situation. Vidare framkom 

att tala om övervikt och livsstilsförändringar kunde ibland vara en utmaning, då det många 

gånger är ett känsloladdat ämne. 

 

Nyckelord: barn, övervikt, kommunikation, kvalitativ metod, familjecentrerad omvårdnad, 

sjuksköterskor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
Children who are overweight is a growing and global health problem which can lead to several 

serious complications but also mental illness. Research shows that promoting good living habits 

early in children is beneficial to prevent overweight, and nurses in child health care have an 

important role with this work. The aim of this study was to describe the nurses´ experience of 

the health promotion and preventive work with overweight in the child health care. Semi-

structured interviews were conducted with 13 nurses active in child health care. The analysis 

was conducted with qualitative content analysis and resulted in three categories and eight 

subcategories. The categories were Family-centered approach, Challenges in the work and 

Using strategies. Nurses in the study highlighted the importance of establishing a good 

relationship with the family and participating in the family to motivate lifestyle changes, as 

most of the family needed to make changes. In order to promote good living habits and prevent 

overweight in children, it was highly sought after by nurses to respond to each family's unique 

situation. Talking about overweight and lifestyle changes can be a challenge as it is often an 

emotionally charged topic.  

 

Keywords: Children, overweight, communication, qualitative method, family-centered care, 

nurses´ 
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Inledning 
Övervikt är ett växande problem i hela västvärlden. År 2014 var 41 miljoner barn under fem år 

överviktiga i hela världen (World Health Organization [WHO], 2016). I Sverige har antalet 

barn med övervikt fördubblats på 15 år (Folkhälsomyndigheten, 2016). Studier gjorda i Sverige 

visar att 15–17 % av fyraåriga barn har övervikt (Bergström & Blomqvist, 2009). Hälso- och 

sjukvårdskostnaderna för övervikt är i dagsläget höga och kostnaderna antas öka kraftigt om 

förekomsten i samhället inte minskas genom vetenskapligt underbyggda åtgärder. Vanor 

gällande mat och fysisk aktivitet grundläggs tidigt i livet och därför är förebyggande insatser 

mot övervikt effektivast om de sätts in så tidigt som möjligt (Edvardsson, Edvardsson & 

Hörnsten, 2009). Sjuksköterskor inom barnhälsovården har därför en viktig roll när det gäller 

att övervaka barns tillväxt och förebygga övervikt (Gerards, Dagnelie, Jansen, De Vries & 

Kremers, 2012; Ljungkrona-Falk, Brekke & Nyholm, 2013; Regber, Mårlid & Johansson 

Hanse, 2013). Att lyfta barns överviktsproblem upplevs av sjukvårdspersonal som 

problematiskt framför allt när föräldrarna själva är överviktiga (Edvardsson et al, 2009; 

Ljungkrona-Falk et al, 2013; Regber et al, 2013).  

Bakgrund 
Övervikt hos barn 
Övervikt definieras vanligen med hjälp av body mass index (BMI). Hos barn används istället 

Iso -BMI där referensvärdena har anpassats till barnets ålder och kön. Iso-BMI 25 anger gräns 

för övervikt och Iso-BMI 30 anger gräns för fetma och är baserade på en internationell standard 

(Cole, Bellizzi, Flegal, & Dietz, 2000). Till skillnad från övervikt klassas fetma som en kronisk 

sjukdom (WHO, 2015) och i Sverige har tillståndet en egen diagnoskod i Socialstyrelsens 

förteckning över sjukdomar (Socialstyrelsen, 2005). Barn med diagnosen fetma remitteras från 

barnhälsovården till sjukvården för medicinsk utredning (Rikshandboken, 2014). Av barn 

boendes i sydvästra Sverige och som var födda 2007–2008 var 10,7 % av pojkarna och 13,2 % 

av flickorna överviktiga vid 4 års ålder (Rosvall et al, 2016). De som utvecklat övervikt tidigt i 

livet har ofta kvar sin övervikt som skolbarn och i vuxen ålder (Edvardsson et al, 2009). Barn 

som hade övervikt vid 1 och 2½ års ålder hade i högre utsträckning övervikt även vid 5 års ålder 

(Huus, Ludvigsson, Enskär & Ludvigsson, 2007). Dock verkar prevalensen av barn med 

övervikt ha stagnerat (Bergström & Blomqvist, 2009). 

 

Den grundläggande orsaken till övervikt är en obalans mellan intag och förbrukning av kalorier. 

Globalt sett har det skett ett ökat intag av energität kost och en minskning av fysisk aktivitet 

(WHO, 2016). En av de viktigaste faktorerna bakom skillnader i prevalens av övervikt är 

relaterat till socioekonomisk bakgrund. Studier visar generellt på en högre förekomst i grupper 

där föräldrarna har låg inkomst (O’Dea, 2008; Rosvall et al, 2016). Kvaliteten på kosten har 

visat sig vara beroende av socioekonomisk bakgrund och barn till föräldrar som har lägre 

inkomst och lägre utbildningsnivå tenderar att konsumera mer godis, läskedrycker, bearbetat 

kött och mindre frukt och grönsaker än barn till föräldrar från högre socioekonomisk tillhörighet 

(Isma, 2016; Ryden & Hagfors, 2011; Wang, Kim, Gonzalez, MacLeods & Winkleby, 2007). 

Föräldrars livsstilsvanor vad gäller konsumtion av sötsaker, daglig rökning och fysisk 

inaktivitet anses vara en riskfaktor för barn att utveckla övervikt (Isma, 2016). Mödrar som 

röker under graviditeten har också visat sig vara en riskfaktor för att barnen ska utveckla 

övervikt och fetma under barndomen (Shi, De Groh & Morrison, 2013). Tiden som föräldrarna 

tillbringar tillsammans med barnen har också betydelse för kostintag och därav barnets vikt. 

Föräldrarnas aktivitetsvanor skapar en grund för barnets livsstilsvanor och framtida hälsa, vilket 
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är ett starkt argument för att arbeta hälsofrämjande i barnhälsovården (Isma, 2016). Sambandet 

mellan övervikt i barndomen och de hälsoeffekter det kan få i vuxen ålder har visat sig vara 

bekymmersamt. Ett flertal allvarliga sjukdomar såsom astma, sömnproblem, hjärt-

kärlsjukdomar och typ-2 diabetes är associerade till övervikt och framför allt fetma hos barn 

(Wake, Clifford, Patton, Waters, Williams, Canterford & Carlin, 2013). Barn som har övervikt 

löper en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar i vuxen ålder samt i förlängningen att drabbas av en 

förtidig död (Ek, Rössner, Hagman & Marcus, 2015). Psykologisk stress i form av depression, 

beteendeproblem, låg självkänsla och sämre livskvalitet kan associeras till övervikt och fetma. 

Det kan också innebära nedsatt social, fysisk och emotionell förmåga (Pizzi, 2016). 

 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete inom barnhälsovården 
Barnhälsovården i Sverige är frivillig och riktar sig till alla barn från födseln tills barnet börjar 

i förskoleklass. Målet med barnhälsovården är att bidra till barns bästa möjliga fysiska, psykiska 

och sociala hälsa samt att främja barns hälsa och utveckling. Detta för att kunna förebygga 

ohälsa och därmed i ett tidigt skede kunna identifiera och sätta in åtgärder vid problem som 

berör barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö. Grundstommen i barnhälsovården utgörs av 

hälsokontroller som utförs i enlighet med socialstyrelsens rekommenderade program och 

grundtanken med de regelbundna hälsokontrollerna är att följa det enskilda barnets tillväxt, 

hälsa och utveckling för att kunna skapa ett helhetsperspektiv (Socialstyrelsen, 2014). Barnets 

tillväxt registreras på tillväxtkurvan och det anses vara en bra utgångspunkt för diskussion kring 

barnets generella utveckling och för samtal om barnets näringsbehov och vid eventuella 

svårigheter med mat (Rikshandboken, 2014). Samtal om vikten av goda matvanor och fysisk 

aktivitet bör ingå i varje ordinarie hälsobesök. Hänsyn bör tas till föräldrarnas egna upplevelser 

av sina och barnens matvanor och fysiska aktivitet och även till föräldrarnas motivation till 

förändring. Sjuksköterskan bör ha fördjupade kunskaper i kommunikation och samtalsmetodik 

för att i dialog med individet kunna ge handledning och stöd (Svensk sjuksköterskeförening, 

2008).  

 

Hälsofrämjande arbete är enligt WHO en process där målet är att öka människors kontroll över 

sin hälsa, och därmed även öka förutsättningarna för att kunna förbättra den, både på grupp- 

och individnivå (WHO, 2017). Sjuksköterskor bör kunna skapa relationer som stöder patientens 

autonomi, integritet och delaktighet och kunna möta individen och dennes familj med närvaro, 

lyhördhet, ärlighet och bekräftelse. Vidare bör sjuksköterskan ha en förmåga att stärka patienten 

till en god hälsa och förstå individens/familjens resurser i ett hälsofrämjande perspektiv (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008). Ett begrepp som är vanligt förekommande i samband med 

hälsofrämjande arbete är empowerment. Detta är en patientcentrerad metod som fokuserar på 

patientens egna mål (Statens beredning för medicinsk och social utveckling [SBU], 2017). 

Individen själv ansvarar för sin hälsa men kan behöva information och rådgivning för att kunna 

fatta egna beslut och agera på egen hand (Gibson, 1991). Empowerment innebär ett samarbete 

mellan patient och vårdpersonal där vårdpersonalen är experter på sjukdomen och dess 

behandling medan patienten är ansvarig för egenvården och bidrar med expertkunskaper om 

sig själv och sitt personliga mål för egenvården samt färdigheter (SBU, 2017). Ett 

patientcentrerat arbetssätt är nödvändigt för att kunna integrera hälsofrämjande 

ställningstaganden samt kunna stödja och stärka individen och familjen och sjuksköterskan bör 

kunna använda tekniker som stärker patientens beslutsfattande och makt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008).  

 

Det krävs effektiva, förebyggande strategier för att minska övervikt och fetma hos barn (Shi, 

De Groh & Morrison, 2013). och det är viktigt att ge information om kost och aktivitet så tidigt 
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som möjligt (Isma, 2016). För att förebygga övervikt krävs förändringar i livsstil och sådana 

ändringar bör genomföras tidigt i livet (Huus, et al, 2007). Genom att engagera och få föräldrar 

intresserade av livsstilsförändringar för bättre mat- och motionsvanor, påverkar det även barnets 

inställning till hälsosammare livsstil (Hingle, O’Connor, Dave & Baranowski, 2010). Stödjande 

miljöer och samhällen är grundläggande för utformningen av människors val att välja att äta 

mer hälsosamt och till regelbunden fysisk aktivitet (WHO, 2016). Faktorer som uppfödning 

med bröstmjölk under barnens 6 första månader, tillräckligt med sömn samt regelbunden fysisk 

aktivitet anses vara viktiga komponenter för att förebygga övervikt och fetma hos barn (Shi et 

al, 2013). 

 

Familjecentrerad omvårdnad 
Familjecentrerad omvårdnad innebär att relationen mellan familj och sjuksköterska är icke-

hierarkisk och karaktäriseras av ömsesidighet. Sjuksköterskan och familjen har, var för sig, en 

specialiserad kompetens om hur hälsa ska bevaras och hälsoproblem hanteras. Det innebär 

också att sjuksköterskan och familjen tar med sig olika styrkor och resurser till relationen. För 

att kunna komma till stånd med ett icke-hierarkiskt möte krävs att sjuksköterska, barn och 

övriga familjemedlemmar ses som jämbördiga och att de i dialog får veta mer om varandras 

kompetenser och att dessa kompetenser ges lika stor betydelse (Leahey & Harper-Jaques, 

1996). Ett sätt att uppnå en icke-hierarkisk relation är att sjuksköterskan har ett aktivt lyssnande 

på familjemedlemmarnas berättelser istället för att sjuksköterskan gör en bedömning. Genom 

att lyssna aktivt på familjens berättelser erbjuder sjuksköterskan ett meningsfullt samtal för att 

sedan tillsammans med familjen identifiera vilken hjälp de efterfrågar (Bell, 2011). Även om 

hälsofrämjande rådgivning kan initieras av sjuksköterskan måste intentionen om förändring 

komma från familjen. Familjens engagemang har visat sig öka barns kunskaper samt ha positiv 

inverkan gällande hälsosamma vanor. Inom familjecentrerad omvårdnad definieras familjens 

hälsoproblem genom diskussion mellan sjuksköterska och familj. Utifrån det identifieras 

strategier som passar det unika barnet och familjen (Tyler & Horner, 2008). 
 

Problemformulering 
Sjuksköterskor inom barnhälsovården har en viktig roll när det gäller att arbeta hälsofrämjande 

och sjukdomsförebyggande med övervikt (Gerards et al, 2012; Ljungkrona-Falk et al, 2013; 

Regber et al, 2013). Tidigare forskning visar att det finns en osäkerhet hos sjuksköterskor kring 

handläggandet av barn som är överviktiga men det finns inte mycket forskning om 

sjuksköterskors erfarenheter av detta arbete (Edvardsson et al, 2009). För att öka förståelsen 

kring denna problematik kan det vara av betydelse att undersöka sjuksköterskors erfarenheter 

av att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande med övervikt inom barnhälsovården.  
 

Syfte 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande arbete med övervikt inom barnhälsovården. 

Metod 
Design 
Till studien valdes en kvalitativ design med induktiv ansats eftersom det var människors 

erfarenheter av ett fenomen som studerades. Då den insamlade datan skulle skapa förståelse 

och ge en insikt i sjuksköterskors erfarenheter av hälsofrämjande arbete med övervikt inom 
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barnhälsovården, var det lämpligt med intervjuer som datainsamlingsmetod (Polit & Beck, 

2012). 

 

Urval 
Inklusionskriterier för deltagande i studien var distriktssjuksköterskor respektive 

barnsjuksköterskor, verksamma på barnavårdscentraler i två regioner i södra Sverige. 

Deltagarna skulle arbeta med barnhälsovård för barn i åldrarna 0–6 år enligt det nationella 

barnhälsovårdsprogrammet med förebyggande hälsovård och hälsoundersökningar och de 

skulle ha minst ett års yrkeserfarenhet inom barnhälsovården. Olika kön, åldrar och 

yrkeserfarenhet eftersträvades hos deltagarna för att få en så god variation som möjligt (Polit & 

Beck, 2012).  

I resultatet benämns deltagarna som sjuksköterskor. Bakgrundsvariabler av deltagarna beskrivs 

i tabell I. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillvägagångssätt  
Ett informationsbrev om studien (Bilaga 1) skickades ut via e-post till samtliga   

verksamhetschefer för barnhälsovården i respektive region med förfrågan om att genomföra 

intervjuer med sjuksköterskor. Några verksamhetschefer gav sitt samtycke via e-post och några 

verksamhetschefer avböjde med motiveringen tidsbrist för sjuksköterskorna. Det blev också ett 

antal uteblivna svar. Därefter kontaktades vårdenhetschefen på respektive enhet via e-post med 

bifogat informationsbrev (Bilaga 2) med önskemål om förfrågan till sjuksköterskor som skulle 

vara aktuella för deltagande i studien. Samtliga sjuksköterskor som tillfrågades erhöll ett 

informationsbrev om studien (Bilaga 3). Totalt svarade 14 sjuksköterskor att de ville deltaga i 

studien och bildade därmed urvalsgruppen. 

 

Datainsamling 
Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. I samband med intervjuerna fick 

deltagarna information om informerat samtycke, rätten att avbryta intervjun när som helst samt 

att intervjun skulle spelas in på mobiltelefon, vilket godkändes av samtliga deltagare. 

Intervjuerna genomfördes med frågor utifrån en intervjuguide med öppna frågor (Bilaga 4) som 

utgick från studiens syfte. Frågorna var utformade för att få en bild av sjuksköterskors 

erfarenheter av det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet vid övervikt hos barn. 

En pilotintervju genomfördes först för att prova frågornas relevans och utformning. Det gjordes 

inga justeringar i intervjuguiden efter pilotintervjun. Materialet användes dock ej till resultatet 

då deltagaren som blev intervjuad inte var verksam inom barnhälsovården utan jobbade med 
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samma frågeställningar inom en annan verksamhet.  I samråd med deltagarna bestämdes tid och 

plats för intervjuerna och samtliga intervjuer genomfördes på en avskild plats på deltagarnas 

arbetsplatser. Alla intervjuer genomfördes enskilt av författarna i respektive region. Ordningen 

på frågorna kunde skifta mellan intervjuerna då det anpassades efter vad som kom upp i de 

olika samtalen. Varje intervju avslutades med att fråga om det var något deltagarna ytterligare 

ville tillägga. Datainsamlingen genomfördes i september 2017 och intervjuerna pågick mellan 

11–22 minuter. Sammanlagt genomfördes 13 intervjuer då en sjuksköterska lämnade återbud 

för deltagande. Intervjuerna avidentifierades och transkriberades ordagrant i nära anslutning till 

intervjuernas genomförande. 

 

Dataanalys   
Det insamlade materialet från intervjuerna sammanställdes genom kvalitativ innehållsanalys. 

Analysen gjordes induktivt, då författarna utgick från innehållet i intervjutexterna (Polit & 

Beck, 2012). Det var det manifesta innehållet i texterna som valdes att analyseras. Analysen av 

innehållet kan vara manifest eller latent. Det manifesta innehållet är texten i sig och kan 

presenteras i kategorier, medan det latenta innehållet är innebörden i innehållet och presenteras 

oftast i teman (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Det transkriberade materialet lästes igenom flertalet gånger. Det bör göras för att få en god 

uppfattning av helheten (Graneheim & Lundman, 2004). Därefter gjordes en reflektion över 

textens huvudsakliga innehåll. I nästa steg markerades meningsbärande enheter ut i texterna. 

Dessa enheter ansågs kunna besvara syftet med studien. Meningsbärande enheter innebär ord 

eller meningar som i sitt innehåll och i sin kontext är relaterade till varandra och som innehåller 

information som kan svara upp mot studiens syfte. Därefter kondenserades de meningsbärande 

enheterna vilket innebar att texten kortades ned utan att innebörden i texten förlorades. I nästa 

steg kodades de meningsbärande enheterna. Detta för att kunna jämföras med varandra, så att 

skillnader och likheter kunde utkristalliseras. Flera koder med liknande innehåll grupperades i 

underkategorier. De underkategorier som beskrev liknande aspekter fördes sedan samman till 

olika kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). Analysen utmynnade tre kategorier och åtta 

underkategorier och redovisas i resultatet. 

 

Tabell II. Exempel på analyssteg. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Underkategori Kategori 

  

  

  

  

  

Användning 

av strategier. 

Så jag tror det är 

viktigt att prata om det 

tidigt…innan barnet 

har fått fel vanor. 

Viktigt att prata om 

det tidigt innan 

barnet fått fel vanor. 

Tala om 

vanor 

tidigt. 

Vikten av tidiga 

interventioner. 

Jag brukar visa 

tillväxtkurvan och 

BMI kurva och säger 

att “det ser ut så här 

idag, vad tänker du?” 

Visar tillväxtkurvan 

och BMI kurvan och 

ställer frågan “vad 

tänker du”. 

Samtal 

utifrån 

tillväxt 

och 

BMI-

kurvan. 

Användning av 

olika 

hjälpmedel. 
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Forskningsetiska överväganden 
Forskningsetik bygger på fyra allmänna huvudkrav som ska genomsyra en forskningsprocess, 

vilka benämns som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Likaså har tre övergripande grundläggande principer 

beaktats: respekt för personer, göra gott samt rättviseprincipen (Belmontrapporten, 

1978).  Inför studien genomfördes en etisk egengranskning vars resultat tolkades som att risken 

för att deltagarna skulle fara illa var liten vilket kan rättfärdiga göra gott principen. Deltagarna 

informerades om syftet med studien, om villkoren för att medverka och om deras uppgift i 

projektet. De informerades om att det var frivilligt att deltaga och försäkrades om att deras 

medverkan kunde avbrytas när som helst utan att ange orsak. Denna information fick deltagarna 

skriftligt redan vid förfrågan om medverkan i studien som skickades ut via e-post (Bilaga 3). 

Vid intervjutillfället gavs samma information muntligt. På så vis uppfylldes informationskravet. 

Samtyckeskravet uppnåddes genom att verksamhetscheferna fick ge sitt samtycke till att 

genomföra intervjuer på respektive enhet. Likaså gav samtliga deltagare sitt skriftliga samtycke, 

vilket visar att deltagarna medverkade enligt egen vilja vilket uppfyllde principen om respekt 

för deltagarna. Konfidentialitet säkerställdes genom avidentifiering av alla intervjuer och på så 

vis kan ingen utomstående härleda deltagarnas identiteter. Vidare förvarades ljudfiler och 

transkriberade intervjuer på ett sätt så att inga obehöriga kunde ta del av materialet.  Det 

insamlade materialet användes enbart till aktuell studie vilket uppfyller nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Rättviseprincipen innebar att alla deltagare behandlades likvärdigt. 

 

Resultat 
Analysen resulterade i tre identifierbara kategorier med åtta tillhörande underkategorier. 

Redovisning av resultatet sker i löpande text med kategorier som huvudrubriker och 

underkategorier som underrubriker, samt med citat från deltagarna. 

. 

           Kategori             Kategori                             Kategori 
 

 

Figur 1. Översikt över kategorier och underkategorier. 
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Familjecentrerat arbetssätt 
Att skapa en god relation till familjen och göra föräldrarna delaktiga i arbetet ansågs vara 

betydelsefullt. Sjuksköterskorna anpassade sitt förhållningssätt efter familjen de hade framför 

sig. Deras roll för att motivera till förändring kunde variera beroende av vilka behov familjen 

hade. 

Vikten av att skapa en god relation  
Relationen till familjen grundlades redan första året och det ansågs vara viktigt att det fanns en 

god kontakt mellan sköterska och föräldrar för att kunna påverka i 

livsstilsfrågor.  Sjuksköterskorna uppgav att det var viktigt att skapa en god relation och 

upprätta ett förtroende hos familjen. Det var nödvändigt för att kunna ha en god kommunikation 

med föräldrarna och var något de jobbade med redan från det att barnet föddes. Oftast gjordes 

ett hembesök hos familjen tidigt och syftet med det vara att lära känna familjen och etablera en 

god relation. Sjuksköterskorna uppgav att de anpassade sitt förhållningssätt efter den familj de 

hade framför sig. Genom en öppen dialog och öppna frågeställningar försökte sjuksköterskorna 

tillsammans med föräldrarna hitta tillvägagångssätt som passade den aktuella familjen för att 

främja hälsa. Ett öppet samtalsklimat utan värderingar ansågs vara viktigt i kommunikationen 

samt att känna in vad föräldrarna tyckte och tänkte. Att lyssna på vad föräldrarna hade att säga 

ansågs vara en central del för att skapa ett gott samtalsklimat. 

Ansvaret för barnets matvanor och övervikt låg hos föräldrarna och det var de som kunde göra 

förändringarna. Därför ansågs det primärt att få med sig föräldrarna och göra dem delaktiga. 

Vissa föräldrar såg det som positivt att problemet lyfts och förstod allvaret vilket gjorde att de 

ändrade sina levnadsvanor. Det påpekades också att det ofta var ett familjeproblem och att hela 

familjen behövde ändra sina vanor. Sjuksköterskorna kunde inte lösa problemen men de kunde 

komma med råd och inspirera föräldrarna. 

 

“Det är ju inte så att vi ska sitta med lösningen eller med pekpinnar eller nåt sånt där utan 

det viktigaste är att man får föräldrarna med sig och att man börjar tänka “(D2).  

 

Sjuksköterskor vände sig i olika utsträckning även till barnen vid samtalen kring kost och 

rörelse. Det gällde framför allt de större barnen, det vill säga 4 och 5-åringarna. Vid den åldern 

ansågs barnen kunna göras delaktiga och på så vis medvetna om vad som var bra mat att äta. 

Samtalet fick inte bli jobbigt utan det skulle vara lättsamt och positivt för att få med sig barnet. 

I den ena regionen var rutinen att vid 5-års besöket visa bilder för barnen med olika kost som 

grönsaker, drycker, frukt, godis. Då fick barnen själva vara delaktiga och peka och visa på 

bilderna vad de tyckte om och vad de brukade äta. 

 

Motivera till förändring 
Sjuksköterskornas roll kunde variera för att motivera till livsstilsförändringar. Det kunde handla 

om att undervisa, utbilda, vägleda eller ge råd och stöd till föräldrarna. Till familjer som redan 

hade en sund inställning till kost och aktivitetsvanor hade de en mer bekräftande roll. Många 

gånger handlade det om att göra föräldrarna medvetna om problematiken och att förändringar 

kunde ta tid. Sjuksköterskor tyckte det var viktigt att påpeka att det kunde räcka med små 

förändringar för att göra skillnad och att det inte skulle vara för komplicerat. För att öka 

aktivitetsnivån uppmuntrades vardagsmotion vilket kunde vara råd om att barn som kunde gå 

själva, skulle göra det i större utsträckning, än att åka vagn som ofta var fallet. Det behövde inte 

vara organiserad rörelse som kostade pengar så vara ut i skogen, gå till lekplatsen eller gå till 

fotbollsplanen rekommenderades ofta. 
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“Och sen handlar det ibland tror jag om att man får skicka med, man får så ett frö och låta 

det ta lite tid istället…för att då kanske man får gå hem och fundera igenom detta.” (D10). 

 

Det skulle inte vara några förbud, så fredagsmys eller lördagsgodis ansågs vara tillåtet för att 

avdramatisera det hela. Samtalen kring övervikt och levnadsvanor fick inte bli negativt laddade 

utan det handlade mer om positiv coaching för att få med sig föräldrarna till att 

genomföra förändringar. Det var viktigt att tala om ämnet ur ett hälsoperspektiv och att det inte 

handlade om barnets utseende utan det viktiga var att barnet skulle må bra och vara friskt. Det 

innebar att barnet inte skulle banta utan det skulle fortsätta äta och växa. Sjuksköterskors 

erfarenheter var att många föräldrar hade goda kunskaper gällande hälsosamma kost och 

motionsvanor och det var viktigt att ha den utgångspunkten och tro på föräldrarnas förmåga. 

Ibland hände det att sjuksköterskorna fick vara mer bestämda för att få fram budskapet, vilket 

gav blandade resultat gällande följsamheten. 

 

Utmaningar i arbetet 
Att samtala kring levnadsvanor och övervikt kunde vara en stor utmaning för sjuksköterskor. 

Att lyfta ämnet kunde vara känsloladdat, helst om föräldrarna själva hade haft eller hade 

viktproblem. Sjuksköterskorna nådde inte alltid fram med budskapet till föräldrarna på grund 

av att föräldrarna inte “ville se” att deras barn hade viktproblem. Detta gjorde att det blev svårt 

att komma vidare i diskussionen. En utmaning var även att möta familjer från andra kulturer, 

då det kunde vara svårt språkmässigt och för att de kunde ha en annan syn på kostvanor.  

 

Känsloladdat ämne 
Att samtala med föräldrar kring livsstilsfrågor, framför allt när barn var överviktiga beskrevs 

som känsligt och svårt och de var rädda för att lyfta ett ämne som kunde skada förtroendet.  Det 

handlade om att inte förödmjuka eller peka ut föräldrarna och därför var sjuksköterskorna 

försiktiga i hur de talade om ämnet. Sjuksköterskorna beskrev att de aldrig i förväg kunde veta 

hur informationen skulle mottas av föräldrarna och reaktionerna kunde vara väldigt olika.  

 

“Alltså det gäller ju att väga sina ord på guldvåg där ju för det är ju ett väldigt känsligt ämne 

vi är inne på och ibland så tycker man att man har sagt det jättefint och försiktigt på alla sätt 

och vis…och ändå känner de sig kränkta och det blir inte bra” (D13).  

 

Det kunde vara svårt att samtala om övervikt och livsstilsförändringar när föräldrarna själva 

haft eller hade problem med vikten. I de flesta fall handlade det om att föräldrarna själva var 

eller hade varit överviktiga, men det kunde även vara föräldrar som haft problem med undervikt, 

anorexia eller liknande. Ämnet kunde i dessa fall bli extra laddat och sjuksköterskorna kände 

en oro för att föräldrarna skulle känna sig påhoppade och kränkta eller ta det som kritik mot 

dem själva. I de fall föräldrarna själva var överviktiga kunde det vara svårt att nå fram. Detta 

för att det skulle innebära att föräldrarna själva skulle behöva ändra sina egna kostvanor.   

 

“För en del är det kanske så att föräldrarna har lite övervikt eller har fått jobba med det när 

de var små…klart att då blir det ju superjobbigt” (D3) 

 

Föräldrar uttryckte ibland att sjuksköterskor bara hittade fel på deras barn vilket gjorde samtalet 

svårt. Vissa föräldrar tyckte det var jobbigt att tala om barnets övervikt när barnet var med och 

då kunde ett nytt besök bokas då enbart föräldrarna deltog vilket kunde underlätta samtalet. 
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När budskapet inte går fram 
Föräldrarnas uppfattning om barnets vikt stämde inte alltid överens med hur sjuksköterskorna 

såg på det. Föräldrarna såg inte själva att deras barn var överviktigt och förstod inte vad 

konsekvenserna kunde bli av det.  Vissa föräldrar markerade därför direkt att de inte ville tala 

om barnets övervikt och var heller inte mottagliga för den information som förmedlades. Detta 

innebar att sjuksköterskorna inte alltid fick något gensvar, vilket försvårade samtalen och barnet 

kom i kläm. Ibland visade det sig att sjuksköterskorna hade uppfattat att föräldrarna tagit till sig 

informationen, men att det sedan vid nästa besök visat sig att sjuksköterskan och föräldrarna 

inte pratat om samma sak och barnet kunde då istället ha gått upp ännu mer i vikt vid 

återbesöket. Det fanns vidare en svårighet när föräldrar själva tyckte att familjen hade goda 

matvanor. Föräldrarna kunde då berätta om barnets kosthållning som beskrevs som hälsosam 

och inte alls speglade barnets kroppsform. Detta gjorde det svårt för sjuksköterskorna att nå 

fram till föräldrarna. Ibland kunde föräldrarna uttrycka att uppmärksammandet av övervikt hos 

så små barn var onödigt och att barn skulle vara lite runda. Vissa föräldrar förklarade barnets 

övervikt med att det fanns stor hereditet för det och att många i släkten var överviktiga. När 

föräldrar signalerade att de inte höll med sjuksköterskorna gällande övervikt och livsstilsfrågor 

var det problematiskt att föra diskussionen vidare. Föräldrar kunde bli arga och tog avstånd när 

sjuksköterskorna påpekade att deras barn hade tendens till övervikt. Ibland meddelade därför 

föräldrar att de ville byta sjuksköterska. 

 

“En del föräldrar kan ju säga; - Tycker du? - Det tycker inte jag. Och då har man ju försökt 

öppna upp ett samtal och då är det ju avslutat direkt… då kommer du inte vidare” (D2) 

 

Möta familjer från andra kulturer  
Det kunde vara problematisk att samtala och nå fram till de föräldrar som kom från andra 

kulturer. Kommunikationsproblem kunde uppstå på grund av språkförbistring då föräldrar hade 

svårt att förstå vad sjuksköterskorna sade. Ibland hade de en annan syn på mat och sötsaker 

vilket tolkades som att familjerna kanske hade haft ont om mat i hemlandet och att man nu hade 

en annan tillgång till det. Sjuksköterskor hade erfarenhet av att de mindre barnen ofta hade en 

nappflaska med saft eller välling i. I vissa kulturer var måltiden ett sätt att umgås på och det är 

viktigt att det finns mycket att bjuda på vid besök. Föräldrar från vissa kulturer påtalade att det 

ansågs fint att vara rund i deras hemländer då det signalerade välstånd. Det fanns dock ingen 

erfarenhet av att barn från invandrarfamiljer skulle vara mer överviktiga än barn från svenska 

familjer. 

 

“I invandrarfamiljer har man kanske inte riktigt samma syn på övervikt… för där är det ju 

också lite… hos en del tyder det på att man lever bra och har det gott ställt. (D11). 

 

Användning av strategier 
Sjuksköterskorna påbörjade det hälsofrämjande arbetet tidigt för att på så sätt uppmuntra till 

goda levnadsvanor. Deras erfarenhet var att det var svårare att påverka då ett barn redan 

utvecklat övervikt. De gjorde en kartläggning av familjens levnadsvanor och använde sig av 

olika hjälpmedel som tillväxt och BMI-kurvan för att tidigt kunna fånga upp de barn som låg i 

riskzonen. Genom att utgå från dessa ansågs det underlätta i kommunikationen med föräldrarna. 

Att samverka med andra instanser som dietist, barnmottagning och förskola ansågs viktigt, inte 

minst i de fall där sjukdomsförebyggande insatser var nödvändiga. 

 

Tidiga interventioner 
Sjuksköterskors erfarenhet var att det idag fokuseras tidigare på övervikt till skillnad mot 
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förr, då det uppmärksammades först när barnen väl hade utvecklat övervikt. För att tidigt kunna 

fånga upp de barn och familjer som låg i riskzonen så gjordes en kartläggning av familjens 

levnadsvanor vid alla besök. I en region erbjöds hälsosamtal till alla förstagångsföräldrar när 

barnet var 1 år gammalt, vilket många föräldrar var positiva till. Under hälsosamtalet pratades 

det om kost och motion för att på så vis uppmuntra föräldrarna till goda levnadsvanor. Det 

ansågs viktigt att det hälsofrämjande arbetet påbörjades tidigt innan barnet fick ohälsosamma 

vanor. Det var lättare att nå framgång och det gav snabbare resultat om åtgärder sattes in tidigt 

och det kunde vara svårt att jobba med ett barn som redan utvecklat övervikt. Erfarenheten var 

också att föräldrarna var mer benägna att lyssna när barnen var mindre. Sjuksköterskorna 

började redan vid barnets födsel att samtala kring kost och aktivitetsvanor och detta ansåg 

sjuksköterskorna vara en viktig del av deras yrke. Under barnets första levnadsår handlade 

samtalen mest om amning och ersättning och sjuksköterskorna undvek att använda termen 

övervikt. De var vidare ganska toleranta vad gällde barnets viktutveckling under den tiden. 

 

“Om man tar det då innan de är 1 år… och lägga krutet där…  Det är nog då föräldrarna 

lyssnar som mest tror jag. Jag tror det är lättare när dom är mindre… ju mindre desto 

lättare… så är det ju såklart.” (D3). 
 

Användning av hjälpmedel 
Sjuksköterskorna använde sig av olika hjälpmedel i det hälsofrämjande arbetet. Alla 

sjuksköterskor använde sig av tillväxtkurvan och BMI-kurvan vid besöken.  Datorn räknar ut 

BMI automatiskt från 2,5 års ålder, men flertalet av sköterskorna uppgav att de inte lade så stor 

vikt vid den förrän vid 4 eller 5 års-besöket. När ett barn låg på den övre gränsen på 

tillväxtkurvan eller hade utvecklat en övervikt, utgick diskussionen från tillväxtkurvan och 

BMI-kurvan. Det ansågs underlätta i kommunikationen då det blev mer konkreta fakta och inte 

en åsikt från sjuksköterskan. 

 

“Då är det ju väldigt skönt att ha kurvorna eftersom de säger ifrån direkt om det är övervikt 

eller fetma och då är det ju inte jag som säger det.” (D12). 

 

Utifrån vad kurvorna visade var det lättare att hänvisa till specifika rutiner som barnhälsovården 

jobbar efter, vilket stärkte sjuksköterskorna i handläggandet av problematiken. Genom att 

föräldrarna tittade på kurvorna var också tanken att de skulle se utvecklingen och själva börja 

reflektera över varför det såg ut som det gjorde. Sjuksköterskorna kunde hänvisa föräldrarna 

till att hämta information på olika internetsidor som 1177 eller Livsmedelsverket och ibland 

använde de sig av skriftligt material som de lämnade ut till föräldrarna. Diskussionen kunde 

utgå från materialet då det blev mer visuellt för familjen hur de skulle tänka gällande vad en 

måltid skulle bestå av.  Inför besöken vid 18 månader och 2,5 år skickades ett frågeformulär 

om levnadsvanor ut som föräldrarna fick fylla i, som sjuksköterska och föräldrar diskuterade 

kring vid besöket som också ansågs vara värdefullt. 

 

“Vi har ju broschyrer som jag lämnar ut...för att få fram ibland… att nå fram till dom 

liksom” (D1). 

 

Ta hjälp av andra professioner 
Sjuksköterskorna uppgav att deras egen kompetens kring övervikt och kost inte alltid räckte till 

och det då var viktigt att samverka med andra professioner.  När behovet uppstod kunde 

sköterskorna ta hjälp av dietist och vid svårare fall, remittera till barnmottagningen. 

Erfarenheten var dock att övervikt inte var något som prioriterades på barnmottagningen. Det 

framkom att behovet av att remittera barnen vidare inte var så stort och att de oftast kunde lösa 
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de problem som fanns på barnavårdscentralen. Ibland anordnades föräldragrupper där det 

samtalades kring levnadsvanor och där även en dietist var närvarade vid det sista besöket. I en 

av regionerna hade de nyligen fått ett övervikt- och fetmateam som de kunde remittera till. 

Teamet bestod av en psykolog och en dietist och bedrevs på primärvårdsnivå vilket ansågs 

vara värdefullt. De poängterade vikten av att involvera förskolan, då barnen ofta tillbringade 

mycket tid där.  Detta var något som lätt kunde glömmas bort. På förskolan kunde det finnas 

barn som inte ville äta så mycket och kunde då tycka det var bra och uppmuntrade andra barn 

att äta “ordentligt”. 

 

“Det är ju viktigt att man är och fungerar i… och ger samma råd tänker jag… inom förskola 

och att vi jobbar gemensamt… Man behöver hjälpas åt på många olika håll” (D4). 

 

Diskussion 
I resultatet framkom det att sjuksköterskorna tidigt försökte etablera en god och förtroendefull 

relation till familjen samt påbörja det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet 

tidigt.  Erfarenheten var att det kunde vara ett känsligt ämne att prata om och det uppstod en del 

svårigheter då föräldrarna inte hade samma uppfattning om barnets vikt eller om familjen var 

från en annan kultur. Sjuksköterskorna använde sig av olika strategier som underlättade i det 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet  

 

Metoddiskussion 
Utifrån syftet med studien valdes en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Denna metod 

anses vara lämplig när människors erfarenheter och upplevelser ska beskrivas (Polit & Beck, 

2012). Inför studien genomfördes en etisk egengranskning vars resultat tolkades som att risken 

för att deltagarna skulle fara illa var låg. Enligt Helsingforsdeklarationen måste en noggrann 

bedömning av förutsägbara risker föregå all forskning och studien får endast genomföras om 

nyttan av den kunskap som studien förväntas medföra överväger riskerna för deltagarna (World 

Medical Association [WMA], 2017). Med föreliggande studie ansågs nyttan av den kunskap 

studien förväntades medföra överväga riskerna för deltagarna. Enligt Belmontrapporten (1978) 

måste relevanta risker och fördelar vara grundligt inredda i dokument och förfaranden som 

används i den informerade samtyckesprocessen. Deltagarna erhöll både muntlig och skriftlig 

information om studiens syfte och villkoren för deltagande innan de gav sitt informerade 

samtycke. 

 

Ett ändamålsenligt urval gjordes för att nå sjuksköterskor som bedömdes ha relevant kunskap 

för att kunna besvara studiens syfte. Detta anses stärka studiens giltighet. Det fanns en stor 

spridning avseende sjuksköterskornas ålder samt antal verksamma år inom barnhälsovården 

vilket bidrog till en god variation av erfarenheter. Genom att intervjua sjuksköterskor med 

varierande erfarenheter ökar möjligheten till att det studerade fenomenet belyses utifrån fler 

aspekter vilket ökar resultatets trovärdighet och giltighet (Graneheim & Lundman, 2004). I 

studien deltog endast kvinnliga sjuksköterskor. Det hade varit önskvärt och intressant att ta del 

av manliga sjuksköterskors erfarenheter. Möjligen hade sådan data förändrat studiens resultat. 

Antalet manliga sjuksköterskor som arbetar inom barnhälsovården antas vara få till antalet. 

 

Data samlades in med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide med öppna frågor för att 

intervjuerna skulle följa samma struktur. För att öka trovärdigheten menar Graneheim och 

Lundman (2004) att det är av stor vikt att deltagarna i studien får samma frågor. Den begränsade 

erfarenhet som intervjuarna hade av att genomföra intervjuer inverkade förmodligen på vad 

som framkom till resultatet. Detta faktum kan ha påverkat sjuksköterskorna att inte delge all 
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relevant information i ämnet då intervjuarna inte hade förmågan att alltid ställa relevanta 

följdfrågor som kunde ha gett ett mer djup till resultatet. Den ringa erfarenheten kan ha bidragit 

till intervjuernas längd, då tidsomfattningen varierade mellan 11–22 minuter, vilket är relativt 

kort tid för intervjuer. De korta intervjuerna till trots anses det framkommit en stor mängd 

erfarenheter i ämnet. I efterhand har reflektion gjorts om fler frågor skulle ha ingått i 

intervjuguiden för att ge ett mer djupgående resultat. Slutsatsen är att det är tveksamt om flera 

frågor skulle varit tillförande då aktuella frågor svarade mot syftet och att ytterligare frågor 

skulle gå utanför syftet. 

 

Intervjuerna genomfördes enskilt av två intervjuare vilket kan ha haft olika inverkan på 

resultatet. Om en person hade genomfört alla intervjuerna hade risken att frågorna ställts på 

olika sätt minskat. Det kan också ha inneburit större möjligheter att fånga upp variationer i 

ämnet, vilket anses vara en styrka. 

 

För att få så många beskrivningar som möjligt är antalet deltagare som inkluderas i studien en 

viktig faktor för studiens giltighet (Graneheim & Lundman, 2004). I föreliggande studie 

intervjuades 13 sjuksköterskor och när de sista intervjuerna transkriberades upplevdes att ingen 

ny information framkomma vilket innebar att en mättnad av data uppnåddes. Enligt Elo, 

Käärinen, Kanste, Pölki, Utriainen och Kyngäs (2014) är en mättnad av data av största vikt för 

att dataanalysen ska uppnå en god trovärdighet. Genom att datainsamling och analys sker i nära 

anslutning till varandra, underlättar det att bedöma när mättnad har uppnåtts (ibid) vilket också 

skedde i föreliggande studie då transkribering av intervjuerna gjordes fortlöpande efter 

intervjuernas genomförande. Några av sjuksköterskorna arbetade på samma arbetsplats vilket 

kan vara en svaghet. Sjuksköterskorna hade dock inte fått tillgång till intervjuguiden innan 

intervjuerna. Genom att avidentifiera alla intervjuer och förvara ljudfiler och det transkriberade 

materialet så att inga obehöriga kunnat ta del av det, har riskerna för deltagarna minskats till 

vad som var nödvändigt för att uppnå målet med studien samt säkerställande av konfidentialitet 

(Belmontrapporten, 1978). 
 

En noggrann beskrivning av analysprocessen med belysande exempel som redovisats i tabell 1 

ökar resultatets trovärdighet. Likaså har resultatet presenterats med citat som ökar möjligheten 

för läsaren att bedöma skillnader och likheter mellan kategorier (Graneheim & Lundman, 

2004). Under analysen har det funnits en medveten strategi att inte välja för långa 

meningsbärande enheter då det kan försvåra analysprocessen genom att innehålla flera 

betydelser. De meningsbärande enheterna får inte heller vara för små då de i så fall riskerar att 

sakna innehåll helt. I båda fallen kan följden bli att relevant information faller bort (Graneheim 

& Lundman, 2004). 

 

Kontinuerliga diskussioner och reflektioner har förts under hela analysprocessen för att bilda 

lämpliga underkategorier och kategorier och utmaningen har varit att påvisa tydliga skillnader 

mellan kategorierna då flera erfarenheter upplevdes kunna passa in under flera olika kategorier. 

En fortlöpande dialog mellan forskare under analysprocessen, anses stärka trovärdigheten 

gällande på vilket sätt data har rubricerats och sorterats. Forskaren bör vid planering av en 

kvalitativ studie reflektera över sin egen livserfarenhet, yrkeserfarenhet och kunskap om det 

fenomen som ska studeras (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2012;).  Intervjuarna 

har varit yrkesverksamma sjuksköterskor i flera år och arbetar delvis med hälsosamtal för att 

förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar.  Förförståelsen kan därför ha påverkat samtalen då de 

kan ha trott sig förstå vad sjuksköterskorna menade och därför inte ställde uppföljande frågor. 

Det har funnits en medvetenhet om denna förförståelse genom processen och intervjuarna har 

reflekterat kring problematiken. 
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Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultaten kan överföras till andra grupper och 

situationer. För att underlätta bedömning av överförbarhet är det av värde att ge en noggrann 

beskrivning av urval, deltagare, datainsamling, analys och de omständigheter som utgör kontext 

för studien (Graneheim & Lundman, 2004). Då detta har gjorts anses resultatet kunna överföras 

till andra situationer där hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete med övervikt hos 

barn bedrivs. 

 

Det insamlade materialet har enbart använts till den aktuella studien, vilket uppfyller 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Enligt Helsingforsdeklarationen måste riskerna 

övervakas, bedömas och dokumenteras av forskaren kontinuerligt under studiens gång och 

åtgärder för att minimera riskerna måste genomföras (WMA, 2017). En etisk medvetenhet har 

beaktats kontinuerligt under studiens gång. Detta för att i ett tidigt skede kunna identifiera 

eventuella risker. Inga risker har kunnat identifierats under studiens gång och således har inga 

specifika åtgärder blivit aktuella. 

 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att övervikt ofta var ett familjeproblem och det innebar oftast att hela familjen 

behövde ändra sina livsstilsvanor. För att kunna påverka i livsstilsfrågor var det viktigt att få 

med sig föräldrarna och göra dem delaktiga i arbetet. Tidigare studier visar att interventioner 

som involverar hela familjen verkar vara effektiva både på kort och på längre sikt. Fördelarna 

med att inkludera föräldrarna antas bero på att föräldrarna har kontroll över vilka livsmedel som 

köps in och serveras till barnen. De har även möjlighet att påverka storleken på portionerna 

(Young, Jebediah, Northern, Lister, Jason, Drummond, O'Brien, 2007).  

 

Att ha en god relation till familjen ansågs vara betydelsefullt för att kunna påverka i 

livsstilsfrågor. Sjuksköterskorna anpassade sitt förhållningssätt till den familj de hade framför 

sig och tillsammans med familjen försökte de hitta olika tillvägagångssätt som passade den 

aktuella familjen. Att sjuksköterskan genom diskussion med familjen definierar familjens 

hälsoproblem samt vilka strategier som passar det unika barnet och familjen är ett 

förhållningssätt som är förenligt med familjecentrerad omvårdnad (Tyler & Horner, 2008). 

Sjuksköterskors kompetens omfattar fördjupade kunskaper för att förstå både individens och 

familjens resurser i ett hälsofrämjande perspektiv (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Då 

övervikt många gånger är ett familjeproblem är det viktigt att använda sig av ett familjecentrerat 

arbetssätt. Eftersom barnet oftast “ärver” föräldrarnas vanor är det av stor betydelse att hela 

familjen ändrar sina vanor.  

 

Enligt Leahey & Harper (1996) är en central del i familjecentrerad omvårdnad att det finns en 

ömsesidighet i relationen mellan sjuksköterska och familj. Det innebär bland annat att 

sjuksköterskan ger familjen utrymme i samtalet att ge sin synvinkel på eventuella problem för 

att komma fram till lösningar som passar den enskilda familjen (ibid). Sjuksköterskor i studien 

menade att det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet ofta bestod av att göra 

föräldrarna medvetna om problematiken och att förändringar kunde ta tid. Deras uppgift var 

inte att lösa problemen utan komma med råd och inspirera föräldrarna. Detta är i enlighet med 

begreppet empowerment, där sjuksköterskan är expert på sjukdomen och dess behandling 

medan patienten är ansvarig för egenvården och bidrar med expertkunskaper om sig själv och 

sitt personliga mål för egenvården och färdigheter (SBU, 2017).  

 

Sjuksköterskorna i studien beskrev att det var en utmaning och svårt att lyfta frågor kring 

barnens vikt då det kunde vara ett känsloladdat ämne. Sköterskorna var rädda för att skada det 
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förtroende som byggts upp med familjerna. Det ansågs extra svårt när föräldrarna själva var 

överviktiga. Liknande erfarenheter har framkommit i ett flertal tidigare studier (Dera-de Bie et 

al, 2016; Edvardsson et al, 2009; Isma, 2016; Ljungkrona-Falk et al, 2013; Regber et al, 2013; 

Söderlund et al, 2010; Walker et al, 2007).  Sjuksköterskor beskriver det som ett etiskt dilemma 

att lyfta ämnet innan det blivit ett problem då det finns en rädsla för att skada relationen till 

familjen och för att skuldbelägga föräldrarna (Ljungkrona-Falk et al, 2013). 

 

I resultatet framkom att det kunde vara svårt då föräldrar av olika anledningar inte såg 

problematiken när barnet var överviktigt. Föräldrarna kunde ibland tycka att deras barn var 

“normalviktigt” och hävdade att familjen hade goda matvanor trots att det fanns tydliga tecken 

på övervikt. Det var vid dessa tillfällen svårt att nå fram med budskapet. Liknande resultat har 

framkommit i flera tidigare studier (Dera-de Bie et al, 2016, Gerards et al, 2012; Mikhailovich 

& Morrison, 2007; Regber et al, 2013). Sjuksköterskor besitter kunskapen om vilka 

konsekvenser övervikt kan få och det är således en viktig uppgift att informera familjen om 

detta. Trots att ämnet är känsloladdat måste sjuksköterskor var tydliga med budskapet, vilket 

förmodligen är en svår balansgång. Arbetet måste ha sin utgångspunkt i familjens rätt till 

autonomi, det vill säga självbestämmande, då de har rätt till att fatta sina egna beslut (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016).  

 

Tidigare studier visar att vanor gällande mat och fysisk aktivitet grundläggs tidigt i livet och att 

förebyggande insatser mot övervikt är effektivast om de sätts in så tidigt som möjligt 

(Edvardsson, et al 2009; Van Dommelen Schönbeck, HiraSing & Van Buuren 2015). Detta 

överensstämmer med de erfarenheter sjuksköterskorna i föreliggande studie. En strategi som 

sjuksköterskorna använde sig av var att påbörja det hälsofrämjande arbetet redan vid födseln. 

Deras erfarenheter var även att föräldrarna oftast var mer benägna att lyssna och genomföra 

förändringar då barnen var mindre. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer (2014) bör samtal om goda 

matvanor och fysisk aktivitet ingå i alla hälsobesök. I studien framkom att sjuksköterskorna 

påbörjar det hälsofrämjande arbetet tidigt. Detta anses bra då arbetssättet överensstämmer med 

Socialstyrelsens riktlinjer och resultat från tidigare studier (Edvardsson et al, 2009; 

Rikshandboken, 2016).  

 

I resultatet framkom att tillväxt- och BMI-kurvan hade en central roll vid samtal kring barns 

vikt. Att hänvisa till kurvorna var en strategi som ansågs underlätta vid samtalen med 

föräldrarna, då det visade barnets viktutveckling på ett tydligt och konkret sätt. Liknande 

resultat framkommer i andra studier där sjuksköterskor beskriver hur de samtalar utifrån 

viktkurvan för att förklara barnets övervikt för föräldrarna. Viktkurvan gör samtalet enklare då 

det visar reella fakta och sjuksköterskorna behöver inte uttrycka sina egna åsikter, vilket gör 

det mindre skuldbeläggande (Edvardsson et al, 2009; Regber et al, 2013). Att använda sig av 

dessa kurvor anses som utgångspunkt för samtalen är även någon som rekommenderas i 

Rikshandboken (2014). 
 

Sjuksköterskorna i studien poängterade vikten av att samverka med andra professioner som 

dietist, barnmottagning och förskolan. Tidigare studier visar att samverkan med andra 

professioner fungerar dåligt och att detta kan leda till att sjuksköterskorna känner en maktlöshet 

(Isma, 2016; Ljungkrona-Falk et al, 2013). Detta var inget som framkom i studien, där 

sjuksköterskornas erfarenheter var att de hade en god tillgång till dietist och att behovet av att 

remittera barnen till barnmottagningen inte var så stort.  

 

Resultatet i studien har bidragit med ytterligare kunskap om sjuksköterskors erfarenheter av det 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet med övervikt inom barnhälsovården. Denna 
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kunskap kan förbättra det fortsatta arbetet genom att använda sig av ett familjecentrerat 

arbetssätt och de olika strategier som framkommit i studien. Resultatet har även bidragit med 

kunskap om de utmaningar som sköterskor kan stöta på i arbetet, vilket kan medföra att 

sjuksköterskor kan vara mer förberedda på hur de ska hantera dessa. På sikt kan detta 

förhoppnings leda till att antalet barn med övervikt minskar.  

 

Det vore av intresse att undersöka föräldrars erfarenheter eller upplevelser av det 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet med övervikt för att kunna tillmötesgå 

familjen på ett bra sätt.  Detta skulle kunna öka förutsättningarna för ett framgångsrikt arbete 

gällande det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet.  

 

Slutsats 
Studien visar att samtala kring levnadsvanor när barn är överviktiga är komplext och det är en 

utmaning för sjuksköterskor att nå fram med budskapet utan att skuldbelägga föräldrarna. Det 

kräver goda kunskaper i samtalsteknik och en lyhördhet för alla familjers olika förutsättningar. 

Genom att skapa en god relation med familjen redan från när barnet är litet ökar 

förutsättningarna för att kunna samtala kring övervikt.  

 

Det är föräldrarna som ansvarar för vad barnet äter och hur fysiskt aktivt barnet är varför det är 

av största vikt att föräldrarna görs delaktiga och blir medvetna om vilka konsekvenser i form 

av olika följdsjukdomar övervikt kan få. Det finns stora svårigheter i dessa samtal på grund av 

att ämnet är känsloladdat. Att utgå från tillväxt- och BMI kurvan är en strategi som kan 

underlätta i samtalen då det visar reella fakta och utifrån det kan föräldrarna själva reflektera 

över vad de ser. På så vis uppmuntras föräldrarna att själva tänka över om det är något i deras 

levnadsvanor som de behöver ändra på. Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet 

är en viktig del i barnhälsovårdens uppdrag. Ibland krävs det samverkan med andra instanser 

såsom dietist eller specialistsjukvård som är inriktad på problematiken varför tillgången till 

dessa instanser är av stor vikt. 

 

Kliniska implikationer  
Övervikt hos barn har ökat betydligt de senaste årtiondena och sjuksköterskor i barnhälsovården 

har en viktig roll i att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande med problemområdet. 

Genom att minska förekomsten av övervikt hos barn kan vinster göras både på individ, 

professions och samhällsnivå. Kunskapen om sjuksköterskors erfarenheter kan vara till hjälp 

för att utarbeta och implementera effektivare rutiner som utgår från ett familjecentrerat 

arbetssätt och där tidiga interventioner och samverkan med andra professioner innefattas.  För 

individen leder det till en ökad hälsa och välbefinnande både fysiskt och psykiskt. Samhället 

gör vinster genom ett minskat antal individer som kommer behöva vård för symtom/sjukdomar 

som är relaterade till övervikt.  
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Bilaga 1 

Till verksamhetschefer inom barnhälsovården i Region Östergötland och Region 

Jönköpings län 

Ansökan om samtycke att tillfråga sjuksköterskor om deltagande i en studie om deras 

erfarenheter av hälsofrämjande arbete med övervikt inom barnhälsovården. 

Vi heter Ingela Lundberg och Veronica Oredsson och studerar på distriktssköterskeprogrammet 

vid Hälsohögskolan i Jönköping. I vår utbildning ingår att göra en magisteruppsats där vi valt 

att genomföra en vetenskaplig intervjustudie. 

Sjuksköterskor inom barnhälsovården har en viktig roll när det gäller att övervaka barns tillväxt 

och förebygga övervikt. Studier visar att lyfta barns överviktsproblem, upplevs av 

sjuksköterskor inom barnhälsovården som problematiskt. Vi vill därför genomföra en 

intervjustudie med förhoppningen att resultatet i studien kan leda till ökad förståelse för de 

erfarenheter sjuksköterskor har av att samtala kring barns övervikt vid hälsokontrollerna inom 

barnhälsovården. 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av hälsofrämjande arbete med 

övervikt inom barnhälsovården. 

Studien kommer att genomföras utifrån en kvalitativ ansats med 12–15 semistrukturerade 

intervjuer. All data som samlas in via intervjuerna förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av det och data ska inte kunna härledas till någon. Studien planeras att avslutas i 

december 2017 och det kommer finnas möjlighet att ta del av resultatet. Deltagandet är helt 

frivilligt och deltagarna kan när som helst avbryta sitt deltagande utan att ange orsak. 

Vi ansöker härmed om samtycke att få tillfråga sjuksköterskor på just Din enhet om att delta i 

vår studie. Vi ber dig att besvara detta mail och vid frågor är du välkommen att höra av dig till 

oss. 

Tacksam för besked snarast. 

Med Vänliga Hälsningar 

Ingela Lundberg & Veronica Oredsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

Till vårdenhetschefer inom barnhälsovården Region Jönköpings län 

Vi heter Ingela Lundberg och Veronica Oredsson och studerar på distriktssköterske-

programmet vid Hälsohögskolan i Jönköping. I vår utbildning ingår att göra en magisteruppsats 

där vi valt att genomföra en vetenskaplig intervjustudie. 

Sjuksköterskor inom barnhälsovården har en viktig roll när det gäller att övervaka barns tillväxt 

och förebygga övervikt. Studier visar att lyfta barns överviktsproblem, upplevs av 

sjuksköterskor inom barnhälsovården, som problematiskt. Vi vill därför genomföra en 

intervjustudie med förhoppningen att resultatet i studien kan leda till ökad förståelse för de 

erfarenheter sjuksköterskor har av att samtala kring barns övervikt vid hälsokontrollerna inom 

barnhälsovården. 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av hälsofrämjande arbete med 

övervikt inom barnhälsovården. 

Studien kommer att genomföras utifrån en kvalitativ ansats med 12–15 semistrukturerade 

intervjuer. Vi har mottagit ett godkännande från verksamhetschefen på din enhet om att tillfråga 

sjuksköterskor som har arbetat minst 1 år med hälsofrämjande samtal, om att delta i vår studie. 

Deltagandet är frivilligt och deltagarna kan när som helst avbryta sitt deltagande utan att ange 

något skäl till detta.  

Nu skriver vi till dig för att få hjälp med att komma i kontakt med sjuksköterskor som arbetar 

med hälsofrämjande arbete inom barnhälsovården. Vi skulle vara mycket tacksamma om du 

har möjlighet att efterhöra om det finns intresse hos någon/några sjuksköterskor att delta i en 

intervju. En intervju tar som mest 45 minuter och kan genomföras på en plats som passar 

deltagaren. 

Vi uppskattar om du så snart som möjligt kan återkomma till oss med besked. Du får då gärna 

också ge oss kontaktuppgifter till den/de personer som kan tänka sig att delta så att vi kan skicka 

dem ett informationsbrev. 

Vi ser fram emot att höra ifrån dig! 

Med Vänliga Hälsningar  

Ingela Lundberg & Veronica Oredsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 

Till dig som är sjuksköterska inom barnhälsovården!  

Det här är ett informationsbrev om förfrågan att delta i en intervjustudie.  

Vi heter Ingela Lundberg och Veronica Oredsson och studerar på distriktssköterskeprogrammet 

vid Hälsohögskolan, Jönköping. I vår utbildning ingår att göra en magisteruppsats där vi valt 

att genomföra en vetenskaplig intervjustudie.  

Sjuksköterskor inom barnhälsovården har en viktig roll när det gäller att övervaka barns tillväxt 

och förebygga övervikt. Studier visar att lyfta barns överviktsproblem, upplevs av 

sjuksköterskor inom barnhälsovården som problematiskt. Vi vill därför genomföra ett antal 

intervjuer med förhoppningen att resultatet i studien kan leda till ökad förståelse för de 

erfarenheter sjuksköterskor har av att samtala kring barns övervikt vid hälsokontrollerna inom 

barnhälsovården.  

Syftet med studien är att beskriva Din och andra sjuksköterskors erfarenheter av hälsofrämjande 

arbete med övervikt inom barnhälsovården.  

Din verksamhetschef har godkänt att vi tillfrågar Dig om att delta i studien och genom din 

vårdenhetschef har vi fått Dina kontaktuppgifter. Vi vill att Du ska delta i studien men 

deltagandet är helt frivilligt och Du kan avbryta Din medverkan när Du vill utan motivering. 

Den information som Du delger oss kommer att behandlas konfidentiellt. Detta innebär att 

endast vi som studieansvariga samt vår handledare som kommer att ha kännedom om vad just 

Du har delgett oss i intervjun.  

Studien kommer genomföras i intervjuform för att vi ska få veta dina erfarenheter. Intervjuerna 

kommer ta högst 45 minuter och genomföras på en plats som Du själv bestämmer. Vi kommer 

att spela in intervjun för att underlätta en fortsatt analys av informationen. Inspelningen kommer 

att förvaras så att inga obehöriga har tillgång till den. Om du är intresserad av att delta i vår 

studie skulle vi vilja att du svarar på detta mail. Vi återkommer efter sommarsemestern för att 

bestämma en tidpunkt och plats för intervjun. I samband med intervjun kommer Du att få skriva 

på en blankett där du samtycker till att delta i studien.  

Vid frågor är du välkommen att höra av dig till oss.  

 

Med Vänliga Hälsningar  

Ingela Lundberg & Veronica Oredsson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 4 

Intervjuguide 

Syfte är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av hälsofrämjande arbete med övervikt 

inom barnhälsovården. 

Bakgrundsvariabler 

Kön. Ålder. Yrkeserfarenhet. Utbildning 

Antal år som sjuksköterska inom barnhälsovården. Arbetsplats (vårdcentral, familjecentral) 

Stad eller mindre ort 

• Kan du berätta om dina erfarenheter av hälsofrämjande arbete med övervikt inom 

barnhälsovården?  

 

• Hur ser det hälsofrämjande arbetet för att förebygga övervikt ut inom 

barnhälsovården? 

 

• Hur ser du på din egen roll i att arbeta hälsofrämjande med övervikt hos barn?  

 

• Hur ser du på din egen möjlighet att som sjuksköterska påverka barn och föräldrars 

livsstil för att förebygga övervikt? 

 

• Vad är dina erfarenheter av att tala med föräldrar om att deras barn ligger över gränsen 

på tillväxtkurvan och riskerar att bli överviktig?  

o Vilket gensvar brukar du få från föräldrar vid hälsofrämjande samtal när barnet 

ligger på den övre gränsen på viktkurvan? 

• Vad anser du är viktigt i kommunikationen med föräldrar i det hälsofrämjande 

samtalet?  

o Vad tycker du det finns för svårigheter i samtalen gällande livsstilsfrågor och 

övervikt?  

 

 

Följdfrågor 

Berätta mer…  

Kan du ge exempel på… 

Du beskriver att…  

Är det något du ytterligare vill tillägga? 

Finns det möjlighet att eventuellt återkomma för att komplettera dina svar?  
 

 


