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Sammanfattning 

Bakgrund: Övervikt och fetma hos barn är ett världsomfattande folkhälsoproblem. 

Barnhälsovården har en betydande roll i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet 

mot barnfetma och är en nyckelfaktor i främjandet av barns tillväxt och utveckling. 

Tidig barndom är en kritisk tid där många riskfaktorer för övervikt och fetma 

framträder. Syftet var att belysa barnsjuksköterskans hälsofrämjande och 

förebyggande arbete mot övervikt och fetma inom barnhälsovården. Metod: En 

intervjustudie genomfördes utifrån en kvalitativ ansats. Datainsamlingen utgick från 

semistrukturerade intervjuer med sju barnsjuksköterskor inom barnhälsovården. En 

kvalitativ innehållsanalys användes i analysprocessen. Resultat: Resultatet 

presenteras utifrån analysens framkomna fyra kategorier: Bedömning och uppföljning 

av övervikt och fetma, De goda valen, Faktorer som berör barnsjuksköterskans arbete 

och Den enskilda barnavårdcentralen. Barnsjuksköterskornas hälsofrämjande och 

förebyggande arbete mot övervikt och fetma hos barn inom barnhälsovården grundar 

sig på att främja de goda valen och skapa en tillitsfull relation till familjen. Slutsats: 

En förhoppning är att föreliggande studie kan bidra till att belysa de faktorer som 

berör barnsjuksköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete mot övervikt och 

fetma hos barn, vilket i sig skulle kunna stödja och utveckla barnhälsovården.
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Abstract 

Background: Overweight and obesity in children is a global public health problem. 

The Child Health Care (CHC) have an important role in the prevention of childhood 

obesity and in the promotion of children’s growth and development. The aim of this 

study was to illustrate the health promotion and preventative work of pediatric nurse’s 

against overweight and obesity in the CHC. Method: An interview study was 

conducted based on a qualitative content analysis.  The data collection was based on 

semi structured interviews with seven pediatric nurses working at CHC:s. A 

qualitative content analysis was used in the analysis process. Results: The result is 

divided into four categories based on the analysis:  Assessment and follow-up of 

overweight and obesity, The good choices, Factors that concern the pediatric nurse’s 

work and The individual Child Care center. The pediatric nurse’s health promotion 

and preventative work against overweight and obesity in children in the Child Health 

Care is based on promoting the good choices and creating a trustful relationship with 

the family.  Conclusion: Hopefully this study can highlight the pediatric nurse’s 

health promotive and preventative work against overweight and obesity in children. 
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Inledning 

Övervikt och fetma är ett världsomfattande folkhälsoproblem både bland barn och 

vuxna. År 2015 beräknades totalt 107,7 miljoner barn och 603,7 miljoner vuxna lida av 

fetma (Afsin et al., 2017). Sedan 1980-talet har utbredningen av fetma fördubblats i mer 

än 70 länder och övervikt och fetma har ständigt ökat även i de övriga länderna. FN:s 

konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, innehåller bestämmelser om 

mänskliga rättigheter för barn (UNICEF, 2009). Enligt Barnkonventionen är alla barn 

lika mycket värda och har samma rättigheter. Varje barn har rätt till bra hälsa och rätt 

till sjukvård där barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn (UNICEF, 2009). 

Sverige är ett av de länder som har skrivit under och förbundit sig att följa reglerna.  

 

Våra värderingar och normer har ändrats, att vara lite överviktig är i dagens samhälle 

normalt och det blir därför ingen reaktion om ett barn är lite knubbigt (Gerards, 

Dagnele, Jansen, De Vries & Kremers, 2012; Söderlund, Nordqvist, Angbratt och 

Nilsen, 2009). I och med detta går det heller inte att enbart visuellt urskilja barn med 

övervikt utan andra metoder måste användas vid bedömning av barnets viktstatus. 

Gerards et al. (2012) och Regber, Mårlid och Johansson Hanse (2013) menar att 

barnhälsovården är en idealisk plats för att identifiera barn med risk för fetma och har 

en betydande roll i det förebyggande arbetet mot barnfetma.  

 

Bakgrund 

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2017) är idag barnfetma ett av de mest 

allvarliga folkhälsoproblemen i världen. Förekomsten av övervikt och fetma hos barn 

ökar i en alarmerande takt och det globala antalet barn med övervikt under fem års ålder 

uppskattas vara över 41 miljoner 2016 (WHO, 2017). Problemet beräknas att fortskrida 

och år 2020 uppskattas 60 miljoner barn att lida av övervikt och fetma (de Onis, 

Blössner & Borghi, 2010). Övervikt klassas som en riskfaktor för sjukdom, vilket skiljer 

sig från fetma där den internationella sjukdomsklassifikationen ICD-10 betecknar fetma 

som en sjukdom (Jansson & Nergårdh, 2012). Att fetma klassificeras som en sjukdom 

markerar att det är ett allvarligt problem och legitima insatser behövs för att förebygga 

och behandla sjukdomen. 

 

Övervikt och fetma hos barn 

Barn som lider av fetma riskerar att utveckla följdsjukdomar så som kardiovaskulära 

sjukdomar, diabetes mellitus typ 2, kronisk njursjukdom, cancer och muskuloskeletala 

sjukdomar (Afsin et al., 2017; Jansson & Nergårdh, 2012). Andra problem som kan 

uppstå vid barnfetma är sömnapné, leverpåverkan samt att tonårsflickor kan drabbas av 

menstruationsrubbningar och utveckling av polycystisktovariesyndrom. Även 
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depression och social isolering förekommer vanligare hos barn med fetma (Jansson & 

Nergårdh, 2012). Förutom medicinska komplikationer kan fetma orsaka negativa 

upplevelser för barn. Om den sociala samvaron påverkas finns det risk för att utsättas 

för kränkning och mobbning (Derwig & Håkansson, 2016). Enligt Bohman et al. (2013) 

och Derwig och Håkansson (2016) skattar barn med fetma sin livskvalitet lägre än barn 

som är normalviktiga. Övervikt och fetma hos barn kvarstår ofta i vuxen ålder och ökar 

då risken för att utveckla följdsjukdomar så som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar 

(WHO, 2017). På sikt kan övervikt och fetma i barndomen orsaka mer sjuklighet i 

vuxenlivet och risk till förtidig död (Bohman et al., 2013; Jansson & Nergårdh, 2012).  

Definition av övervikt och fetma hos barn 

Definitionen av övervikt och fetma utgår från BMI och är en förkortning av engelskans 

bodymass index som visar på förhållandet mellan längd och vikt (Derwig & Håkansson, 

2016). Beräkningsformeln är densamma för barn som för vuxna men BMI-gränserna 

skiljer sig mellan dessa kategorier. Detta eftersom ett normalt BMI för barn varierar 

beroende på ålder och kön. Övervikt och fetma hos barn definieras därför utifrån iso-

BMI, där gränsvärdena utgår från en internationell accepterad standard samt är det 

enklaste och främsta måttet för att identifiera övervikt och fetma hos barn (Derwig & 

Håkansson, 2016). Övervikt anges som iso-BMI 25 och fetma som iso-BMI 30. 

 

Barnhälsovårdens betydande roll 

I det förebyggande arbetet mot övervikt och fetma hos barn strävar sjuksköterskor inom 

barnhälsovården efter en god relation till föräldrarna. Vikten av att arbeta med familjen 

som ett team och utveckla en god förtroendefull vårdrelation har stor betydelse i det 

förebyggande arbetet mot barnfetma (Edvardsson, Edvardsson & Hörnsten, 2009; 

Regber et al., 2013; Turner, Shield & Salisbury, 2009). Flera studier (Edvardsson et al., 

2009; Regber et al., 2013; Söderlund et al., 2009) belyser att övervikt och fetma är ett 

känsligt ämne och därför menar Edvardsson et al. (2009) och Laws et al. (2015) att 

språket är en viktig faktor, att taktiskt använda omsorgsfulla och mjukt valda ord så att 

mötet upplevs lättare och inte förolämpar föräldrarna. Andra betydande faktorer i det 

förebyggande arbetet är att använda sig av BMI och tillväxtkurva vid samtal med 

föräldrar om barnets övervikt (Edvardsson et al., 2009; Isma et al., 2013; Laws et al., 

2015; Regber et al., 2013). Enligt Bohman et al. (2013) lägger sjuksköterskor för lite tid 

på hälsofrämjande samtal kring fetma hos barn trots att barnfetma är ett stort växande 

problem. Isma et al. (2013) menar att en del sjuksköterskor inom barnhälsovården inte 

anser att det förebyggande arbetet mot barnfetma är viktigt. 

 

Tidigare studier visar att föräldrar ofta missuppfattar barnets vikt och har svårt att förstå 

att deras barn har utvecklat övervikt eller fetma (Edvardsson et al., 2009; Gerards et al., 

2012; Laws et al., 2015; Regber et al., 2013; Turner et al., 2009). Föräldrarna försöker 

ofta försvara och förneka att barnet har utvecklat övervikt eller fetma, de ser inte det 
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som ett problem (Edvardsson et al., 2009; Gerards et al., 2012; Regber et al., 2013; 

Söderlund et al., 2009; Turner et al., 2009). Söderlund et al. (2009) och Regber et al. 

(2013) skriver även att en del sjuksköterskor inom barnhälsovården inte upplever att 

barnet lider av fetma och förnekar att barnfetma är ett verkligt problem. Somliga 

sjuksköterskor menar att det är uppenbart om ett barn lider av fetma. Flertalet av dem 

känner sig osäkra på att hantera BMI och de kan inte definitionen av övervikt eller 

fetma hos barn (Isma et al., 2013). 

 

Barnhälsovårdens hälsofrämjande och förebyggande arbetet 

Barnhälsovården arbetar för att främja hälsosamma levnadsvanor, att tidigt uppmuntra 

familjen och ge stöd till att välja hälsosamma mat- och rörelsevanor (Derwig & 

Håkansson, 2016). Huvudorsaken till barnfetma är ohälsosam kost och brist på fysisk 

aktivitet (Turner el al., 2009). Andra orsaker kan vara genetiska faktorer eller 

bakomliggande sjukdomar (Jansson & Nergårdh, 2012). Tidiga förebyggande 

handlingar ökar möjligheten att bevara hälsosamma levnadsvanor genom hela livet. 

Enligt Laws et al. (2015) bör barnsjuksköterskor redan från barnets födsel samtala med 

föräldrar om barnets rutiner angående kost, sömn och aktivitet. Även att uppmuntra 

föräldrar till att interagera med sina barn för att främja lärandet och utvecklingen genom 

aktiv lek samt att begränsa barnets skärmtid. Att spendera tid framför skärmar är dock 

en stor del av dagens kultur och samhälle (Laws et al., 2015). 

 

Utvecklingen av övervikt och fetma hos barn går att förebygga med insatser som är bra 

och nyttiga för alla människor, både tjocka och smala (Jansson & Nergårdh, 2012). 

Hälsofrämjande insatser syftar till vägledning för kost, fysisk aktivitet och skärmtid. 

Barnsjuksköterskor inom barnhälsovården ska erbjuda familjen samtal om levnadsvanor 

och livsstil, där möjligheten att diskutera barnets vikt, fysisk aktivitet, sömn och 

kostvanor ges (Regber et al., 2013). Barn som är överviktiga eller lider av fetma ska 

erbjudas uppföljning med extra tillväxtkontroller, tid till barnläkare och dietist (Isma et 

al., 2013; Laws et al., 2015; Regber et al., 2013). Isma et al. (2013) belyser även vikten 

av att barn som lider av fetma är i behov av professionell hjälp från barnklinik och 

obesitasenhet för barn. Enligt Isma et al. (2013) är det barnhälsovårdens sjuksköterskors 

ansvar att stötta och vägleda föräldrar samt remittera familjer till rätt klinik. En del 

sjuksköterskor känner sig isolerade och maktlösa att hantera fetma hos barn på grund av 

tidsbrist, nekad remiss från barnobesitasenheten och bristande riktlinjer för vård och 

behandling av övervikt och fetma hos barn (Isma et al., 2013).  

 

Det finns socioekonomiska- och kulturella faktorer som ökar risken för fetma (Jansson 

& Nergårdh, 2012). Olika kulturer och traditioner kan skapa svårighet i det 

förebyggande arbetet mot övervikt och fetma hos barn (Edvardsson et al., 2009). I vissa 

kulturer anses övervikt representera hälsa och framgångsrikt föräldraskap (Laws et al., 

2015; Regber et al., 2013). ”Ett stort barn är ett hälsosamt barn, ju större desto bättre, 
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stort är bra och det stora barnet representerar välstånd och rikedom” (Edvardsson et al., 

2009, s. 2547). 

 

Kosthållning 

En stor del av barnsjuksköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete mot 

övervikt och fetma hos barn innebär att vägleda och stödja föräldrar i barnets kostvanor 

(Laws et al., 2015). Som barnsjuksköterska är det därför viktigt att vara lyhörd i mötet 

med den enskilda familjen eftersom samtal och vägledning kan behöva anpassas efter 

den specifika familjesituationen (Derwig & Håkansson, 2016). Grundläggande för 

sunda matvanor är bra variation på maten och regelbundna måltider så som frukost, 

lunch, middag och däremellan två till tre mellanmål. Barn ska även gärna äta grönsaker 

och frukt eller bär varje dag, helst till varje måltid (Derwig & Håkansson, 2016). 

Genom att förespråka vatten som främsta dryck från ett års ålder och begränsa söta 

drycker och intaget av höga mängder av fet, salt och söt mat kan goda kostvanor främjas 

(Derwig & Håkansson, 2016; Laws et al., 2015). Även att uppmuntra till att äta måltider 

tillsammans i familjen främjar goda kostvanor. Att välja nyckelhålsmärkta varor är ett 

hälsosammare alternativ då de innehåller mindre socker och salt, mer kostfibrer och 

fullkorn, mindre fett och bättre fettkvalitet. Föräldrar ger ibland barn sötsaker för att de 

tycker synd om dem. En del introducerar sötsaker mycket tidigt då de känner 

medlidande för barnet om de själva äter sötsaker och barnet inte får något (Regber et al., 

2013). 

 

Regber et al. (2013) skriver om att en del föräldrar har bristande kunskaper i matlagning 

vilket resulterar till ohälsosamma kostvanor. Det finns även föräldrar som serverar för 

stora portioner mat, detta ökar risken för viktstegring, framförallt om barnet har god 

aptit. Att vägleda och stötta föräldrar till goda vanor och färdigheter kan vara att föreslå 

minskad storlek på matportionerna och att inte servera maten på bordet (Regber et al., 

2013). En annan möjlig orsak till viktökning kan vara föräldrar som ger välling i flaska 

till äldre barn, framförallt nattetid eller innan barnet ska till förskolan. Välling en är 

mycket energirik dryck och risken är stor att barn får i sig mer energi än vad de behöver 

(Regber et al., 2013). 

 

Fysisk aktivitet 

Enligt Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA, 2016) ska barn mellan 0-5 år 

uppmuntras och underlättas till daglig fysisk aktivitet. Genom att erbjuda intressanta 

och motoriskt utmanande, lustfyllda och säkra miljöer som är anpassade för social 

interaktion kan fysisk aktivitet främjas. Barns möjlighet att röra sig fritt i en trafiksäker 

miljö bör alltid beaktas vid samhällsplanering (Jansson & Nergårdh, 2012). Alla barn 

och ungdomar rekommenderas att vara fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag (YFA, 

2016). Lekfulla och goda rörelsevanor är en viktig del i barns liv och utveckling. Lek 
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och rörelse i barnens vardag kan vara att dansa, springa, hoppa, skutta, klättra, krypa, 

åla, balansera, gräva, bollek, cykla på trehjuling samt att gå istället för att åka vagn 

(Derwig & Håkansson, 2016). Även Regber et al. (2013) påpekar vikten av att låta tre 

till fyra år gamla barn gå istället för att åka vagn. Det finns även fritidsaktiviteter för 

mindre barn som främjar fysisk aktivitet som till exempel simning och badlek, 

gymnastik, dans och bollspel (Derwig & Håkansson, 2016). En del föräldrar hindrar 

omedvetet sina barn från aktiv lek på grund av att de är oroliga för att barnen kan bli 

smutsiga (Regber et al., 2013). 

 

Teoretisk referensram 

Omvårdnadsteoretikern Orem skapade egenvårdsteorin, som sägs ha inslag av 

behovsteorin, som fokuserar på omvårdnadens etiska mål att ta hänsyn till patientens 

mänskliga behov (Alligood, 2014). Orem (Alligood, 2014) menar att egenvårdsteorin 

innebär att främja patienten till egenvård och att självständigt utföra 

egenvårdsförändringar för att upprätthålla sin egen hälsa. Genom denna teori ska 

barnsjuksköterskan inom barnhälsovården stödja och undervisa barn och föräldrar att 

utföra egenvård, vilket kan innebära att uppnå hälsosam viktutveckling och att 

upprätthålla en hälsosam livsstil för att förebygga övervikt och fetma. Behov till stöd 

ges med hänsyn till familjens förutsättningar och livssituation. Egenvårdsteorin bygger 

på att stödja föräldrarna till att hjälpa barnet att uppnå hälsa och välbefinnande 

(Alligood, 2014).  

 

Problemformulering 

Barnhälsovården har en betydande roll i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet 

mot barnfetma och är en nyckelfaktor i främjandet av barns tillväxt och utveckling. 

Tidig barndom är en kritisk tid där många riskfaktorer för övervikt och fetma 

framträder. Det är därför av intresse att fördjupa sig i det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet inom barnhälsovården mot övervikt och fetma hos barn. 

 

Syftet 

Syftet var att belysa barnsjuksköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete mot 

övervikt och fetma inom barnhälsovården. 

 

Metod 

Design 

I föreliggande studie har en kvalitativ ansats använts. Enligt Polit och Beck (2016) 

används kvalitativ ansats när erfarenheter studeras för att skapa en djupare förståelse för 

ämnet. En intervjustudie valdes för att få en helhetsbild över barnsjuksköterskans 
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hälsofrämjande och förebyggande arbete mot övervikt och fetma hos barn. Polit och 

Beck (2016) menar att kvalitativ ansats även utgår från ett holistiskt perspektiv som 

syftar till förståelse av helheten. 

 

Urval  

Fyra barnavårdscentraler som bedriver barnhälsovård i Halland valdes ut. 

Inklusionskriterier för denna studie var att informanterna skulle vara specialistutbildade 

sjuksköterskor med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdom eller 

specialistutbildning med inriktning mot distriktssköterska och arbeta inom 

barnhälsovården. Nio sjuksköterskor tillfrågades och sju av dem valde att delta i 

studien. Thomsson (2010) belyser svårigheten att i förväg bestämma antalet 

informanter, det handlar om att intervjua tillräckligt många för att kunna tolka fram en 

rimlig och intressant förståelse som besvarar syftet. Informanterna var 

specialistutbildade barnsjuksköterskor och distriktssköterskor som arbetade inom 

barnhälsovården. Sex informanter hade en barnsjuksköterskeutbildning och en 

informant hade både barnsjuksköterske- och distriktssköterskeutbildning. Samtliga som 

deltog var kvinnor och de hade minst ett års erfarenhet inom rollen som 

specialistsjuksköterska med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdom eller 

specialistutbildning med inriktning mot distriktssköterska. Informanternas erfarenhet av 

att arbeta inom barnhälsovården varierade mellan ett halvår och 15 år, där medelvärdet 

var 4,5 år. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen utgick från individuella intervjuer. Ett informationsbrev till 

verksamhetschefer inom barnhälsovården skickades ut för samtycke till att kontakta 

informanterna samt förfrågan om kontaktuppgifter till tänkbara informanter. 

Informanterna kontaktades via e-post till vilket ett informerat samtycke och 

intervjuguiden (bilaga A) bifogades. Majoriteten av intervjuerna ägde rum på 

informanternas arbetsplats och en informant valde att intervjuas i hemmiljö. Varje 

enskild intervju varade mellan 10 till 20 minuter. Båda författarna var närvarande vid 

samtliga intervjuer och turades om att ställa frågor, detta för att få en bättre helhetsbild 

och förståelse vid analysprocessen av insamlade data. Thomsson (2010) belyser 

fördelen med att vara två som intervjuar, informanterna kan då finna en trygghet i att det 

är två som tolkar och försöker förstå det som förmedlas under intervjun.  

 

Datainsamlingen skedde mellan januari och februari 2018. Intervjun utgick från en 

semistrukturerad intervjuguide (bilaga A). Intervjuguiden bestod av fyra öppna frågor 

gällande barnsjuksköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete mot övervikt och 

fetma hos barn inom barnhälsovården. Öppna frågor ger de mest fullständiga svaren och 

genom att använda sig utav dessa frågor kan syftet besvaras (Kvale & Brinkman, 2014). 
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Följdfrågor ställdes för att få en djupare förståelse, exempelvis ”berätta vidare…” eller 

”förklara hur du menar…” (Trost, 2010). Intervjuerna spelades in med hjälp av en 

mobiltelefon, detta för att senare kunna skriva ner hela berättelsen ordagrant så att fokus 

kunde ligga på att guida och reflektera under intervjuns gång (Thomsson, 2010). 

Ljudfilen överfördes sedan till författarnas dator och raderades därefter från 

mobiltelefonen. Ljudfilerna raderades när studien var godkänd. 

 

Databearbetning 

Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys användes i 

analysprocessen av den insamlade datan. Enligt Graneheim och Lundman (2004) 

fokuserar kvalitativ innehållsanalys på tolkning av texter, såsom utskrifter av inspelade 

intervjuer. Intervjuerna transkriberades av en av författarna och därefter gick den andra 

författaren igenom intervjun och kontrollerade så att transkriberingen stämde. 

Analysprocessen inleddes med att författarna läste transkriberingen var för sig följt av 

gemensam reflektion och diskussion. Meningsbärande enheter som ansågs vara 

relevanta i förhållande till syftet valdes enskilt ut och sedan jämfördes likheter och 

skillnader. Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan meningsbärande enheter vara 

meningar och stycken med liknande innehåll. Dessa kondenseras och abstraheras, vilket 

syftar till att göra texten kortare och mer lätthanterlig utan att det väsentliga och centrala 

innehållet faller bort. De kondenserade meningsbärande enheterna betecknas som koder 

och ger en kortfattad beskrivning av meningsenhetens innehåll (Graneheim & 

Lundman, 2004). Meningsbärande enheter som visade sig vara likvärdiga 

kondenserades till koder som slutligen bildade underkategorier och kategorier. Sista 

steget i Graneheim och Lundman (2004) analysprocess är att skapa kategorier. En 

kategori innehåller flera koder av liknande innebörd, samma data får inte förekomma 

under två kategorier. Tillsammans speglar kategorierna och underkategorierna helheten 

i studien. Informanterna benämndes som barnsjuksköterskor i studiens resultat då 

samtliga informanter hade en specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning hälso- 

och sjukvård för barn och ungdom. I tabellen nedan visas exempel på analysförfarande 

(Tabell 1).  
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Tabell 1. Exempel på kvalitativ innehållsanalys. 

 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Så att det är ju ett väldigt 

svårt ämne att prata om, 

väldigt väldigt känsligt. 

Och man får göra det 

med fingertoppskänsla 

men kan ändå gå fel 

ändå. 

Ett väldigt svårt och 

känsligt ämne att 

prata om. 

Fingertoppskänsla. 

Fingertoppskänsla 

i samtal med 

föräldrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ödmjukhet i det 

känsliga samtalet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktorer som berör 

barnsjuksköterskans 

arbete 

Man får vara 

väldigt väldigt ödmjuk, 

det här är en jättesvår 

och stor fråga och det 

väcker mycket känslor. 

Väldigt ödmjuk, en 

jättesvår och stor 

fråga. Väcker 

känslor. 

Ödmjuk i det 

känsliga samtalet 

med föräldrar.  

Så man är väldigt mild 

när man sitter och pratar, 

jättemild är man så det 

inte blir 

missuppfattningar så de 

inte tar åt sig och tycker 

att de är dåliga föräldrar. 

Mild när man pratar 

så det inte blir 

missuppfattningar. 

Tycker att de är 

dåliga föräldrar. 

Mild i samtal med 

föräldrar. 

Det kan var jätteproblem 

att ha dom här samtalen 

för det är väldigt 

känsligt, det är inte 

mening att vi ska liksom 

hoppa på. 

Problem att ha 

samtalen. Känsligt 

ämne. Inte mening 

att hoppa på. 

Känsligt ämne att 

samtala med 

föräldrar om. 

 

Forskningsetiska övervägande 

Forskningsetiska övervägande finns för att skydda människors grundläggande värden 

och rättigheter (Sandman & Kjellström, 2013). Intervjustudien utgick ifrån 

Helsingforsdeklarationen (2013) som bygger på de etiska aspekterna att värna om 

deltagarnas liv, hälsa, värdighet och rättigheter så att omsorgen om människan alltid går 

före samhällets och vetenskapens intressen. Deltagandet i studien ska vara frivilligt 

samt att tillräckligt med information ska delges informanterna innan ett samtycke 

lämnas (Helsingforsdeklarationen, 2013). I intervjustudien delgavs ett informerat 

samtycke till samtliga deltagare. Deltagarna informerades även om att studien var 

frivillig och de kunde när som helst avbryta sitt deltagande utan vidare förklaring. Innan 

intervjun fick deltagarna möjlighet att ställa frågor om det var något de undrade över. 

Personuppgifter behandlades konfidentiellt, i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 

1998:204). Intervjuerna spelades in, materialet avidentifierades och förvarades 

oåtkomligt för obehöriga. När studien var avslutad och godkänd, kasserades allt 
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material. Ingen enskild person går att identifiera i studiens resultat. Deltagarna fick även 

möjligheten att ta del av studiens resultat. En lokal etikprövning vid Högskolan i 

Halmstad genomfördes och studien godkändes av den Lokala etikprövningsgruppen 

inom omvårdnad vid Akademin för hälsa och välfärd, diarienummer UI 2018/21. 

 

Resultat 

Resultatet presenteras utifrån analysens framkomna fyra kategorier med tillhörande 

underkategorier. I tabellen nedan redovisas kategorierna överskådligt (Tabell 2).  

 

Tabell 2. Resultatets kategorier och underkategorier 

 

Kategori Underkategori 

Bedömning och uppföljning av övervikt och 

fetma 

- Barnsjuksköterskans verktyg 

- Uppföljningens väg 

De goda valen - Att främja hälsosamma kostvanor 

- Familjens rörelsevanor 

Faktorer som berör barnsjuksköterskans arbete - Ödmjukhet i det känsliga samtalet 

- Betydelsen av en tillitsfull relation 

- Att skapa medvetenhet 

- Socioekonomiska- och kulturella 

skillnader 

Den enskilda barnavårdcentralen  

 

Bedömning och uppföljning av övervikt och fetma 

Barnsjuksköterskorna inom barnhälsovården använde sig av tillväxtkurva och BMI-

värde för att kunna identifiera övervikt och fetma hos barn. De arbetade efter riktlinjer 

och följde upp barn som hade utvecklat övervikt eller fetma med tillväxtkontroller och 

hälsosamtal var tredje månad, läkarbedömning bokades in och även remiss till 

obesitasenheten skickades vid barnfetma.  

 

Barnsjuksköterskans verktyg  

Ett fåtal barnsjuksköterskor uttryckte svårigheten att identifiera barn som var 

överviktiga genom att bara titta på dem. En av barnsjuksköterskorna menade att det 

fanns risk för att bli lurad, speciellt om barnet var lite längre då storleken kunde 

missuppfattas. Däremot beskrev flertalet att barn som var väldigt kraftiga kunde 

urskiljas med ”blotta ögat”, dock var det genom BMI-kurvan som övervikt eller fetma 

kunde bekräftas. Samtliga barnsjuksköterskor poängterade att det var genom att ta 
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längd, vikt och BMI som barn kunde bedömas om de hade utvecklat övervikt eller 

fetma. Barnsjuksköterskorna utgick ifrån BMI- och tillväxtkurvorna. Genom att 

barnsjuksköterskorna förde in tillväxten i journalsystemet på datorn räknades BMI-

värdet ut per automatik. Barnsjuksköterskorna upplevde på så vis att det aldrig kunde 

bli fel. En barnsjuksköterska betonade att BMI är ett viktigt verktyg för att upptäcka 

övervikt och fetma hos barn. 

 

Sen så fyller vi i längd- och viktkurvan och även BMI-kurvan, så det är väl den 

som är ett viktigt instrument för att upptäcka om barn har övervikt och då ser 

man ganska tydligt där på BMI-kurvan var barnet ligger.  

 

Vidare beskrev majoriteten av barnsjuksköterskorna att BMI- och tillväxtkurvan visades 

för föräldrarna för att tydliggöra hur barn ska växa och utvecklas gentemot deras ålder. 

BMI började oftast följas från två års ålder och kontrollerades därefter en gång per år 

fram tills att barnet fyllde fem år, så länge inte barnet avvek från kurvan.  

 

Uppföljningens väg 

Om ett barn hade utvecklat fetma menade samtliga barnsjuksköterskor att det inte var 

något som hände på en månad till en annan utan det syntes tydligt på utvecklingen av 

tillväxtkurvan. En barnsjuksköterska betonade: ”Det är sällan vi har grad fetma som vi 

inte har sett från början, det kommer inte som en överraskning”. Barnsjuksköterskorna 

hade lokala och nationella riktlinjer som de arbetade efter när de såg en ökande 

trendutveckling på barnets BMI-kurva. Barnet följdes upp var tredje månad hos 

barnsjuksköterskorna med tillväxtkontroller och hälsosamtal. Läkarbedömning bokades 

även in för uppföljning och utredning av eventuella bakomliggande orsaker till 

viktproblematiken, blodprover togs i samband med besöket. En barnsjuksköterska 

betonade att om det fanns en bakomliggande orsak som till exempel 

ämnesomsättningsrubbning var det synd att älta på föräldrarna då barnet var sjukt och 

inte kunde styra över viktproblematiken. En del föräldrar var inte mottagliga för 

beskedet angående deras barns övervikt och då eftersträvade somliga 

barnsjuksköterskor uppföljning var sjätte månad istället för var tredje. Enligt en 

barnsjuksköterska fanns det ett fall som var på gränsen för en orosanmälan till 

Socialtjänsten då barnet for illa av att föräldrarna inte ville göra några förändringar. 

Barnsjuksköterskan uttryckte: ”Men det kan ju komma till den gränsen att det nästan är 

en orosanmälan ibland”. Föräldrarna såg inte viktproblematiken hos barnet och var 

emot uppföljning och remiss till obesitasenheten. Barnsjuksköterskan poängterade 

vikten av ställningstagande till orosanmälan för barn som lider av fetma där föräldrar 

inte vill medverka för barnets bästa.  

 

Enligt samtliga barnsjuksköterskor skickades remiss till barnkliniken och 

obesitasenheten när barnet hade utvecklat fetma. Barnet var då i behov av annan 
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professionell hjälp, däremot stöttade barnsjuksköterskorna familjen till dess att 

obesitasenheten hade tagit över behandlingen mot fetma. En barnsjuksköterska 

uttryckte: ”Men jag släpper ju inte dem förrän jag vet att nu har dom en tid på 

barnkliniken, så jag kan stötta familjen tills någon tar över”. 

 

De goda valen 

Barnsjuksköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete mot övervikt och fetma 

hos barn grundades på hälsosamtal, att motivera till att göra de goda valen. Samtliga 

barnsjuksköterskor samtalade om hur barnets levnadsvanor såg ut, om både kost- och 

rörelsevanor. Genom hälsosamtalen identifierades en del barn där livsstilsförändringar 

behövde göras. Det är föräldrarna som ansvarar för att skapa hälsosamma levnadsvanor. 

Barnsjuksköterskorna menade att de bara kunde förespråka de goda valen men det var 

upp till föräldrarna själva att genomföra förändringarna. I hälsosamtalen informerades 

föräldrarna om bland annat att begränsa intaget av sötsaker samt uppmuntrade 

föräldrarna till lek och rörelse tillsammans med sina barn. Fåtalet barnsjuksköterskor 

beskrev att de diskuterade skärmtid med föräldrarna, hur mycket barnet sitter vid en 

surfplatta eller vid en tv. Flera barnsjuksköterskor belyste risken av att vara överviktig 

som barn och vilka följder det kan ge som vuxen.  

 

Det är ju för barnets bästa, man vet ju om att de som får övervikt när de är små 

har ju lättare att bli feta eller få övervikt när de är större. Det följer dem hela 

livet, med alla följdsjukdomar och allt som är jobbigt och lite så i livet.  

 

Att främja hälsosamma kostvanor  

På alla besök till barnsjuksköterskan inom barnhälsovården samtalades det om barnets 

kostvanor och rutiner, redan från nyföddhetsperioden till fem års ålder, oavsett om 

barnet ammas eller ska börja med sina första smakportioner. Under barnets första 

levnadsår ligger fokus på att barnet ska äta, växa och snabbt gå upp i vikt. Några 

barnsjuksköterskor belyste att detta kunde skapa problem senare, för ju äldre barnet blir 

desto saktare växer barnet. Det finns då risk för att föräldrarna är kvar i samma tankesätt 

som tidigare, vilket innebär att föräldrarna behöver ändra rutiner för barnets kostvanor. 

Barnsjuksköterskorna samtalade med föräldrarna om balanserad kost och 

tallriksmodellen. Goda kostvanor innebar tre huvudmåltider såsom frukost, lunch och 

middag samt mellanmål däremellan. Som måltidsdryck rekommenderades vatten i 

första hand. Om barnet var fortsatt hungrig efter måltid föreslogs erbjuda barnet mer 

grönsaker.  

 

Från fyra till sex månaders ålder kan smakportioner introduceras, samtliga 

barnsjuksköterskor började då förespråka goda kostvanor. Vidare beskrev 

barnsjuksköterskorna att börja med mat och grönsaker, helst vänta med frukt och andra 
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sötsaker. En barnsjuksköterska uttryckte följande: ”Klart barn ska äta frukt men när 

man ska börja med smakportioner så behöver man inte börja med frukten för den 

slinker ner ändå. Men att tänka på att barn inte behöver sött, dom gillar sött ändå”. I 

det förebyggande arbetet rekommenderade barnsjuksköterskorna även gröt före välling 

då gröt ökar munmotoriken och är mer mättande. Flera barnsjuksköterskor belyste att 

välling ökar risken för övervikt och fetma hos barn. De betonade också att en portion 

välling motsvarar en måltid och föräldrar bör undvika att ge det nattetid och istället 

erbjuda vatten.  

 

Majoriteten av barnsjuksköterskorna menade att många föräldrar är medvetna om att 

godis, läsk och liknande produkter innehåller socker, däremot är det inte alla som 

känner till det dolda sockret som finns i exempelvis köttbullar som är av halvfabrikat 

och fruktyoghurt som faktiskt innehåller lika mycket socker som i läsk. Samtliga 

barnsjuksköterskor uttryckte att det är tillåtet att låta barn äta eller dricka sött men det 

viktiga är att begränsa intaget av det. Att visa barnen att det är tillåtet att äta till exempel 

glass eller godis däremot inte varje dag, utan att begränsa det exempelvis till helgen och 

köpa en liten godispåse istället för en stor påse. Är det första barnet rekommenderade 

barnsjuksköterskorna att vänta med sötsaker så länge som möjligt. Det är svårare att 

vänta om det finns äldre syskon i hemmet som äter sötsaker för då vill det yngre barnet 

också ha. Genom att sätta upp mål och skapa små förändringar i taget, som att inte 

dricka läsk mitt i veckan utan enbart på lördagar, menade barnsjuksköterskorna att det 

var en betydelsefull del i det förebyggande arbetet mot övervikt och fetma hos barn. 

Vidare belyste barnsjuksköterskorna att informera föräldrarna om vikten av att tidigt 

sätta gränser.  

 

Tar man bort läsken mitt i veckan så är det få barn som bryr sig men ska man 

försöka göra det sen när de är 10-12 år liksom så går de köper det själva 

istället. Jag försöker trycka på det här att det är liksom nu man har chansen att 

faktiskt ändra det.  

 

En del barn har mer aptit än andra barn och flertalet barnsjuksköterskor betonade att det 

är viktigt att begränsa storleken och antalet portioner mat. Barnsjuksköterskorna 

föreslog att erbjuda grönsaker om barnet vill ha mer mat alternativt ge två mindre 

portioner som blir samma mängd mat som en portion. Även att inte servera maten på 

bordet då risken ökar att barnet tar större och fler portioner. Majoriteten av 

barnsjuksköterskorna belyste att föräldrarna bör kontakta och stämma av med förskolan 

angående barnets kosthållning. Det är viktigt att förskolan också begränsar barnets 

portioner om barnet lider av övervikt eller fetma. Vidare föreslog barnsjuksköterskorna 

att föräldrar kunde föra en matdagbok för att se hur mycket barnet får i sig eller vad 

barnet äter på en dag. Ibland var det svårt att ta reda på om barnet hade ohälsosamma 

kostvanor då föräldrarna inte alltid uppfattade vad som var nyttigt eller onyttigt. Med 
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hjälp av matdagboken fick både föräldrar och barnsjuksköterskor en tydlig bild på 

barnets matintag.  

 

Familjens rörelsevanor 

Att röra på sig är minst lika viktigt som goda kostvanor betonade en barnsjuksköterska. 

Ett fåtal barnsjuksköterskor lyfte fram rörelse och fysisk aktivitet som en del av det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet mot övervikt och fetma hos barn. 

Barnsjuksköterskorna upplevde att många barn idag är mer stillasittande jämfört med 

förr i tiden, vilket kanske beror på att även föräldrar rör mindre på sig idag. Således 

rekommenderade barnsjuksköterskorna att föräldrar ska delta i barnens lek och rörelser, 

gärna utomhus så att barnen kan röra på sig på större ytor. En barnsjuksköterska 

betonade: ”Man säger ju att barn aldrig ska banta utan barn ska växa i sig. Så de ska ju 

stå stilla i vikt och röra på sig mer”. 

 

I hälsosamtalen diskuterades familjens rörelsevanor. Om det var en aktiv familj brukade 

det sällan vara någon svårighet att introducera fysiska aktiviteter medan en inaktiv 

familj fick barnsjuksköterskorna motivera mer till rörelse och aktivitet. En 

barnsjuksköterska belyste att det är viktigt att införa fysisk aktivitet i tidig ålder som till 

exempel delta i babysim eller gymnastik. Till äldre barn finns det flera aktiviteter att 

tillgå exempelvis fotboll, simning och dans. Ett annat förslag som förespråkades var att 

låta barn gå eller cykla till och från förskolan istället för att åka vagn. För de barn som 

har en tendens av att gå upp vikt är det viktigt att de redan i tidig ålder börjar med en 

aktivitet och upplever glädje i det.  Det kan då vara lättare att fortsätta med fysisk 

aktivitet och hålla i gång rörelsen hela livet.  

 

Faktorer som berör barnsjuksköterskans arbete 

I denna kategori beskriver barnsjuksköterskorna vilka faktorer som inverkar på det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet mot övervikt och fetma hos barn. 

Underkategorier som framkom i denna kategori var: Ödmjukhet i det känsliga samtalet, 

Betydelsen av en tillitsfull relation, Att skapa medvetenhet och Socioekonomiska- och 

kulturella skillnader.  

 

Ödmjukhet i det känsliga samtalet 

Övervikt och fetma hos barn är ett känsligt ämne vilket samtliga barnsjuksköterskor var 

eniga om. Att bedöma om ett barn är överviktigt är inte svårt, däremot att framföra 

budskapet till föräldrarna kan vara en svårighet. Vid samtal med föräldrar angående 

övervikt hos deras barn uttryckte en barnsjuksköterska att det är viktigt att 

barnsjuksköterskan är väldigt mild för att det inte ska bli missuppfattningar och att 

föräldrarna inte ska känna sig värdelösa i sin roll som föräldrar. Ett fåtal 

barnsjuksköterskor uttryckte även vikten av att vara ödmjuk i samtalet och att inte göra 
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föräldrarna obekväma i situationen. En annan barnsjuksköterska nämnde att: ”det finns 

inget lätt sätt att säga det på, att barnet är överviktigt… Man får göra det med 

fingertoppskänsla men det kan ändå gå fel”. Föräldrarna tar det ofta personligt och det 

svåra är att diskutera på ett sådant sätt som inte angriper familjen. En barnsjuksköterska 

valde att använda ordet muskelkontroll istället för tillväxtkontroll, vilket gav positiv 

respons från föräldrarna. Vidare berättade flera barnsjuksköterskor att en anledning till 

att det är ett känsligt ämne och väcker mycket känslor kan bero på att föräldrarna själva 

har problem med övervikt eller har haft det som barn. Somliga föräldrar väljer att inte se 

problemet då det kan innebära att även de själva måste göra livsstilsförändringar. En 

barnsjuksköterska berättade att hon försökte samtala med föräldrarna enskilt, att barnet 

inte närvarade vid diskussionen om barnets övervikt. Barnsjuksköterskan ansåg att det 

är viktigt att barn inte blir medvetna om viktproblematiken när de är små, utan det är en 

livsstilsförändring i familjen som behöver göras.  

  

Att man får vara varsam när man pratar om det. Jag brukar säga det att har 

man ett barn som är väldigt tjock så brukar jag säga att jag bryr mig inte om 

hur ert barn ser ut, det är inte det som är grejen utan jag är rädd för att era 

barn kommer att få diabetes. Jag är rädd för att de kommer få låg självkänsla 

och högt blodtryck. Cancer brukar vi inte prata om men det är också en 

riskfaktor.  

 

Betydelsen av en tillitsfull relation 

Några barnsjuksköterskor belyste att relationen mellan barnsjuksköterskan och föräldrar 

är av stor betydelse i det förebyggande arbetet mot övervikt och fetma hos barn. Under 

barnets första levnadsår träffar barnsjuksköterskan familjen många gånger och har då 

möjligheten att skapa en stabil inledning som sedan leda till en förtroendefull relation. 

Följande uttryckte en barnsjuksköterska: ”Det är under första året som vi har mest 

chans att träffa barnen och bygga upp en bra grund från början, det är det viktiga”. 

Barnsjuksköterskorna menade att om föräldrarna känner tillit till barnsjuksköterskan 

upplevs de mer mottagliga och har viljan till att göra livsstilsförändringar.  

 

Att skapa medvetenhet 

Om ett barn har utvecklat övervikt eller fetma menade en barnsjuksköterska att första 

steget är att starta en dialog med föräldrarna för att se om de är medvetna om barnets 

viktproblematik. En del barnsjuksköterskor berättade att vissa föräldrar är mottagliga 

och positiva till att påbörja åtgärder till hälsosammare levnadsvanor. Däremot betonade 

samtliga barnsjuksköterskor att några föräldrar inte ser problemet med barnets övervikt 

och upplever att det är endast barnsjuksköterskorna som anser att det är ett problem. 

Barnsjuksköterskorna menade att så länge föräldrarna inte upplever att det är ett 

problem så finns det inget problem.  Barnsjuksköterskorna nämnde svårigheten att 
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hjälpa och införa åtgärder angående barnets viktproblematik. ”Det svåra är om man inte 

får med föräldrarna på tåget. Vi har haft några fall där föräldrarna inte alls vill inse 

detta, att barnet kanske behöver växa in i sin vikt som vi brukar säga”. I dessa fall 

behövde barnsjuksköterskorna arbeta mycket med familjen och försöka tydliggöra att 

övervikt är ohälsosamt för barnet. En barnsjuksköterska uttryckte att det är lättare att 

informera föräldrarna att barnet lider av övervikt eller fetma om föräldrarna tidigare har 

fått se BMI-kurvan när den såg bra ut, på så vis var föräldrarna medvetna om hur BMI-

kurvan såg ut innan barnet började avvika från den.  

 

Majoriteten av barnsjuksköterskornas arbetssätt var att ställa öppna frågor till 

föräldrarna och låta dem själva fundera över familjens levnadsvanor och orsaken till 

barnets övervikt. Om de ser något mönster i familjens vanor eller har förslag på 

förändringar som kan leda till en hälsosammare vardag. Några barnsjuksköterskor 

försökte tydliggöra problematiken för föräldrarna genom att exempelvis ställa frågorna 

hur barnet får tag i glassen hemma, var finns glassen, varför glassen är lättillgänglig, 

vem handlar hem glassen och måste glassen handlas hem. Detta för att väcka en 

tankeställare om bakomliggande orsak till barnets övervikt.  En barnsjuksköterska 

uttryckte att det är få förändringar föräldrarna behöver göra för att barnet inte ska 

behöva lida av övervikt under hela livet.  

 

Socioekonomiska- och kulturella skillnader 

Flertalet barnsjuksköterskor tog upp att socioekonomiska- och kulturella skillnader 

kunde påverka barnsjuksköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete mot 

övervikt och fetma hos barn. Föräldrar som hade högre utbildningsbakgrund tog lättare 

till sig information och var medvetna om vad goda levnadsvanor innebar. En 

barnsjuksköterska betonade: ”man ser det mycket på vilka föräldrar som tar till sig 

informationen, det är lite utbildningsbakgrund och mycket kunskap som behövs för att 

kunna förstå detta”. Föräldrar som hade sitt ursprung i andra länder med andra synsätt 

kunde påverka det förebyggande arbetet då det ibland ansåg vara normalt att äta mycket 

gott och helst flera gånger om dagen, gärna sötsaker och att barnen gärna skulle vara lite 

runda. Barnsjuksköterskorna menade att på ett normalviktigt barn är revbenen synliga.  

 

Den enskilda barnavårdcentralen 

I denna kategori beskriver barnsjuksköterskorna hur de arbetar hälsofrämjande och 

förebyggande mot övervikt och fetma på just deras barnavårdscentral (BVC). Samtliga 

barnavårdcentraler hade föräldragrupper där de informerade och diskuterade om bland 

annat barnets kost, rörelse och utveckling. Barnsjuksköterskorna anordnade 

föräldragrupper under barnets första levnadsår och redan då betonades vikten av kost- 

och rörelsevanor. 
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Ett BVC hade skapat en sockerutställning i väntrummet som visade hur mycket socker 

olika produkter innehöll. Budskapet med utställningen var att visa familjer hur mycket 

socker som egentligen finns dolt i olika mat- och dryckesvaror, produkter som oftast 

inte relateras till socker. Resultatet av sockerutställningen var positiv och den skapade 

större medvetenhet för det dolda sockret. Det fanns även ett nytt projekt på 

vårdcentralen där föräldrar får möjlighet att samtala om livsstil som exempelvis kost- 

och rörelsevanor samt själva lämna blodprover. Barnsjuksköterskorna erbjuder 

föräldrarna detta när barnet är cirka fyra-fem månader.  

 

Ett annat BVC samarbetade med förskolor i sitt område. De lämnade ut material som 

föräldrar och barn kunde ta del av. I materialet fanns det exempelvis information om hur 

många sockerbitar mat innehöll som var vanligt förekommande i en barnfamilj. Detta 

var ett sätt för att nå ut till många barn samtidigt, temat varierade mellan olika år. Detta 

BVC hade även teamträffar där barnsjuksköterskor, läkare och psykolog diskuterade fall 

tillsammans, vilket gav de olika professionerna tips och råd från varandra.  

 

Vi har teamträffar, så sitter vi alla bvc-sköterskor, läkare och 

barnhälsovårdspsykolog och diskuterar fall. Så det är jättebra, så kan man få 

tips från varandra. Psykologen kanske träffar mamman och så har man kanske 

en annan input som kan hjälpa barnet. 

 

Barnsjuksköterskor på ett BVC utökade sina kunskaper angående ämnet genom 

föreläsningar, till exempel en inspirationsföreläsning om hur familjer motiveras till nya 

kostvanor och till en bättre livsstil. De betonade även att de arbetade och uppdaterade 

sig kontinuerligt utifrån riktlinjer från Rikshandboken och Livsmedelsverket.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Studiens trovärdighet har diskuterats och granskats enligt Lundman och Hällgren 

Graneheims (2017) begrepp giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Genom en 

noggrann beskrivning av urval och analysprocessen ökar trovärdigheten då läsaren har 

möjlighet att bedöma tolkningarnas giltighet. Ett annat sätt att stärka giltigheten är att 

presentera citat från intervjuerna (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Citaten 

skildrar informanternas egna ord och upplevelser, vilket ökar läsarens känsla för att 

studiens resultat är trovärdigt. Enligt Lundman och Hällgren Graneheims (2017) kan 

trovärdigheten i studien också bedömas genom att följa ”den röda tråden”, från 

bakgrund och syfte, via metodens tillämpning, till resultat, diskussion och slutsats. Detta 

innebär att bakgrunden ska presentera bärande begrepp för syftet och resultatet ska 

besvara syftet. Trovärdigheten i studiens resultat handlar även om hur författarnas 

förförståelse och erfarenhet påverkar analysen (Lundman & Hällgren Graneheim, 
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2017). En styrka är att ingen yrkeserfarenhet inom barnhälsovården och barnfetma 

förekommer, vilket innebär att det inte har funnits någon förförståelse under studiens 

genomförande. Lundman och Hällgren Graneheim (2017) beskriver att resultatets 

tillförlitlighet ökar genom en grundlig beskrivning av analysprocessen. Författarna till 

studien har läst samtliga intervjuer var för sig och tagit ut meningsbärande enheter. 

Dessa jämfördes sedan och visade sig vara liknande, vilket ses som en styrka eftersom 

författarna var överens om vad som var relevant i förhållande till studiens syfte. Genom 

att författarna gemensamt reflekterat och diskuterat koder och kategoribenämningar i 

analysen ökar tillförlitligheten i resultatet. Överförbarhet innebär i vilken omfattning 

resultatet kan överföras till andra grupper och situationer (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017). Det är läsaren som avgör om resultatet är överförbart till annan 

grupp eller kontext. Genom en noggrann beskrivning av urval, deltagare, datainsamling, 

analys och de omständigheter som utgör kontext för studien skapar förutsättningar och 

underlättar bedömning av överförbarhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  

 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att antalet informanter beror på undersökningens 

syfte, det vill säga att intervjua så många personer som behövs för att ta reda på det som 

eftersöks. Studiens resultat grundas på sju informanter vilket författarna ansåg var 

tillräckligt många för att kunna tolka fram en rimlig och intressant förståelse. Thomsson 

(2010) menar att ett större antal informanter kan vara en fördel då en bredare mängd 

nyanser kan finnas. Målet var att intervjua fler barnsjuksköterskor, dock ställdes två 

intervjuer in på grund av sjukdom i slutet av datainsamlingsperioden, vilket gjorde det 

inte möjligt att hantera fler intervjuer inom den begränsade tid som fanns att tillgå. 

Enligt Thomsson (2010) krävs mer tid desto fler intervjuer som genomförs, inte bara till 

själva intervjuerna, utan också till analys och reflektion.  

 

Vid samtliga intervjuer var båda författarna närvarande i syfte att få en djupare 

förståelse vid analysprocessen av den insamlade datan. Thomsson (2010) beskriver att 

det kan vara en nackdel med två intervjuare då de kan komma att avbryta varandras 

tankekedjor och följdfrågor blir inte alltid ställda. Fördelen kan däremot vara att två 

intervjuare kan ha lättare att uppmärksamma vad informanten i intervjun säger, de kan 

fylla i varandras luckor och komplettera varandra (Thomsson, 2010). Maktsituationen 

blir däremot annorlunda i förhållande till om det endast är en intervjuare. I enlighet med 

Thomsson (2010) försökte författarna stötta informanterna i att våga ta plats i intervjun 

och skapa trygghet, vilket bygger på känslan att ha rätt att tala på sitt sätt och att kunna 

lita på att intervjuerna inte drar förhastade slutsatser. Informanterna i studien fick själva 

välja var intervjun skulle äga rum samt fick ta del av intervjuguiden före intervjun, detta 

i förhoppning att bringa trygghet hos informanterna. Thomsson (2010) belyser att 

informanterna även kan finna en trygghet i att det är två intervjuare som tolkar och 

försöker förstå det som förmedlas under intervjun.  
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Intervjuarens kvalifikationer är av betydelse då intervjuaren själv är forskningsverktyget 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Författarna till studien har ingen tidigare erfarenhet av att 

intervjua vilket kan ha påverkat varaktigheten av intervjuerna. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) är det viktigaste sättet att lära sig behärska konsten att intervjua är 

genom att intervjua. Ju fler intervjuer som genomfördes desto bättre blev författarna på 

att ställa följdfrågor vilket bidrog till ett rikare resultat. Författarna anser däremot att 

samtliga intervjuer gav betydelsefullt material oavsett tidslängden på intervjuerna.  

 

Urvalet av informanter påverkar giltigheten för resultatet. Informanter i olika åldrar, kön 

och med olika erfarenheter ökar möjligheter att illustrera forskningsfrågan från olika 

aspekter, vilket bidrar till en rikare variation av det undersökta fenomenet (Graneheim 

& Lundman, 2004). Samtliga informanter är av kvinnligt kön vilket är en svaghet för 

giltigheten och kan påverka studiens överförbarhet, då en variation av manliga och 

kvinnliga informanter hade kunnat bidra till ett rikare resultat. Urvalsgruppen varierade 

i ålder och antalet år som verksam barnhälsovårdssjuksköterska, vilket stärker studiens 

giltighet (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

De barnavårdcentraler som valdes var placerade på olika geografiska ställen i Halland. 

Ett bekvämlighetsurval användes då det ansågs vara mest lämpligt i förhållande till 

tidsbegränsningen. Fördelen med detta urval kan ses för mindre forskningsprojekt där 

författarna har begränsad budget för både tid och kostnad (Polit & Beck, 2016). Ett 

bekvämlighetsurval kan vara en svaghet för studiens giltighet då en annan urvalsmetod 

kan bidra till ett bredare perspektiv av studiens resultat. 

  

Resultatdiskussion 

I föreliggande studie belyser resultatet barnsjuksköterskans hälsofrämjande och 

förebyggande arbete inom barnhälsovården mot övervikt och fetma. Tidigare forskning 

överensstämmer med studiens resultat avseende vikten av barnsjuksköterskans 

förebyggande hälsosamtal om goda kost- och rörelsevanor (Dera de Bie, Jansen & 

Gerver, 2012; Derwig & Håkansson, 2016; Isma, Bramhagen, Ahlstrom, Östman & 

Dykes, 2012; Laws et al., 2015; Ljungkrona-Falk, Brekke & Nyholm, 2013; Regber et 

al., 2013) samt faktorer som påverkar det hälsofrämjande och förebyggande arbetet mot 

övervikt och fetma hos barn (Berggren, Roswall, Alm, Bergman, Dahlgren & Almquist-

Tangen, 2017; Dera de Bie et al., 2012; Edvardsson et al., 2009; Gerards et al., 2012; 

Isma et al., 2012; Isma et al., 2013; Laws et al., 2015; Lindsay, Greaney, Wallington, 

Mesa & Salas, 2017; Ljungkrona-Falk et al., 2013; Regber et al., 2012; Regber et al., 

2013; Reyes & Higgins, 2017; Söderlund et al., 2009; Turner et al., 2009; Walker, 

Strong, Atchinson, Saunders & Abbott, 2007). 

 

Resultatet i denna studie beskriver grunderna i barnsjuksköterskornas hälsofrämjande 

och förebyggande arbete mot övervikt och fetma hos barn, att skapa de goda valen till 
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hälsosamma kost- och rörelsevanor. Enligt Isma et al. (2012) är kosten en avgörande 

faktor för en hälsosam vikt och livsstil för barnet. Barnsjuksköterskorna i föreliggande 

studie betonar att kostvanor är det ämne som samtalades mest om med familjen, från 

första besöket till sista besöket för barnet, vilket även Isma et al. (2012) belyser i deras 

studie. Dera de Bie et al. (2012) beskriver i sin studie om barnhälsovården i 

Nederländerna, att i samtalen om kostvanor diskuterades dels portionsstorlek och vilken 

kost som erbjuds till barnet, en kontroll av barnets nutrition görs, vilket överensstämmer 

med den här studiens resultat. Barnsjuksköterskorna i föreliggande studie förespråkade 

en balanserad kost, att erbjuda vatten som måltidsdryck och begränsa portionsstorleken. 

Enligt Dera de Bie et al. (2012) kan föräldrar vara oroliga för att barnet inte får i sig 

tillräckligt med vätska och näring och därför erbjuda annan mat eller söta drycker. Isma 

et al. (2012) betonar att föräldrar inte alltid är medvetna eller tänker på att barn har små 

magsäckar och erbjuder därför för stora portioner mat. Vidare belyser Isma et al. (2012) 

vikten av att föräldrar bör sätta gränser för sina barn, vilket är i överensstämmelse med 

det som framkom i resultatet i föreliggande studie. I familjer med barn som har 

utvecklat övervikt kan det bero på att föräldrarna inte är tydliga i sitt föräldraskap och 

har svårigheter att sätta gränser i förhållande till kosten (Isma et al, 2012).  

 

Ett fåtal barnsjuksköterskor belyste fysisk aktivitet i det förebyggande arbetet mot 

övervikt och fetma hos barn. Dera de Bie et al. (2012) menar att otillräcklig fysisk 

aktivitet ökar risken för övervikt och Lindsay et al. (2017) poängterar att fysisk aktivitet 

är en nyckelfaktor till en hälsosam viktutveckling för barn. En viktig del i 

föräldraskapet är att uppmuntra och stötta barnet till fysisk aktivitet (Lindsay et al., 

2017). Barn är mer fysiskt aktiva om föräldrarna stödjer dem genom att delta 

tillsammans i fysiska aktiviteter eller tar med barnen till platser där de kan vara fysiskt 

aktiva. Föräldrars uppfattningar och attityder angående fysisk aktivitet påverkar deras 

barns inställning till fysisk aktivitet (Lindsay et al., 2017). Som tidigare forskning visar 

på är fysisk aktivitet en viktig del i det förebyggande arbetet mot övervikt och fetma hos 

barn, resultatet visade dock på att endast ett fåtal barnsjuksköterskor tog upp fysisk 

aktivitet som en del i det förebyggande arbetet.  

 

Både studiens resultat och tidigare forskning (Dera de Bie et al., 2012; Isma et al., 2012; 

Ljungkrona- Falk et al., 2013; Reyes & Higgins, 2017; Walker et al., 2007) belyser att 

övervikt och fetma hos barn är ett känsligt ämne och även ett svårt ämne att samtala 

med föräldrarna om. Varför är det ett känsligt ämne? Vidare beskriver Isma et al. (2012) 

att övervikt är något som föräldrar skäms över och undviker att prata om. Det finns en 

risk att förolämpa föräldrar i samtalet och därför är det av betydelse att använda sig av 

neutrala och mjuka ord, att vara ödmjuk och varsam (Dera de Bie et al., 2012; Isma et 

al., 2012; Reyes & Higgins, 2017), vilket överensstämmer med barnsjuksköterskornas 

upplevelser i föreliggande studie. I hälsosamtalet med föräldrar är det även viktigt att 

värna och skydda vårdrelationen genom att som barnsjuksköterska vara taktisk och 

finkänslig i yrkesrollen (Isma et al., 2012). En skillnad kan ses i studiens resultat och 
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tidigare forskning, där Walker et al. (2007) menar att relationen till familjen kan skadas 

om vårdpersonalen informerar om barnets viktproblematik och vårdpersonalen undviker 

därför att föra ämnet på tal då gensvaret oftast är negativt. Som barnsjuksköterska ska 

barnets bästa alltid beaktas vid alla beslut som rör barn (UNICEF, 2009), oavsett hur 

svårt problemet än är att belysa är barnsjuksköterskan skyldig att hjälpa barnet för att nå 

en bättre hälsa.  

 

I studiens resultat berättar barnsjuksköterskorna att det är föräldrarnas ansvar och val att 

skapa goda kost- och rörelsevanor som leder barnet till en hälsosam livsstil. Detta kan 

kopplas till Isma et al. (2012) som beskriver att det är viktigt att motivera familjen till 

livsstilsförändringar, men det är upp till föräldrarna själva huruvida de ändrar familjens 

vanor eller inte. Familjen är nyckeln till att lösa viktproblematiken (Walker et al., 2007), 

dock är livsstilsförändringar för familjer mycket svåra att åstadkomma och hantera 

(Ditlevsen, Reventlow & Nielsen, 2016). Enligt Orems egenvårdsteori bör 

barnsjuksköterskan vägleda och undervisa barn och föräldrar att själva kunna ta initiativ 

och utföra olika livsstilsförändringar för att främja en bättre hälsa, på så vis förebygga 

övervikt och fetma (Alligood, 2014). Barnsjuksköterskan ska ta hänsyn till varje enskild 

familjs förutsättningar och livssituation, detta för att kunna ge stöd och uppmuntra 

familjen att utveckla egenvård (Alligood, 2014).  

 

I föreliggande studie betonade en barnsjuksköterska att ställningstagande till 

orosanmälan bör göras om barn som lider av fetma far illa av att föräldrar inte vill 

medverka till att göra förändringar för barnets bästa. I enlighet med Barnkonventionen 

(UNICEF, 2009) har alla barn rätt till liv, överlevnad och utveckling där varje barn ska 

skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av 

föräldrar eller annan som har hand om barnet. Alla anställda på myndigheter och 

verksamheter som berör barn och unga, exempelvis personal i hälso- och sjukvården, är 

skyldiga enligt lag att genast anmäla till Socialtjänsten om de i sitt arbete misstänker att 

ett barn far illa (SFS, 2001:453). Alltså är det både föräldrarnas och 

barnsjuksköterskans ansvar att hjälpa barnet till en hälsosam vikt och livsstil, då 

specialistutbildadesjuksköterskor inom barnhälsovård är anmälningsskyldiga om ett 

barn far illa av exempelvis fetma på grund av bristande omsorg av föräldrarna.  

 

Att skapa medvetenhet om barnets viktproblematik upplevde barnsjuksköterskorna i 

studien som en svårighet när föräldrarna inte uppfattar vikten som ett problem. Dera de 

Bie et al. (2012), Isma et al. (2012) och Walker et al. (2007) betonar att somliga 

föräldrar inte ser problemet och accepterar inte att deras barn lider av övervikt eller 

fetma. Dessa föräldrar är inte villiga att förändra familjens livsstil (Dera de Bie et al., 

2012), vilket ger barnsjuksköterskorna en utmaning för att kunna hjälpa och genomföra 

åtgärder till barnets bästa. Vidare beskriver Isma et al. (2012) att föräldrar inte är oroliga 

över barnets övervikt och antar att viktproblematiken kommer att lösa sig med tiden 

som barnet växer och blir äldre, därför upplever inte föräldrarna barnets övervikt som 
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ett problem. Det svenska samhället har förändrats och befolkningen väger idag mer. 

Isma et al. (2012) menar att synen på barns vikt har ändrats både i samhället men också 

av vårdpersonal i avseende till hälso- och sjukvård för barn. Barn som har utvecklat 

övervikt sticker inte längre ut utan smälter in i samhället, då det svenska samhället har 

accepterat situationen och anpassat sig efter den. Övervikt och fetma hos barn har idag 

blivit ett folkhälsoproblem (Isma et al., 2012). Tidigare forskning (Berggren et al., 

2017; Regber et al., 2012; Reyes & Higgins, 2017) visar på att en del föräldrar 

missuppfattar barnets vikt och kroppsstorlek. Barn som har utvecklat övervikt upplevs 

vara normalviktiga enligt föräldrarna (Berggren et al., 2017; Regber et al., 2012; Reyes 

& Higgins, 2017). Att föräldrarna underskattar barnets vikt skulle kunna förklaras med 

att samhället har förändrat synen på övervikt och fetma hos barn.  

 

Enligt tidigare forskning (Isma et al., 2012; Walker et al., 2007) är det föräldrarna och 

familjens levnadsvanor som orsakar barnets övervikt, då barnet själv inte har förmågan 

att förändra sin livssituation. Detta överensstämmer med föreliggande studie där 

barnsjuksköterskorna eftersträvade att göra föräldrarna medvetna om att deras 

handlingar är bakomliggande orsak till barnets övervikt. Isma et al. (2012) och 

Ljungkrona-Falk et al. (2013) beskriver däremot att det moderna samhället hindrar 

föräldrarnas förmåga att främja hälsosamma levnadsvanor. Konsekvenserna av det 

moderna samhället och massmediers roll skapar stress för många familjer vilket 

påverkar barnets vardagliga liv, innefattande mat- och rörelsevanor, som i sin tur kan 

relateras till fetma (Ljungkrona-Falk et al., 2013). Enligt Barnkonventionen (UNICEF, 

2009) ansvarar föräldrarna för barnets uppfostran och utveckling, däremot ska staten 

stötta och hjälpa föräldrarna. Vidare betonar Ditlevsen et al. (2016) att det övergripande 

ansvaret för övervikt i tidig barndom ligger hos staten. Alltså bör inte övervikt eller 

fetma hos barn enbart grunda sig på föräldrarnas ansvar, utan staten har trots allt också 

ett ansvar. Fokus ska kanske inte ligga på att det är föräldrarnas handlingar som är 

huvudorsaken till viktproblematiken, då fokus ska kanske istället ligga på samhällets 

struktur och hälso- och sjukvårdssystemet.  

 

Konklusion och implikation 

Barnsjuksköterskornas hälsofrämjande och förebyggande arbete inom barnhälsovården 

mot övervikt och fetma hos barn grundar sig på att främja de goda valen och skapa en 

tillitsfull relation till familjen. I hälsosamtalen förespråkar barnsjuksköterskorna de 

goda valen som innebär sunda levnadsvanor, att familjen motiveras till 

livsstilsförändringar i både kost och rörelse. För att identifiera övervikt eller fetma hos 

barn använder barnsjuksköterskorna sig av barnets BMI-värde, vilket är det främsta 

verktyget då bedömningen inte kan göras med blotta ögat. Svårigheten ligger inte i att 

bedöma om ett barn är överviktigt, att däremot framföra budskapet till föräldrarna utan 

att det blir missuppfattningar och att föräldrarna känner sig värdelösa i sin föräldraroll 

är det svåra. Övervikt och fetma hos barn är ett känsligt ämne och som 
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barnsjuksköterska är det betydelsefullt att vara mild och ödmjuk i hälsosamtalet. På 

barnavårdcentralerna arbetade barnsjuksköterskorna förebyggande på olika sätt, till 

exempel genom utställningar eller information till förskolor, för att nå ut till så många 

familjer som möjligt så att en hälsosam livsstil främjas. För att vidareutveckla 

barnsjuksköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete mot övervikt och fetma 

hos barn bör arbetet prioriteras av både verksamheten och staten, detta genom att stödja 

barnsjuksköterskan till liknande projekt där budskapet når ut till samhället. Att även 

bistå barnsjuksköterskan med utbildning och tid för att motverka den stigande 

utvecklingen av övervikt och fetma hos barn. En förhoppning är att föreliggande studie 

kan bidra till att belysa de faktorer som berör barnsjuksköterskans hälsofrämjande och 

förebyggande arbete mot övervikt och fetma hos barn, vilket i sig skulle kunna stödja 

och utveckla barnhälsovården. Fortsatt forskning behövs för att utforska 

barnsjuksköterskans upplevelse och uppfattning om hur övervikt och fetma hos barn 

kan förebyggas samt vilka resurser och riktlinjer som kan gynna verksamheten.   
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Bilaga A 

Intervjuguide 

 

1. Hur bedömer du om ett barn har övervikt eller fetma? 

 

2. Hur arbetar ni hälsofrämjande och förebyggande på ert BVC för att förebygga 

övervikt och fetma? 

- Kan du utveckla… 

 

3. Hur agerar ni om ni skulle upptäcka att ett barn har utvecklat fetma? 

 

4. Har du något som du vill tillägga och som vi inte har pratat om i intervjun? 
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