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Abstrakt 
Övervikt bland barn är ett stort folkhälsoproblem i Sverige. Distriktssköterskor 
inom barnhälsovård ska arbeta utifrån ett folkhälsoperspektiv och se familjen 
utifrån ett holistiskt perspektiv. Syftet med studien var att beskriva 
distriktssköterskors erfarenheter av att inom barnhälsovården möta barn med 
övervikt och deras familjer. Åtta distriktssköterskor i Norrbotten intervjuades 
och en manifest innehållsanalys gjordes som resulterade i fyra kategorier; Att 
samtalet kring övervikt är känsligt och svårt, Att få hjälp av att använda verktyg 
för att utreda och diskutera, Att hjälpa familjen att ändra sina levnadsvanor, 
Uppföljning är nödvändigt för att nå resultat. Resultatet visade att det var 
känsligt att prata om övervikt med föräldrarna. Förtroende, öppenhet och 
erfarenhet ansågs ha betydelse i att närma sig frågan kring övervikt i samtalet. 
Tillväxtkurvan och kostutredningsformulär var bra verktyg att använda sig av i 
mötet. Förändringen mot bättre levnadsvanor handlade utöver rådgivning om att 
motivera hela familjen vilket beskrevs som svårt. Uppföljningen var central för 
att kunna stötta och bekräfta föräldrar men det saknades tid och rutiner för att 
uppnå detta. Det bör därför utvecklas rutiner för hur uppföljningen kring 
överviktiga barn ska se ut med syfte att ge samtliga familjer samma 
förutsättningar för att komma till rätta med barns viktproblematik. 
 
 
Nyckelord: distriktssköterskor, erfarenhet, barnhälsovård, överviktiga barn, 
familj, samtal, kvalitativ manifest innehållsanalys, omvårdnad  
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Minst 2,8 miljoner människor i världen dör årligen av övervikt och fetma. Risker för 

hjärtsjukdom, stroke och diabetes ökar stadigt med stigande BMI (Body Mass Index). 

Stigande BMI ökar också risken för vissa typer av cancer. Prevalensen för övervikt är högst i 

högre medelinkomstländer, men fenomenet kan även till viss del ses i lägre 

medelinkomstländer. Den högsta prevalensen av övervikt bland små barn finns i populationer 

inom den övre medelinkomstgruppen medan den snabbaste ökningen av övervikt finns i 

grupper med lägre medelinkomst (World health organization [WHO], 2011).  

 

I Sverige är uppskattningsvis 15 till 20 procent av barnen överviktiga och tre till fem procent 

av dessa lider av fetma. Övervikt är mer vanligt på landsbygden och bland grupper med lägre 

socioekonomisk status. Vidare påvisas andelen barn med övervikt har fördubblats de senaste 

två decennierna och de behåller ofta övervikten upp till i tonår och vuxen ålder (Hjern, 2012). 

Sjuksköterskor verksamma inom barnhälsovård upplever att övervikt bland barn är mer 

vanligt förekommande än tidigare och det är idag så pass vanligt att de inte längre upplevs 

”sticka ut”. Detta påverkar föräldrars och sjuksköterskors syn på vad som är en hälsosam vikt 

för ett litet barn (Isma, Bramhagen, Ahlström, Östman & Dykes, 2012). 

 

Risken för övervikt hos barn ökar om en förälder är överviktig och ökar ytterligare om båda 

föräldrarna är överviktiga (Reilly et al., 2005). Andra faktorer som kan påverka risken för att 

barn utvecklar övervikt eller fetma är att modern röker under graviditeten, förekomst av 

passiv rökning tidigt i livet samt hög födelsevikt (Mangrio, Lindström & Rosvall, 2010). Det 

har också påvisats att en otrygg anknytning till mor eller far och psykosocial stress hos 

föräldrarna utgör risker för att barnet ska utveckla övervikt. Detta kan härledas till 

beteendemekanismer men också till den metaboliska påverkan som stress kan ge 

(Stenhammar et al., 2010).  

 

Övervikt har en negativ effekt på hälsan då barn med övervikt löper en högre risk att utveckla 

ortopediska problem och kardiovaskulära sjukdomar i vuxen ålder samt att dö en för tidig 

död. (Hjern, 2012).  Barn med övervikt upplever i högre utsträckning psykologiska eller 

psykiatriska problem än normalviktiga barn. Detta kan bottna i lågt självförtroende och 

beteendeproblem som har påvisats mer vanligt förkommande hos barn med övervikt än hos 

barn som är normalviktiga (Reilly et al., 2003). Övervikt har en negativ effekt på livskvalitet 

hos barn (Hjern, 2012) och sett till den psykosociala aspekten upplever barn med övervikt att 

de vill tillhöra en gemenskap men tillbringar mycket tid i ensamhet. De tenderar att ha 
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ohälsosamma sömn- och matvanor, utövar mindre fysisk aktivitet och uttrycker en känsla av 

att vara offer (Gunnarsson Mériaux, Berg & Hellström, 2010).  

 

Sjuksköterskan är en nyckelperson inom barnhälsovården och ska arbeta utifrån ett 

folkhälsoperspektiv med en hälsopedagogisk helhetssyn. Hon/han ska ha kunskapen att se 

hela barnfamiljen, levnadsförhållandet och livsmiljön. Målsättningen är att främja barnets 

hälsa vilket innebär att stödja och stärka föräldrarnas tilltro till den egna kompetensen och 

problemlösningsförmågan (Nationella nätverket för Vårdutvecklare/ 

Barnhälsovårdssamordnare, 2011). Distriktssköterskeföreningen (DSF, 2008) beskriver 

distriktssköterskans unika kompetens och yrkesroll. Enligt denna ska distriktssköterskan 

främja och skydda människors hälsa genom hela livet samt förstå individens och/eller 

familjens resurser utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. Distriktssköterskans kompetens 

omfattas av fördjupade kunskaper och förtrogenhet i att bedriva hälsofrämjande arbete på 

olika nivåer för människor i alla åldrar. Vidare förklaras att distriktssköterskan ska ha 

fördjupad förmåga i att möta individen och dennes familj med närvaro, lyhördhet, ärlighet och 

bekräftelse.  

 

Den svenska barnhälsovården utför standardiserade tillväxtmätningar vid samtliga hälsobesök 

och erbjuder således en fördelaktig möjlighet att förebygga övervikt bland barn (Regber, 

Mårlid & Johansson Hanse, 2013). Trots att syftet med den svenska barnhälsovården är att 

fokusera kring hälsopromotion och sjukdomsprevention avsätts lite tid till att tala om 

hälsobeteenden. Barnhälsovården har goda möjligheter att tala om kost och fysisk aktivitet 

men dessa två ämnen står för endast 14 procent av den totala tidsåtgången för besöket på 

barnhälsovårdscentralen (Bohman et al., 2013).  

 

Föräldrar till barn med övervikt upplever ofta känslor av skuld och att omgivningen fördömer 

dem på grund av barnets övervikt (Jackson, Wilkes & McDonald, 2007).Barnavårdcentral 

(BVC)-sjuksköterskor uttrycker också att föräldrar kan känna en rädsla som härstammar från 

deras egna negativa erfarenheter av övervikt under barndomen och att föräldrar inte medger 

att barnets övervikt är ett problem (Isma et al., 2012). Föräldrar upplevs ofta ovilliga att tala 

om barns övervikt och att de kommer med ursäkter och förnekelser i samtalet kring barns 

övervikt (Edvardsson, Edvardsson & Hörnsten, 2009). Förståelsen av föräldrarnas syn på 

barnets vikt är således centralt för att kunna skapa en god relation mellan vårdpersonal och 

föräldrar (Jackson, McDonald, Mannix, Faga, & Firtko, 2005).  
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Det finns en medvetenhet inom barnhälsovården om problematiken kring övervikt men BVC-

sjuksköterskor anser sig ha begränsat med tid och resurser i arbetet med barns övervikt 

(Bohman et al., 2013 ; Walker, Strong, Atchinson, Saunders & Abbott, 2007). Detta då det 

finns andra områden att arbeta med som upplevs mer centrala och som kräver högre prioritet 

(Isma et al., 2012). Det händer också att personal inom hälsovården har en attityd som 

beskyller föräldern för barnets övervikt, vilket bör förändras för att effektivt kunna arbeta med 

barnet och familjen (Edmunds, 2008; Jackson et al., 2007). Det finns utöver detta uttryck om 

kunskapsbrister hos BVC-sjuksköterskor som gäller mer intensiv kostrådgivning för 

överviktiga barn vilket är mer än de i sin yrkesroll upplever sig kunna erbjuda (Edvardsson et 

al., 2009). Ett annat hinder i att hantera barns viktproblematik är att sjuksköterskor undviker 

att tala om övervikt är för att inte göra föräldrar upprörda. Detta på grund av att det är ett 

känsligt ämne att diskutera, särskilt om föräldrarna själva är överviktiga. Det anses därigenom 

mer legitimt att tala om goda kostvanor generellt utan att relatera till barnets vikt (Edvardsson 

et al., 2009). Med anledning av detta finns det en oro hos BVC-sjuksköterskor för att äventyra 

relationen med familjen eftersom att familjen är nyckeln till att lösa barns viktproblematik 

(Walker et al., 2007; Isma et al., 2012). 

 

Rational 
Nästan en femtedel av Sveriges barn lever med övervikt och problematiken är ett faktum i 

stora delar av världen. Övervikt beror på flertalet faktorer och leder till en negativ påverkan 

på barns livskvalitet och hälsa. Föräldrar upplever skuld och skam inför barns övervikt och 

BVC-sjuksköterskor kan uppleva svårigheter med att möta familjer med barn som är 

överviktiga då övervikt är ett känsligt ämne att tala om. Det är trots detta centralt att skapa en 

god relation till familjen i mötet för att bemöta viktproblematiken hos barn. Sjuksköterskan är 

en nyckelperson inom barnhälsovården och ska utifrån rollen som specialistutbildad 

sjuksköterska främja och skydda människors hälsa genom hela livet samt förstå individens 

och familjens resurser utifrån ett hälsofrämjande perspektiv.  Kunskapen om 

distriktssköterskors erfarenheter av att inom barnhälsovården möta barn med övervikt och 

deras familjer kan leda till en djupare förståelse av ambivalensen kring att komma till rätta 

med överviktsproblematiken hos barn. Studien kan bidra till att barnhälsovården får nytta av 

kunskapen för att tillämpa distriktssköterskans specialistkompetens inom ramen för folkhälsa 

för att utveckla arbetet kring överviktsproblematik. Vidare kan studien bidra till att öka 

distriktssköterskors medvetenhet genom att lyfta ämnet till diskussion. Detta kan i sin tur ge 
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distriktssköterskor verktyg i mötet med familjer för att påverka viktproblematiken. Syftet med 

studien var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att inom barnhälsovården möta 

barn med övervikt och deras familjer.  

 

Metod 
Design 

Då syftet med studien är att studera erfarenheter används en kvalitativ ansats. Polit och Beck 

(2012, s. 14) beskriver att den kvalitativa ansatsen fokuserar på att förstå erfarenheter genom 

insamling av kvalitativt material som är subjektivt berättande. 

 

Deltagare och procedur 

Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara distriktssköterskor för närvarande 

verksamma inom barnhälsovården med minst ett års erfarenhet. Deltagare valdes ut enligt ett 

ändamålsenligt urval. Enligt Polit och Beck (2012, s. 517) innebär ett ändamålsenligt urval att 

man väljer deltagare som ger den största nyttan för studien och som är representativa för 

gruppen av intresse. Ett informationsbrev (bilaga 1) sändes till verksamhetschefer för 

hälsocentraler i flertalet kommuner i Norrbotten. När enhetscheferna gav sitt medgivande till 

studiens genomförande på aktuella hälsocentraler fick de i uppgift att dela ut informationsbrev 

avsedda till de tilltänkta deltagarna (bilaga 2). Åtta distriktssköterskor valde att medverka i 

studien efter att de tagit del av den skriftliga informationen. Informationsbrevet innehöll en 

beskrivning av studiens syfte samt studiens utformning och denna åtföljdes av en svarstalong 

som de returnerade till författarna efter underskrift. Genom att skriva under svarstalongen gav 

deltagarna sitt informerade samtycke.  

 

Datainsamling 

Eftersom att syftet med studien var att ta reda på deltagarnas erfarenheter valdes intervjuer 

som datainsamlingsmetod. Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s.19) är forskningsintervjuns 

mål att få tillhandahålla beskrivningar av personers upplevelser och syftet med detta är att 

tolka innebörden av intervjupersonernas beskrivna upplevelser. Som intervjuare skapas god 

kontakt genom att lyssna, visa intresse, förståelse och respekt för intervjupersonens berättelser 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 19, 144). En semistrukturerad intervjumetodik användes i 

mötet med deltagarna för att ta del av deras erfarenheter. Polit och Beck (2012, s. 537) 

beskriver att en semistrukturerad intervju innebär att forskaren försäkrar sig om att en specifik 



 6 

uppsättning av ämnen täcker intervjun. Med detta vet forskaren vilka frågor som ska ställas, 

men kan inte förutsäga vad svaren kommer att utmynna i. I frågeguiden som var en lista av 

områden eller frågor att ställa till deltagarna fanns frågor om erfarenheter av mötet med 

familjen och erfarenheter av att bemöta problematiken kring barns övervikt (bilaga 3). Efter 

den första intervjun kunde författarna se alternativa sätt att få mer beskrivande svar, vilket 

resulterade i att frågeguiden justerades. I enlighet med Polit och Beck (2012, s.537) 

uppmuntrade författarna deltagarna att tala fritt om alla ämnen i frågeguiden och med denna 

teknik försäkrades att all information som var nödvändig tillhandahölls. Detta gav även 

deltagarna friheten att berätta med egna ord. Intervjuerna varade mellan 30 till 60 minuter, 

spelades in digitalt och skrevs därefter ner ordagrant för sammanställning. Polit och Beck 

(2012, s. 557) menar att transkriberingen är viktig för att data inte ska gå förlorad.   

 

Dataanalys 

Datamaterialet analyserades med kvalitativ manifest innehållsanalys. Texterna lästes igenom 

upprepade gånger för att författarna skulle fånga helheten i intervjuerna. Därefter extraherades 

meningsenheter som svarade till studiens syfte. Enligt Graneheim och Lundman (2004) läses 

hela texten igenom upprepade gånger för att sedan extrahera meningar eller fraser som 

innehåller information som är relevanta för frågeställningen. Detta följdes därefter av att 

meningsenheterna kondenserades i syfte att korta ned texten men utan att tappa innehållet i 

meningsenheternas innebörd. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att kondenseringen 

är en process där texten kortas ner utan att förlora kärnan i innehållet. Slutligen kodades 

meningsenheterna och grupperades i kategorier. Kategoriseringen fortsatte så långt att 

kategorierna slutligen uteslöt varandra. Enligt Graneheim och Lundman (2004) ska 

kategoriseringsprocessen slutligen leda till att data inte ska kunna hamna mellan två 

kategorier eller kunna placeras i mer än en kategori.  

 

Etiska överväganden 

Deltagarnas identitet och berörda hälsocentraler avidentifierades under studiens gång och 

inspelade intervjuer samt utskrivna texter förvarades oåtkomligt för utomstående att ta del av. 

All data kommer att raderas när studien blivit klar för publicering. Kvale och Brinkmann 

(2009, s. 88) beskriver att konfidentialitet betyder att all data avidentifieras för att inte kunna 

härledas tillbaka till undersökningspersonerna.  
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Studiens upplägg granskades av en etisk grupp vid Luleå tekniska universitet och godkändes 

för genomförande. Enligt Kvale och Brinkman (2009, s.89) bör även forskaren bedöma 

konsekvenser av en kvalitativ studie. Risken för att en undersökningsperson tar skada av att 

delta i studien ska vara så liten så möjligt.. Nyttan i denna studie ansågs överstiga riskerna 

eftersom erfarenheterna som distriktssköterskorna delgivit kan tas tillvara och användas för 

att ge en ökad kunskap för utveckling inom detta område. Familjer kan få nytta av studien 

genom att tankar väcks hos distriktssköterskor vilket i sin tur kan leda till att familjer 

tillsammans med distriktssköterskan kan komma att samtala och samarbeta kring 

viktproblematik hos barn. 

 

Författarna har reflekterat över etiska aspekter då deltagarna kunde delge sina personliga 

tankar kring överviktsproblematiken eller vad de hade för svagheter i sin yrkesutövning. Polit 

och Beck (2012, s. 153) beskriver att sådana frågor kan leda till att deltagare avslöjar känslig 

personlig information. Detta betyder inte att man som forskare ska avstå från att ställa frågor 

men forskaren bör vara medveten om vad det har för betydelse för människor. 

 

En annan svaghet i studien kan vara att någon deltagare känt sig nervös över att intervjun 

spelades in digitalt vilket kan ha påverkat intervjun. Polit och Beck (2012, s. 542) beskriver 

att forskare kan ”småprata” innan intervjun. Detta kan vara till hjälp att övervinna både 

deltagarens och intervjuarens nervositet.  Kvale och Brinkmann (2009, s. 144) menar vidare 

att det är viktigt med en uppföljning om det råder spänning eller oro efter en intervju. Viktigt 

att poängtera är att deltagarna i informationsbrevet fick information om frivilligheten till att 

delta samt möjligheten för dem att kunna dra sig ur deltagandet i studien. I enlighet med 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 87) innehåller informationsbrevet information om att 

undersökningspersonerna deltar frivilligt och har rätt att avbryta sitt deltagande när som helst 

utan att ange orsak, vilket ingår i det informerade samtycket.  
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Resultat 
Analysen resulterade i fyra kategorier (tabell 1), som presenteras med brödtext och citat som 

styrker resultatet.  

 
Tabell 1: Översikt över kategorier (n 4)  

Kategorier 

 
Att samtalet kring övervikt är känsligt och svårt  
 
Att få hjälp av att använda verktyg för att utreda och diskutera  
  
Att hjälpa familjen att förändra sina levnadsvanor  
     
Uppföljning är nödvändigt för att nå resultat    
 

 
Att samtalet kring övervikt är känsligt och svårt  

Deltagare beskrev att det var känsligt att prata om barns övervikt med föräldrarna. Det var en 

försvårande omständighet att prata om levnadsvanor då även föräldrarna hade en övervikt och 

de kunde känna att de i samtalet indirekt kritiserade och skuldbelagde föräldrarna för att de 

inte hade skött om sitt barn. Det var också känsligt att prata om övervikten då barnet befann 

sig i samma rum eftersom deltagarna var oroliga för att barnet skulle ta illa vid sig. Det ansågs 

lättare att prata om barnet kunde avledas eller gick till ett annat rum för att leka. Deltagare 

hade även erfarenhet av att föräldrar ibland inte ville prata om övervikten då barnet var med 

eftersom att barnet var medvetet om vad som sades.      

 
…jag brukar ofta inte vilja prata så jätte jättemycket över barnet därinne i BVC-rummet utan för 

barnet är ju också är man fyra år så är man ju också intresserad dom kommer ju fram och tittar 

på kurvan och man tittar och dom är ju så förväntansfulla ska jag då… ska dom då klara av 

resten av alla kontroller så får jag ju inte sänka barnet att oj titta vad överviktig du är och att 

dom… och att få de att låta som nåt verkligen dåligt att barnet är dåligt utan också för att de är 

ju föräldrarna man måst nå här för dom ska vägleda sitt barn så i de mötet så får man vara lite 

ja försiktig just när man gör kontrollen å vad man säger och så… 

 

 

Deltagare uttryckte vidare att de var lättare att ta upp känsliga frågor om de lärt känna 

familjen i ett tidigare skede och om familjerna var nya för dem var det viktigt att skapa ett 

förtroende först. De framkom att de kunde vänta med frågan för att se om föräldrarna tog 

initiativ till att prata om barnets övervikt istället för att de själva skulle ta frågan direkt. Detta 
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beskrevs som ett sätt att skapa trygghet hos föräldrarna. Deltagare beskrev även vikten av att 

agera rakt och påvisa övervikten konkret genom att vara tydlig och informera om den utökade 

risken för följdsjukdomar som följde av övervikten. De uttryckte att det underlättade att prata 

om övervikt inför föräldrarna om de använde sig av en öppen diskussion utan att vara 

fördömande. Deltagare kunde se tillbaka och minnas att det var känsligare och svårare att 

prata om övervikt då de var oerfarna och nya inom verksamheten. Ju mer de mött barn med 

övervikt och deras föräldrar desto säkrare blev det i att prata om övervikten. En del deltagare 

uttryckte att de trots erfarenhet hade behov av stöttning och mer kunskap kring hur man 

samtalar om övervikt i mötet med familjen. 
 

Deltagarna hade erfarenheter av att föräldrar kunde uttrycka förvåning inför barnets 

viktökning. Detta tolkades som att de inte såg att barnet bar på en övervikt. Det fanns även 

beskrivningar på att föräldrar kunde inta en försvarsställning då de kunde bagatellisera, 

nonchalera och förneka barnets övervikt vilket tolkades som att föräldrarna inte såg 

övervikten som ett problem. Föräldrar kunde också argumentera för att övervikten skulle 

försvinna inom sinom tid, att det inte var något fel på barnet och att de själva såg ut på samma 

sätt i sin barndom. Andra orsaker som gjorde samtalet svårare att hantera var då föräldrar 

hade ursäkter och förklaringar när det gällde barnets övervikt, till exempel att övervikten 

berodde på att barnen blev bjudna på sötsaker hos mor- och farföräldrar. De kunde också 

gömma sig bakom arvet genom att exempelvis nämna att barnet hade ärftlighet för nedsatt 

ämnesomsättning. Deltagare hade erfarenheter att föräldrar kunde reagera med ilska. Detta 

var ingen vanlig företeelse men deltagare som beskrev detta uttryckte att föräldrar kunde 

påpeka att ingen hade något att göra med vad de gav för mat till sina barn. I motsats till detta 

beskrevs medvetna föräldrar som mer motiverade till att göra något åt barnets övervikt då de 

kunde be om råd och hjälp när de tyckte att barnet börjat bli rundare.  

 
... å det är väl dom som är svårast som inte.. som inte påtalar nån problematik i det asså som 
inte ser nån..ser nåt problem med det och en del tycker att ja det är inte så ja dom var också 
runda och det springer man ifrån och de ja lite sådär nonchalerande… 

 
Att få hjälp av att använda verktyg för att utreda och diskutera 

Tillväxtkurvan beskrevs som en konkret illustration och ett bra verktyg som fungerande som 

en inkörsport till att öppna upp ett samtal för att utreda barnets övervikt. I relation till BMI 

som i jämförelse beskrevs som en siffra, var tillväxtkurvan mer tydlig då den även kunde 

illustreras över tid. I samband med att tillväxtkurvan visades upp för föräldrarna förklarade 

deltagarna att de ställde öppna frågor om hur föräldrarna tänkte kring den avvikande kurvan. 
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På detta sätt uttryckte en deltagare att hon kunde lägga fram det på föräldrarnas bord för att 

sedan diskutera vidare. Hos de föräldrar som inte uppfatta sitt barn överviktigt kunde 

deltagarna beskriva att de fick upp föräldrarnas ögon över avvikelsen genom att visa upp 

tillväxtkurvan. Där kunde också deltagarna tydligt se att föräldrarna inte sett hur vikten ökat 

eftersom att en del fick en aha-upplevelse när de fick se kurvan.  

 
…men jag tycker det är ett ganska lätt instrument tillväxtkurvan att visa på asså tar det stopp i 
diskussionen eller att man kommer ingen vart så är det ganska enkelt att visa på tillväxtkurvan 
den är så uppenbar när den blir avvikande å stegrar rakt upp så att de är ganska bra verktyg att 
använda sig av som dom ser konkret att här har det hänt nåt…  

 

Deltagare förklarade också att det krävs en kartläggning innan de kunde börja diskutera kring 

kosten. När inte vikt- och längdkurvan följde varandra beskrev samtliga deltagare att de 

använde sig av ett frågeformulär för att utreda barnets kostvanor. I formuläret fick föräldrar 

fylla i vad barnen åt och hur ofta de åt olika typer av födoämnen. Frågeformuläret användes 

enligt rutin vid tre års-kontroller men deltagare förklarade att de kunde använda detta hur ofta 

som helst, särskilt då viktkurvan börjat avvika för att utreda och stoppa upp en ogynnsam 

viktökning. De hade erfarenhet av ett bra stöd i frågeformuläret och ansåg det viktigt för att 

spalta ner kostvanor på detaljnivå. Deltagarna beskrev även att formuläret kunde vara ett bra 

verktyg att använda sig av då föräldrarna saknade insikt.  

 
…då gör man samma sak… man måste gå in och börja titta hur mycket det är det man måste 
man måste analysera varenda gång man måste börja titta vad äter ni och hur många flaskor 
välling är det liksom är det en flaska välling eller är det två flaskor välling varje gång och är det 
liksom mat och en flaska välling och är det två portioner mat… man måste som gå in i detalj och 
börja titta för det är jättelätt och liksom bara luta sig tillbaka och bara tänka att jamen 
normaliteten jag menar sunt förnuft och så här…  

 
Att hjälpa familjen att förändra sina levnadsvanor 

Deltagare förklarade att förändringar mot bättre levnadsvanor för barnet handlade om att 

förändringen behövde ske inom hela familjen. Därför beskrevs arbetet med överviktiga barn 

som det svåraste. De framkom ett mönster där barn ofta etablerade en övervikt vid tre till fyra 

års ålder vilket de antog berodde på att barn i den åldern började formas in i familjens 

levnadsvanor. Övervikten uttrycktes även bero på föräldrarnas engagemang, hur mycket 

spontanaktivitet som fanns i familjen och om familjen hade stillasittande vanor. En annan 

försvårande omständighet i att förändra levnadsvanor var att möta oenighet kring kosten hos 

föräldrar som bodde på skilda håll. Deltagare förklarade att de informerade föräldrarna om att 
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den skonsammaste förändringen var att föräldrarna själva ändrade sina rutiner utan att rikta 

det mot barnet.  

 
… det är jättesvårt att jobba tycker jag med överviktiga det är nästan det svåraste i vårat… i 
vårat jobb för att hela familjen måste ju ändra vanorna det är ju från… ja hela familjen det är 
inte bara barnet som måste ändra sina vanor utan även mamma och pappa så det är inte lätt… 

 

Deltagare beskrev att tips och råd var något som de egentligen skulle hålla sig ifrån men att 

övervikt ändå var ett ämne som tenderade att leda till att de fick en rådgivande roll. De hade 

erfarenhet av att barns övervikt ofta berodde på att de åt mer än vad de gjorde av med och att 

portionsstorleken hade ökat i samhället idag jämfört med tidigare. De uttryckte att föräldrar 

ofta hade svårt att stoppa barnen med stor matlust från att äta mycket eftersom att barnen hade 

ett behov av att få mer. Råd och information kunde därför handla om att deltagarna 

informerade föräldrarna om måltidsvanor och om hur stora portioner påverkade 

mättnadskänslan. Deltagarna förklarade att råd till stor del även handlade om att dela ut 

broschyrer om kost för överviktiga barn. Information gavs också till föräldrar om att läsa på 

bland annat på nätsidor som 1177 för att de skulle få bilda sig en egen uppfattning. Deltagarna 

poängterade att de var tydliga i sin rådgivning till föräldrar om att barn inte skulle bantas utan 

att tanken istället var att de skulle stå still i vikt och öka på längden. De beskrev också att de 

informerade föräldrar om att arbetet med att komma till rätta med barnets övervikt var ett 

långsiktigt arbete som krävde tid och engagemang. Det fanns även beskrivningar på hur en 

del deltagare ansåg att det kunde hjälpa föräldrar om läkare resonerade kring barnets övervikt 

eftersom att läkare hade en förmåga att få föräldrar att ta till sig informationen bättre. Vidare 

fanns det deltagare som nämnde att de saknade mer insyn och konkret kunskap kring 

övervikt. 

 
 samtidigt kan jag… känner jag väl lite så här… man ger den information som man kan ge och 
e… så känns det att e ja… föräldrarna får ju nappa eller inte nappa det är liksom deras beslut 
jag kan inte mer än och ge informationen 

 

Deltagare beskrev att de kunde ge föräldrar många råd och delge dem alla sina kunskaper om 

kost och övervikt, men att det i grunden handlade om att ha familjen i fokus och utforska vad 

de redan gjort för att se vad de vidare kunde göra. Deltagarna hade erfarenheter av att barn 

med övervikt var beroende av familjens situation och att det handlade om att motivera 

familjen till förändring. Några av deltagarna uttryckte även att barns övervikt till viss del även 

berodde på familjens socioekonomiska status och att socialt utsatta grupper inte hade insikten 
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eller orken att ta tag i barns viktproblematik. Det ansågs även nödvändigt att ta reda på vilka 

resurser föräldrarna hade för att underlätta möjligheten till att hitta lösningar och få med sig 

föräldrarna i förändringen. Det beskrevs därmed viktigt att ta reda på hur föräldrarna tänkte 

kring förändringar för att kunna stötta och inte tillrättavisa dem.  
 

…men då vet jag att de kan ha olika betydelser de har en klassindelning hur vars föräldrar bor          

de vet vi områdesvis har vi olika följder med arbetslöshet och ja social klass… ja menar hur 

man är uppvuxen själv och vilket nätverk man har och att de finns sociala skillnader… 

 

Deltagare beskrev hur de kunde vända samtalet så att föräldrarna själva skulle få chans att 

berätta om sina tankar kring förändring. På detta sätt undveks den egna rollen som överförare 

av kloka råd och de fick istället ett mer givande samtal där fokus låg hos familjen själv. 

Föräldrarna kunde således välja en åtgärd som de själva föreslagit och kunde enligt deltagarna 

även bli stärkta i sin föräldraroll. Deltagare hade erfarenheter att det inom barnhälsovården 

handlade om att lyfta föräldrarna till att själva komma fram till lösningar och att de bara 

skulle hjälpa dem på vägen. Detta beskrevs som ett sätt där man undvek att moralisera och 

använda sig av pekpinnar. 

 
 … att man liksom inte bara gör så och gör så och gör så utan att man vänder lite på det hela att 
det får komma från föräldrar att hur dom tänker kring det hela och vad dom tänker att man kan 
ändra på å så att ee det blir ju som en mjukare.. mjukare samtal om man säger så än att vi bara 
ja går på å ger kloka råd.. fungerar bättre för att det är inte alltid dom tar våra kloka råd som vi 
tycker… 

 

Uppföljning är nödvändigt för att nå resultat 

Uppföljningen ansågs viktig bland deltagarna och beskrevs som nödvändig för att nå positiva 

resultat på tillväxtkurvan. Ett uppföljande besök beskrevs som ett tillfälle där deltagare fick se 

hur det gått sedan det senaste besöket och följa upp eventuella förändringar som gjorts för att 

motverka ytterligare viktuppgång. Vidare påpekade deltagare att det var viktigt att uppmuntra 

och bekräfta föräldrar vid uppföljningen när det gått bra för att främja en fortsatt gynnsam 

viktutveckling. 

 
jag tycker de är viktigt med uppföljning för jag tror att de att de är nyckeln till framgången att 
man bara släpps helt ööö såklart är de ju också vad föräldern vill de är ju också vad vill du vill 
du att vi ska höras och de vill de allra flesta att att de är bra att man följer upp 

 
Deltagare beskrev också att uppföljning kunde ske med ett telefonsamtal. Det kunde handla 

om att föräldrar önskat få prata mer kring en uppmärksammad viktökning som inte hunnits 
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med under besöket. Telefonsamtal kunde även handla om att prata med föräldrar som inte 

varit ”med på tåget” under besöket. Vidare framkom att deltagare också kunde erbjuda 

föräldrar ett telefonsamtal eller ett nytt besök utan barnet för att få mer råd och stöd när de 

tyckt att besöket väckt jobbiga känslor.   

 
 … eller att man också har möjlighet att prata med föräldern om dom tycker de är jättejobbigt 
att de här inte alls känns bra så kan man kan kommunicera via telefon att man kan säga att kan 
jag ringa dig kan vi prata du och jag om de här vid ett annat tillfälle eller vad känns bra för 
dig… 

 

Initiativet till uppföljning låg hos deltagarna själva och att det var föräldrars motivation och 

vilja som styrde om en eventuell uppföljning skulle bli av. Deltagarna förklarade att tid var en 

bristvara i arbetet med barns övervikt vilket kunde leda till utebliven uppföljning. De 

förklarade att tidsbristen berodde på att verksamheten var pressad med begränsad 

personalstyrka och snabba besök. Bristen på uppföljning berodde enligt deltagare även på 

bristande rutiner. Några deltagare menade att det inte fanns något färdigt koncept kring hur 

uppföljning skulle ske och de saknade riktade åtgärder när det gäller hur man följer upp 

överviktiga barn. De hade olika erfarenheter och uppfattningar om hur och när uppföljning av 

ett överviktigt barn skulle genomföras. Det fanns deltagare som ansåg att uppföljningen skulle 

ske efter ”några månader” medan andra förespråkade en uppföljning mer specifikt efter tre 

eller sex månader. En del beskrev att en tätare uppföljning inte behövdes eftersom att man 

inte såg resultat på kort tid.  

    
väldigt väldigt ofta så blir det inte nån uppföljning förns dom kommer på sitt nästa besök det 
måste vi ju säga… och där har vi och det kan bero lite på... kanske bristande rutiner litegrann 
eller ja brist på tid har vi för det mesta em... e… så att jag kan inte säga att jag har nå speciell 
jag har gjort det några gånger när dom kanske kommit om nån månad…  

 
Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att inom 

barnhälsovården möta barn med övervikt och deras familjer. I resultatet framkom fyra 

kategorier. Att samtalet kring övervikt är känsligt och svårt, att få hjälp av att använda 

verktyg för att utreda och diskutera, att hjälpa familjen att förändra sina levnadsvanor och 

uppföljning är nödvändigt för att nå resultat.  

 

Resultatet i vår studie visar att det var en försvårande omständighet att prata om levnadsvanor 

då även föräldern var överviktig. Distriktssköterskorna kunde dessutom känna att de i 

samtalet indirekt kritiserade och lade skulden på föräldrarna för att de inte hade skött om sitt 
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barn. Kirk et. al (2014) förklarar att personer som levde med övervikt delade upplevelser av 

skam och pinsamhet inför sin oförmåga att kontrollera sin vikt på egen hand. 

Skuldbeläggandet kunde med lätthet beskådas i budskap som ”ät mindre, rör dig mer” som 

kom från hälsopersonal, hälsovårdssystem samt samhället i stort. Den dominanta diskursen av 

att skuldbelägga övervikten påverkade självkänslan negativt. Det påverkade även individernas 

förmåga att ta itu med sin övervikt. I en metaanalys (Puhl & Heuer, 2009) beskrivs att det 

fanns samband till att personer med övervikt som upplevde stigmatisering inom 

hälsovårdsinrättningar kunde försena eller avstå nödvändig preventiv hälsovård. Detta kunde 

exempelvis gälla åldersanpassade kontroller så som mammografi eller cellprovtagning. 

Skuldbeläggande förklaringar till övervikten från vårdpersonal och fördomar kring övervikt 

kunde vidare leda till psykologiska svårigheter och ohälsosamma beteenden hos enskilda. 

Vidare beskrivs vikten av att omdefiniera professionellt arbete och viktminskningsideal med 

ett förhållningssätt som lyfter fram en hälsosam livsstil och ifrågasätter perspektiv som 

beskyller personer för deras övervikt.  

 

Vår studie beskriver även att distriktssköterskor ansåg det känsligt att prata om övervikt inför 

barnet eftersom barnet kunde ta illa vid sig. Findholt, Davis och Michael (2013) förklarar att 

övervikt var ett känsligt ämne vilket gjorde att arbetet med överviktiga barn ansågs svårt att 

hantera. Det var särskilt känsligt att diskutera övervikten då det fanns risk för att barn 

utvecklade ätstörningar eller kunde få en sämre självkänsla. Detta ansågs synnerligen laddat 

då det handlade om flickor. Distriktssköterskor i vår studie hade även erfarenhet av att 

föräldrar inte ville prata om övervikten då barnet var med eftersom att barnet var medvetet om 

vad som sades. I likhet med de erfarenheter som beskrivs i vår studie visar Toftemo, Glavin 

och Lagerløv (2013) att föräldrar föredrog att konsultationen ägde rum utan barnets närvaro. 

Detta på grund av att de var rädda för att barnet skulle förstå delar av samtalet och utveckla 

låg självkänsla. Det föreslogs att hälsovårdspersonal skulle visa känslighet och respektfullhet 

inför både föräldrarna och barnet i samtalet kring övervikt. Vidare beskrevs att föräldrar ofta 

önskade uppföljning och ett tillfälle att samtala med hälsopersonal utan att barnet var 

närvarande.  

 

Resultatet i vår studie visade att distriktssköterskor ansåg att det var känsligt och svårt att 

prata om barns övervikt med föräldrar och det fanns olika sätt att närma sig den känsliga 

frågan som övervikten beskrevs vara. Kirk et al. (2014) förklarade att hälsopersonal uppfatta 

det laddat att närma sig frågan kring övervikt i samtalet. Orsaken till detta uttrycktes som att 
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det inte bara fanns en korrekt väg att gå då övervikten var mångfasetterad och komplex. 

Övervikten kunde ses som en personlig fråga, en social konstruktion eller som ett komplext 

hälsotillstånd. De mötte problem i sitt sökande efter en enkel lösning på grund av deras 

föreställning kring komplexiteten vilket ledde till spänningar i att närma sig frågan.  

 

I denna studies resultat beskrivs distriktssköterskors erfarenheter av att överviktiga barn ofta 

också hade överviktiga föräldrar. Liknande resultat framkommer i Findholt, Davis och 

Michael (2013) som beskriver att vårdpersonal såg att barns viktproblematik ofta hade sitt 

ursprung hos familjer med sämre kosthållning och inaktivitet där även föräldrarna var 

överviktiga. I en metaanalys av (Mikhailovich & Morrison, 2007) identifierades moderlig 

övervikt som den största orsaken till barns övervikt. Övervikt hos föräldrar påvisas även i en 

studie av Huus, Ludvigsson, Enskär och Ludvigsson (2007) som menar att ett högt BMI hos 

föräldrarna och ett högt BMI hos barnet vid ett års ålder var kopplat till ett högt BMI vid fem 

års ålder.  

 

Distriktssköterskorna i vår studie beskrev erfarenheter av att barns övervikt handlade om 

familjens levnadsvanor så som stillasittande vanor, att barn åt mer än de gjorde av med och att 

portionsstorlekarna ökat jämfört med tidigare. Steele et al. (2011) beskriver att skolsköterskor 

såg dessa fenomen som faktorer utifrån en samhällsnorm. De förklarar att spridningen av 

onyttig kost, stora portionsstorlekar och förändringen av vad som uppfattades som normalvikt 

hade med samhället att göra. Vidare visar resultatet i vår studie att distriktssköterskor hade 

erfarenhet av att föräldrar inte såg att barnet hade en övervikt. De tolkade detta som en brist 

på insikt och medvetenhet. I likhet med resultatet från vår studie förklarar Toftemo et al. 

(2013) att en del föräldrar som hade barn med övervikt var totalt oförberedda och kände sig 

överraskade när de förmedlades om barnets viktökning. Steele et al. (2011) förklarar att 

skolsköterskor ansåg att övervikten börjat utvecklas till en samhällsnorm vilket gjorde att 

människor inte såg sig som överviktiga. Detta ansågs även hindra dem från att nå framgång i 

att hantera viktproblematiken. 

 

Distriktssköterskorna i vår studie beskrev att förändringar mot bättre levnadsvanor för barnet 

handlade om att förändringen behövde ske inom hela familjen. Det uttrycktes att det var de 

vuxna som i grunden behövde hjälp att ändra sina vanor för att i sin tur kunna förändra 

barnets levnadsvanor. Därför beskrevs arbetet med överviktiga barn som det svåraste. I en 

studie av Golsäter, Enskär, Lingfors och Sidenvall (2009) genomförde BVC-sjuksköterskor 
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hälsosamtal med föräldrar. Detta gav dem möjlighet att lägga fokus på hela familjen och inte 

enbart barnet. BVC-sjuksköterskor uttryckte att de fick en helhetsbild av familjens hälso- och 

livssituation som de inte haft tidigare. Hälsosamtalen ledde även till att sjuksköterskorna lärde 

känna familjen på ett helt annat sätt. Toftemo et al. (2013) beskrev en annan väg mot 

livsstilsförändringar inom familjen. De hade ett större folkhälsoperspektiv där de förklarade 

att arbetet med att hjälpa föräldrar att förändra familjens livsstil även bör inbegripa 

involvering av förskola och omgivande familj. Detta på grund av att barnet inte enbart vistas 

med sina föräldrar utan att en ohälsosam livsstil även existerar utanför kärnfamiljen.  

 

Vår studie visar att distriktssköterskorna hade erfarenhet av att barns övervikt till viss del 

beror på familjens socioekonomiska status. Det beskrevs även att socialt utsatta grupper inte 

hade insikt eller ork att ta itu med barnets övervikt. Detta styrks av en svensk studie av Thorn, 

Waller, Johansson och Mårlid (2010) som jämförde två BVC-distrikt vid två stadsstadsdelar 

med olika socioekonomisk bakgrund i Göteborg. De fann att andelen barn med övervikt vid 

fyra års ålder var signifikant högre i stadsdelen med lägre socioekonomisk status. Utöver detta 

framkom att högt BMI vid födseln och låg socioekonomisk status inom BVC-distriktet visade 

sig vara oberoende faktorer till övervikt vid fyra års ålder. Med anledning av detta ställer 

författarna sig frågan hur man möter upp behovet av förebyggande insatser hos socialt utsatta 

människor. Även Blomqvist och Bergström (2007) menade att en låg socioekonomisk nivå 

var relaterad till en högre prevalens av övervikt och föreslog att ökade förebyggande insatser 

både individuellt och på samhällsnivå krävdes för att reducera framtida hälsorisker för barn 

med övervikt. 

 

I vår studies resultat framkommer att distriktssköterskor ansåg att det kunde hjälpa föräldrarna 

om läkaren resonerade kring barnets övervikt eftersom att läkaren hade en förmåga att få 

föräldrar att ta till sig informationen bättre. Detta kan av författarna tolkas som att de till viss 

del kan ha upplevt sin egen förmåga som otillräcklig i detta hänseende. Isma et al. (2013) 

beskriver att BVC-sjuksköterskor upplevde att deras egen kapacitet att påverka en negativ 

viktutveckling var begränsad. Resultatet i vår studie visade även att det var lättare att ta upp 

känsliga frågor då deltagarna kände familjerna och då de skapat ett förtroende innan samtalet 

kring barns övervikt. Turner, Salisbury och Shield (2012) förklarar att föräldrar hade negativa 

erfarenheter av läkarkontakter i behandlingen kring barns övervikt. De beskriver att 

primärvårdsläkaren spenderade en begränsad tid med familjen och fokuserade på att enbart 

prata om barnets övervikt. Föräldrarna upplevde ett bättre stöd i skolsköterskan som träffade 
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barnet och föräldrarna vid ett flertal tillfällen och erbjöd ett fortlöpande stöd. Detta då 

skolsköterskan inte bara talade om barnets vikt utan också om frågor kring lågt 

självförtroende, beteendeproblematik och levnadsvanor samt erbjöd uppföljning vilket ansågs 

mer värdefullt. 

 

Resultatet i vår studie visar att det saknades mer insyn och konkret kunskap om överviktiga 

barn. Bristen på kunskap kring barns övervikt påtalas också i en studie av Isma et al. (2013). 

De genomförde en studie i södra Sverige där BVC-sjuksköterskor fick beskriva sina 

upplevelser kring det preventiva arbetet med överviktiga barn inom barnhälsovården. De 

flesta av BVC-sjuksköterskorna ansåg att deras utbildning och kompetensutveckling i arbetet 

saknade tillräckligt fokus i att hantera barns övervikt inom barnhälsovården. Författarna till 

studien förklarar vidare att det fanns utrymme för förbättring i BVC-sjuksköterskors arbete 

med överviktiga barn. De föreslår att specialistutbildningen bör kompletteras och att 

organisationen kring hanteringen av barn med övervikt bör revideras på primärvårdsnivå.  

 

Utöver konkreta råd och information visar vårt resultat att det handlade om att motivera 

familjen till förändring. Distriktssköterskorna kunde vända samtalet så att föräldrarna själva 

skulle få chans att berätta om sina tankar kring förändring och de kunde därigenom undvika 

rollen som överförare av kloka råd. Detta kan relateras till motiverande samtal (MI). 

Söderlund, Malmsten, Bendtsen och Nilsen (2010) beskriver att MI var en bättre metod att 

använda jämfört med traditionella råd och metoder. De visade att motiverande samtal kan ha 

en betydande effekt på arbetet kring viktfrågor inom barnhälsovården. Vidare beskriver 

författarna till studien att sjuksköterskornas attityder till motiverande samtal var positiva då 

det överensstämde med deras värderingar. 

 

Vår studie visar att det inom barnhälsovården handlade om att lyfta föräldrarna till att själva 

komma fram till lösningar och att distriktssköterskorna bara skulle hjälpa dem på vägen. Detta 

förhållningssätt beskrivs av Baggens (2002) som empowerment vilket handlade om att 

sjuksköterskan försökte involvera och uppmuntra föräldrarna till aktivt deltagande i 

problemlösning och efterfråga föräldrars åsikter och idéer. Det beskrivs att sjuksköterskor 

dominerade rådgivningen vid möten inom barnhälsovården då de tog initiativ till de flesta 

rådgivningssituationerna som uppstod. Det fanns således få exempel där deras åtgärder 

kopplades till empowerment i rådgivningen. Empowerment beskrivs av Rodwell (1996) som 

en hjälpande process där individer får möjlighet att förändra en situation. De får även 
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förmågor, resurser, möjligheter och auktoritet till att genomföra förändringar. Detta utvecklar 

i sin tur en tro på den egna individen och framtiden. 

 

Resultatet i vår studie visar även att initiativet till uppföljning låg hos deltagarna själva och att 

det var förälderns vilja och motivation som styrde om en eventuell uppföljning skulle bli av. 

Liknande beskrivs av Nolan, Deehan, Wylie och Jones (2012) som fann att patientens 

motivation till att gå ner i vikt avgjorde om de skulle få uppföljande stöd.  Vidare hade 

distriktssköterskorna i vår studie erfarenheter av det saknades tid till uppföljningen av 

överviktiga barn. Tidsbristen berodde på att verksamheten var pressad med begränsad 

personalstyrka och snabba besök. Steele et al. (2011) påvisar att skolsköterskor beskrev att 

tidsbristen berodde på att de hade flertalet ansvarsområden kring elevers hälsa att ta i 

beaktning vilket gjorde att de kände sig splittrade. Studien visar även att tidsbristen gjorde att 

de inte hade tid till att hålla sig uppdaterade inom nya forskningsrön kring barns övervikt. 

Vidare beskriver Nolan et al. (2012) att det ansågs osannolikt att sjuksköterskor fokuserade på 

överviktsproblematiken då det fanns så många andra prioriteringar som premierades. Utan 

avsatt tid och riktlinjer i att hantera överviktsproblematiken skulle sjuksköterskor finna det 

svårt att utöka sina förpliktelser i yrkesrollen.  

 

Metoddiskussion 
Vi använde oss av en semistrukturerad frågeguide med öppna frågor. Intervjuerna bedömdes 

innehållsrika och gav tillräckligt med information för att ge svar på studiens syfte.   
Enligt Polit och Beck (2012, s. 537) är intervjuarens uppgift att uppmuntra deltagare att tala 

fritt och berätta med sina egna ord om alla ämnen i frågeguiden. Genom denna teknik 

kommer forskarna att få all den information som krävs och deltagare kan tillhandahålla hur 

många illustrationer och förklaringar som det vill.  
 

Vi valde att göra en kvalitativ manifest innehållsanalys som enligt Graneheim och Lundman 

(2004) är en metod som används för att se till de som direkt uttrycks i texten. 

Kategoriseringen har skett i små steg och vi har systematiskt gått tillbaka till ursprungstexten 

under hela processen. Enligt Graneheim och Lundman (2004) går forskaren sällan rakt 

igenom processen utan snarare fram och tillbaka mellan de olika stegen. Kategoriindelningen 

är ett kritiskt moment och det svåraste i hela forskningsprocessen. Kategorierna ska vara 

fullständiga och utesluta varandra. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att alla 
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meningsbärande enheter ska tillhöra en relevant kategori och inga meningsbärande enheter 

ska kunna hamna i mer än en kategori.  

 

Genom att öka trovärdigheten i studien användes citat för att styrka brödtexten. Författarna 

har medvetet valt att även varit textnära under hela analysarbetet och har därmed gått tillbaka 

till ursprungstexten för att kontrollera att inga egna tolkningar gjorts. Trovärdigheten har 

också styrkts genom att författarna diskuterat med varandra under hela processen och även 

deltagit i seminarium där studenter och handledare tagit del av materialet. Polit och Beck 

(2012, s. 585) menar att trovärdighet syftar till att utföra studien på ett sätt som ökar 

trovärdigheten av resultatet och även ha åtgärder för att kunna visa trovärdighet i 

forskningsrapporter. 

 

Svagheter i studien kan vara att författarna har begränsade erfarenheter av att genomföra 

intervjuer. Detta har författarna bland annat upplevt då transkribering av intervjuerna gjorts 

och det i vissa hänseenden funnits behov av att ställa följdfrågor för att fördjupa sig i 

intervjupersonernas upplevda erfarenheter. Kvale och Brinkmann (2009, s. 105) menar att det 

krävs omfattande träning för att göra en intervju av hög kvalitet. Detta förvärvar man genom 

att utföra intervjuer och att genomföra praktik med erfarna intervjuare.  
 

Konklusion 
Resultatet i vår studie visar att distriktssköterskor har erfarenhet av att övervikt hos barn 

utöver familjens levnadsvanor beror på familjens förutsättningar. Detta inbegriper social 

klass, på vilket område familjen är bosatt samt vilket nätverk som finns omkring familjen. Det 

är därför viktigt att distriktssköterskan kan arbeta utifrån ett folkhälsoperspektiv för att 

utveckla barnhälsovårdens verksamhet och möta målen för en hälsosam befolkning. 

Primärförebyggande insatser är centralt för att uppnå detta och barnhälsovården besitter goda 

möjligheter till detta genom att de kommer i kontakt med nästintill varje barnfamilj i Sverige. 

Ett samarbete med mödravården kan möjliggöra en tidig förebyggande insats genom 

exempelvis föräldragruppsverksamhet eller temadagar för nyblivna småbarnsföräldrar. På 

detta sätt kan de i ett tidigt skede nå fram till föräldrar innan en eventuell 

överviktsproblematik blir manifest. Samtal med föräldrar kring barns övervikt är känsligt och 

svårt att hantera. Det är även svårt att nå föräldrar som är omedvetna och som saknar insikt i 

barnets viktproblematik. Det finns dessutom en erfarenhet hos distriktssköterskor om att 
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föräldrars motivation och vilja styr om en eventuell uppföljning blir av. De använder sig 

enligt beskrivningar av något som liknar motiverande samtal i diskussioner som handlar om 

att förändra levnadsvanor. Fördjupade kunskaper i motiverande samtal kan hjälpa 

distriktssköterskor att hantera detta känsliga ämne. Distriktssköterskor bör även få möjlighet 

att diskutera överviktsproblematiken inom yrkesgruppen och få stöd av varandra i att hantera 

samtalet om det upplevs svårt. De arbetar ofta ensamma och därför bör det erbjudas tillfällen 

för möten inom yrkesgruppen för att de ska kunna utbyta erfarenheter med varandra. Det 

finns behov av kunskap kring övervikt hos barn samt riktade åtgärder då det gäller 

uppföljningen av dessa barn vilket inte finns idag. Barnhälsovården bör med anledning av 

detta erbjuda distriktssköterskor fortbildning med fokus på övervikt hos barn och föregå detta 

med att efterfråga förslag på utformningen av denna. Det bör även inom organisationen 

utvecklas rutiner för hur uppföljningen kring överviktiga barn ska ske med syfte att ge 

samtliga familjer samma möjligheter och förutsättningar för att komma till rätta med barns 

viktproblematik. Det är svårt att förändra levnadsvanor hos hela familjen då det i grunden är 

de vuxna som bör ändra sina vanor. Det hade därför varit intressant att med vidare forskning 

belysa hur arbetet med livsstilsförändringar kan utformas utifrån ett familjeperspektiv. 
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     Bilaga 1 
Luleå tekniska universitet 
Institutionen för hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad   Till verksamhetschefen vid  
     xxx hälsocentral 
       
Förfrågan om genomförande och förmedlande av deltagande till intervjustudie  
Övervikt och fetma bland barn är ett stort problem idag. Distriktssköterskan på BVC har möjligheten 
att etablera kontakt med barnet och familjen från födseln och fram till att barnet börjar skolan. Att 
hantera problematiken kring ett barn med övervikt är komplext då övervikt ofta är ett känsligt ämne att 
diskutera.  
Vi är två distriktssköterskestudenter som studerar vid Luleå tekniska universitet. Vi planerar att 
genomföra vårt examensarbete med fokus på barnhälsovården. Vårt syfte med examensarbetet är att 
belysa distriktssköterskors erfarenheter av att möta familjer med överviktiga barn inom 
barnhälsovården.  
 
Vi vill med detta informationsbrev fråga dig om tillåtelse att få genomföra denna studie vid din enhet 
samt att vara oss behjälplig att vidareförmedla vår förfrågan till distriktssköterskor om deltagande i en 
intervju. Vi behöver hjälp att rekrytera åtta deltagare från er verksamhet. Inklusionskriterier för att få 
medverka i studien är att deltagarna är distriktssköterskor verksamma inom barnhälsovården. De ska 
vara verksamma i nutid och sedan minst ett år tillbaka. 
  
Genom att du skriver under svarstalongen ger du ditt godkännande till studiens genomförande. 
Underskriften skickas åter till oss i det medföljande frankerade kuvertet. Vi bifogar även 
informationsbrev till de tilltänkta deltagarna i studien. Medverkan är helt frivillig och det är tillåtet att 
när som helst under studiens gång avbryta sin medverkan utan att ange orsak.  
  
Vi beräknar tidsåtgången för intervjun till cirka 45-60 minuter och vi kommer att genomföra intervjuer 
på tid och plats som passar deltagaren efter överenskommelse med denne. Vi planerar att genomföra 
intervjuerna under maj och juni 2014. Vi kommer att spela in intervjuerna digitalt för att sedan skriva 
ned dessa ordagrant för sammanställning. All inspelad data kommer att förvaras oåtkomligt för 
obehöriga. När studien är godkänd och blir publicerad kommer all inspelad data att förstöras. Studien 
kommer inte att innehålla information som kan identifiera personer eller hälsocentraler. Den färdiga 
studien kommer att publiceras i länken http://pure.ltu.se/portal/ 
 
Vid eventuella frågor, kontakta gärna någon av oss eller vår handledare 
Med vänlig hälsning 
 
Jeanette Karlsson    Pernilla Johansson 
  
Leg. sjuksköterska/student   Leg. sjuksköterska/student 
karjen-7@student.ltu.se   perjoh-5@student.ltu.se 
070-622 24 83    070-697 67 17 
 
Handledare: Inger Lindberg, Bitr. professor, 
Luleå tekniska universitet, : inger.lindberg@ltu.se  (0920-491000 vx) 
 
 

http://pure.ltu.se/portal/
mailto:inger.lindberg@ltu.se
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Härmed godkänner jag att ovanstående studie får genomföras vid……………………………………… 
samt att verksamheten tar ansvar över personalen och dess deltagande i studien. 
 
 
 
Namn: ………………………………………. 
 
 
 
Befattning: ………………………………………… 
 
 
 
Underskrift: ………………………………………... 
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   Bilaga 2 
    Informationsbrev angående 
    deltagande i studie   
Luleå tekniska universitet 
Institutionen för hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 
 
 
Förfrågan om deltagande i intervjustudie  
Övervikt och fetma bland barn är ett stort problem idag. Distriktssköterskan på BVC har möjligheten 
att etablera kontakt med barnet och familjen från födseln och fram till att barnet börjar skolan. Att 
hantera problematiken kring ett barn med övervikt är komplext då övervikt ofta är ett känsligt ämne att 
diskutera. Vi är två distriktssköterskestudenter som studerar vid Luleå Tekniska universitet och 
planerar att genomföra vårt examensarbete med fokus på barnhälsovården. Vårt syfte med 
examensarbetet är att belysa distriktssköterskors erfarenheter av att möta familjer med överviktiga 
barn inom barnhälsovården.  
 
Vi vill med detta informationsbrev tillfråga dig om deltagande i en intervju. Du har fått denna 
förfrågan vidarebefordrad av din chef för att du är distriktssköterska, verksam inom barnhälsovården. 
Du är verksam i nuläget och har varit det i minst ett år.  
  
Genom att skriva under svartalongen nedan ger du ditt informerade samtycke till att medverka i 
studien. Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att några 
skäl behöver anges.  
 
Intervjuerna kommer att ta cirka 45-60 minuter och vi planerar att genomföra dessa under maj och juni 
2014. När du fyllt i svarstalongen med ditt informerade samtycke kommer vi att kontakta dig och 
komma överens om tid och plats för intervjun som passar dig.  
Vi kommer att spela in intervjuerna digitalt för att sedan skriva ned dessa ordagrant för 
sammanställning. All inspelad data kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga. När studien är 
godkänd och blir publicerad kommer all inspelad data att raderas. Studien kommer inte att innehålla 
information som kan identifiera personer eller hälsocentraler. Den färdiga studien kommer att 
publiceras i länken http://pure.ltu.se/portal/ 
 
Vid funderingar, kontakta gärna någon av oss eller vår handledare 
Med vänlig hälsning 
 
 
Jeanette Karlsson   Pernilla Johansson 
  
Leg. sjuksköterska/student   Leg. sjuksköterska/student 
karjen-7@student.ltu.se   perjoh-5@student.ltu.se 
070-622 24 83    070-697 67 17 
 
 
Handledare: Inger Lindberg, Bitr. professor, 
Luleå tekniska universitet: inger.lindberg@ltu.se (0920-491000 vx) 

http://pure.ltu.se/portal/
mailto:inger.lindberg@ltu.se
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Svarstalong  

 
Jag har tagit del av informationen om studiens upplägg och syfte och jag är medveten om att 
jag kan avbryta mitt deltagande när som helst under studiens gång utan att behöva uppge en 
anledning. 
 

 

Jag vill gärna ha mer information om studien:……………………………………………… 

 

 

Jag önskar delta i studien:…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Namn:  

 

Telefonnummer: 

 

E-post:  
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Bilaga 3 
Frågeguide 
 
 

• Ålder? 
 

• Hur länge har du arbetat som distriktssköterska? 
 

• Hur länge har du arbetat på BVC?  
 

• Beskriv dina erfarenheter av de tillfällen då du mött ett barn med övervikt och 
hans/hennes familj på BVC 

 
• Vad tror du att övervikt beror på? 

 
• Hur vanligt upplever du att det är att barn är överviktiga och i vilken ålder framträder 

det mest?  
 

• Hur bemöter/hanterar du problematiken när du träffar ett överviktigt barn på BVC?  
 

 
• Vilka reaktioner har du mött hos föräldrar gällande barnets övervikt? 

 
 

• Har du erfarenhet av att få vägledning eller finns det någon rutin för hur du som 
distriktssköterska på BVC hanterar problematik kring barns övervikt? 

 
 

• Vilken typ av omvårdnadsåtgärder har du erfarenhet av att använda för att förebygga 
övervikt hos barn? 

 
 

• Vilka mätmetoder använder du dig av i skattning av barnets vikt? Ex: kurvor/BMI?  
 
 

• Hur följer du upp barnet som du upptäckt vara överviktig?   
 
 

• Finns det något du saknar eller som fattas i arbetet enligt din erfarenhet kring övervikt 
bland barn på BVC? 

 
 


