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Abstrakt 

Bakgrund: Antalet barn som lider av övervikt ökar i oroväckande takt. 

Övervikt i småbarnsåren tenderar att följa barnet genom uppväxten och vidare 
in det vuxna livet, därmed ökar risken att drabbas av kroniska sjukdomar. 
Barnhälsovården har stor betydelse för folkhälsoarbetet och har goda 

möjligheter för preventivt arbete gällande barn med övervikt. 
Syfte: Studiens syfte var att belysa barnhälsovårds-sjuksköterskors 

erfarenheter av arbete med barn som har övervikt. 
Metod: För att besvara studiens syfte har en semistrukturerad intervjustudie 
genomförts med åtta BHV-sjuksköterskor. Kvalitativ innehållsanalys 

användes för att analysera intervjumaterialet. 
Resultat: I resultatet framkom fyra kategorier och nio underkategorier. 

Kategorierna var följande: Ett utmanande arbetsområde, Faktorer som 
underlättar preventionsarbetet, Yrket ställer krav och Föräldrar påverkar 
genom flertal faktorer. 

Upplevda utmaningar var att få till en god kommunikation, språk- och 
kulturskillnader och stöd i arbetet. Preventionsarbetets underlättande faktorer 

framhölls med olika verktyg och hjälpmedel men också att barnhälsovården 
ses som lättillgänglig för familjer och att tidiga implementeringar hos barnet 
ökar chanserna för positiva och hållbara resultat. Kategorin yrket ställer krav 

sammanfattades med att man bör ha fingertoppskänsla och respekt i samtalet , 
vikten av att vara barnets ombud samt att agera utifrån barnets bästa 

poängterades. Samtliga deltagare belyste att föräldrar har stort ansvar för sitt 
barns situation och har stora möjligheter att påverka. 
Slutsats: Arbetet med övervikt hos barn är utmanande och komplext. BHV-

sjuksköterskor behöver därför både god kunskap och utbildning för att kunna 
möta utmaningarna. 
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Abstract 

Background: The number of children suffering from obesity is increasing at 

an alarming rate. Obesity in infants tends to follow the child through growth 
and further into adult life, thus increasing the risk of chronic diseases. Child 
health care is important for public health work and has good opportunities for 

preventive work in children with obesity. 
Aim: The aim of the study was to highlight the child health-nurse' s 

experience of working with overweight children. 
Method: To answer the study's purpose, a semi-structured interview study 
has been conducted with eight child health-nurses. Qualitative content 

analysis was used to analyze the interview material. 
Results: The results revealed four categories and nine subcategories. The 

categories were as follows: A challenging workplace, Factors that facilitate 
prevention work, The profession demands and Parents influence through 
several factors. Experienced challenges were to get good communication, 

language and culture differences and support at work. The facilitation factors 
of prevention work were different tools and methods, but also that child 

health care is seen as readily accessible to families and that early 
implementations in children increase the chances of positive and sustainab le 
results. The profession demands were described as the child health-nurse 

should have intuition and respect in the conversation and the importance of 
being the child's representative and acting based on the best interests of the 

child was emphasized. All participants explained that parents have 
responsibility for the situation of their children and have great opportunit ie s 
to influence. 

Conclusion: The work of overweight in children is challenging and complex. 
Child health-nurses therefore need both good knowledge and education to 

meet the challenges. 
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1 Inledning 

 

Barnhälsovården (BHV) är en del i folkhälsoarbetet och har en betydelsefull 

roll då nästintill alla barn följs där (Socialstyrelsen, 2014). Magnusson, 

Blennow, Hagelin och Sundelin (2016) menar att barnhälsovården är viktig 

just för att man har nått en hög acceptans i alla olika samhällsklasser. 

Föräldrar har därmed ett stort förtroende för BHV och vänder sig dit både vid 

små och stora problem, även de grupper som i andra sammanhang kan vara 

svåra att nå. En central del inom BHV handlar om hälsoövervakning och 

förebyggande insatser. I barnhälsovårds-sjuksköterskans (BHV-

sjuksköterskans) arbetsuppgifter ingår det bland annat att följa barns tillväxt, 

där man undersöker barnets vikt och längd (Socialstyrelsen, 2014). 

 

2  BAKGRUND 

 

2.1 Övervikt och fetma globalt och i Sverige 
 

Övervikt och fetma är ett ökande problem över hela världen. Enligt Darweish 

(2012) uppskattas det vara över 700 miljoner människor världen över som lider 

av övervikt eller fetma och att år 2050 beräknas 20 procent av alla barn ingå i 

den kategorin. Att övervikt hos barn är en ökande problematik bekräftas av 

flertalet andra studier inom området (Evans, Glacken & Goggin, 2011; Van 

Dommelen, Schönbeck, Remy, Hirasing & van Buuren, 2015). Enligt Van 

Dommelen et al. (2015) har redan förekomsten av övervikt i olika grad hos 

barn passerat så höga siffror som trettio procent, och menar vidare att man på 

övergripande nivå måste se över preventionsarbetet, såväl ur ett individue llt 

perspektiv som ett samhällsekonomiskt perspektiv. 
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Övervikt och fetma hos barn är ett utbrett problem även i Sverige. Enligt 

statens folkhälsorapport (Folkhälsan i Sverige, 2016) har övervikten stadigt 

ökat under de senaste tio åren. Enligt Darweish (2012) är barn och ungdomar 

en viktig åldersgrupp där man bör fokusera på att genomföra interventioner. 

Anledningen är att framförallt barn, men även ungdomar är relativt lätta att 

påverka, gentemot ett väl implementerat beteende hos en vuxen individ. 

 

2.2 Olika faktorer påverkar barns övervikt 
 

Det finns ojämlika förutsättningar för hälsa, då familjer har olika 

förutsättningar att ge barnet en bra uppväxt, till exempel beroende på 

utbildning och ekonomisk situation. Ohälsosamma matvanor är exempelvis 

mer vanligt i grupper med lägre utbildning eller låg inkomst (Magnusson, 

2013a). Grunden till övervikt bottnar i att individen har ett högre energiintag 

än den energiförbrukning som föreligger. En viktig aspekt i utvecklingen av 

övervikt är dock den ärftliga benägenheten och att den också är kopplad till 

hur olika orsakande omständigheter samverkar (Derwig, 2018). 

 

2.2.1 Arv, genetik och miljö 
 

Murer, Saarsalu, Zimmerman och Herter-Aeberli (2015) bekräftar att barns 

övervikt är ett komplext område där många olika faktorer spelar in. Till 

exempel har föräldrarnas etnicitet och socioekonomisk status stor betydelse, 

medan andra faktorer som till exempel kön inte har någon betydelse, som det 

indikerats i andra studier. 

 

Ponzio, Palomino, Puccini, Strufaldi och Franco (2013) har kunnat konstatera 

samband mellan låg födelsevikt, övervikt och en ökad incidens av andra 

riskfaktorer som till exempel ökade blodfetter och ökade risker för kroniska  
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sjukdomar såsom diabetes. Därför bör vikten redan från födseln övervakas och 

avvikelser bör tas som observandum. 

 

Alberdi, McNamara, Lindsay, Scully, Horan, Gibney och McAuliffe (2016) 

visar att levnadsvanorna man redan som spädbarn vänjer sig vid kan påverka 

framtida viktutveckling. En för snabb viktutveckling i sig, under tidiga år ökar 

risken för övervikt och fetma, vilket stärker betydelsen av att redan när barnet 

är mycket litet följa viktutvecklingen. Denna fakta är dock lite motsägelse ful l 

mot de fakta som presenteras av Bengtsson (2016), som menar att viss övervikt 

inte är skadligt under tidiga år, utan att det först är i treårsåldern som övervikt 

riskerar övergå i fetma. Detta visar sig ofta i tidig skolålder och behandling 

bör ges så fort som möjligt, då risken för fetma i vuxen ålder ökar ju äldre 

barnet blir (Bengtsson, 2016). 

 

2.2.2 Matvanor och familjens livsstil 
 

Erkelenz, Kobel, Kettner, Drenowatz och Steinacker (2014) menar att 

föräldraskapet och föräldrarnas egna levnadsvanor avspeglar sig i vad deras 

barn får för vanor. Exempelvis spelar föräldrarnas intressen och egna 

inställning till fysisk aktivitet stor roll. Vidare kunde dock Erkelenz et al. 

(2014) se att det snarare handlade om föräldrarnas engagemang och stöd till 

barnen, istället för att deras egna vanor gjorde störst inverkan på incidensen av 

övervikt hos barnen. 

 

Många föräldrar kan ha svårt för att se sina barn som överviktiga och blir 

förvånade när det visar sig att så är fallet. I en studie med föräldrar till barn i 

åldersspannet 2–9 år, visade det sig att varannan av föräldrarna till barn med 

övervikt ansåg sitt barn som normalviktigt. Det var till och med 40 procent av 

dessa föräldrar som hade en oro kring att deras barn skulle bli undervikt igt 

(Regber, 2014). Då föräldrar till barn med övervikt inte alltid har insikt om 
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övervikten menar Regber (2014) vidare att det är betydelsefullt att samtliga 

föräldrar får information kring sitt barns viktutveckling i samband med besök 

inom barn- och skolhälsovård. Även Blow, Allicock, DeSandre och Cooper-

Samuels (2013) stödjer detta resonemang och menar att det är mycket vanligt 

att föräldrar underskattar sina barns vikter och att de uppfattar sin familjs 

livsstil som hälsosam. Vidare förklaras att föräldrarnas erkännande om att 

deras barn är överviktigt ofta är det första problemet som måste åtgärdas. En 

förälder som inte erkänner ett viktproblem hos sitt barn kommer med all 

sannolikhet inte att vilja diskutera ämnet hos vårdgivaren och ännu mindre 

sannolikt att de kommer att följa rådgivningen kring övervikten (Blow et. al., 

2013). 

 

Barn påverkas i mycket hög grad av föräldrarnas levnadsvanor (Derwig, 

2018). Magnusson och Ljungkrona-Falk (2013) menar att alla våra 

levnadsvanor kan ha en koppling till uppkomsten av övervikt. Vanorna som 

oftast ses som en självklarhet i sammanhanget är kost och motion men 

Magnusson och Ljungkrona-Falk (2013) belyser även vanor som exempelvis 

stress och sömn som viktiga. För lite sömn hos barn verkar vara en riskfaktor 

för övervikt och anledningen skulle kunna vara sambandet till oregelbundna 

vanor vad det gäller intag av mat och till aptitreglering. De studier som finns 

inom området tyder på att en regelbunden dygnsrytm med god nattsömn som 

varar tillräckligt länge, är en viktig faktor för att undvika och förebygga 

fetma hos barn (Magnusson & Ljungkrona-Falk, 2013). Vad det gäller stress 

har barn som lever under långvarig stress en ökad risk för fetma och detta 

gäller även de barn som har stressade föräldrar. Mat och framförallt söt och 

fet mat, har en förmåga att kunna dämpa stress. Denna teori är olika mycket 

utpräglat hos olika individer, beroende på ärftlighet och vanor man fått med 

sig från sin barndom (Magnusson & Ljungkrona-Falk (2013). 
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För BHV-sjuksköterskan kan det vara ett mycket laddat ämne att lyfta barns 

levnadsvanor i samtalet (Derwig, 2018). Enligt Magnusson et al. (2016) finns 

det en viss problematik i att besöken på BHV glesas ut efter barnet fyllt ett år 

då de menar att det först då de egentliga problemen med barnets matvanor 

uppkommer, då barnen i den åldern börjar övergå till den kost den vuxne äter 

och därmed faller in i övriga familjens matvanor. Författarna (Magnusson, et 

al., 2016) menar att kostinformationen därifrån sett hamnar i skymundan då 

andra frågor i regel tar större plats vid besöken på BHV. Vidare menar 

författarna att det är sällan barnet inte får i sig tillräckligt med energi utan 

snarare att fel energikällor blir en större andel av barnets kostvanor. 

 

2.3 Risker med övervikt 
 

Preventionsarbete gällande kost och hälsa bör tas på stort allvar redan från 

start, dåliga kostvanor kan få betydande konsekvenser på sikt, såsom 

metaboliskt syndrom, tillväxtproblem, järnbristanemi och dålig tandstatus 

(Darwish, 2012). Body Mass Index - BMI, är ett mått man använder för att 

definiera övervikt och fetma med. Beräkningen sker genom att vikten i kilo 

divideras med längden i meter i kvadrat. Det är samma formel för barn och 

vuxna, däremot kan man inte använda samma gränser för att definiera 

övervikt och fetma. Detta beror på att ett normalt BMI för barn varierar 

utifrån kön och ålder. För vuxna går gränsvärdena för övervikt vid BMI 25 

och över, samt fetma vid 30 och över. För att ta hänsyn till barnets kön och 

ålder anges istället gränsvärdena i isoBMI, som är en nationell accepterad 

tabell för barn och ungdomar upp till 18 år (Magnusson, et al., 2016). Högt 

BMI leder till en markant ökad risk i olika aspekter. Till exempel ökar 

riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, stroke, sämre livskvalité och 

förtidig död (Darweish, 2012). Författaren (Darweish, 2012) menar vidare att 

denna typ av problem främst kan ses som orsakade av beteende, sociala, och 
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omgivningsrelaterade faktorer som med rätt hjälp och stöd till stor del kan 

förändras. 

 

2.4 Barnhälsovård 
 

Barnhälsovården som organisation är en del av primärvården (Almqvis t-

Tangen, Hedman, Olsson-Kristiansson, & Nygren, 2015). Enligt Darweish 

(2012) är primärvården den mest centrala delen inom vården som arbetar med 

överviktsfrågor, men där man också kan se att det finns stora brister. 

Sjuksköterskan som håller i utbildning kring övervikt mot allmänheten måste 

förutom att ha god kunskap i området även ha en god förmåga till 

kommunikation och väsentligt goda språkkunskaper, både i arbetet med vuxna 

men framförallt i uppdrag gällande barn då det involverar både barnet och dess 

föräldrar. Darweish (2012) menar också att man ur en aspekt där 

utgångspunkten är övervikt, bör utforma program för de barn som identifierats 

som överviktiga eller lider av fetma, och att de sedan borde följas vidare 

genom skolhälsovård eller vårdcentral. Müllerdorf, Martinsson, Zuccato, 

Nimborg och Eriksson (2009) belyser också det som tidigare nämnts av 

Darweish (2012), att det borde finnas bättre riktlinjer för sjuksköterskor att 

utgå ifrån, när man i sin profession ska möta barn och ungdomar med övervikt. 

Dels för sin egen trygghet som sjuksköterska, men också för att barn och unga 

samt deras föräldrar skall känna sig trygga med kunskapen och rutinerna, och 

att de blir sedda som individer. 

 

BHV har kommit att spela en stor roll för folkhälsan eftersom man har kontakt 

med nästintill alla barn och föräldrar från dess att barnet föds tills barnet börjar 

skolan vid 6 års ålder. BHVs huvudsakliga syfte är att främja barns hälsa och 

utveckling, förebygga ohälsa samt tidigt identifiera åtgärder vid problem 

gällande barns utveckling, hälsa och miljö. För att arbeta mot syftet erbjuder 

BHV bland annat hälsoövervakning, stöd till föräldrar i deras föräldraskap, 
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individanpassad hjälp till barn och föräldrar där barnet har eller riskerar att 

drabbas av ohälsa samt identifiera förhållanden i barnets hemmiljö  

(Magnusson, et al., 2016). 

Sjuksköterskans arbete gällande barns utveckling följs till en början tätt genom 

besök inom BHV fram till cirka ett års ålder, därefter glesas de ut ju äldre 

barnet blir. Vid hälsobesöken kontrolleras den allmänna utvecklingen med 

exempelvis kontakt, syn, hörsel, motorik, längd och vikt. Vid dessa tillfä l len 

genomförs även hälsosamtal (Derwig, 2018).  

  

Rabbitt och Coyne (2012) menar att ett tidigt preventivt arbete är viktigt hos 

barn med övervikt. Likaså ska sjuksköterskan involvera alla i ett 

multidisciplinärt team för att tidigt identifiera barn som är i riskzonen. En 

annan aspekt i samma studie, var att sjuksköterskan skulle ha ett 

helhetsperspektiv och involvera familjen. 

3 TEORETISK REFERENSRAM   

 

En familj är en grupp människor som binds samman av starka emotionella 

band, en känsla av samhörighet och ett starkt ömsesidigt engagemang i 

varandras liv. (Wright, Watson & Bell, 2002, s.72)  

 

Familjer i dagens samhälle existerar i många olika konstellationer, de flesta 

barn bor med sina biologiska föräldrar, en del med endast ena föräldern eller 

med förälder som träffat ny partner, en del barn är adopterade, en del bor i 

fosterhem. Författarna till studien är medvetna om variationerna i dagens 

familjekonstellationer men har för enkelhetens skull valt att benämna 

vårdnadshavare för föräldrar. 
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Enligt de erfarenheter författarna till föreliggande studie erhöll under sin 

verksamhetsförlagda utbildning handlar BHV-sjuksköterskans arbete i mångt 

och mycket om att se till hela familjen, således har ett familjeperspektiv valts 

som referensram för studien.  

Inom systemteorin utgår man från delar som tillsammans i olika 

konstellationer bildar helheter, till exempel barn tillsammans med sina 

familjer. Alla individer ingår i vad som enligt Öquist (2008) kategoriseras till 

olika system och nivåer. Själva systemen bygger på nivåer vilka har inflytande 

av varandra, till exempel inom en familj, en patient i vården eller en patient i 

relation till sina närstående. Delarna som enskilda parter kan påverka andra 

delar i systemet och därmed talar man om att systemet kommer i rörelse 

(Öqvist, 2008). Alla delar påverkar varandra i varierande utsträckning både till 

det positiva och det negativa. Vidare kan system även ses som socialt eller 

slutet. Ett socialt system innebär att det är mottagligt för förändringar medan 

ett slutet system är dess motsats. För att ett system skall vara välmående krävs 

det enligt Öquist (2008) balans mellan alla faktorer, och BHV-sjuksköterskan 

kan därmed ha en viktig roll att vägleda och ge råd utifrån sin kunskap till 

familjen så att balans kan uppnås.   

3.1 Familjefokuserad omvårdnad 
 

Familjefokuserad omvårdnad (FFO) har sin grund i systemteoret iskt 

förankrade antaganden och utgångspunkter (Benzein, Hagberg & Saveman, 

2011). Den familjefokuserade omvårdnaden inriktar sig huvudsakligen på 

samspelet mellan hälsoproblemet och medlemmarna i familjen samt familjens 

och BHV- sjuksköterskans föreställningar. Syftet är att skapa en miljö som kan 

vara läkande och minska det lidande som hälsoproblemet bidragit för familjen 

(Wright, et al., 2002). När det betydelsefulla och ofta komplicerade arbetet 

med att ge förutsättningar för att skapa en kontext som underlättar förändringar 

av familjens föreställningar är genomförd, kan familjens individer få chans att 

ge utrymme för förändring. 
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Wright och Leahey (2013) beskriver att när en familjemedlem är i behov av 

vård eller hälsoförändring krävs ofta anpassningar från familjen runt om 

individen. Inom systemteorin beskrivs detta fenomen i termer som att systemet 

är i rörelse, antingen inifrån, förändringen kommer från individen själv eller 

att systemets rörelse kommer utifrån (Öquist, 2008). Vid arbete kring små barn 

som har övervikt handlar det om systemiska förändringar av yttre karaktär och 

innebär att om barnets vanor av kost behövs ändras, behövs även översyn av 

resten av familjen kostvanor. Wright och Leahey (2013) hävdar att familjer 

inom sjukvården bemöts olika beroende på vilken föreställning sjuksköterskan 

har om familjen. 

 

Wright et al. (2002) menar att alla familjer själva innehar de resurser och 

styrkor som krävs för att lösa sina egna problem. Trots detta kan dessa resurser 

och styrkor vara otillgängliga, undangömda eller bortglömda för stunden. 

Därför kan de familjer som fastnat i problemlösningsprocessen ha mycket 

positivt att vinna genom att bli påminda om dessa undangömda styrkor. 

 

4 PROBLEMFORMULERING 

 

Forskning visar att antalet barn och ungdomar som lider av övervikt och 

fetma ökar i oroväckande fart. BHV är en viktig verksamhet för 

folkhälsoarbetet och preventiva åtgärden. BHV har också ett stort förtroende 

av samhället och når nästintill alla barn. BHV-sjuksköterskan följer bland 

annat barns tillväxt och har därmed en god möjlighet att identifiera barn som 

har, eller riskerar att drabbas av övervikt.   

Vad det gäller barn har preventionsarbete och direkta åtgärder en större 

chans att lyckas och positivt påverka på lång sikt, än om insatser sker först i 

vuxen ålder. När man som sjuksköterska arbetar med barn och ungdomar 

involveras även barnets föräldrar eller vårdnadshavare. Studier visar att 
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distriktssköterskor anser sig vara en lämplig yrkeskategori för 

identifikations- och preventionsarbete i frågan. Dock har många erfarenheter 

av att det är svårt att hantera frågan kring barns övervikt, både gentemot 

barnen men också mot deras föräldrar, samt att det saknas standardiserade 

riktlinjer att förhålla sig till och ta stöd ur.  

Det finns begränsat med studier om BHV-sjuksköterskors erfarenheter av 

arbetet med barn som har övervikt och deras familjer, samt vad de upplever 

som bra verktyg i sitt arbete och vad de saknar. 

 

5 SYFTE 

 

Studiens syfte var att belysa BHV-sjuksköterskors erfarenheter av arbete 

med barn som har övervikt. 

6 METOD 

 

6.1 Design 

 

För att kunna besvara studiens syfte har författarna valt att använda sig av en 

kvalitativ metod med ett induktivt förhållningssätt. Enligt Henricson och 

Billhult (2017) är den valda metoden lämplig att använda sig av när man 

ämnar undersöka upplevelser och erfarenheter. Enligt Kristensson (2014) har 

motsatsen, den kvantitativa forskningsmetoden, en grund i uppfattningen om 

att verkligheten är mätbar. Målet med den kvantitativa forskningsmetoden är 

att resultatet ska kunna bidra till generaliseringar gällande slutsatserna. Den 

kvalitativa metoden går däremot mer på djupet och engagerar sig för 

innebörder, upplevelser och erfarenheter (Henricson & Billhult, 2017). 
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Vid induktivt förhållningssätt utgår man ifrån deltagarnas upplevda 

erfarenheter där resultatet kan skapa en teori. Motsatsen, det deduktiva 

förhållningssättet syftar istället till att välja en teori redan från start att utgå 

ifrån, för att sedan löpa igenom hela processen (Henricson & Billhult, 2017). 

 

6.2 Urvalsförfarande 

 

Vid intervjustudier är ambitionen att hitta personer som kan förhålla sig till 

och har erfarenheter kring de frågor man vill studera. Detta ledde till att 

urvalet till föreliggande studie fick en strategisk karaktär (Henricson & 

Billhult, 2017). Polit och Beck (2012) benämner det som ändamålsenligt 

urval där man som forskare väljer ut deltagare som man tror ska kunna 

besvara studiens syfte. 

 

Sammanlagt inkluderades åtta intervjuer till studien. Eftersom författarna bor 

på skilda orter genomfördes fyra intervjuer var, inom respektive 

bostadskommun i Småland. I den ena kommunen kontaktades den 

gemensamma verksamhetschefen för samtliga arbetande BHV-

sjuksköterskor i länet för att få tillstånd att genomföra intervjuerna. 

Verksamhetschefen hjälpte därefter till med att skicka ut förfrågan angående 

deltagande samt informationsbrev (bilaga 1). I ena kommunen var det 

sammanlagt 22 BHV-sjuksköterskor som fick förfrågan. I den andra 

kommunen kontaktades även där verksamhetscheferna initialt för förfrågan, 

både verksamheter ur regional regi och privat regi, totalt 10 BHV-

sjuksköterskor. En privat vårdcentral avböjde förfrågan då BHV-

sjuksköterskan där var under introduktion. Efter en vecka skickades 

påminnelsemail ut till samtliga som fått förfrågan, men trots detta var 

responsen låg, varpå man även ringde runt till de olika BHV-

sjuksköterskorna för att hitta deltagare.  
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Enligt Nationella nätverket för barnhälsovårdssamordnare/vårdutvecklare i 

Sverige (2017) ska sjuksköterskor som arbetar inom BHV ha 

specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot antingen 

distriktssköterska eller med inriktning av barn och ungdom. Då författarna 

till studien inte ansåg att valet av vidareutbildning hade betydelse för att 

kunna besvara syftet, var det inte någon som exkluderades från studien på 

grund av sin vidareutbildning. Samtliga sjuksköterskor som deltog i studien 

hade dock en vidareutbildning mot distriktssköterska. Deltagarna var alla 

kvinnor och de hade arbetslivserfarenhet av BHV mellan 1–20 år där 

medelvärdet låg på 13 år. 

 

6.3 Datainsamling 

 

BHV-sjuksköterskorna fick själva bestämma vart de önskade att intervjun 

skulle äga rum. Alla sjuksköterskorna valde att bli intervjuade på sina 

respektive arbetsplatser. 

Före intervjuns start fick samtliga deltagare skriva under en 

samtyckesblankett (bilaga 2) och de hade även möjlighet att ställa eventuella 

frågor angående studien. 

 

Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer. Intervjuer är ett 

effektivt redskap för kvalitativa studier och när det handlar om att försöka 

undersöka känslor, tankar och handlingar i olika situationer är de nästintill 

nödvändiga (Alvehus, 2013). Semistrukturerade intervjuer kännetecknas av 

öppna frågor, där ett fåtal frågor formulerats med en viss struktur men där de 

inte behöver ställas i samma ordning. Intervjuaren får därmed anpassa sig 

och frågorna utefter det som framkommer under intervjun (Danielson, 2017). 

Under intervjuerna användes en intervjuguide som stöd (bilaga 3). 

Intervjuerna varade mellan 13 och 23 minuter, medelvärde 17 minuter. 
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6.4 Dataanalys 
 

Författarna till studien genomförde en kvalitativ innehållsanalys av det 

insamlade datamaterialet. Kvalitativa studier kan analyseras genom olika 

abstraktionsnivåer, antingen genom en manifest eller latent metod. 

Författarna till föreliggande studie valde att använda sig av en manifest 

metod, vilket också är den vanligaste förekommande metoden. Denna metod 

syftar till att det uppenbara i texten fångas upp (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012).  I och med vald metod analyserades endast det som 

verbalt framkommit under intervjuerna. Författarna lade därmed ingen större 

vikt vid tystnader, skratt och vilken betoning deltagarna hade i samtalet. 

De ljudinspelade intervjuerna transkriberades, skrevs ner ordagrant i sin 

helhet, av den person som genomfört intervjun. Transkriberingen skedde 

snarast efter avslutad intervju och blev numrerad med en slumpmässig siffra 

1–8. Författarna läste sedan in sig på samtliga intervjuer var för sig för att 

bilda sig en uppfattning av det sammanlagda innehållet.  Därefter 

identifierades meningsenheter som var av betydelse för syftet. Vidare 

kondenserades de meningsbärande enheterna. Detta innebär att urskilja den 

kontextuella kärnan. Kärnan bildade sedan en kod som slutligen blev till 

underkategorier som kan förklarar det huvudsakliga innehållet. 

Avslutningsvis kategoriserades underkategorierna för att få ett övergripande 

sammanhang. Kategorierna är de som tillsammans står för det sammantagna 

resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 
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Tabell 1. Exempel på analysprocess 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

“Men däremot 

tycker jag att man 

ofta ser att är 

föräldrarna 

överviktiga så är det 

fler barn som är 

överviktiga.” 

 

informant nr 4 

Överviktiga 

föräldrar har ofta 

överviktiga barn. 

Föräldrars 

vanor 

återses ofta 

hos deras 

barn  

Föräldraansvar 

och inlärda 

vanor 

Föräldrar 

påverkar 

genom flertal 

faktorer 

“Jag fick lära mig 

när jag var 

nyutbildad att alltid 

visa BMI-kurvan för 

föräldrarna för att 

de lättare ska kunna 

förstå hur vi ser på 

dem gällande 

viktutvecklingen.” 

 

informant nr 3 

Visa BMI-kurvan 

för att föräldrar 

lättare ska förstå 

hur vi ser på 

viktutvecklingen. 

BMI-kurva 

för ökad 

förståelse 

hos 

föräldrarna 

Verktyg och 

Hjälpmedel 

Faktorer som 

underlättar 

preventions-

arbetet 

“Jag är ju barnets 

ombud. Min uppgift 

är ju att hjälpa 

föräldrarna så att 

barnet ska få en god 

hälsa senare i livet. 

Det är ju det som är 

mitt uppdrag.” 

informant nr 7 

Jag är barnets 

ombud. Min 

uppgift är att 

hjälpa föräldrarna 

så att barnet ska 

få en god hälsa 

senare i livet. 

Vara 

barnets 

ombud och 

hjälpa 

föräldrarna 

att kunna 

ge barnet 

goda 

förutsättnin

gar till god 

hälsa 

Vara barnets 

ombud 

Yrket ställer 

krav 

 

 

6.5 Forskningsetiska överväganden 

 

En studie kan kallas etisk om den uppfyller tre villkor: den handlar om 

väsentliga frågor, den har god vetenskaplig kvalitet och genomförs på ett 

etiskt sätt. (Sandman & Kjellström, 2013, s.319) 
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När studier genomförs på någon informants upplevelser är det viktigt att det 

är etiskt försvarbart då vårdvetenskaplig forskning inte får gå före 

informantens behov, eller på något vis orsaka lidande eller andra olägenheter 

för informanten (Sandman & Kjellström, 2013). Författarna anser att risken 

för att deltagarna skulle ha upplevt obehag eller tagit skada av studien som låg. 

Studien har följt Helsingforsdeklarationens riktlinjer gällande krav om 

konfidentialitet, nyttjandekrav, informationskrav och samtyckeskrav (World 

Medical Association, 2008). Konfidentialitet handlar om att allt material som 

framkommer genom studien ska hanteras varsamt och anonymt. Danielson 

(2017) menar att det är betydelsefullt att före studiens genomförande 

formulera hur man planerar att handskas med sitt material och hur det kommer 

att förvaras. Det inspelade intervjumaterialet transkriberades därför inom kort 

efter avslutad intervju, för att det skulle kunna raderas från ljudupptagningen 

så fort som möjligt. Under dataanalysen kodades samtliga intervjuer för att 

utesluta risken att kunna identifiera någon av deltagarna. Efter avslutad studie 

förstördes slutligen allt intervjumaterial.  

Nyttjandekravet innebär hur materialet för studien ska komma att användas, 

där det endast får och har använts till studiens syfte. Informationskravet 

handlar om att deltagaren får information från forskaren om studien och dess 

syfte. Författarna skickade ut informationsbrev (bilaga 1) om studien till 

verksamhetscheferna samt till deltagarna. Deltagarna hade dessutom 

möjlighet att före intervjuns start ställa eventuella frågor. Vad det gäller 

samtyckeskravet innebär det att informanten av egen vilja deltar i studien och 

har möjlighet att när som helst kunna avbryta sitt deltagande. Deltagarna fick 

före intervjuernas start fylla i samtyckesformulär (bilaga 2) där de godkänner 

sitt deltagande och att de informerats om att de när som helst kan avbryta sitt 

deltagande (World Medical Association, 2008). Vid studier på grund- eller 

avancerad nivå krävs enligt SFS (2003:460) inte något godkännande av etisk 

kommitté då forskning på denna nivå inte omfattas av detta, men för att 

stärka studiens etiska kvalité gjordes ändå en egengranskning (bilaga 4). 
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7 RESULTAT 

 

Resultatet har sammanfattats i fyra olika kategorier och nio underkategorier. 

Resultatet kommer att presenteras enligt dessa kategorier och 

underkategorier. I de fall där citat används har dessa avidentifierats och blivit 

numrerade. 

 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier 

Kategori Underkategori 

Ett utmanande arbetsområde • Kommunikation, språk- och 
kulturskillnader 

• Stöd i arbetet 

Faktorer som underlättar 

preventionsarbetet 

• Verktyg och Hjälpmedel 
• Lättillgängligt BHV som ger tidiga 

implementeringar 

Yrket ställer krav • Fingertoppskänsla och respekt 
• Vara barnets ombud 

Föräldrar påverkar genom 
flertal faktorer 

• Inställning och engagemang 
• Föräldraansvar och inlärda vanor 
• Föräldrars motivation 

 

7.1 Ett utmanande arbetsområde 
 

Samtliga BHV-sjuksköterskor kan styrka att arbetet med barn som har 

övervikt kan vara ett utmanande arbetsområde. Åsikterna gick dock isär, det 

framkom att det är en arbetsuppgift likt alla andra, att det egentligen inte är 

något speciellt eller konstigt med arbetet som rör barn med övervikt. 

Samtidigt fanns det deltagare som erfor att det kan vara bland det svåraste 

arbetsområdet inom BHV. Sammanfattningsvis var dock BHV-

sjuksköterskorna överens om att arbetet med överviktiga barn innebär en 

komplex problematik som ofta utmanar. 
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7.1.1 Kommunikation, språk- och kulturskillnader 

 

I arbetet med barn handlar det till stor del även om att arbeta tillsammans 

med deras föräldrar. Det som flertalet deltagare upplevdes som svårt eller 

utmanande, var just att lyfta problemet och att informera föräldrarna om att 

deras barn var överviktigt. BHV-sjuksköterskorna menade att det inte alltid 

var lätt att lyckas säga det på ett sätt som accepterades av föräldrarna. Många 

gånger kunde BHV-sjuksköterskorna mötas av negativa reaktioner såsom 

förnekelse, frustration eller irritation. De menade också att det kunde finnas 

en risk och en rädsla för att stöta föräldrarna ifrån sig genom sitt sätt att 

informera och synliggöra övervikten hos barnet. En annan utmanande uppgift 

som idag förekommer allt oftare är kommunikationssvårigheter och 

deltagarna belyste då främst språk- och kulturskillnader. Just gällande 

språket visade resultatet att även om man hade tillgång till tolk under besöket 

upplevdes det inte som att man kunde förmedla rätt känsla och budskap till 

barnets föräldrar. 

 

Det finns en språklig barriär med våra nyanlända. Och kulturella skillnader. 
Där vill man ha tjocka barn. Det är jättesvårt. (informant nr 7) 

 
 

Vidare belystes även problematiken kring olika syn på hur kroppen borde se 

ut för att må så bra som möjligt. I vissa länder är övervikt ett yttre 

signalement på välstånd, att man har råd att ge barnen mat. Resultatet visade 

även på andra vanor, inte bara matvanor som kunde ses problematiska, utan 

rutiner överlag. Reflektioner huruvida bristen på rutiner enbart berodde på 

kulturskillnader framkom, funderingar kring hur föräldrar som genomgått en 

livskris genom att fly krig, förlora nära och kära, kanske inte har orken att 

vara förälder på det sätt som vore önskvärt för att de har egna 

posttraumatiska stressymptom att bearbeta. 
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7.1.2 Stöd i arbetet 

 

Deltagarna uppgav att de riktlinjer och styrdokument som fanns för hur man 

skulle hantera barns övervikt var tydliga och syftade då på riktlinjer för 

remittering och identifiering av övervikten. Det framkom att en del av BHV-

sjuksköterskorna inte ansåg att det egentligen fanns något de saknade men 

samtidigt menade andra att mer konkret stöd för hur de kunde arbeta med det 

själva inom sin verksamhet saknades. BHV-sjuksköterskorna menade att de 

ville ha mer material och kunskap i hur de kunde hjälpa och arbeta med de 

föräldrar där övervikten ännu inte var så stor att de kunde remittera barnen 

till överviktsteam eller dietist. Det framkom även att de önskade mer stöd 

och utbildning, framförallt i samtalsmetodik. Det eftersöktes även mer 

utbildning och material för föräldrarna att ta del av kring ämnet.  

 

7.2 Faktorer som underlättar preventionsarbetet 
 

7.2.1 Verktyg och hjälpmedel 

 

Något som flertalet av de intervjuade BHV-sjuksköterskorna belyste var 

vikten av att använda isoBMI-kurvan och det påtalades att den sedvanliga 

tillväxtkurvan borde uppdateras för att mer överensstämma med isoBMI för 

att inte missleda. BHV-sjuksköterskorna upplevde att det var lättare att prata 

med föräldrar kring ett barns övervikt när man hade isoBMI att hänvisa till 

och att man redan tidigt borde använda sig av denna för att det sedan blir 

enklare att ha den i jämförelse. De BHV-sjuksköterskor som arbetat under 

längre tid inom BHV upplyste om att innan isoBMI utvecklades var det den 

vanliga tillväxtkurvan som användes tillsammans med den kliniska blicken. 

Deltagarna menade då att barn som enligt kurvan inte hamnade på flertale t 

standardavvikelser (begrepp på tillväxtkurvan) och som vid anblick inte 

kunde bedömas klart överviktiga hamnade utanför och inte alltid fick tillgång 
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till den vård de egentligen skulle behövt på grund av avsaknad av adekvata 

arbetsverktyg. 

  

När det kom till att kartlägga barnets kost uppgavs att föra kostdagbok som 

ett väl fungerande hjälpmedel som både föräldrar och ofta förskolepersona l 

kunde arbeta med. Kostdagboken uppgavs av flera också vara ett hjälpmede l 

för BHV-sjuksköterskan att använda sig av i samtalet kring barnets övervikt, 

det gav mer konkreta exempel för föräldrarna att se på och därmed kunde få 

en ökad förståelse för vad enstaka intag kunde ha för betydelse. Ett annat 

hjälpmedel deltagarna berättade om var att använda sig av barnets handflata 

för att förtydliga hur barns fördelning av olika livsmedel bör se ut när det 

gäller portionsstorlek. Metoden härstammar från arbetsmaterialet “grunda 

sunda vanor” som under året implementerats inom BHV-verksamheterna, i 

flertal regioner i Sverige. Materialet behandlar mer än enbart kostvanor även 

om det är en stor del av innehållet. Ofta kunde BHV-sjuksköterskorna erhålla 

en aha-upplevelse från föräldrarna när det kom till lämpliga portionsstorleka r 

för barnen. Framförallt till föräldrar som hade oro över att deras barn skulle 

få i sig för lite nutritionsmässigt. 

 

Samtalsmetoden MI - Motiverande Samtal, var även ett hjälpmedel som 

framkom under intervjuerna kunde användas i samtalen med föräldrar. Ofta 

gick det att tillämpa metoden men ibland fungerade det inte, till exempel i de 

samtal där tolk användes. Det framkom även en önskan om mer utbildning 

och fortbildning inom samtalsmetoden. 

 

7.2.2 Lättillgängligt BHV som ger tidiga implementeringar  
 

Flera deltagare kunde se flera fördelar med arbetet med barns övervikt inom 

BHV. De menade att det är lättare att implementera förändringarna medan 

barnen är små, då de är mer mottagliga för förändring under tidigare delen av 
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livet. Ofta handlade det inte om att man behövde göra några större 

förändringar för att uppnå resultat, utan små förändringar var ofta tillräckliga 

och lättare att hantera för föräldrarna. Många av deltagarna menade att det 

finns mycket bra material för dem själva att kunna visa för föräldrarna på 

plats, men också att kunna hänvisa till. I och med att BHV följer barnen 

regelbundet finns det dessutom en väl etablerad kontakt, som gör att 

föräldrarna har ett starkt förtroende för verksamheten och lätt vänder sig dit. 

 

Alltså det finns många, många, små saker som vi kan prata kring som är 

lättare för föräldrarna att genomföra, än att ta sig till sjukhuset för att träffa 
“experter”. Och ofta är det lättare att komma hit, det är en lägre tröskel. 

(informant nr 5) 
 

 

7.3 Yrket ställer krav 
 

I intervjuerna framkom att BHV-sjuksköterskornas funktion i arbetet med 

överviktiga barn handlade mycket om att synliggöra problemet och att 

försöka vara vägledande och motiverande gentemot föräldrarna. Ibland 

handlade det också om att vara en vidarelänk till andra instanser och 

professioner. 

 

7.3.1 Fingertoppskänsla och respekt 

 

Jag tycker mycket handlar om att skapa en relation till föräldrarna och att 
det är först då man når fram med budskapet. (informant nr 2) 

Har man en bra relation med föräldrarna så är det alltid lättare till att 

försöka få dem till att göra justeringar utan att det missuppfattas.   

(informant nr 4) 

 

Många av deltagarna berättade om betydelsen av ett gott bemötande och en 

god relation mellan föräldrar och BHV-sjuksköterskorna. De menade att 

sättet som föräldrarna reagerade på och bemötte samtalet kring övervikten 



 

21(42) 
 

kunde påverkas av deras relation. En god relation med föräldrarna kunde 

underlätta samtalet och en sämre kunde förvärra. En del av deltagarna kunde 

framförallt se skillnader om barnet hade normalviktiga föräldrar eller om 

barnet hade överviktiga föräldrar i hur informationen togs emot. Hos 

överviktiga föräldrar sågs oftare förnekelse och ilska medan det hos 

normalviktiga aktiva föräldrar oftare var en tacksamhet för informationen. I 

denna fråga var dock inte alla BHV-sjuksköterskor överens, då det även 

framkom att det inte fanns någon koppling mellan föräldrarnas egen vikt och 

hur de skulle bemöta informationen kring sitt barns övervikt.  

Deltagarna beskrev att man måste ha fingertoppskänsla, att inte klampa på 

utan att vara finkänslig och diskret. BHV-sjuksköterskorna fick inte vara för 

burdusa, samtidigt belyste de även vikten av att vara rak och tydlig, att det 

var viktigt att man inte slätade över utan påtalade att övervikten kan medföra 

hälsorisker. Det framkom under intervjuerna olika situationer som uppstått, 

där kommunikationen skett på ett sätt där BHV-sjuksköterskorna inte varit 

tillräckligt lyhörda och där föräldrarna tappat förtroendet för dem.  

Det framkom också i intervjuerna att man generellt måste ha fokus på att det 

handlar om barnets hälsa och inte deras utseende. Deltagarna vittnade om att 

de ibland kunde få en känsla av att föräldrarna tyckte eller trodde att 

övervikten synliggjordes ur ett utseendemässigt perspektiv. BHV-

sjuksköterskorna menade vidare att det inte är speciellt konstigt med tanke på 

det stora fokus på utseende som finns i dagens samhälle som stort. 

Hela samhället har en skyldighet att ta tillbaka fokuset 
på hälsan, inte utseendet. Det handlar inte om att 

kränka folk /… / Alltså det handlar inte om att du inte 
duger. Du kommer att få svårigheter, vi vet att 

överviktiga människor har en sämre psykisk hälsa. 
Och har man då fått lära sig att reglera sin hunger 
och mättnad på ett bra sätt som barn, då behöver man 

inte använda det för att dämpa ångest och så sen 
senare i livet. (informant nr 7) 
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Gemensamt för deltagarna var också att de nämnde att man bör gå varsamt 

fram i samtalet. BHV-sjuksköterskorna behövde prata om ämnet ofta och lite 

vid varje gång, inte ta allt vid samma tillfälle utan prata om något vid varje 

gång. Deltagarna menade att föräldrarna måste ha tid för att bearbeta, ta till 

sig information och att komma till insikt. Även när det gällde förändringarna 

var det viktigt att gå varsamt fram, att man förändrade något som man visste 

att man skulle klara av och därefter adderade fler förändringar successivt. 

 

Och prata lite om kost och att de kan förändra en sak till varje gång. Att inte 
kasta sig på allting på en gång, utan så ett frö och förändra något, och oftast 

går det ganska bra då. (informant nr 6) 
 
 

7.3.2 Vara barnets ombud 

 

BHV-sjuksköterskorna poängterade att deras uppdrag är att utgå ifrån barnets 

bästa och att arbeta för att barnet ska få så bra förutsättningar som möjligt. 

Några tog upp svårigheten i att exempelvis ha barnet i rummet när man 

pratade om barnets övervikt och flera beskrev hur de föredrog att prata med 

föräldrarna utan barnets närvarande. 

 

För det är återigen inte barnets problem, det är de vuxnas 
problem, det är den vuxne som ska hjälpa barnet att lösa 

det här och över tid reglera intaget. Så att barnet får goda 

sunda vanor med sig senare i livet. (informant nr 7) 

 

I de sammanhang där deltagarna talade om att ha barnet i främsta rummet, 

tog de också upp att det även är viktigt att man som BHV-sjuksköterska inte 

drar sig för att lyfta ämnet kring övervikt, trots att man tror att informationen 

kan mottas på ett negativt sätt av föräldrarna. I intervjuerna framkom att man 

ibland, särskilt som ny i sin yrkesroll, kunde känna sig obekväm i att fråga 

om familjens kostvanor och det jämfördes med att fråga om till exempel 
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alkohol- och tobaksvanor. Deltagarna menade att det skulle kunna vara något 

laddat och tabu att fråga om, som vissa föräldrar tyckte att ingen annan skulle 

bry sig om. 

 

7.4 Föräldrar påverkar genom flertal faktorer 

7.4.1 Inställning och engagemang 

 

Deltagarna pratade om att de ibland tyckte att det var svårt att nå föräldrarna. 

De erfor att många hade svårt att se att deras barns övervikt idag skulle kunna 

ha betydelse för dem senare i livet. Erfarenheten var att föräldrar tyckte att det 

var för tidigt att prata om barns vikt vid så låg ålder och att föräldrarna kunde 

bli besvikna över att man som sjuksköterska tog upp det. Vissa föräldrar tyckte 

inte att det var så farligt med övervikten och det tog tid för dem att komma till 

insikt om det. 

Problematiken med övervikt krävde ofta mycket arbete för familjerna, men det 

fanns även familjer där olika omständigheter gjorde att det kunde krävas extra 

mycket. Flera deltagare i studien talade om familjer där det fanns mycket 

problematik i övrigt, och där man för tillfället inte hade ork eller möjlighet till 

att försöka påverka övervikten hos barnet. 

 

Det spelar ingen roll hur mycket saker som finns vi kan 
erbjuda föräldrarna, ni kan gå dit och prata om mat, ni 

kan träffa en dietist, ni kan träffa en läkare, ni kan träffa 

en sjukgymnast. Om de ändå inte vill eller är intresserade, 
eller orkar eller tycker de har tid, så går de ändå inte på 

det. (informant nr 5) 
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7.4.2 Föräldraansvar och inlärda vanor 

 

Trots olika omständigheter och svårigheter som kunde påverka, var 

begreppet föräldraansvar återkommande i så gott som samtliga intervjuer. 

Barnets övervikt var ett föräldraansvar, ett ansvar som man som BHV-

sjuksköterska borde poängtera. Deltagarna kunde ofta se ett samband mellan 

ett barns övervikt och sin förälders vikt, inte sällan hade även barnets 

förälder en övervikt eller fetma. De menade att utmaningen blev än större när 

hälsosamtalet även behövde omfatta föräldrarnas vanor. BHV-

sjuksköterskorna kunde uppleva förnekelse från barnets föräldrar och 

oförståelse för att barnet gör som den vuxne i barnets närhet gör, inlärda 

vanor. 

 

Men tyvärr tycker jag lite krasst att föräldrar har svårt att vara föräldrar i 
det. Man måste hitta en syndabock, det är alltid någon annans fel att det är 

som det är. (informant nr 7) 

 

Deltagarna delgav även erfarenheter om att det ofta var en av föräldrarna eller 

vårdnadshavarna som kom till besöken på BHV och såg det som en brist. De 

menade att det var eftersträvansvärt att båda föräldrarna var involverade och 

delaktiga när man skulle göra upp en plan att arbeta efter när det gällde barns 

övervikt.   

En annan reflektion var över hur mycket samhället överlag styr vår 

konsumtion som enskild individ, erbjudanden på mindre hälsosamma 

livsmedel, större förpackningar, att det som tidigare sågs som sällanmat har 

blivit vardagsmat genom förändrade livsstilsvanor och att man som förälder 

måste lära sig att begränsa guldkanten. När det kommer till samhällsnivå är 

det också viktigt att förskola involveras i barnets kostvanor för att skapa en 

kontinuitet för barnet. 
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7.4.3 Föräldrars motivation  
 

Föräldrarnas motivation sågs som avgörande för hur övervikten hos barnet 

skulle utveckla sig. Deltagarna uppgav att de allra flesta föräldrar förstod 

varför man synliggjorde övervikten, och att många föräldrar redan innan man 

pratade om det kände till övervikten. Vissa föräldrar beskrevs redan före mötet 

med BHV vara motiverade och med de familjerna brukade förändringarna vara 

relativt lätta att genomföra.  

 

BHV-sjuksköterskorna beskrev att en viktig del av arbetet med barns övervikt 

handlade om att försöka motivera de föräldrarna som inte var speciellt 

motiverade till förändring från första början. Det framkom att det då var 

betydelsefullt att ta reda på föräldrarnas utgångspunkt och kunskapsläge 

gällande övervikt, och därifrån anpassa och utforma information som skulle 

kunna tänkas vara motiverade för den specifika familjen. 

 

Det svåra är ju egentligen att komma åt föräldrarna, för det är där man 
måste börja om det ska ge något resultat. (informant nr 3) 

 

8 DISKUSSION 

 

8.1 Metoddiskussion 
 

En studie anses trovärdig när överförbarhet, giltighet och tillförlitlighet kan 

styrkas, i följande text kommer författarna till föreliggande studie genom att 

använda sig av nämnda begrepp diskutera metodens genomförande 

(Graneheim & Lundman, 2004). 
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8.1.1 Design  

 

Då syftet med föreliggande studie var att undersöka BHV-sjuksköterskors 

erfarenheter valdes en induktiv kvalitativ ansats. Vid induktiva studier 

förklarar Priebe och Landström (2017) att man som forskare så 

förutsättningslöst som möjligt studerar och undersöker ett fenomen, för att 

sedan kunna förklara det på ett så korrekt och sant sätt som möjligt. Från 

observationerna av fenomenet kan forskaren sedan dra slutsatser och 

formulera teorier. Priebe och Landström (2017) belyser dock en problematik 

och svårighet kring induktiv forskning och menar likt många andra att det 

inte är möjligt att vara helt förutsättningslös som forskare.  De menar att det 

ofta krävs kunskaper i ämnet för att kunna formulera ett syfte och en relevant 

forskningsfråga. I planeringen inför studien valde författarna att följa 

Henricson och Billhults (2017) rekommendationer om att reflektera över sina 

egna erfarenheter och kunskaper om det aktuella ämnet, och försökte hålla 

sin förförståelse åt sidan under studiens genomförande. Författarnas syfte 

med föreliggande studie var att förskaffa sig mer kunskap om ett fenomen 

och erfarenheter kring detta, en annan forskningsmetod än den valda ansågs 

därför inte vara mer lämplig. 

 

8.1.2 Urvalsförfarande 

 

För att en studie skall kunna anses trovärdig är det viktigt att deltagaren 

besitter den erfarenhet som ämnas undersökas, därför gjordes ett strategiskt 

urval, vilket innebär att urvalet av informanter till viss del var medvetet av 

författarna till föreliggande studie (Henricson, 2017). Inklusionskriterier för 

studien var att deltagaren skulle arbeta inom BHV och hunnit få en viss 

erfarenhet vilket kunde uppfyllas av samtliga deltagare. Deltagarna i 

föreliggande studier hade varierande längd av erfarenhet av arbete inom 

BHV beroende på när utbildningen till distriktssköterska avslutades. En 
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deltagare hade endast ett års erfarenhet från BHV och skulle kunna betraktas 

som en svaghet men då personen ifråga arbetat som sjuksköterska flertal år 

samt arbetat som distriktssköterska inom skolhälsovård bedömdes hennes 

erfarenheter ändå relevanta för studien. Variationen bör ses som en styrka då 

de relativt nyutbildade BHV-sjuksköterskorna kommer med ny kunskap och 

möjligtvis till viss del har andra tankesätt än dem med längre erfarenhet. 

Kristensson (2014) menar att ett urval med variation kan ge ett bredare 

resultat. Vidare menar också Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) att 

variation kan stärka en studies tillförlitlighet och överförbarhet. Ytterligare 

ett sätt författarna använt för att stärka tillförlitligheten och överförbarheten, 

är inhämtandet av bakgrundsinformationen om de deltagare som 

intervjuades, vilket är viktigt för att kunna styrka variation i resultatet om det 

skulle komma att uppstå. 

 

8.1.3 Datainsamling  

 

En svaghet man kan tänka sig med föreliggande studie är att författarna utförde 

hälften av intervjuerna var inom två olika geografiska områden. Samtidigt 

tillför de olika geografiska områdena en bredd till studien, vilket författarna 

hävdar bör ses som en styrka. Förmodligen hade det varit mer gynnsamt om 

alla intervjuer skulle kunnat göras tillsammans, men på grund av väsentliga 

geografiska avstånd valdes detta bort. En annan svaghet skulle kunna vara att 

intervjuerna genomfördes av två olika personer och de båda författarnas 

eventuellt olika sätt att genomföra intervjuerna på. För att försöka göra dessa 

skillnader så små som möjligt har därför författarna använt sig av samma 

intervjuguide (bilaga 3). Att använda sig av intervjuguide ökar trovärdigheten 

och giltigheten eftersom det är av betydelse att deltagarna får samma frågor 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012; Kristensson, 2014). Ur annat synsätt 

skulle dock det kunna vara en styrka med olika intervjusätt, då resultatet skulle 

kunna resultera i att få en större bredd och variationer än om de genomfördes 
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på ett sätt. Den författare som transkriberade intervjun var även den som hade 

utfört intervjun. Danielsson (2017) menar att det är en fördel och en styrka om 

den som intervjuat även ansvarar för utskriften. 

8.1.4 Dataanalys  

 

Vid analysen av insamlat material valde författarna till föreliggande studie att 

hålla sig till en kvalitativ innehållsanalys, vilket innebär att man inte tolkar 

resultatet med några föregående teorier utan istället går in förutsättningslöst. 

Efter transkriberingarna läste de båda författarna enskilt igenom samtliga 

nedskrivna intervjuerna för att bilda sig ett sammanhang om materialet. 

Därefter identifierades efter diskussioner tillsammans meningsenheter som 

var av betydelse för syftet. Författarna till föreliggande studie var överens om 

att inte lägga någon egen tolkning i analysen, att hålla ett objektivt 

förhållningssätt gentemot analyseringen stärker studiens trovärdighet (SBU, 

2017). Ett analysschema gjordes där meningsenheterna placerades in. 

Meningsenheterna kondenserades och blev vidare till koder, underkategorier 

och slutligen kategorier. Danielsson (2017) menar att denna typ av 

analysschema kan vara en fördel för läsaren genom att kunna följa 

analysprocessen. En annan styrka i föreliggande studie är att resultatet även 

har diskuterats med handledare vid handledningstillfällen och andra studenter 

vid seminarium. Petersson (2017) menar att denna typ av aktivitet styrker 

trovärdigheten och kan bidra till ett fördjupat sätt att se på 

forskningsresultatet. Ytterligare en aspekt som styrker studiens resultat är de 

redovisade citaten från intervjuerna. Genom att visa citat från flera olika 

deltagare har analysen kunnat styrkas genom att den är baserad på texten som 

helhet och att de konkretiserar innehållet i den kategori som framställs 

(Kristensson, 2014).  
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8.1.5 Författarnas förförståelse  

 

Alla människor har en förförståelse vilket innebär att ens personliga 

erfarenheter, känslor och perspektiv kan komma att påverka det som ska 

studeras, då man tolkar det gentemot vilka kunskaper man har sedan tidigare 

kring ämnet. Författarna till studien har varit medvetna om att den egna 

förförståelsen skulle hållas i åtanke under studiens genomförande, för att inte 

påverka resultatet av BHV-sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta med 

överviktiga barn (Henricsson & Billhult, 2017). Vidare menar dock Alvehus 

(2013) att den egna förförståelsen aldrig kommer kunna åsidosättas 

fullständigt. Innan studiens start identifierade därför författarna till studien 

sin förförståelse för att i minsta mån riskera påverka materialet, och på sikt 

även resultatet. Båda författarna arbetar som sjuksköterskor men ingendera 

hade någon erfarenhet från BHV mer än den verksamhetsförlagda 

utbildningen som genomförts. Ur ett föräldraperspektiv är båda författarna 

väl insatta i det barnhälsovårdsprogram barnen följer, ingen av författarna 

har någon erfarenhet av övervikt hos barn. Den förförståelse som funnits med 

har författarna försökt belysa för att höja studiens trovärdighet. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

 

I resultatdiskussionen har författarna till föreliggande studie valt att fokusera 

på de viktigaste och mest utmärkande delarna i resultatet. Initialt kommer 

kategorin Yrket ställer krav att diskuteras, då BHV-sjuksköterskornas 

bemötande av föräldrarna visade sig ha betydelse för reaktionen från 

föräldrarna. Vidare kommer diskussionen in på de Verktyg och hjälpmedel 

som finns inom BHV då resultatet påvisar att det som finns att tillgå idag är 

suboptimala. Resultatdiskussionen kommer avrundas med diskussion runt 

kategorin Föräldrar påverkar genom flertal faktorer, av den anledningen att 

föräldrar har ett överhängande ansvar över barnets situation. 
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Deltagarna till föreliggande studie beskrev att relationen till barnens föräldrar 

var viktig när det gällde att samtala om barns övervikt. Detta är något som 

även Magnusson et al. (2016) och Håkansson (2018) bekräftar och förklarar 

att föräldrarna behöver bli informerade på ett värderingsfritt och icke 

skuldbeläggande sätt. Magnusson et al. (2016) menar att samtal om ens 

levnadsvanor har olika betydelse för olika individer och kan väcka många 

känslor. De beskriver att en förtroendefull relation inom BHV byggs upp 

genom att exempelvis familjen får träffa samma BHV-sjuksköterska i den 

utsträckning där det är möjligt. Detta är även positivt ur den aspekt att 

möjligheten till att göra säkra bedömningar ökar, eftersom man kan följa 

barnet över tid och lär känna familjen och barnet (Magnusson, et al., 2016). 

I studien framkom att BHV-sjuksköterskans personliga attityder också är 

betydelsefulla i mötet med barn som har övervikt och deras föräldrar. Wright 

et al. (2002) och Magnusson et al. (2016) menar att det som kan underlätta i 

samtalen och som även ska vara det grundläggande i BHVs förhållningssätt, 

är att utgå ifrån att föräldrarna själva vet hur problemet bäst ska lösas. Här 

kan författarna till föreliggande studie se nyttan med att i större utsträckning 

utbilda BHV-sjuksköterskor inom samtalsmetodik såsom MI, då samtalet 

grundar sig i personens självmedvetenhet och självreflektion (Barth & 

Näsholm, 2018).  

 

I studier där föräldrar har intervjuats har man sett att föräldrar uppskattar att 

det finns stöd att tillgå och att en god relation med personal inom vården är 

betydelsefullt (Rautio, 2012). Vidare belyste författaren (Rautio, 2012) även 

hur viktigt föräldrarna tyckte att hembesöken som ingår i det svenska 

nationella programmet för barnhälsovård var, inte enbart att någon kom hem 

till dem utan att de upplevde att personen tog sig tid för dem, deras barn och 

deras föräldraskap. Deltagarna i föreliggande studie framhöll vikten av att 

synliggöra och försöka vara vägledande för föräldrarna och att 
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kommunikationen bör ske på ett rakt men varsamt sätt. En ömsesidig 

kommunikation är enligt Ratio (2012) det föräldrar önskar från BHV-

sjuksköterskan. 

 

BHV-sjuksköterskorna i studien poängterade också deras uppdrag om att 

arbeta för barnets bästa. Magnusson (2013c) bekräftar att anledningen till att 

BHV engagerar sig i problematiken kring övervikt, är just för att barnen ska 

få så goda förutsättningar som möjligt till att kunna vara så starka och friska 

som möjligt för att därmed kunna göra det de själva önskar och vill i sina liv. 

Magnusson (2013b) erkänner att informera föräldrar om att deras barn har en 

övervikt medför en risk för att väcka starka känslor, men att underlåta sig att 

informera barnets närmaste om fenomenet och riskerna medför samtidigt att 

man undanhåller en insikt för föräldrarna som skulle kunna hjälpa barnet till 

en bättre hälsa.  

 

Enligt Darweish (2012) och Müllerdorf et. al. (2009) är de arbetsredskap som 

idag finns inom BHV undermåliga för att BHV-sjuksköterskor ska kunna 

utföra sitt arbete på bästa sätt och uppleva stöd i sitt arbete, dessa påståenden 

är dock gjorda för flertalet antal år sedan. Enligt resultatet i föreliggande 

studie kan författarna till studien se att bristande stöd genom arbetsredskapen 

fortfarande är högst aktuellt. IsoBMI är ett av de redskap som nu används 

sedan ca 10 år tillbaka men anses av BHV-sjuksköterskor fortfarande inte 

helt optimalt utan bör arbetas samman med den sedvanliga tillväxtkurvan för 

att undvika att föräldrarna missleds av att tillväxtkurvan ser normal ut medan 

man först kan se till avvikelse när man byter till isoBMI som översikt.  

 

Müllerdorf et. al. (2009) menar vidare att adekvata arbetsredskap även är ett 

hjälpmedel i kommunikationen om övervikt med föräldrarna, detta påstående 

är något som deltagarna i föreliggande studie håller med om. Resultatet visar 

att föräldrar påvisar förnekelse om att deras barn har en övervikt och att 
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reaktionen när BHV-sjuksköterskan visar isoBMI-kurvan inte sällan leder till 

förvåning från föräldrarnas sida. Regber (2014) menar att det är normalt att 

förnekelsen resulterar i förvåning när föräldrarna tar till sig informationen. 

Det är först när föräldrarna tagit informationen till sig som det är möjligt att 

börja tänka i termer om förändring (Öquist, 2008). 

 

I resultatet framkom önskemål om bättre utbildning inom samtalsmetodik 

och MI. Darweish (2012) trycker på att det är en viktig del i 

preventionsarbete med överviktiga barn att kommunikationen fungerar 

optimalt, vilket innebär att goda kunskaper inom samtalsmetodik och ämnet 

som sådant är ett måste. God samtalsmetodik grundar sig i att föräldrarna ska 

känna att BHV-sjuksköterskan genuint bryr sig om familjen, vilket man 

uppnår genom att lyssna och fråga men också genom att ha ett respektfullt 

bemötande och förmedlar kunskap på vetenskaplig grund (Magnusson, et al., 

2016). Enligt Barth och Näsholm (2018) är MI-metoden i grunden en 

förfinad variant av aktivt lyssnande som baseras på empati och förändring. 

Vidare menar författarna (Barth & Näsholm, 2018) att man genom metoden 

avläser och framkallar motivation och att det till stor del ligger i utövarens 

kompetens att uppnå önskvärd effekt. Önskan om utveckling inom MI-

metoden för BHV-sjuksköterskor vore därför av angiven anledning rimligt 

att arbeta med då mycket av arbetet handlar om att motivera barnets föräldrar 

till förändring (Barth & Näsholm, 2018). Magnusson et al. (2016) menar att 

MI är en allt mer växande samtalsmetod som används mer och mer inom 

BHV i Sverige. 

 

Handflatan eller handmodellen var ett hjälpmedel som deltagarna i studien 

beskrev som användbart i samtalet kring barns portionsstorlekar. Magnusson 

et al. (2016) beskriver att detta hjälpmedel kan ge en vägledning för föräldrar 

om hur mycket mat som kan vara lagom att äta till exempelvis lunch eller 

middag. Barnets handflata visar hur stor mängd av exempelvis 
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kött/fisk/fågel, ris/potatis/pasta/ samt grönsaker det bör finnas på tallriken. 

Maten ska kunna rymmas på handens yta, inte byggas på höjden. Denna 

modell kan även ses som lekfullt av barnet när man kan jämföra storleken på 

sin egen handflata i relation till exempelvis sina föräldrars (Magnusson, et 

al., 2016). Handmodellen kommer från ett arbetsmaterial som belyser 

flertalet livsstilsvanor, till exempel sömn, kost, fysisk aktivitet och media 

(Håkansson, 2018). Komplexiteten ligger i att alla vanor hänger samman, 

man kan alltså inte se till någon enstaka faktor utan måste vara medveten om 

att andra faktorer har samband, även om det kanske är den enskilde faktorn 

man initialt måste ta itu med som BHV-sjuksköterska, förälder och ibland 

även förskola. 

 

Ett annat hjälpmedel som deltagarna synliggjorde var att föra kostdagbok. 

Även detta är ett enkelt verktyg som kan användas både av föräldrar och 

personal på förskola, som sedan BHV-sjuksköterskan kan använda som 

underlag för samtal. Magnusson et al. (2016) hävdar också att kostdagbok är 

ett effektivt redskap som ger en uppfattning om vart problemet kan ligga. 

Kostdagboken bör omfatta så mycket information som möjligt, alltifrån 

vilket livsmedel som erbjudits till hur länge måltiderna tar och vilka olika 

tidpunkter på dygnet som barnet äter och dricker. Kostdagboken ger insyn i 

exempelvis livsmedelsval, energimängd, måltidsordningen och eventuellt 

småätande. Informationen som framkommer kan utgöra ett 

diskussionsunderlag för hur situationen skulle kunna förbättras utifrån vad 

föräldrarna skulle ha möjlighet att ändra på (Magnusson, et al., 2016). 

 

Resultatet visade att BHV-sjuksköterskor ibland kunde uppleva vissa 

svårigheter att nå fram till föräldrarna och man upplevde att det ofta handlade 

om att föräldrarna hade svårt att se barnets övervikt eller snarare att de 

förnekade det. Regber (2014) menar att förnekelse är ett vanligt 

förekommande fenomen medan resultatet påvisar att flertal BHV-
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sjuksköterskor ofta erfor att föräldrarna redan var medvetna om barnets 

övervikt men att föräldrarna tyckte att det var för tidigt att under 

småbarnsåren diskutera barnets vikt och ofta kunde man som BHV-

sjuksköterska uppleva besvikelse och irritation hos föräldrarna över att man 

tagit upp ämnet. Magnusson (2013c) menar att det inte är konstigt att vissa 

föräldrar reagerar med irritation eller ilska i samtalet om övervikt. De menar 

att barns viktutveckling, i kombination med ärftlighet, är ett resultat av 

familjens vanor som är starkt förknippade med dess identitet.  

 

Erkelenz et.al. (2014) belyser att det är en komplex problematik när det 

kommer till barns övervikt, att det är många faktorer som spelade in och att 

upplevelsen från deltagarna i föreliggande studie är att föräldrar överlag tar 

ett dåligt ansvar över barnets situation när de har en övervikt. Deltagarna i 

föreliggande studie menar att föräldrar inte alltid har ork eller möjlighet att 

försöka påverka sitt barns övervikt. Att de inte skulle ha möjlighet förkastas 

dock av Wright et. al. (2002) som menar att alla föräldrar har möjlighet till 

att göra förändringar men att BHV-sjuksköterskan ibland får hjälpa familjen 

att se möjligheterna. Ofta handlade det om att göra mindre förändringar som 

på sikt hade betydelse för barnets viktutveckling. 

 

I studiens resultat framkom att det ofta handlade om att barnet fått sina 

föräldrars vanor genom inlärt beteende. Detta upplevdes ibland av BHV-

sjuksköterskorna vara svårt att föra på tal, eftersom det ofta blev en än större 

utmaning när arbetet även kom att handla om föräldrarnas vanor. Isacco, 

Lazaar, Rathel, Thivel, Aucouturier, Doré, Meyer och Duché (2010) menar 

dock att det är viktigt att få föräldrarna att förstå att mycket handlar om att 

vanor och rutiner har ett stort inflytande på antal riskfaktorer när det kommer 

till överviktiga barn. Levnadsvanorna som kan kopplas till övervikt handlar 

långt ifrån endast om kost och motion utan är en komplex helhet där även 

stressnivåer, sömn, TV- tittande och det allmänna måendet är av betydelse 
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(Magnusson & Ljungkrona-Falk, 2013). Ser man till ett samhällsperspektiv 

är även skola och förskola viktiga för barnen gällande vanor och rutiner. Dels 

för att många barn är inom dessa verksamheter större delen av dagen men 

även för att många uppfattar dem som bärare av samhälleliga normer 

(Magnusson & Ljungkrona-Falk, 2013). 

En svårighet deltagarna i föreliggande studie poängterade var att det oftast 

enbart var den ene av barnets föräldrar som var närvarade vid barnets besök 

på BHV, vilket ansågs vara en nackdel då det var önskvärt att båda 

föräldrarna var delaktiga i planeringen runt barnet då det som regel behövs 

förändringar i hela familjen. 

 

Föräldrars motivation var enligt deltagarna till föreliggande studie ett måste 

för att åstadkomma förändring, rent av avgörande, vilket också belystes av 

Erkelenz et al. (2014). De allra flesta föräldrar visade förståelse varför man 

synliggjorde övervikten. För att ge information i rätt mängd och på rätt nivå 

är det viktigt som BHV-sjuksköterska att förvissa sig om vad föräldrarna har 

för kunskaper och försöka skapa sig en bild av vilken motivation de har. 

Motiverande samtal - MI är i de fall föräldrarnas motivation är låg eller 

sviktande ett utmärkt redskap att som BHV-sjuksköterska använda sig av 

(Barth & Näsholm, 2018).   

I resultatet framkom erfarenheter av att föräldrar i hög grad är påverkade av 

de normer vi har i samhället idag och att man som BHV-sjuksköterska måste 

medvetandegöra detta hos de föräldrar som har ett behov av det. Som någon 

deltagare uttryckte det, handlar det inte om att man inte skall unna barnet 

något, utan att man som förälder måste lära sig att begränsa guldkanten och 

enligt Alberdi et. al. (2016) bör man som förälder vara medveten om och 

reflektera över vilka vanor vi vill ge våra barn. De intervjuade i föreliggande 

reflekterade över hur mycket den enskilde personen påverkades av affärer 

och industrin genom erbjudanden eller extrapriser på mindre hälsosamma 

matvaror. Blair, Stewart-Brown, Hjern och Bremberg (2013) menar att ur ett 
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folkhälsoperspektiv borde det rent av lagstiftas kring ohälsosamma 

livsmedel, exempelvis socker, men menar att det kan antas vida 

problematiskt och ger exempel genom att dra paralleller till förbudet av 

reklam om tobak och den långa process det krävdes för att få till en 

lagstiftning. Författarna till föreliggande studie håller till viss del med Blair 

et. al (2013) att en skärpning av regler bör göras för hur livsmedel får 

marknadsföras men att förbud inte är en lösning. Det ska löna sig att vara 

hälsosam i sina val. 

 

8.3 Slutsatser 
 

Föräldrar har ett stort ansvar i valen kring sitt barns hälsa och vikten av att 

upplysa och motivera föräldrar till förändring är därför oerhört viktig för 

barnets framtida hälsa både ur psykisk som fysisk aspekt. Preventionsarbetet 

med överviktiga barn är ett utmanande område för BHV-sjuksköterskor men 

viktigt för barnens framtida hälsa och för folkhälsan som sådan. Övervikt hos 

barn är en komplex problematik och för BHV-sjuksköterskan innebär det 

stora krav på kunskap men också personlig förmåga att möta barnet och 

föräldrarna där de befinner sig i nuet. BHV-sjuksköterskor upplever att de 

skulle kunna göra mer i sitt preventionsarbete genom utveckling av befintliga 

arbetsinstrument och mer utbildning. 

 

8.4 Kliniska implikationer  
 

Studiens resultat skulle kunna vara av betydelse för BHV-sjuksköterskor i 

deras arbete med överviktiga barn för att den redogör för erfarenheter i ämnet. 

Att ta del av andras erfarenheter kan bidra till att kunskap sprids och att man 

som enskild person utvecklas i sin profession. Resultatet skulle också kunna 

bidra till att BHV-sjuksköterskor blir bekräftade i det komplexa och ofta 

utmanande arbete som de utför, genom att det finns fler som har liknande eller 
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samma erfarenheter i ämnet. I studien framkom genom flertal deltagare att 

man saknar sakligt stöd i arbetet inom sin egen verksamhet och att man borde 

utveckla arbetsredskap på en riksövergripande nivå, exempelvis utefter 

rikshandboken. Vidare bör satsningar göras för att öka kunskapen hos blivande 

föräldrar kring rutiner och kost. Familjecentraler där flertal yrkesgrupper är 

involverade skulle kunna anordna föräldrautbildning för blivande föräldrar. 

Det skulle kunna leda till ökad insikt hos föräldrarna redan innan barnet föds 

och bidra till att diskussioner kring barnets vikt blir mindre laddat i framtiden.  

Resultatet skulle även kunna motivera till införande eller utvecklande av de 

olika hjälpmedel och verktyg som nämns i studien, såsom exempelvis MI, 

kostdagbok, handmodellen och isoBMI. 

 

8.5 Förslag till fortsatt forskning  
 

I resultatet framkom att det var skillnader i hur man som BHV-sjuksköterska 

upplevde arbetet med övervikt hos barn. Olika strategier användes och till viss 

del även arbetsredskap inom den egna verksamheten och vissa hade funnit 

egna sätt att prata om ämnet. Författarna till föreliggande studie anser att det 

hade varit av värde att genomföra en större studie, dels för ett vidare grepp hur 

det ser ut i verksamheterna men också för att kunna utveckla fler och bättre 

arbetsredskap för BHV-verksamheterna i Sverige. Om man kunde utarbeta ett 

material som användes inom alla landsting och regioner hade det sedan också 

varit intressant att göra uppföljande studier, dels ur BHV-sjuksköterskans 

perspektiv men även ur ett föräldraperspektiv. 

Barns föräldrar är centrala när det handlar om barns övervikt och föreliggande 

studie visar att kommunikationen kan vara ett utmanande område. Därför anser 

författarna att det även vore givande att undersöka föräldrars erfarenheter och 

upplevelser av ämnet. 
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Bilaga 1 – Informationsbrev 
 

 

Linnéuniversitetet  
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap  

 

Informationsbrev 
 

 
Vi är två sjuksköterskor som studerar till distriktssköterskor på Linnéuniversitetet i Kalmar. 

Vår upplevelse under den verksamhetsförlagda utbildningen och via föreläsningar är att 

arbetet med barn och ungdomar som har övervikt eller fetma kan vara ett utmanande område 

att arbeta med. En frågeställning som uppkommit hos oss är vilken erfarenhet 

distriktssköterskor inom barnhälsovården har av detta, och på vilket sätt man arbetar med 

dessa barn. 

 

 

Vår önskan är att få göra en intervju med dig om dina erfarenheter. Intervjun kommer att 

baseras på öppna frågor som utformas för att ge uttryck för dina upplevelser och 

erfarenheter. Intervjun beräknas ta ca 30–45 min. Intervjun kommer att spelas in, därefter 

skrivas ut ordagrant för att vidare analyseras utifrån en förutbestämd analysmetod, för att 

sedan sammanställas tillsammans med andra intervjuer. Det inspelade materialet kommer 

förvaras så att ingen annan har tillgång till materialet och kommer att förstöras när studien är 

slutförd. Det utgår ingen ekonomisk ersättning. Deltagandet i studien är frivilligt och du kan 

när som helst välja att avbryta ditt deltagande. 

 

 

Vi kommer att kontakta dig cirka en vecka efter att du fått detta brev för att bekräfta att du 

vill delta i studien eller om du önskar avstå. Vill du delta får du bestämma vart du önskar att 

intervjun äger rum någonstans. 

 

 

Vår handledare heter Kristina Schildmeijer, Universitetslektor vid Linnéuniversitet i Kalmar. 

 

Vänliga Hälsningar 

 

 

Kristina Sandquist          Kristina Rönn     

Linnéuniversitetet          Linnéuniversitet 

070-5867239               070-4627445     

ks222ag@student.lnu.se       kr222cx@student.lnu.se 
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Bilaga 2 – Samtyckesformulär 

 

 

Linnéuniversitetet  

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap  

 

 

 

 

Samtyckesformulär  

 

Jag har tagit del av informationen om studien ”Barnhälsovårds-sjuksköterskors erfarenheter 

av arbete med barn som har övervikt”, fått tillfälle att ställa frågor, fått dem besvarade och 

samtyckt till deltagande.  

 

Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan 

avbryta min medverkan utan att ange orsak.  

 

 

_________________________________________________________  

Underskrift av forskningsperson  

 

 

_________________________________________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum  

 

 

_________________________________________________________  

Underskrift av informationsgivare  

 

 

_________________________________________________________  

Namnförtydligande, ort, datum 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 

 

Område 1: Bakgrundsinformation 

• Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

• Hur länge har du arbetat med barnhälsovård? 
• Om vidareutbildning finns, vilken? 

 

Område 2: Erfarenheter av arbetet 

• Vilka erfarenheter har du kring att arbeta med övervikt/fetma hos 
barn? 

• I vilken utsträckning uppskattar du att övervikt och fetma 

förekommer? 
• Har ni styrdokument eller andra referenser att arbeta gentemot när det 

kommer till barn inom denna gruppen? (Hur ser dessa ut? Vad är bra? 
saknar du något? Berätta mer!) 

• Vilka svårigheter ser du i arbetet med barnen och deras familjer? 

Minns du något exempel som du kan berätta om? 
 

 
Område 3: Utveckling 

• Om du skulle ge ett råd då till en nybliven eller osäker kollega när det 

gäller att prata kring barns övervikt vad skulle du då vilja dela med 
dig av? 

• Vad har du för tankar i allmänhet kring ämnet? (Berätta mer../ Kan du 
utveckla../Du sade tidigare att….) 

• Finns det något annat du vill tillägga? 
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Bilaga 4 – Etikgranskning 

 

 
 

 

 

Etisk egengranskning 
  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter (dvs. 
behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, 

politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i 

fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv). 

  X 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna (även 
sådant som inte avviker från rutinerna men som är ett led i studien)?   X 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 

deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 

uppenbar risk att påverka?  
  X 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 

avliden människa (t.ex. blodprov )?   X 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, 

person med demenssjukdom eller psykisk funktions-nedsättning, 

personer i uppenbar beroendeställning såsom patienter eller 

studenter som är direkt beroende av försöksledaren)? 

  X 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i 

vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande.   X 

7 

Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till fysisk 
person) och anmälas till registeransvarig person (PUL- ansvarig).     X 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt anpassat 

till nivån på studien. X   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna 

förstår dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den 

enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla 

detaljer som kan påverka beslut om medverkan klart framgår. (För 

studier med minderåriga krävs vårdnadshavares godkännande t ex 
vid enkäter i skolklasser.) 

X   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den 

skriftliga informationen till patient eller forskningsperson. Vidare 

framgår tydligt att deltagare när som helst och utan angivande av 

skäl kan avbryta försöket utan att detta påverkar 

forskningspersonens omhändertagande eller behandling eller, om 
studenter, betyg etc. 

X   

12 
Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 

studien är namngivna (student och handledare) X   


