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Bakgrund: Övervikt är ett internationellt hälsoproblem. Tidiga insatser av 
barnhälsovården är betydelsefulla och kan förebygga och förhindra framtida 
komplikationer. 
Syfte: Syftet var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att stödja 
familjer med ett överviktigt barn till en mer hälsosam livsstil. 
Metod: Kvalitativa intervjuer genomfördes med åtta distriktssköterskor inom 
barnhälsovården i södra Sverige. Analysen av intervjuerna genomfördes med 
en metod för kvalitativ manifest innehållsanalys.                  
Resultat: Studiens resultat redovisas i tre kategorier: ”Relationer mellan 
distriktssköterskor och föräldrar”, ”Betydelsen av föräldrarnas insikt och 
vilja att förändra” samt ”Stödja familjerna till hälsosammare matvanor och 
motion” . I studien framkom att föräldrarnas insikt och vilja att förändra samt 
motivation var avgörande för att en förändring till en mer hälsosam livsstil 
skulle ske när ett barn var överviktigt. Att försöka stödja en familj när 
föräldrarna saknade insikt var en svår balansgång som krävde ett 
professionellt bemötande. Distriktssköterskornas förförståelse, erfarenheter, 
fördomar och attityder påverkade säkert medvetet eller omedvetet deras 
bemötande och familjernas reaktioner. De kunde ibland känna frustration när 
familjerna var ointresserade av det stöd de hade att erbjuda. 
Tvärprofessionellt samarbete förekom sällan.                      
Slutsats: Det är betydelsefullt att som distriktssköterska vara medveten om 
att inte alla uppfattar övervikt som ett problem. Egna förutfattade meningar 
och värderingar kan påverka samspelet med familjerna. Föräldrarnas insikt 
och motivation är helt avgörande för att distriktssköterskor ska kunna stödja 
familjerna till en mer hälsosam livsstil.  

Nyckelord: Barn, distriktssköterskor, hälsosam livsstil, övervikt 

 



 

 

 

 

Abstract 
 
Title : District nurses' experiences of supporting families with an overweight 
child to a healthier lifestyle  
Course: Caring science, Independent project (Master) in Primary Health 
Care Specialist Nursing, 15 credits                                                                    
Pages:  39                                                                                                           
Authors: Carina Gustavsson Ramström & Linda Hultqvist              
Supervisor: Margaretha Hagberg                                                               
Examiner: Eva Benzein 

 
Background: Obesity is an international health problem. Early intervention 
of child care is important and can avoid and prevent future complications. 
Purpose: The purpose of the study was to describe the district nurses' 
experiences of supporting families with an overweight child to a healthier 
lifestyle. 
Methodology: Qualitative interviews were conducted with eight district 
nurses in child health care in southern Sweden. The analyses of the 
interviews were done by manifest qualitative content analysis. 
Results: Study findings are reported in three categories:”Relationships 
between district nurses and parents”, “The importance of parents' awareness 
and willingness to change” and “Supporting families to healthy nutrition and 
exercise”. The study showed that parents understanding and willingness to 
change and motivation was the key to change to a healthier lifestyle when a 
child was overweight. Trying to support a family when parents lacked insight 
was a difficult balancing act that required a professional approach. District 
nurses' pre-understanding, experiences, prejudices and attitudes may affect 
their treatment and family reactions consciously or unconsciously. They 
could sometimes feel frustration when families were not interested in the 
support they had to offer. Multidisciplinary collaboration was infrequent.  
Conclusion: It is significant that district nurses are aware of that not all 
perceive obesity as a problem. Own preconceived ideas and values can affect 
the interaction with families. Parents’ knowledge and motivation are 
determining factors for district nurses to support families to a healthier 
lifestyle. 
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Inledning 
I hela västvärlden är övervikt och fetma hos barn och ungdomar ett ökande problem. Övervikt 

är ett risktillstånd som i sin tur kan övergå till fetma, vilket är en sjukdom (Danielsson, 2005). 

För högt energiintag i kombination med allt mindre fysisk aktivitet är de viktigaste orsakerna 

till den ökade fetman. Barn med fetma drabbas i större utsträckning av höga blodfetter, högt 

blodtryck, leverpåverkan, ökad risk för typ 2-diabetes, ortopediska problem och hjärt-

kärlsjukdomar samt att utveckla insulinresistens (Perlhagen, Flodmark & Hernell, 2007). Det 

finns trots allt tendenser till att antalet överviktiga barn i Sverige har börjat minska (Olsson, 

2012; Perlhagen, et al., 2007). Fetma från barndomen som kvarstår i vuxen ålder ger markant 

ökad sjuklighet och dödlighet. Genetiska anlag, men även yttre faktorer som till exempel 

livsstil under barndomen leder till en metabolisk programmering/prägling och ger ökad risk 

för fetma (Koletzko, 2006). Huus, Ludvigsson, Enskär och Ludvigsson (2007) såg att övervikt 

och fetma redan vid 1 och 2,5 års ålder kraftigt ökade risken för övervikt och fetma vid 5 års 

ålder. Tidig övervikt måste därför tas på allvar som en klar riskfaktor för att senare utveckla 

fetma. Danielsson (2005) rekommenderar att överviktiga barn efter 4-års ålder 

uppmärksammas och ges stöttning på barnavårdscentralerna (BVC). Om fetman kvarstår vid 

6 års ålder bör den behandlas. Preventivt arbete mot barnfetma är mer effektivt än att 

behandla vuxenfetma (Börjeson Munk, 2008). 

 

 

Bakgrund 

Övervikt och fetma hos barn 

ABIS (Alla Barn i Sydöstra Sverige), är en pågående svensk studie där drygt 17 000 barn följs 

upp beträffande till exempel övervikt och matvanor (Ludvigsson, 2012). Studien visade att 

12,9 % av femåringarna var överviktiga och 4,3 % var feta (Huus, Ludvigsson, Enskär & 

Ludvigsson, 2008). En annan pågående svensk studie är EpiLife Child (CLOE). Fokus i 

projektet är utveckling och implementering av metoder som förebygger fetma. Barns livsstil 

kartläggs för att få ökad förståelse för faktorer som kan leda till övervikt (Olsson, 2012).  

När det gäller barn så har BMI för vuxna omräknats till ISO-BMI (International Organization 

for Standardization Body Mass Index) som visar relationen mellan vikt och längd enligt 

beräkningen: BMI = Kroppsvikt /(Längden x Längden). Hänsyn tas till en internationell 
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standard för ålder och kön. Övervikt är BMI ≥25 och fetma ≥30 (Bråbäck, Bågenholm & 

Ekholm, 2009). Nader, et al. (2008) såg att barn med högt BMI var mer överviktiga som 

tonåringar än de som hade haft ett normalt BMI. Barn med övervikt mellan 2 och 4 1/2 års 

ålder hade 5 gånger så hög risk att även vara överviktiga vid 12 års ålder. Det fanns inga 

skillnader mellan pojkar och flickor.  

 

 I en spansk studie av Kimbro, Brooks-Gunn & McLanahan (2007) visade det sig att risken 

för fetma dubblerades hos alla överviktiga barn vars mödrar var gravt överviktiga i jämförelse 

med normalviktiga mammor. Enligt Bråbäck, et al. (2009) var övervikt vanligast hos 4-

åringar i Västernorrland och inte lika ofta förekommande i Stockholm. Dock fanns det stora 

skillnader mellan de olika stadsdelarna och övervikt var även vanligare på den glesbefolkade 

landsbygden än i tätort. Övervikt förekom i större utsträckning hos socialgrupper med låg 

utbildning och inkomst (Blomquist & Bergström, 2007; Bråbäck, et al., 2009; Kimbro, et al., 

2007). Det är vanligare med övervikt hos barn med överviktiga föräldrar i synnerhet när 

hereditet för typ 2 diabetes finns, vilket kan vara ett observandum. Det visade sig också vara 

vanligt förekommande att överviktiga gifte sig med varandra. I Blomquists & Bergströms 

(2007) studie av 4 åringar i Västerbotten fann de att övervikt var vanligare hos flickor. 

Enligt Blomquist & Bergström (2007) berodde troligtvis sambandet mellan fetma och låg 

socioekonomisk klass på en kombination av bristande näringsmässiga kunskaper, dålig 

ekonomi, bristande insikt om hälsorisker samt kulturella livsstilsskillnader. Vanor och 

beteenden varierar mellan olika kulturer. Det gäller såväl motion som mat och 

fritidsaktiviteter. Både pris och tillgänglighet spelar in vid val av mat. Därför är det komplext 

när olika vanor ska förändras och hänsyn behöver tas till både grupptillhörighet och kultur 

(Lindeskog, 2011; Tengland, 2005).  

 

 

Livsstil – matvanor och motion  

Det stora urvalet av mat som finns idag underlättar för individen att få i sig rätt och balanserad 

nutrition, men det kan också leda till överkonsumtion (Axelsen, Danielsson, Norberg, & 

Sjöberg, 2009). Statens folkhälsoinstitut arbetar bland annat med att skapa förutsättningar för 

goda matvanor och följer utvecklingen. De sammanställer kunskap om metoder och strategier 

gällande detta som i sin tur påverkar folkhälsan positivt (Lindeskog, 2011). Även fysisk 

aktivitet är ett viktigt målområde med många positiva effekter på folkhälsan. All rörelse som 
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ökar energiomsättningen går under begreppet fysisk aktivitet. Fetma är en av de sjukdomar 

som kan förebyggas genom motion (Lindeskog, 2012). Barnen utvecklas av fysisk aktivitet, 

bland annat genom att energibalansen upprätthålls, livskvaliteten ökar liksom rörligheten och 

benen stärks. Livsmedelsverket och Statens folkhälsoinstitut har gjort en handlingsplan med 

mål och utsett statliga myndigheter, landsting, regeringen, föreningar och kommuner som 

samhällsaktörer. Det är av stor betydelse att ha en god kommunikation och samverkan mellan 

familj, hälso- och sjukvården, förskola, skola, livsmedelsindustrin, yrkesutbildning samt 

media (Perlhagen, et al., 2007). 

 

Matvanorna är betydelsefulla för hälsan och välbefinnandet. Generellt har svenskar bra 

matvanor, men faktorer som ålder, kön, ekonomisk och social situation gör att det finns 

skillnader (Lindeskog, 2011). De senaste trettio åren har matvanorna mestadels försämrats 

med mer feta och söta livsmedel, men de senaste åren har en liten förbättring setts. År 2006 

konsumerades i Sverige i genomsnitt 15 kilo godis per person, jämfört med 10 kg år 1980. 

Konsumtionen av läsk har ökat markant från 30 liter per person 1980 till 90 liter under samma 

tid. Sedan 2002 har det totala energiintaget per person minskat, men jämfört med 

livsmedelsverkets rekommendationer behöver mer frukt, grönsaker och fisk konsumeras 

(Axelsen, et al., 2009).  

 

Det råder delade meningar om amningens betydelse för utveckling av fetma. Det fanns en 

trend att de barn som ammats en kort period var mer överviktiga vid 5 års ålder än de som 

ammats längre. Dock var inte skillnaden tillräckligt stor för att vara statistiskt signifikant 

(Huus, et al., 2008). En tysk studie av Koletzko (2006) fann att färre 5-6 åringar hade fetma 

om de hade ammats i minst 6 månader. Enligt Kimbro, et al. (2007) visade det sig att mödrar 

med fetma som ammade gav barnen en skyddande effekt mot övervikt, vilket inte gällde för 

normalviktiga mammor. Risken för övervikt ökade hos barn med hög födelsevikt och hos dem 

som tog nappflaskan till sängen.  

 

Svenska ettåringar som åt mycket godis, choklad, kakor och tårtor åt även mer av onyttiga 

livsmedel som potatischips, pommes frites och grädde jämfört med barn som inte lika ofta 

fick söta livsmedel. Dessutom åt de mindre frukt och bär, grönsaker och potatis. Av 

ettåringarna fick 24 % choklad, godis eller kakor oftare än en eller två gånger per vecka. Det 

fanns ett starkt samband mellan mammans intag av söta livsmedel under graviditeten och 

barnets intag av samma livsmedel vid 1 års ålder. Även när modern var under 25 år, var 



 

4 
 

lågutbildad, ensamstående eller att det fanns äldre syskon, visade sig vara faktorer som gjorde 

att ettåringarna åt mer sötsaker (Brekke, van Odijk & Ludvigsson, 2007).  

De barn som ofta åt ost, choklad och drack läsk under sina första levnadsår var mer 

överviktiga vid 5 års ålder än de med andra matvanor eftersom söta livsmedel stimulerar 

aptiten. Övervikt eller fetma vid 5 års ålder förekom däremot mer sällan hos de barn som ätit 

gröt dagligen vid 2,5 års ålder än hos dem som ätit gröt mindre än 1 gång/vecka. Vid 5 års 

ålder hade de barn som åt godis mindre än 1 gång/vecka en ökad risk för övervikt och fetma 

jämfört med dem som åt godis 1-2 ggr/vecka. En trolig förklaring kunde vara att föräldrarna 

till överviktiga barn redan gjort en livsstilsförändring genom att begränsa barnens intag av 

godis (Huus, Brekke, Ludvigsson & Ludvigsson, 2009).  Det har inte framkommit att det 

spelar någon roll när maten introduceras ur viktsynpunkt. Det är av betydelse att som BVC 

sköterska stödja familjen till sunda matvanor och fysisk aktivitet med energibalans som mål 

(Samuelson, 2007).  

 

En studie av Groner, et al. (2009) där en dietist genom barnhälsovården 2 gånger/år hade 

undervisat föräldrarna i näringslära visade sig vara en god förebyggande insats mot övervikt. 

Fysisk aktivitet motverkar många folkhälsosjukdomar. Barn behöver röra sig mer än vuxna. 

Stillasittande fritid är vanligare hos barn i Sverige än i övriga Europa. Endast 10-20 % av de 

svenska barnen rör sig i tillräcklig utsträckning (Axelsen, et al., 2009). Den nordiska 

rekommendationen är att barn och unga behöver 60 minuters måttlig till hög fysisk aktivitet 

dagligen, alltså dubbelt så mycket som rekommenderas till vuxna. Aktiviteten kan delas upp 

under dagen och ska helst vara allsidig och träna upp såväl koordination som snabbhet, 

kondition och muskelstyrka (Lindeskog, 2012).  

 

I studien av Akhtar-Danesh, Dehghan, Morrison & Fonseka (2011) hade föräldrarna olika 

förklaringar till vad som orsakade barnets övervikt. Hos en del föräldrar låg fokus på kosten 

medan andra fokuserade mer på motion. De flesta föräldrar var ändå medvetna om vad som 

var en bra kost eller inte. Däremot tyckte de inte att tillgången till ohälsosam mat hade någon 

större betydelse för att utveckla övervikt.  Alla föräldrar tyckte att motion var en betydelsefull 

faktor för barns välmående. Mycket frukt och grönt, dryck i form av vatten och minskade 

portionsstorlekar var några faktorer som motverkade övervikt.  Tröst och belöning i form av 

mat samt mycket stillasittande var däremot riskfaktorer (Perlhagen, et al., 2007; Puder, et al., 

2011).  
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Barn under 2 år rekommenderas att inte titta på TV. Det är heller inte hälsosamt att större barn 

tillbringar mer än 2 timmar/dag vid dator eller TV, så kallad skärmtid (Perlhagen, et al., 

2007). Epstein, et al. (2008) upptäckte att mindre TV och datortid minskade barns BMI. Det 

konstaterades också att energiintaget minskade eftersom barnen ofta hade som vana att äta 

framför TV:n. Även minskning av tittande på reklaminslag gällande mat skulle kunna vara en 

del i förändringen. Förändringar i hemmiljön kan göra stor skillnad för viktminskningen och 

där har föräldrarna ett stort ansvar (Epstein, et al., 2008). I studien av Hunter, Steel & Steel 

(2008) och Puder, et al. (2011) fick familjerna socialt stöd för att kunna förändra beteenden 

och attityder. Studierna innefattade fysisk aktivitet, utbildningar om hälsosam kost, vikten av 

tillräckligt med sömn samt begränsning av skärmtiden. 

Miljön runt barnen anpassades med klätterväggar, hängmattor och olika leksaker för att 

främja den fysiska aktiviteten (Puder, et al., 2011). Interventionen gav positiva effekter på 

matvanorna, medieanvändandet och fysisk aktivitet. Hunter, et al. (2008) såg att det mest 

effektiva för att även sänka barnets BMI var viktnedgång hos någon av föräldrarna.  

 

I den thailändska studien av Rattanagreethakul, Lapvongwatana, Thiangtham, Sunsern och 

McMullen (2010) visade sig individuella handlingsplaner för varje familj ha en positiv effekt 

för att förebygga övervikt. Familjerna erhöll nya strategier för att minska övervikt och fick 

bland annat lära sig nya metoder för att laga mer hälsosam mat, öka fysisk aktivitet och 

kaloriräkning. Hembesök gjordes för att kunna se barnen och familjerna i sin hemmiljö och på 

så sätt kunna ge mer individuellt riktad vägledning. Förskolan inkluderades också och 

anordnade aktiviteter i samma riktning.  

 

Tidiga interventioner till föräldrar behövs i form av stöttning i valet av barns kost och 

aktiviteter.  Att avvakta i tron om att det kommer att lösa sig av sig självt med tiden fördröjer 

processen. Målet med tidiga insatser är att förhindra framtida övervikt och även att på sikt 

förebygga fetmarelaterade sjukdomar (Nader, et al., 2008; Rattanagreethakul, et al., 2010). 
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Distriktssköterskans arbete med barn 

Distriktssköterskans etiska koder har bland annat som syfte att främja hälsa under hela livet, 

förebygga sjukdom och minska lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Både 

omvårdnadsarbete och folkhälsoarbete har hälsa som centrala mål (Olander, 2009). Om 

individen känner att det som händer är begripligt, hanterbart och meningsfullt uppstår också 

en känsla av sammanhang, KASAM (Antonovsky, 2005). Fokus ligger på hälsa och 

individens egna resurser (salutogenes) istället för att endast koncentrera sig på det sjuka. 

Känslan av empowerment, det vill säga egen makt och delaktighet, hjälper också individen att 

hantera situationen. Det är därför av stor betydelse att stärka individens egna resurser och göra 

den delaktig i vårdens utformning. Att stärka individens egen förmåga och använda sig av 

dennes egen kunskap och kompetens är ett av de mest betydelsefulla målen i hälsoarbetet 

(Ewles & Simnet, 2005).  

 

Förebyggande mödravård och barnhälsovård startade på 1930-talet i Sverige och var 

betydelsefulla för folkhälsan. I slutet på 1930-talet öppnade den första barnavårdscentralen. I 

början var det bara 15 % av alla spädbarn som kontrollerades, men senare kom 

barnhälsovården att omfatta i stort sett alla barn. Mödra- och barnhälsovården betraktas som 

betydelsefulla både vad det gäller minskad barnadödlighet liksom barns allmänna hälsa. 

Sedan 1950 har spädbarnsdödligheten minskat med 85 %, från cirka 20 till ungefär 3 barn per 

1000 levande födda. Sverige är ett av de länder i världen som har lägst dödlighet under 

barnets första levnadsår (Eijlertsson, 2009). Barnhälsovårdens huvudsakliga uppdrag är att 

främja barns hälsa och utveckling genom att minska sjuklighet, funktionsnedsättningar och 

dödlighet hos barn, minska påfrestningar som kan vara skadliga samt stödja och aktivera 

föräldrar för att ge barnet förutsättningar till en god utveckling (Magnusson, Blennow, 

Hagelin & Sundelin, 2009).  

 

 

Distriktssköterskans erfarenheter av att stödja familjer med ett 

överviktigt barn 

Tidigare ansågs det att mulliga förskolebarn skulle växa i sin vikt när de började leka 

utomhus, men idag tyder ett flertal studier på att överviktiga tonåringar haft problem med hög 

viktuppgång innan de fyllt 5 år. Flera av Sveriges landsting har därför börjat med rutinmässig 
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BMI-registrering av alla 4 åringar. Därefter samtalar distriktssköterskan enligt 

barnhälsovårdens basprogram både individuellt och i föräldragrupper med föräldrarna om 

fysisk aktivitet och kost (Bråbäck, et al., 2009). Distriktssköterskor har en betydelsefull roll i 

att stödja både individer och familjer gällande kost och matvanor (Abrams & Wells, 2005). 

Ökad förståelse kan uppnås genom utbildning och erfarenhet. Att ändra matvanor är en 

komplicerad och svår uppgift. Distriktssjuksköterskorna i studien av Abrams & Wells (2005) 

använde sig av sina kunskaper och anpassade dem individuellt, tog del av forskning från 

tidningar om nutrition samt diskuterade med sina arbetskamrater. 

Tillväxtkurvan var enligt Edvardsson, Edvardsson & Hörnsten (2009) ett viktigt verktyg för 

att ta upp diskussionen om ett barns övervikt. Sjuksköterskor i barnhälsovården upplevde att 

det många gånger var svårt att ta upp och diskutera ett barns övervikt. Speciellt om 

föräldrarna också var överviktiga då de oftare gick i försvar. Flera sjuksköterskor i 

barnhälsovården beskrev att de hade en expertroll i samtalet. Att sjuksköterskan kände 

föräldrarna väl och hade en bra relation med familjen upplevdes underlätta samtal om barnets 

vikt. Vanligt förekommande reaktioner hos föräldrarna var förnekande, ursäkter och försvar, 

vilket kändes svårt att hantera. Sjuksköterskorna valde sina ord med omsorg och var noga 

med att inte kunna uppfattas kränkande av föräldrarna. De använde ord som att barnet var 

stort eller överviktigt. Ordet fetma försökte de undvika. De prövade även att inventera kost 

och motionsvanor (Edvardsson, et al., 2009). 

Enligt Rattanagreethakul, et al. (2010) borde distriktssköterskan i barnhälsovården starta med 

att ta reda på hur familjen såg på barnets kroppsbyggnad, vad de hade för kunskaper om att 

förebygga övervikt och riskfaktorer. Mest betydelsefullt av allt visade sig vara att de gav stöd 

till familjerna och uppmuntrade dem till att vara delaktiga i utarbetandet av en skräddarsydd 

handlingsplan där målet var att förebygga övervikt (Rattanagreethakul, et al., 2010).   

 

Familjefokuserad omvårdnad 

Systemtänkande innebär enligt Öquist (2003) att försöka förstå världen genom ett holistiskt 

synsätt där sammanhang, relationer, mönster och funktioner interagerar. Individen formas av 

sin omgivande miljö bestående av familj och närstående, samt de kulturella, nationella och 

sociala förhållandena med dess värderingar och förväntningar. Människor ser världen på olika 

sätt utifrån sina livserfarenheter för att få stabilitet och struktur i tillvaron, men det kan även 
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göra att livet känns förutsägbart och begränsat. Det mänskliga beteendet är uppbyggt i ett 

hierarkiskt, men ändå öppet och föränderligt system. Ett överordnat beteende på en avskild 

logisk abstrakt nivå påverkar och kontrollerar ett underordnat beteende genom värden, 

tankesätt, regler och normer ned till den enskilda handlingen. Begreppet kalibrering handlar 

om misstro eller grundtilltro, verklighetsuppfattning och de särskilda strategier individen har 

för att fatta beslut, lära sig, känna motivation samt hur kommunikationen sker. Detta sker i 

samspel med feedback processen om hur individen bemöter omvärlden, hur denne beter sig 

vid inlärning, motivation, samtal, beslutsfattande och vid andra situationer. Värderingar är 

ofta fast grundade och därmed svåra att påverka. Målsättningen för systeminriktad behandling 

är att införa olika sätt att betrakta problem och låta patienten själv finna flera lämpliga 

valmöjligheter för att åtgärda dessa. Detta genom att distriktssköterskan stödjer patienten till 

att själv förändra sin situation. Om familjen inte får stöd till nya kunskaper och feedback 

utifrån för att kunna utvecklas kan problemen förvärras ytterligare av att ett skadligt beteende 

förstärks och inskränker alltmer på vardagen. Människans beteende kan beroende på hur 

kommunikation sker med omvärlden delas in i sluten respektive öppen del. Den slutna delen 

kännetecknas av skydds- och försvarsfunktioner som rädslor, ångest, psykiska begränsningar, 

isolering och inskränkthet. Inom den öppna delen låter sig istället det mänskliga beteendet 

berikas och utvecklas av omvärlden, vilket skapar förutsättningar för en god kommunikation 

med andra. För att kunna genomföra en livsstilsförändring är det angeläget att acceptera 

situationen för att bli mottaglig och bryta ned hinder och försvar. Matchning innebär att 

distriktssköterskan försöker utgå ifrån patientens livsvärld, vara följsam och lyhörd samt ställa 

frågor som leder till reflektion (Öquist, 2003). 

 

Familjers förebyggande och hälsofrämjande uppgifter är kulturellt bestämda och ärvs mellan 

generationer. Även livsstil kan ofta spåras till vanor i familjen (Kirkevold, 2003). När någon i 

familjen inte mår bra påverkar det i sin tur övriga familjemedlemmar och det är därför av vikt 

att se familjen som en del av ett större system. Det är betydelsefullt för distriktssköterskan att 

se till helheten och att lära känna familjemedlemmarnas styrkor och svagheter för att kunna 

utforma en omvårdnadsplan. Genom att intervjua familjer tillsammans kan distriktssköterskan 

samtidigt observera hur de olika medlemmarna interagerar och påverkar varandra. Alla 

familjemedlemmars beteenden blir tillsammans ett sammanhang (Wright & Leahey, 2005). 

Varje familj är unik och sjuksköterskan behöver därför skräddarsy insatserna för varje familj 

och ta hänsyn till hela kontexten. Benzein, Hagberg & Saveman (2008) menar att 

hälsofrämjande samtal som leds av sjuksköterskor där hela familjen är delaktiga är en mycket 
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effektiv omvårdnadsåtgärd som i sin tur ger förebyggande, hälsofrämjande och läkande 

effekter. Genom att alla i familjen får berätta om hur de upplever situationen skapas även en 

bättre förståelse för varandra. Tillsammans kan olika lösningar skapas och det diskuteras runt 

de problem som finns och hur de upplevs av olika familjemedlemmar (Benzein, et al., 2008). 

Långvarig psykologisk stress i familjen och mycket oro hos föräldrarna hade i studien av 

Koch, Sepa & Ludvigsson (2008) ett starkt samband med fetma hos barnet. Därför är det 

betydelsefullt att ge barn med fetma och deras familjer psykologiskt och socialt stöd.  

 

 

Motiverande samtal 

För att omvårdnaden ska bedrivas på ett tillfredsställande sätt är en god relation nödvändig. 

Förmågan att bekräfta patienten har stor betydelse i kommunikationen. Det är det som avgör 

om det blir ett bra möte eller inte. När det inte blir ett bra möte ökar känslan av osäkerhet. Vid 

ett lyckat bekräftande möte känner sig patienten både sedd, hörd, förstådd och kompetent. Ett 

positivt möte betyder mycket för patientens upplevelse av trygghet och tillit samt stärker 

därmed också självkänslan. Ett bekräftande möte präglas av ömsesidighet och vilja från både 

vårdtagare och vårdgivare. Då patienten möts av någon som är verkligt intresserad, engagerad 

och även visar stor respekt ökar också viljan att dela med sig av sin upplevda situation 

(Gustafsson, 2007). 

MI – motivational interviewing, det vill säga motiverande samtal, är en samtalsmetod som 

utgår ifrån patientens egna uppfattningar och tankar. Distriktssköterskans roll är främst att 

lyssna aktivt och att lyfta fram och betona de tankar och känslor som framkommer vid 

samtalet och som kan vara förändringsgrundande. Därigenom kan en inre motivation 

framkallas och förstärkas hos patienten. Att öka motivationen till att genomföra en förändring 

är målet med MI. Andra viktiga faktorer är trygghet under samtalet, öppna frågor, speglingar 

och sammanfattningar samt reflektion kring det som sägs. Distriktssköterskan får sätta fokus 

på de delar som visar i riktning mot förändring. Det är av stor vikt att distriktssköterskan är 

medveten om sina egna värderingar i samtalet, men inte låter dem påverka patienten utan att 

denne själv får komma fram till vad som känns riktigt (Barth & Näsholm, 2006). 

Distriktssköterskan använder enligt Bråbäck, et al. (2009) motiverande samtal för att främja 

till livsstilsförändringar. Ett år efter en utbildning i MI tyckte de flesta av barnhälsovårdens 

sjuksköterskor att det var en bra metod att använda vid samtal med överviktiga barn och deras 

föräldrar. De flesta upplevde också att de hade tillräckligt med tid för att använda sig av 
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metoden och att den var enkel att använda. Nästan alla ansåg att MI stämde väl överens med 

deras normer och värderingar om hur bra barnhälsovård ska bedrivas. De flesta upplevde att 

de efter utbildningen i MI förändrat sitt sätt att arbeta med överviktiga barn och att MI var 

bättre än traditionell rådgivning (Söderlund, Malmsten, Bendtsen & Nilsen, 2010). 

  

 

Etik i omvårdnaden 

Etik i omvårdnaden handlar om att möta människor med respekt, hänsyn och låta deras behov 

styra. Det är betydelsefullt att se patientens och anhörigas egna erfarenheter som en resurs i 

omvårdnaden för att därigenom öka deras känsla av delaktighet och betydelse. Det är av stor 

vikt att känna till de egna inre värderingarna som säkerligen påverkar distriktssköterskan i 

arbetet och därigenom utveckla en etisk medvetenhet. Genom reflektion ökas kompetensen 

både yrkesmässigt och etiskt (Blåsternes, 2008). Den etiska aspekten blir betydligt mer 

komplicerad när det gäller barn eftersom de inte kan ta fullt ansvar för sig själva och sitt 

välbefinnande. Enligt barnkonventionen ska barn bli hörda när det gäller frågor som berör 

dem. Till hur stor del de ska bli hörda när det gäller deras egen hälsa är dock inte riktigt 

klarlagt (Bremberg, 2010).  

 

 

Problematisering 

Distriktssköterskor har en unik roll vad det gäller att förmedla budskap och hjälpa 

befolkningen till hälsosammare livsstilsval. Eftersom det är svårt att behandla fetma är den 

mest betydelsefulla strategin troligen att redan från tidig ålder försöka ändra attityder och 

livsstil hos befolkningen (Nader, et al., 2008). Distriktssköterskor har även en betydelsefull 

roll vad det gäller familjer med barn eftersom de möter dem regelbundet på BVC under 

barnens första levnadsår. Genom att de dessutom gör hembesök ges ytterligare tillfällen att 

utbilda familjer gällande olika sätt att främja bra matvanor och fysisk aktivitet i familjernas 

egen kontext.  

Familjen skapar den miljö som bidrar både direkt och indirekt till deras barns hälsa och 

beteende. Om inte föräldrarna upplever sitt barn som överviktigt så kommer heller inga 

insatser att sättas in från deras håll. Det är även betydelsefullt att skapa en god kontakt och ta 

reda på föräldrarnas kunskap om sunda vanor för att sedan utgå från detta i det stödjande 
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arbetet. Både kost och fysisk aktivitet bör diskuteras för att främja reflektion hos föräldrarna 

(Akhtar-Danesh, et al., 2011; Esenay, Yigit & Erdogan, 2010 & Rattanagreethakul, et al., 

2010).  

 

Övervikt kan vara svårt och känsligt för distriktssköterskan att ta upp med familjen då 

föräldrarna kan känna skuld, ilska eller ignorera problemet, i synnerhet om någon av dem 

själv är överviktig. Distriktssköterskan i barnhälsovården behöver troligtvis göra avvägningar 

för att upprätthålla en god relation.  

Det finns få studier som undersöker distriktssköterskors erfarenheter av att stödja familjer 

med ett överviktigt barn till en mer hälsosam livsstil. 

Hur kan distriktssköterskan stödja familjen på ett konstruktivt sätt?  Vilka erfarenheter har 

distriktssköterskor av att stödja familjer med överviktiga barn? Vilka är de avgörande 

faktorerna för att en livsstilförändring ska ske? 

Genom att undersöka distriktssköterskors erfarenheter av att stödja familjer med överviktiga 

barn till en mer hälsosam livsstil kommer förhoppningsvis denna studie att kunna tillföra nya 

kunskaper inom detta område. 

 

 

Syfte 
Syftet var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att stödja familjer med ett 

överviktigt barn till en mer hälsosam livsstil. 
 

 

Metod 

Design 

Semistrukturerade intervjuer användes som utgick från en frågeguide (bilaga 3) och sedan 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Eftersom kvalitativ innehållsanalys går ut på att 

granska och tolka texter inklusive utskrifter av inspelade intervjuer så lämpar den sig väl inom 

omvårdnadsforskning (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Det finns olika 

abstraktionsnivåer inom innehållsanalysen. Dessa delas upp i manifest eller latent innehåll. 

Intervjuerna i denna studie har transkriberats till text och analyserats med hjälp av manifest 
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innehållsanalys.  Denna analysmetod valdes eftersom den lämpar sig väl för tydliga och 

framträdande enheter (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

 

Urval 

Åtta distriktssjuksköterskor som arbetar i barnhälsovården valdes utifrån ett 

bekvämlighetsurval. Detta för att få deltagare med erfarenheter som motsvarade studiens syfte 

(Polit & Beck, 2008). Inklusionskriterierna var att informanterna skulle vara 

distriktssköterskor verksamma inom barnhälsovården i södra Sverige, gärna ha erfarenhet av 

mångkulturellt arbete, vara intresserade av att stödja barn med övervikt samt deras familjer. 

Informanter med olika erfarenheter inom såväl landsbygd som stad valdes för att få en bredd i 

materialet. Både distriktssköterskor inom landstinget och den privata sektorn deltog. För att få 

ytterligare bredd i materialet ställdes inga specifika krav på arbetslivserfarenhet. 

 
 
Deltagare 
 
Deltagarna i studien var kvinnor mellan 40 och 62 år, med en medelålder på 56 år. De hade 

varit yrkesverksamma som sjuksköterskor i mellan 18-40 år, i genomsnitt 33 år och 

yrkesverksamma som distriktssköterskor i mellan 4 och 37 år, i genomsnitt 22 år. Deras 

erfarenhet av att jobba med barnhälsovård var mellan 8 och 38 år, med ett genomsnitt på 23 

år. Distriktssköterskorna ansvarade för mellan 150 och 430 barn, med ett genomsnitt på 258 

stycken. 

 

 

Datainsamlingsmetod 

Tillstånd för att få genomföra studien på vård- och hälsocentralerna efterfrågades hos 

respektive verksamhetschef. Distriktssköterskorna inom barnhälsovården på de utvalda vård- 

och hälsocentralerna som författarna kommit i kontakt med under sin 

distriktssköterskeutbildning tillfrågades om de var intresserade av att delta i studien. 

Informanterna fick skriftlig och muntlig information om sitt frivilliga deltagande för att de 

skulle kunna ge ett informerat samtycke enligt de forskningsetiska principerna. 
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Semistrukturerade intervjuer utfördes med 8 distriktssköterskor inom barnhälsovården. 

Informanterna fick berätta om sina erfarenheter av stödjande insatser rörande överviktiga barn 

och deras familjer, stöd till familjerna på ett konstruktivt sätt samt faktorer av betydelse för 

livsstilsförändring.  

Båda författarna var närvarande under samtliga intervjuer och intervjuade hälften var av 

informanterna. Den ene författaren ställde de öppna huvudfrågorna enligt frågeguiden medan 

båda var aktiva med att ställa följdfrågor. Intervjuerna transkriberades ordagrant.  Intervjuerna 

som enligt informanternas önskemål utfördes på deras respektive mottagningar varade mellan 

19 och 51 minuter, i genomsnitt 36 minuter.  

 

 

Dataanalys 

Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Det grundläggande i den kvalitativa 

innehållsanalysen är att bestämma hur djupt fenomenet skall analyseras (Graneheim & 

Lundman, 2004). Intervjutexter som omfattar människors upplevelser och erfarenheter kan 

lämpligen analyseras med innehållsanalys. Analysprocessen utgick från manifest 

innehållsanalys som håller sig så nära originaltexten som möjligt och analyserar det 

uppenbara och synliga utan så mycket egna tolkningar. Dock menar Graneheim och Lundman 

(2004) att det ändå alltid blir någon form av tolkning.  

Centrala begrepp för analysprocessen vid kvalitativ innehållsanalys är: Analysenhet, domän, 

meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod, kategorier och underkategorier. Författarna 

utförde alla delarna av datainsamlingen och analysen gemensamt. Varje intervju betraktades 

som en analysenhet och granskades noggrant för att finna relevanta meningsbärande enheter 

som motsvarade syftet. För att få en helhet av texten lästes materialet vid flera tillfällen av 

båda författarna. Delar av texten som handlade om ett speciellt område delades sedan in i 

domäner. Domänerna sammanföll med intervjuguidens frågeområden. Därefter plockades 

meningsbärande delar av texten ut som besvarade studiens frågeställning och syfte. 

Meningsenheterna kortades sedan ner, kondenserades så att texten blev mer lätthanterlig, 

vilket gjordes varsamt för att behålla all betydelsefull fakta. Vidare abstraherades de 

kondenserade meningsenheterna, vilket innebar att de fick en etikett, en kod som kortfattat 

beskrev dess innehåll. Likvärdiga koder sammanfördes till underkategorier som sedan 

tillsammans bildade kategorier. Då delar av texten passade under en eller flera kategorier var 

det ibland komplicerat att urskilja strama kategorier. För att inte ta texten ur sitt sammanhang 
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sammanfördes vissa kategorier. Koderna jämfördes sedan för att upptäcka skillnader och 

likheter och placerades därefter i tre olika kategorier och åtta underkategorier (Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2008).  Analysprocessen presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1. Exempel på meningsbärande enheter, kondenserade meningsenheter, subkategorier och kategorier.  

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Subkategori Kategori 

”Då kommer man till dilemmat. 

Det går ju aldrig att komma med 

pekpinnar utan man får försöka 

hitta sätt att nå de här människorna 

utan att de går hem och känner sig 

påhoppade. Det är inte helt lätt, det 

kan jag säga. Människor reagerar 

olika.” 

Inte komma med 

pekpinnar, hitta sätt att nå 

fram 

God relation och 
professionellt bemötande 

 

Relationer mellan 

distriktssköterskor och föräldrar                   

”Jag har berättat om min oro och 

jag har förklarat det här med hur 

man räknar ut BMI, men många av 

de föräldrar jag har haft tycker att 

lite hull ska man väl ha på kroppen 

och det är väl ingenting. 

Föräldrarna ser det som 

fullständigt onödigt och de ser inte 

någon anledning att komma till 

mig först överhuvudtaget.” 

 

Många föräldrar tycker 

man ska ha lite hull och 

ser stödet som 

fullständigt onödigt 

Bristande insikt 

 

Betydelsen av föräldrarnas insikt 

och vilja att förändra  

”Jag kommer ihåg att vi pratade 

mycket socker. Pratade om att hon 

inte ska dricka någon sådan juice 

överhuvudtaget, försök att hitta 

någon bättre juice, eller inte så 

mycket juice alls. Försöka minska 

ner på det och ge vatten istället.” 

Information om juice och 

socker. 

Stöd gällande kost och 
motion 

 

 Stödja familjerna till hälsosammare 
matvanor och motion 
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Etiska överväganden 
 
Uppsatser som utförs av studenter inom högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad 

nivå ska bedrivas under etiskt säkerhetsställda och trygga former. Det ansvarar utbildnings- 

anordnaren för och därför behöver inte studierna genomgå en etikprövning (Regeringens    

proposition 2007/08:44). Författarna till studien har tagit ställning till etiska aspekter samt 

gjort en etisk egengranskning enligt Etikkommittén Sydost. Egengranskningen visade att 

ingen vidare etikprövning behövde göras för denna studie. Se bilaga 4. 

 

Det är av vikt att informanterna fått adekvat information om studien och dess syfte samt givit 

samtycke till sitt deltagande. Informanterna fick information om att de kunde avbryta sitt 

deltagande närhelst de önskade utan att uppge orsak och fick kontaktuppgifter till författarna 

för eventuella frågor. Materialet avidentifierades för att skydda informanterna. Inspelningarna 

från intervjuerna raderades efter studiens slutförande (CODEX, 2011). 

 

 

Resultat 
Det som framkommit under intervjuernas gång var att vissa faktorer är särskilt betydelsefulla 

för att kunna stödja familjer med ett överviktigt barn till en mer hälsosam livsstil. De flesta 

informanter berättade om den viktiga relationen i mötet med barnfamiljerna. Informanterna 

tog även upp svårigheterna i deras stödjande arbete vid övervikt hos ett barn på grund av 

ämnets känslighet. När insikt eller motivation saknades var det svårt eller omöjligt att stödja 

familjerna till en hälsosammare livsstil. De samtalade rutinmässigt med alla familjer om vanor 

gällande kost och motion samt barnets balans mellan vikt och längd fram tills skolhälsovården 

tog över. 

 

Resultatet fördelade sig på de tre kategorierna: Relationer mellan distriktssköterskor och 

föräldrar, Betydelsen av föräldrarnas insikt och vilja att förändra samt Stödja familjerna till 

hälsosammare matvanor och motion. Dessa tre kategorier samt de åtta underkategorier som 

framkom presenteras i tabell 2. Resultatet förstärks med citat och siffran inom parentes anger 

vilken informant citatet är taget ifrån.  
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Tabell 2. Kategorier och subkategorier som beskriver distriktssköterskornas erfarenheter av att stödja familjer med ett 

överviktigt barn till en mer hälsosam livsstil. 

 

Kategorier Underkategorier 

Relationer mellan distriktssköterskor och föräldrar                   Övervikt – ett känsligt ämne  

God relation och professionellt bemötande 

Olika referensramar och värderingar  

Betydelsen av föräldrarnas insikt och vilja att förändra  Bristande insikt 

Motiverade föräldrar 

Effekter av stödjande insatser 

Stödja familjerna till hälsosammare matvanor och 
motion 

Stöd gällande kost och motion 

Dåliga kostvanor och låg fysisk aktivitet 

 

 

 

Relationer mellan distriktssköterskor och föräldrar                    

Övervikt – ett känsligt ämne  

Alla informanter upplevde att det kunde vara svårt att samtala om ett barns övervikt och att 

det var ett mycket känsligt ämne. De berättade att reaktionerna var väldigt varierande. En del 

föräldrar tog illa vid sig, blev aggressiva, förnekade problemet eller ansåg att det var naturligt 

att barn var lite knubbiga, men att det sedan skulle försvinna av sig själv. En informant ansåg 

att då hon påtalade för föräldrarna att deras barn var överviktigt kränkte hon också delvis 

deras föräldraroll, vilket skulle kunna likställas med att de misslyckats som föräldrar. Andra 

talade om att föräldrarna kunde känna sig otillräckliga. Vissa föräldrar tog så illa vid sig när 

deras barns övervikt belystes att de inte ville komma tillbaka utan bytte ibland till en annan 

barnavårdscentral. Vissa familjer tog tacksamt emot hjälp och var mottagliga för det stöd som 

distriktssköterskan gav. Det känsliga ämnets natur gjorde att det gällde att ha 

fingertoppskänsla och gå varligt tillväga när budskapet till föräldrarna skulle läggas fram. Det 

var oftast viktkurvorna som användes för att tydliggöra barnets ökande viktutveckling, men 

ibland också BMI. 

 



 

17 
 

”Att ha ett barn som är överviktigt eller har fetma det är en otrolig 
stigmatisering och det är en otroligt het potatis att ta i… Det är ju vi 
föräldrar som ansvarar för vad våra barn äter och hur mycket våra 
barn rör på sig. Det finns ju inget värre för en förälder än att höra att 
man inte räcker till och det ska man vara medveten om när man 
jobbar med detta."(4) 

 
 
Flera informanter påtalade att de ville träffa föräldrarna utan att barnet var med för då kunde 

de diskutera djupare och ställa lite svårare frågor. De kände att det var betydelsefullt att barnet 

inte skulle höra att det var överviktigt.  

 
"Jag brukar inte göra så att vi sitter och diskuterar det här med 
kosthållning, motion och hela den fysiska aktiviteten när barnet är 
här. Jag brukar boka in en tid senare när du inte har barnet ifråga… 
för det känns inte så jätteroligt att ha med barnet och ställa de där 
ibland lite svårare frågorna när barnet är just där."(6) 
 

Stödet som gavs kunde uppfattas olika av föräldrarna beroende på deras egna erfarenheter. 

Det kunde bli väldigt känsligt för föräldrar som själva hade eller hade haft problem med 

vikten. En svårighet var att informanterna inte alltid kände till dessa problem och ibland 

kunde det därför bli feltolkningar. 

 

”En mamma som själv var mycket överviktig blev så ledsen när jag 
tog upp barnets övervikt för det var så laddat för henne.”(2) 
 

 
En informant ansåg att viktökning kunde vara tecken på något annat, att det hänt något i 

familjen som påverkat barnet psykiskt. Det skulle kunna vara bråk i familjen eller kanske att 

föräldrarna separerat. Det kunde i sin tur påverka barnet negativt psykiskt och leda till 

tröstätning. 

 

”Man reagerar om de har gått upp mer än en halv kurva och då 
frågar man om det har hänt någonting i familjen, ibland får man veta 
det men inte alltid… Barnet ändrar sig ju inte så plötsligt i sina 
matvanor utan har kanske börjat tröstäta… Det är så mycket mer än 
mat. Det är så mycket andra problem som ligger bakom och orsakar 
varför de blir på det viset, det kan vara jättekänsligt att gå in och 
prata om det. Det kan vara mycket psykisk ohälsa, relationsproblem 
och allt möjligt som ligger bakom så man får ju vara 
jätteförsiktig."(3) 
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En informant kände sig tveksam till om det hade en positiv effekt att berätta för föräldrarna 

om ett förhöjt BMI. Hon ansåg att tyngdpunkten istället borde ligga på att prata mer allmänt 

om kost och motion. En annan erfor att många föräldrar reagerade negativt på att det mättes 

BMI på deras barn. 

 

” En del föräldrar tycker att det är förfärligt att vi räknar ut BMI på 4-
åringarna eftersom det skulle kunna leda till ätstörningar. Vi 
använder ju aldrig ordet banta, det är inte tal om att banta. De ska ju 
inte gå ner i vikt. Det kan bromsas upp så att man står still i vikt och 
inte går upp för mycket.”(1) 

 
 

God relation och professionellt bemötande 

 
Förtroende och en god relation upplevde många informanter var betydelsefullt och gjorde det 

lättare att stödja familjerna. Detta eftersom de har kontakt med familjerna under flera års tid, 

ibland med flera generationer. I de fall distriktssköterskan hade en väletablerad kontakt med 

familjerna upplevde hon att det var lättare att ta upp känsliga ämnen till diskussion. Samtidigt 

gjorde den långvariga relationen med familjerna att det ibland kändes svårare att ta upp 

problematiken då distriktssköterskorna var rädda för att deras relation skulle ta skada. Ibland 

fick små delmål sättas upp som sedan kunde leda fram mot större livsstilsförändringar. 

 
"... det är ju viktigt att man behåller förtroendet tycker jag. Att de vill 
komma hit och känner att vi bryr oss om dem och så. Jätteviktigt att 
man har den har den här bra kontakten med dem."(7) 

 
 

Olika referensramar och värderingar  

 
Flera informanter ifrågasatte hur föräldrarna betedde sig, vad de gjorde med sina barn och 

vilken effekt det skulle få för framtiden. Informanterna ansåg att övervikt var negativt och 

borde uppfattas som ett problem för familjerna. De erfor att föräldrarnas egen övervikt kunde 

bero på ett alltför stort matintag. Vidare ansåg flera informanter att överviktiga mådde sämre 

psykiskt, hade haft det jobbigt under sin uppväxt och troligen blivit mobbade på grund av sin 

övervikt.  

"Brukar tala om för föräldrar att barn inte gör som ni säger utan som 
ni gör. Har du dåliga vanor så för du över dem. Vill du dina barn 
detta?"(2) 
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”Men skulle du verkligen vilja att ditt barn får likadant… för de har ju 
också jättetråkiga erfarenheter. Att man vinklar in litegrann på hur de 
hade det, hur de upplevde den perioden för det finns väl ingen kraftig 
person som kanske var kraftig under barndomen som minns det med 
glädje?! Inte! ... utan att det har varit jobbigt och att de har blivit 
retade, att de inte har kunnat vara med på gympan…”(6) 

"Jag har svårt att förstå hur man kan äta som en del människor gör. 
Det är otroligt hur fel folk kan äta och att de äter sig så 
överviktiga."(1) 

 

 

Många informanter upplevde att det var stor skillnad mellan olika kulturer och vanor i 

familjerna. Här inräknades kultur i form av traditioner, härkomst samt olika generationer och 

åldrar. Även olika kulturers syn på övervikt beskrevs och att det i många länder ansågs bra att 

vara överviktig, vilket i sin tur kunde visa på välmående och status. Därför blev det ibland 

problem när distriktssköterskorna ville stödja dessa familjer eftersom de hade en helt annan 

uppfattning.  

 
”Jag upplever ofta att om man kommer från vissa andra länder så vill 
man ha lite rundare barn än vad vi svenskar vill ha. Att det är lite 
tecken på välstånd. Så var det ju här förut. ”(5) 

 

 

En informant berättade att hon blev frustrerad när läkaren som var från en annan kultur hade 

helt andra referensramar gällande överviktiga barn. Läkaren förstod inte alls de rutiner som 

fanns i barnhälsovården som till exempel BMI och förebyggande av övervikt redan vid tidig 

ålder.   

 
”Där fick jag en smocka på kinden kände jag. Pappan fick vatten på 
sin kvarn. Jag sa sedan till doktorn att jag faktiskt inte är av den 
åsikten, för om du tittar på hur vi sköter det här med rådgivning, så 
gör vi BMI på barnet. Doktorn tyckte det var vansinnigt att göra BMI 
på barn som var så små.”(6) 

 

De flesta informanterna erfor att synen på kost och sötsaker var annorlunda hos familjer med 

invandrarbakgrund. Det förekom mer sötsaker i dessa familjer och de introducerade sötsaker 

tidigare hos de små barnen samtidigt som det generellt dracks mer sötade drycker. Flera 
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informanter berättade att det oftast var mellanmålen som var onyttiga i form av sötsaker och 

chips och att de därför tidigt pratade om kostvanor i förebyggande syfte. 

 
”De tänker att sött är gott och inte att det är farligt och att man ska 
vara snäll mot barnen och att man vill ha lite runda barn.” (5) 

 
 

Även mellan olika generationer i svenska familjer kunde meningsskiljaktigheter uppstå på 

grund av olika inställning till sötsaker. Ibland uppstod konflikter mellan föräldrarna och far- 

och morföräldrar. En informant beskrev hur hon någon gång hade fått skriva ner information 

som sedan skulle ges till svärmodern för att på så sätt visa att hennes inställning var fel. 

 
”… barnet har inte direkt frågat efter sötsaker. Jag tycker att det är 
föräldrarnas rättighet att välja och bestämma det. Diskussioner 
väcker något hos föräldrarna, gör att de reflekterar över det och att 
inte heller mormor och morfar eller farmor och farfar ger dem. Ofta 
konflikter med mor och farförälder. Om de är där sällan kanske det 
inte spelar någon roll, men är man där flera gånger i veckan då 
spelar det roll.”(4) 

 

Även synen på motion var annorlunda. Flera informanter ansåg att invandrarbarnen oftare var 

inomhus vintertid eftersom föräldrarna tyckte att det var kallt utomhus. De tittade därför mer 

på teve än barnen i svenska familjer.  

 

 

Betydelsen av föräldrarnas insikt och vilja att förändra  

 

Bristande insikt 

Ett flertal av informanterna belyste att föräldrarnas insikt och vilja att förändra var två 

betydelsefulla faktorer för att en livsstilsförändring skulle ske. De flesta informanterna 

nämnde att barnhälsovårdens insatser var frivilliga. Detta ledde till att om föräldrarna inte såg 

ett problem och saknade insikt så fick distriktssköterskan troligtvis lägga ned ambitionen för 

att kunna fortsätta att ha en bra relation med familjen. En informant berättade att det kunde 

vara bra om barnets övervikt påtalades från flera håll eftersom det då skulle kunna öka 

föräldrarnas insikt och medvetenhet om problematiken. 
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”Ibland har jag känt att det nästan stått i pannan ” Sluta människa!”. 
Det här är inget problem! Det är bara du som ser det som ett 
problem! Detta är vanligast där föräldrarna själva är överviktiga. Då 
får man ju lägga ner ambitionen, det är ju bara så, BVC är ju 
frivilligt.”(1) 
 
”Vid 3 års ålder var detta barnet fruktansvärt överviktigt, så kurvorna 
räckte inte till... kunde barnet inte föra ihop armarna utan de stod 
ut… och kunde alltså inte gå riktigt ordentligt… Pappan tyckte ju då 
och han sa första gången jag påpekade detta att det är ju inga 
problem för i sommar ska hon ju börja springa orientering. Flickan 
kunde ju knappt röra sig. Fruktansvärt var det!”(6) 
 

 
Flera informanter tog upp bristande insikt som en försvarsmekanism föräldrarna använde sig 

av. De skyllde ibland på genetiska faktorer som att alla såg ut så i deras släkt eller att de hade 

ett annorlunda näringsupptag, vilket berättigade övervikten. Ibland verkade det också finnas 

en annan uppfattning om vad som var övervikt eller inte. Flertalet av informanterna erfor att 

föräldrarna var medvetna om sitt barns övervikt även om de inte ville erkänna att det var ett 

problem. De menade också att föräldrarna jämförde sina barn med andra jämnåriga barn. 

 
"Insikten fanns inte där… Kanske också är vad man har för 
föreställning om hur man ska se ut. Kanske inte ska vara så smal som 
vi tycker i familjens ögon."(7) 
 
"Grunden är ju ändå att de vågar erkänna att det är så. Att så här är 
det, min flicka eller pojke är väl tung, detta måste vi göra något åt. 
Där har vi ju punkt 1. Det är startskottet egentligen, det är ju långt 
ifrån alltid man når dit. Det är ett genombrott att få dem att inse det… 
Vi ska ju inte glömma att våra kost- och aktivitetsvanor är djupt 
rotade. Med huvudet kan vi förstå, men det är inte säkert att vi gör det 
med hjärtat."(4) 

 

 

En informant bad föräldrarna föra matdagbok under en vecka för att därigenom stödja dem i 

att komma till insikt och reflektera över sin kosthållning genom att tydliggöra vad barnet fått i 

sig. En annan informant påtalade att media kunde ha en positiv effekt genom att främja till 

reflektion över kost och motionsvanor och på så sätt ge insikt genom att visa exempel på 

andra människor med överviktsproblematik. Hon tyckte att det gärna kunde vara mer 

friskvårdsprogram på teve eftersom många familjer tittar på det. 
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Motiverade föräldrar  

 
Föräldrarnas motivation ansågs vara en avgörande faktor för att förändra livsstilen. Utan 

motivationen skulle heller ingen förändring av livsstilen ske. Det gällde att som 

distriktssköterska välja rätt tidpunkt och inte komma med pekpinnar. Flera informanter 

påtalade att det var föräldrarnas ansvar och inte barnets att vara motiverade. Flera berättade att 

det kändes som om de sådde ett frö hos föräldrarna som kunde gro och leda till eftertanke, 

reflektion och förhoppningsvis motivation. Det var av vikt att föräldrarna fick ta till sig stödet 

i lugn och ro för att inte ta illa upp.  

 
”Man får gå sakta fram med sådana familjer där man märker att det 
inte finns någon motivation. Det går ju aldrig att komma med 
pekpinnar utan man får försöka hitta sätt att nå de här människorna 
utan att de går hem och känner sig påhoppade. Det är inte helt lätt, 
det kan jag säga. Människor reagerar olika.”(1) 

 
 
En informant menade att det var mammornas motivation som var den avgörande faktorn för 

att en livsstilsförändring skulle ske i familjerna eftersom det oftast var de som ansvarade för 

maten. Uthållighet påtalades också av flera informanter som en viktig faktor för att en 

livsstilsförändring skulle bli varaktig.  

Majoriteten av informanterna hade som strategi att belysa överviktens konsekvenser på längre 

sikt för att motivera föräldrarna. Detta kunde till exempel gälla ökad risk för att bli mobbad 

eller få diabetes. En av informanterna belyste att vissa föräldrar inte tänker på hur 

betydelsefull fysisk aktivitet och kost är och att barnen tar efter föräldrarnas vanor. 

 
”Jag tror att pappan tog till sig detta ändå för jag pratade om ja allt 
möjligt, mobbing och att man får dras med det hela livet, att man inte 
springer av sig och allt det här som man sa förr. Och jag tror inte 
pappan riktigt hade tänkt på det.”(5)  
 
”Jag går inte direkt på, men sedan när jag kommer in på den biten 
måste jag ju verkligen vara tydlig och förklara också vad som händer 
om barnet fortsätter på det här viset, hur tråkigt det är och vad det 
kan föra med sig”(6) 
 

 

Några informanter använde sig av MI som samtalsmetod för att stödja familjerna till 

livsstilsförändring. Det gjordes bland annat genom att ställa flera öppna frågor till föräldrarna 
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som de fick reflektera över och berätta hur de upplevde sin situation. Därigenom fick 

informanterna en uppfattning om föräldrarna var motiverade, om de behövde stöd för att leva 

hälsosammare och hur de ställde sig till barnets övervikt. På så sätt kunde 

distriktssköterskorna lättare anpassa sig efter familjens behov. 

 
”Det gäller att försöka ta upp det på rätt sätt och ställa frågor 
tillbaka: Upplever ni att det är ett problem? Har ni tänkt på det? 
Bolla tillbaka till hur de själva ser på det. Få en bild av om de är 
motiverade eller inte och om det är någon idé att fortsätta. Om man 
kastar över dem en massa goda råd så kanske det blir precis fel och 
ger omvänd effekt.”(1) 
 
”Man måste ju hitta personen på den nivån där han eller hon är och 
lyssna utifrån det.”(8) 

 

 
En av informanterna berättade att det ibland kändes svårare att motivera familjerna till 

livsstilsförändring eftersom hon själv hade lite övervikt. Samtidigt kunde hon känna att hon 

visade respekt för familjerna genom att påtala att hon själv var medveten om svårigheterna.  

 
”Inte helt lätt när man själv har övervikt att sitta där med pekpinnar. 
Brukar tillägga då att jag vet också att det är svårt men att man måste 
tänka hela tiden på detta. Samtidigt kanske de känner att jag 
respekterar dem eftersom jag vet hur det är.”(2) 
 

 
Effekter av stödjande insatser 
 
Några av informanterna kände ibland att föräldrarnas bristande insikt och motivation 

förhindrade vidare insatser. I familjer där insikt saknades förvärrades barnets övervikt med 

tiden. Detta gav flera informanter en känsla av hopplöshet eftersom de upplevde att de 

misslyckats med att stödja dessa familjer. Särskilt svårt att lyckas med hälsosamma 

livsstilsförändringar var det i familjer där flera av medlemmarna var överviktiga.  

 
"Det hade inte blivit ett dugg bättre då och det fanns inte kurvor som 
räckte... Jag kände mig så maktlös och jag försökte få hit mamman för 
jag tror att hon hade varit mer motiverad... De ansåg inte alls att det 
var några problem."(6) 
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"Vi följer ju alltid upp det efter några månader... och så väger de 
nästan lika mycket i alla fall och då har ju inte föräldrarna tagit in det 
här. Det handlar ju oftast om överviktiga föräldrar också då. Då blir 
det ju förstås ett levnadssätt som de följer som inte är så gynnsamt... 
Kan inte gå vidare, man kan bara informera och upplysa och prata 
om positiva effekter… kan man inte nå föräldrarna så går det ju inte. 
De här föräldrarna är ju sällan intresserade av vidare kontakt."(8) 

 

De flesta informanter ansåg att det var ovanligt att föräldrarna bad om stöd i samband med 

barnets övervikt, men det hände ibland. Det kunde bland annat bero på att föräldrarna såg att 

deras barn inte orkade röra sig som sina jämnåriga på grund av övervikten. De upplevde att 

det kändes bra när föräldrarna tog till sig deras stöd. En informant berättade om en mamma 

som själv hade problem med övervikt och hela livet försökt komma tillrätta med det. 

Mamman var intresserad av att samtala om barnets övervikt och få stöd, men efter 1 ½ år hade 

hon fortfarande inte sett någon effekt på barnets övervikt. 

 

”Mamman var orolig därför att hon själv hade varit och var 
fortfarande kraftig, väldigt kraftig och överviktig och mamman var 
rädd för att flickan skulle bli det. Jag blev jätteglad för att hon tog 
upp det själv, jag behövde inte säga någonting.”(6) 

 
 

I familjer där insikt saknades avböjdes kontakter med andra instanser som till exempel 

barnkliniken eller dietist. Ett fåtal av informanterna hade någon gång remitterat vidare till 

dietist, vilket vid dessa tillfällen givit ett gott resultat.  

 
”Jag kände att hon verkligen sög åt sig av min information och jag 
erbjöd henne också att hon fick en tid till en dietist. Så hon var hos en 
dietist och det kan jag säga för det känns jätteroligt! Det barnet är nu 
helt normalviktigt.”(6) 

 

 

Stödja familjerna till hälsosammare matvanor och motion  

Stöd gällande kost och motion 

Alla informanterna tyckte att kosten hade stor betydelse och de pratade kontinuerligt med alla 

familjer om matvanor. Basen i barnhälsovårdens kostinformation var bland annat 

informationsbroschyren ”Grunda sunda vanor” som delades ut till många föräldrar. 
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Individuella samtal om kost och information i föräldragrupper förekom regelbundet. Där 

diskuterades även mat för olika åldrar, att göra egen barnmat samt hur matlagningen 

påverkade barnet. 

 
”Förklara att den egna maten verkligen duger och att det sedan blir 
lättare att komma in i familjens mat än om du bara ätit burkmat med 
den konsistensen som man inte kan få till själv. Alla föräldrar har inte 
med sig att laga mat hemifrån och det påverkar vad man ger sitt 
barn.”(1) 

 
 
Flera informanter tog upp att de inte pratade så mycket om kosten så länge amningen 

fungerade. Deras erfarenheter var att de barn som ammas inte anlade någon övervikt under 

den tiden. Om spädbarn som fick modersmjölksersättning avvek i sina viktkurvor fick 

föräldrarna i stället rådet att ge mer vatten och undvika att ge mat så ofta. En informant 

berättade om en familj där barnet redan vid 8 månader var påtagligt överviktig eftersom 

barnet inte ammades utan tidigt fick modersmjölksersättning. Hon rekommenderade då 

familjen att ge barnet mindre pulver samt sysselsätta det med aktiviteter för att minska fokuset 

på maten. Flera av informanterna tog upp att många barn fick välling alltför länge, vilket bör 

undvikas nattetid. I stället uppmuntrades föräldrarna att ge vatten. 

 
”Kanske inte dricka välling på nätterna när man börjar bli ganska 
stor. För det är ju ändå en middag till nästan. Att man försöker fasa ut 
det och ger dem mindre och mindre eller ge dem vatten eller helst 
ingenting ju. Det tycker jag är jätteviktigt. Ganska många som är 
överviktiga dricker välling för länge.”(5) 
 

 
Flera påtalade att då viktkurvorna började avvika i förhållande till längdkurvorna lades extra 

vikt vid att ytterligare kartlägga familjens matvanor, frekvensen av sötsaker samt söta 

drycker. Några distriktssköterskor tyckte att BMI var ett bra mått för att upptäcka övervikt 

efter 4-års ålder. Dock misstänkte en informant att inte alla föräldrar besvarade frågorna 

ärligt. Hon trodde istället att de sa hur de borde äta och inte hur de gjorde i realiteten eftersom 

det kunde vara svårt att leva upp till förväntningarna. Samtidigt menade hon att 

småbarnsföräldrar var mer påverkbara och hade lättare att ändra sina dåliga kostvanor och dra 

ned på portionerna för sitt barns skull när det var dags att börja äta riktig mat. Problemet 

ansåg många var att det var ett naturligt långt hopp mellan 4 och 5 ½ års kontrollen och då 

kunde stora förändringar ha skett. En informant frågade ofta föräldrarna om hon fick ta 



 

26 
 

kontakt med förskolan för att även ta reda på deras matvanor samt därigenom utveckla ett 

samarbete för att kunna stödja barnet. 

 
”Jag ställer frågor om fysisk aktivitet, hur mycket vistas barnet 
utomhus, vad leker barnet med, hur mycket sitter de framför dator och 
tv, stillasittande, vad de äter för mellanmål, om barnet ofta tar om 
mat, om maten de äter, vad de äter på sin tallrik. Sedan är det… det 
här med godis och glass…”(6) 

 

Problemet var inte alltid att det var fel på kosten utan barnet hade blivit överviktigt på grund 

av för stora och för många portioner. Det påpekades även att det var viktigt att måltiderna 

fördelades regelbundet under dagarna. I annat fall skulle barnet vara alltför hungrigt, äta för 

mycket och för fort utan att mättnadskänslan hann komma vid de enstaka tillfällen då 

måltiderna serverades. Dessutom skulle magsäcken töjas ut så de fordrade alltmer mat om inte 

portionerna anpassades efter att de var barn och inte vuxna. I vissa familjer förväntades 

barnen äta upp allt de fått tilldelat på sin tallrik även om de egentligen var mätta. En 

informant tog upp vikten av att äta långsamt för att undvika att barnet åt för mycket. 

 
”Det här med kosten är ju så himla laddat hos oss därför att… i alla 
fall jag är uppvuxen med att det man har tagit till sig, det ska man äta 
upp. Ät nu, du måste äta... i alldeles för stor utsträckning tror jag att 
det är så. Man låter inte barnen bestämma när de är mätta 
egentligen.”(8) 
 

 
För att påvisa sockerinnehållet i till exempel O’boy och juice var det flera informanter som 

använde sig av att konkret visa antal sockerbitar som produkterna innehöll. De flesta försökte 

rekommendera att de skulle dricka mer vatten till måltiderna istället för söta drycker. Flera 

erfor att det i invandrarfamiljerna dracks mycket mjölk, ibland med socker i istället för 

välling. Ibland gavs även O’boy nattetid. 

Gällande tandhälsan ansåg flera informanter att det var en stor skillnad jämfört med i 

familjerna med svensk bakgrund. I invandrarfamiljer lade informanterna extra fokus på 

tandhälsan eftersom de upplevde att föräldrarna ofta gav barnen sötsaker före sänggåendet 

och inte alltid hade som vana att borsta mjölktänderna. De hade därför ibland engagerat 

tandvården för att de skulle informera ytterligare och visa på exempel. En informant beskrev 

hur hon berättat om att vi i Sverige har lördagsgodis, vilket den mamman tyckte var mycket 

positivt. 
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”Det var någon jag sa till att vi har ofta lördagsgodis här i Sverige 
och det tyckte hon var… hjälp vad bra, äter de bara godis en gång i 
veckan, hör du det? sa hon till sin man. Det hade hon aldrig tänkt på. 
Det tyckte hon var en jättebra idé.”(5) 

 

En informant hade funderat på att ha stödjande grupper för familjer med överviktiga barn, 

men det blev komplicerat då det var så många olika kulturer, vilket kändes svårt att hantera. 

En annan beskrev hur hon arbetade i ett projekt med icke svensktalande mammor och att de 

var väldigt intresserade av hur de skulle leva hälsosammare. Hon hade med sig mycket bilder, 

visade och förklarade hur barnhälsovården tänker när det gäller kost och motion. Hon försökte 

också ta reda på hur de tänkte angående kost och motion i andra kulturer för att därigenom 

lättare kunna stödja familjerna till livsstilsförändring.  

 
 
Dåliga kostvanor och låg fysisk aktivitet 

De flesta informanterna ansåg att den ökade lättillgängligheten och konsumtionen av fet 

skräpmat, godis och läsk var några av de faktorer som ledde till fler överviktiga barn. Flera 

informanter nämnde att föräldrar som separerat ibland skyllde dåliga matvanor på den andre 

föräldern. Även tidsbrist togs upp som en aspekt på att äta något som gick snabbt och ge 

barnet något under matlagningen för att det inte skulle gnälla. 

 

”Pappa berättade att de hade onsdagsmys och fredagsmys och 
lördagsmys. Den veckan han är hos pappa.”(5)  
 
”Sedan är det ju så att kosten är ju en tröstegrej. Vi använder det när 
vi inte har tid för våra barn. Så får de nog gärna en chipspåse eller en 
godispåse. Jag tror att det är så och det står jag för. Jag är säker på 
att det är så. Det är lätt att ta till. Man hinner inte laga så bra mat när 
man kommer hem och då blir det snabbmat, mackor, eller annat som 
fyller i buken.”(8) 
 

 

Vissa av informanterna skulle vilja att det infördes skatt på socker som i Danmark. Flera var 

upprörda över medias stora reklamkampanjer och att storköp av läsk främjas. Även affärernas 

placering av sötsaker vid kassorna uppmuntrar till köp. En av informanterna tog upp att det 

skiljer sig mellan hög- och låginkomsttagare både vad det gäller medvetenhet om kost och 

motion samt val av aktiviteter. Hon påtalade även att ekonomin påverkade valet av mat i 

många familjer och att till exempel frukt, grönt och ekologiska varor är dyrt. 
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”Det märks om det är en högutbildad familj. De är mer på resor och 
motionerar mer. Familjer med god ekonomi åker på skidsemestrar 
och andra semestrar och då blir det mer naturligt att de rör på sig. 
Det är ett helt annat tänk redan från början med sina små barn för de 
motionerar själva och tänker på kosten och figuren.”(2) 
 

 

Alla informanter ansåg att fysisk aktivitet var en betydelsefull faktor för att förebygga 

övervikt. Skärmtiden belyste flera var något som ökat radikalt de senaste åren. Alla 

informanter diskuterade begränsning av skärmtid i föräldragrupperna. En informant påtalade 

att det oftast var papporna som tyckte att det var viktigt att barnen hängde med i den senaste 

tekniken.  

Flera informanter upplevde att det var vanligare att överviktiga barn var mer inomhus och 

hade stillasittande aktiviteter som till exempel att pyssla, rita, titta på teve och sitta vid datorn. 

De försökte uppmuntra familjerna till att finna lämpliga aktiviteter utomhus på barnens villkor 

till exempel att leka i skog och park. En informant önskade att det även skulle gå att skriva 

FAR- fysisk aktivitet på recept till barn. Hon menade att mer fysisk aktivitet minskade 

fokuseringen på mat och även bidrog till att öka det psykiska välbefinnandet. 

 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Forskning har som syfte att finna ny kunskap, men eftersom resultatet kan tolkas med olika 

metoder finns det inte bara en sanning. Den kvalitativa ansatsen fokuserar på att utforska och 

utveckla förståelse för olika fenomen enligt Polit & Beck (2008). I den kvalitativa 

forskningen analyseras en text i sitt sammanhang och är därmed kontextbunden. Människors 

upplevelser och erfarenheter är i fokus (Friberg, 2006). Den totala helheten blir därigenom 

mer än endast summan av delarna.  

 

För att den egna förförståelsen inte skulle färga resultatet utgick analysprocessen från 

manifest innehållsanalys. Denna metod valdes eftersom den lämpar sig väl när framträdande 

enheter är uppenbara i texten.  Författarna ämnade till en början använda en latent 

innehållsanalys, men eftersom distriktssköterskorna uttryckte sina erfarenheter och åsikter 
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tydligt passade manifest analys bättre.  Både manifest och latent innehållsanalys behandlar 

tolkningar, men de varierar i djup (Graneheim & Lundman, 2004). Manifest innehållsanalys 

håller sig nära originaltexten och lämnar inte rum för så mycket egna tolkningar. Författarna 

beskrev innehållet i intervjuerna så textnära och konkret som möjligt. Författarnas 

förförståelse har säkert påverkat tolkningen av resultatet. Detta skulle även kunna påverka 

trovärdigheten. Författarna har endast liten egen erfarenhet av att stödja familjer inom 

barnhälsovården och hade därför inga förväntningar på resultatet. 

 

Valet av deltagare har betydelse för resultatets trovärdighet. Inom kvalitativ innehållsanalys är 

tanken att variationer ska beskrivas (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008).  Det kan ses som 

en brist att samtliga distriktssköterskor var kvinnor, men detta berodde på att det finns så få 

män inom barnhälsovården. En manlig distriktssköterskas erfarenheter hade kunnat tillföra 

ytterligare bredd i studien. De flesta informanterna hade väldigt lång erfarenhet av att arbeta 

inom barnhälsovården och hade därmed träffat många familjer med ett överviktigt barn. Om 

fler hade haft kortare erfarenhet kunde resultatet ha sett annorlunda ut. 

Flertalet av distriktssköterskorna hade varit yrkesverksamma samt utbildats vid ungefär 

samma tidsperiod, vilket gjorde att sättet att stödja familjerna oftast utgick från en gemensam 

grund. Fler distriktssköterskor hade troligen givit en större variation och trovärdighet.  

Enligt Polit & Beck (2008) är bekvämlighetsurval den allra vanligaste metoden för urval. Att 

distriktssköterskorna valdes utifrån ett bekvämlighetsurval kan ha både för- och nackdelar. En 

fördel med att författarna tidigare hade träffat de flesta av distriktssköterskorna under sin 

verksamhetsförlagda utbildning upplevde de kunde vara att distriktssköterskorna hade lättare 

för att dela med sig av sina upplevelser på både ett professionellt och personligt plan. Det 

ledde troligtvis till ett djupare och mer spännande resultat. En nackdel skulle kunna vara att 

distriktssköterskorna ibland uttryckte sig på ett mer frispråkigt sätt än vad de hade gjort om 

intervjuaren varit okänd. Samtidigt avslöjade de eventuellt mer av sina personliga upplevelser 

och värderingar och inte bara det som förväntades av dem i deras professionella roll. 

 En etisk aspekt skulle kunna vara att distriktssköterskorna kanske kände att de hade svårt att 

tacka nej till att delta i studien. Dock var författarna noga med att påtala att deltagandet var 

helt och hållet frivilligt. Eftersom det var en deltagare i taget som intervjuades av de båda 

författarna kunde maktbalansen upplevas som ojämn. Distriktssköterskorna valde själva att bli 

intervjuade i sin egen kontext och på sina egna mottagningsrum där författarna blev deras 

gäster. På så sätt ägde intervjuerna till stor del rum på deras villkor. 
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Intervjuguiden var utformad för att svara mot studiens syfte och frågeställningar. Samma 

intervjufrågor användes till samtliga deltagare, vilket medförde en hög grad av tillförlitlighet 

och pålitlighet. Intervjuerna skedde i lugn och ro utan tidspress och de delade frikostigt med 

sig av sina upplevelser och erfarenheter. Genom att ha semistrukturerade intervjuer fick 

distriktssköterskorna relativt fritt dela med sig av sina erfarenheter, vilket förmodligen gav en 

djupare bredd åt resultatet. I de fall där inte alla frågorna blivit besvarade under intervjuerna 

användes följdfrågor. Genom att ställa följdfrågor under intervjuerna blev författarna 

medskapare av texten. Ibland var det svårt att ställa följdfrågor utan att styra 

distriktssköterskorna i en viss riktning när de inte kom vidare i sin berättelse. Resultatet av 

denna intervjustudie kan därmed inte ses som helt neutralt. Någon med mer erfarenhet av 

intervjusituationer skulle möjligtvis ha utnyttjat tystnaden mer och ytterligare väntat in 

distriktssköterskornas berättelser som då kunde ha tagit en annan riktning. Intervjuerna varade 

i genomsnitt i 36 minuter, vilket kan anses vara ganska kort tid, men författarna hann med god 

marginal få svar på studiens frågeställningar. 

 

Resultatets tillförlitlighet stärktes genom att båda författarna samt en erfaren handledare läst 

samtliga transkriberade intervjuer, varit med under analysprocessen samt diskuterat dess 

innehåll vid ett flertal träffar. Författarna har även haft diskussionsträffar med en annan 

handledare samt studiekollegorna som fått ta del av materialet och kommit med synpunkter 

under arbetets gång. Under dessa tillfällen har olika tolkningsmöjligheter och 

abstraktionsnivåer diskuterats. Därigenom har koder och kategoribenämningar framstått 

tydligare. Vid första resultatgenomgången blev det många och långa meningsbärande enheter. 

Ibland var det svårt att bestämma under vilken kategori citaten skulle hamna eftersom de 

ibland innehöll information som kunde falla in under flera kategorier. Samtidigt var de svåra 

att korta ner eftersom de då skulle bli tagna ur sitt sammanhang. Enligt Graneheim & 

Lundman (2004) ökar trovärdigheten när författarna genom exempel visar hur 

analyseringsprocessen gått till. Detta illustreras i Tabell 1 under rubrikerna ”Metod” och 

”Dataanalys”. Många citat redovisas för att tydliggöra distriktssköterskornas egna berättelser, 

upplevelser och erfarenheter. I och med detta har neutralitet till större del kunnat uppnås i 

resultatet då distriktssköterskornas egna ord använts. Forskare som utför studier med 

kvalitativ ansats försöker sällan att göra resultatet generaliserbart. Däremot bör 

forskningsrapportens data beskrivas tillräckligt väl så att andra forskare och intresserade ska 

kunna överföra resultaten till fler kontexter. Överförbarhet innebär i vilken grad dess resultat 

kan tillämpas på andra grupper eller sammanhang (Polit & Beck, 2008). Kärnfulla citat ökar 
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enligt Graneheim & Lundman (2004) möjligheten till överförbarhet. Tydlig beskrivning av 

studiens sammanhang, urval, deltagare samt analysprocess har givits för att ytterligare stärka 

överförbarheten.  Det är läsaren som avgör om resultatet är överförbart till andra 

sammanhang. Flera av studiens resultat överensstämmer med tidigare forskning, vilket ökar 

studiens trovärdighet. Många distriktssköterskors berättelser innehöll liknande upplevelser 

och erfarenheter, trots att de kom från ett flertal olika barnavårdscentraler på olika orter. Detta 

styrker såväl trovärdighet som överförbarhet i studien som därigenom borde kunna vara till 

stöd för andra distriktssköterskor inom barnhälsovården.  

 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade tydligt att samtal och påtalande om ett barns övervikt var något som 

samtliga distriktssköterskor upplevde som svårt och alla ansåg att det var ett mycket känsligt 

ämne. Detta överensstämmer med studien av Edvardsson, et al. (2009). Det var lättare att ta 

upp känsliga ämnen till diskussion i de fall där distriktssköterskan hade en väletablerad 

kontakt med familjerna. Reaktionerna från föräldrarna kunde vara väldigt varierande, allt ifrån 

förnekande till ilska. Föräldrarnas egna erfarenheter och förförståelse av viktproblematik 

kunde ibland upplevas som svår att handskas med eftersom distriktssköterskorna inte alltid 

kände till hela kontexten. Detta ställde stora krav på distriktssköterskorna i barnhälsovården 

som både värnade om att upprätthålla en god relation med familjerna samtidigt som de måste 

påtala de problem de såg på ett konstruktivt sätt.  

Hessler & Siegrist (2012) fann att när sjuksköterskor graderade psykologiska faktorer 

relaterade till barns övervikt prioriterades bland annat; föräldrarnas oro, familjens vilja att 

göra livsstilsförändringar samt motivation till livsstilsförändringar.  

I den aktuella studien framkom inte föräldrarnas oro så tydligt utan de upplevdes oftast vara 

omedvetna eller förnekade problemet. Distriktssköterskorna erfor att föräldrarna sällan bad 

om stöd. 

 

I den aktuella studiens resultat fanns tendenser till att distriktssköterskorna, förmodligen 

omedvetet lade in sina egna fördomar och värderingar gällande barn med övervikt samt 

övervikt i allmänhet i stödet de gav. Det skulle kunna upplevas provocerande och kränkande 

av dessa familjer. Vad har fördomar och föreställningar för betydelse i omvårdnaden och hur 

enkelt är det att förändra dem?  
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I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor beskrivs förhållningssätt som ”den 

bakomliggande inställning eller anda som ligger till grund för bemötande eller hur man agerar 

inför en situation eller uppgift” (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskor bör ha förmåga att 

kunna kommunicera med patienter och närstående på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt 

samt kunna ge stöd och vägledning. Ett professionellt förhållningssätt är av största vikt i 

relationen till patienterna och deras närstående.  

 

Distriktssköterskornas egna värderingar kan omedvetet avspegla sig i deras omvårdnad och 

bemötande. Övervikt som begrepp är ett känsligt ämne och samtidigt förknippat med mycket 

fördomar. I den asiatiska studien av Poon & Tarrant (2009) hade både sjuksköterskor och 

sjuksköterskestuderande negativa fördomar om överviktiga personer och tillskrev dem gärna 

negativa egenskaper. Majoriteten hade uppfattningen att överviktiga individer tyckte om mat, 

åt för mycket, var långsamma och oattraktiva. Negativa attityder skulle kunna leda till sämre 

följsamhet vad det gäller stödet vid livsstilsförändringar. När det gällde överviktiga patienter 

var uppfattningen mer neutral och flertalet kände empati. Det skulle kunna tyda på att de ändå 

hanterade bemötandet av överviktiga patienter på ett professionellt sätt och inte lät sina egna 

värderingar påverka vården. Mer än hälften tyckte dock att överviktiga patienter skulle ha diet 

i samband med sjukhusvistelser (Poon & Tarrant, 2009). Brown, Thompson, Tod & Jones 

(2006) menar att överviktiga som bemötts av sjukvårdspersonalens fördomsfulla beteende inte 

sökte hjälp inom vården. Överviktiga kände att vårdpersonalen inte tog sig tid med dem, gav 

ett okänsligt intryck och inte hade tillräckligt med resurser för att kunna stödja dem.  

 

I den aktuella studien visade det sig att flera familjer bytt barnavårdscentral eftersom de 

upplevt ett dåligt bemötande. En distriktssköterska tog upp att hon själv troligen använt 

samma ord som en annan familj berättade att de uppfattat som negativt och resulterat i att de 

bytt barnavårdscentral. Det är inte lätt att känna till familjernas tidigare erfarenheter och 

uppfattningar, vilket försvårar stödet som distriktssköterskor ger. 

Det finns få studier som belyser föräldrarnas upplevelser av att ha ett överviktigt barn och 

mötet med personal i primärvården, vilket antagligen beror på att det är ett så känsligt ämne. 

Alla föräldrar i den engelska studien av (Edmunds, 2005) upplevde att de själva försökt stödja 

sina barn innan de sökte hjälp med både ändrad kost samt aktiviteter, men utan att nå önskat 

resultat. Föräldrarna upplevde att distriktssköterskorna gav praktiska råd och att 

barndietisterna var mycket stödjande. Bemötandet varierade från att upplevas som positivt, 

men att ändå inte ge så mycket hjälp, till att upplevas som negativt, avvisande och 
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skuldbeläggande. Föräldrarna i studien av Edmunds (2008) upplevde att de ibland mötte 

sjukvårdspersonal som hade negativa attityder mot deras överviktiga barn.  

Ett dilemma som påtalades av distriktssköterskorna i den aktuella studien var att barnen helst 

inte skulle vara närvarande när deras övervikt diskuterades. Samtidigt säger barnkonventionen 

att barn ska bli hörda när det gäller frågor som berör dem. Vid vilken ålder är det egentligen 

lämpligt att involvera barnet i diskussioner gällande viktproblem? 

 

En av distriktssköterskorna reflekterade över att det ibland var svårt att samtala med 

familjerna om övervikt eftersom hon själv upplevde sig som överviktig. Samtidigt påtalade 

hon för familjerna att hon förstod komplexiteten i situationen och visade dem därigenom 

respekt. Hur stor betydelse har vårdpersonalens utseende när de ska stödja människor till en 

mer hälsosam livsstil? Är det lättare för patienter att ta till sig av stödet om personen i fråga 

ser ut att leva som den lär? I så fall skulle det också kunna vara svårare att stödja familjer där 

det finns en överviktsproblematik om distriktssköterskan själv inte har någon personlig 

erfarenhet av problemet. Dock vore det en omöjlighet att vårdpersonal skulle ha personlig 

erfarenhet av alla tillstånd som de möter i sitt dagliga arbete. I studien av Poon & Tarrant 

(2009) visade det sig att manlig sjukvårdspersonal samt de med lågt BMI hade en mer negativ 

uppfattning om och attityd mot överviktiga än den övriga personalen. Personalen fann det 

tröttsamt och stressande att arbeta med överviktiga. Dock upplevde den normalviktiga 

sjukvårdspersonalen i studien av Brown & Thompson (2007) att det var känsligt att ta upp 

övervikt med patienterna. Detta på grund av rädsla för att deras brist på egen erfarenhet skulle 

göra att patienterna inte trodde på deras empati. Sjukvårdspersonalen som själva var 

överviktiga betvivlade att de var goda förebilder, men kunde å andra sidan utnyttja sin 

erfarenhet, vilket underlättade vid samtal om övervikt med patienterna som kände deras 

empati (Brown & Thompson, 2007). Brown, Stride, Psaurou, Brewins & Thompson (2007) 

såg en koppling mellan negativa attityder och sjuksköterskors egna BMI. De med högt BMI 

var mindre benägna att ha en negativ uppfattning om övervikt. Det fanns däremot inget 

samband gällande yrkeserfarenhet, ålder eller kön.  

 

Det aktuella resultatet fick författarna att fundera runt sina egna förutfattade meningar och 

erfarenheter gällande övervikt. Distriktssköterskorna hade alltid som avsikt att göra gott 

genom att stödja familjerna och upplevde själva att de inte ville komma med pekpinnar. 

Istället försökte de ställa många frågor till föräldrarna om deras vanor gällande kost och 

motion för att därigenom få dem att själva reflektera.  



 

34 
 

Målet med systeminriktat stöd är att familjen ska finna egna valmöjligheter samt lösningar. 

Enligt systemteorin behöver distriktssköterskan försöka leva sig in i patientens livsvärld, vara 

följsam, lyhörd samt ha ett helhetsperspektiv (Öquist, 2003). Frågan är hur lätt det är att 

uppnå om distriktssköterskan har negativa fördomar och värderingar med sig i sin egen 

förförståelse?  Blåsternes (2008) belyser att det är betydelsefullt att känna till de egna inre 

värderingarna och reflektera över dem. Därigenom ökas kompetensen på både ett 

yrkesmässigt och etiskt plan. Det är därför av vikt att reflektera över de egna attityderna och 

fördomarna och hur dessa i sin tur skulle kunna påverka det stöd som ges.  

 

Resultatet visade att föräldrarnas insikt om att barnet var överviktigt var en betydelsefull 

faktor. Ibland upplevde inte föräldrarna att barnets övervikt var ett problem, trots att de såg de 

avvikande viktkurvorna och att distriktssköterskan erbjöd stöd. Barnhälsovården är frivillig så 

när insikt helt saknades i familjerna sattes heller inga insatser in från distriktssköterskornas 

håll. Detta överensstämmer med Akhtar-Danesh, et al. (2011) och Rattanagreethakul, et al. 

(2010) som menar att utan föräldrarnas samarbete så kommer ingen livsstilsförändring att ske.  

För att stödja föräldrarnas insikt om familjens livsstil bad en distriktssköterska i den aktuella 

studien föräldrarna att föra matdagbok under en vecka. Vanligen ledde det till att föräldrarna 

reflekterade över sin situation och fick en djupare insikt som kunde leda till att de blev 

motiverade att göra förändringar i sin kosthållning. Ett annat tillvägagångssätt som flera av 

distriktssköterskorna använde sig av var att informera om överviktens konsekvenser på längre 

sikt. Detta för att därigenom öka familjernas motivation till en mer hälsosam livsstil. Även om 

det ibland fungerade så skulle det kunna leda till ökade skuldkänslor i de familjer där de inte 

lyckas genomföra detta. Den turkiska studien av Esenay, et al. (2010) visade att en fjärdedel 

av barnen var överviktiga, men bara 8 % av mödrarna hade insikt om att barnet var 

överviktigt. De övriga ansåg att barnet i jämförelse med jämnåriga var normalviktigt och hade 

goda kost- och motionsvanor. Knappt hälften av mammorna undvek fet mat, snabbmat och 

söta drycker för att kontrollera barnets vikt. Flera mödrar fann det svårt eftersom barnet grät, 

fick mat av andra eller hade ont om tid.  

 

Det aktuella resultatet visade att ett fåtal av distriktssköterskorna använde sig av motiverande 

samtal enligt MI principerna för att stödja familjerna. De flesta distriktssköterskor i studien 

hade sannolikt inte utbildats i denna metod. Möjligen beroende på att det var länge sedan de 

gick sina utbildningar och därefter inte erbjudits någon fortbildning där denna samtalsmetod 

lärts ut. MI har som syfte att öka motivationen genom öppna frågor, speglingar och 
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sammanfattningar som leder till reflektion (Barth & Näsholm, 2006). Studierna av Bråbäck, et 

al. (2009) samt Söderlund, et al. (2010) visade att MI var en lämplig samtalsmetod i kontakten 

med överviktiga barn och deras föräldrar. Enligt Irby, Kaplan, Garner-Edwards, Kolbash & 

Skelton (2010) har MI inte tillämpats så mycket i pediatrisk överviktsbehandling. I deras 

fallstudie visade sig samtalsmetoden vara  framgångsrik och användes i ett behandlings-

program där ett helt team samarbetade tvärvetenskapligt. Familjen fick själva prioritera vad de 

ville förändra och sedan välja fokusområden att arbeta vidare med. Det belystes att MI som 

metod även kunde förbättra familjerelationerna, vilket var betydelsefullt eftersom 

överviktsproblematiken runt ett barn berör hela familjen. Genom att använda sig av MI som 

samtalsmetod utvecklas efterhand en skicklighet, men detta kräver regelbunden träning och 

uppdateringar inom området.  

Önskvärt vore att distriktssköterskor i hela Sverige skulle erbjudas utbildning i MI för att 

därigenom kunna utöva denna metod. 

 

Distriktssköterskorna arbetar ofta självständigt inom barnhälsovården, vilket innebär att de 

har ett stort ansvar för barns hälsa. Det åligger distriktssköterskan att uppmärksamma 

avvikelser i barnens utveckling och att vid behov konsultera andra professioner. 

Barnhälsovårdens basprogram innefattar regelbundna läkarkontroller, men det är ofta 

distriktssköterskan som påtalar eventuella avvikelser. Resultatet i den aktuella studien visade 

inte så mycket på tvärvetenskapligt samarbete mellan olika vårdgivare, vilket troligen skulle 

förenkla stödet. Speciellt i de fall där distriktssköterskorna kände sig uppgivna eller maktlösa 

i situationen skulle de kunna diskutera olika strategier. Få distriktssköterskor samarbetade 

med dietist, trots att de ibland kände frustration över sin tidsbrist och att barnet snart skulle 

överlämnas till skolhälsovården. Ett ökat samarbete med dietist skulle vara betydelsefullt. 

Detta stöds av Edmunds (2005) där föräldrarna till överviktiga barn upplevde att 

barndietisterna var ett stort stöd för dem. En dietist skulle till exempel kunna bjudas in till en 

träff i föräldragrupperna eftersom mycket av tiden vid dessa sammankomster går åt till att 

diskutera kost. Ibland ville distriktssköterskan skicka remiss till dietisten, men upplevde att 

föräldrarnas brist på insikt hindrade henne.  

Ett utökat samarbete mellan barnhälsovården och förskolorna vore också önskvärt eftersom 

barnen tillbringar så stor del av sin tid där. Endast en distriktssköterska påpekade att hon hade 

regelbundna kontakter med förskolorna vid överviktsproblematik. Hon påtalade vikten av att 

alla runt barnet var införstådda och strävade mot samma mål. 
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Flera distriktssköterskor påpekade att det var ett långt hopp mellan 4 och 5½ års besöket och 

att mycket hände under denna period. Ibland kunde barnet vara normalviktigt vid 4 års 

kontroll för att sedan ha blivit överviktigt fram till nästa kontroll och då blev tiden så knapp 

innan skolhälsovården skulle ta över att det inte fanns tid att ge det stöd som vore önskvärt. 

För att lättare förebygga övervikt hos barn skulle barnhälsovårdens rutiner enligt 

basprogrammet kunna ses över och uppdateras. 

 

Resultatet i den aktuella studien visade att distriktssköterskorna ansåg att de kulturella 

skillnaderna gällande övervikt och kost ibland komplicerade stödet de gav. Deras erfarenhet 

var att det fanns olika normer för vad som betraktades som övervikt och att det i vissa kulturer 

var ett tecken på status att ha ett mulligt barn. Detta överrensstämmer med den spanska 

studien av Kimbro, et al. (2007). Flera av distriktssköterskorna erfor att synen på övervikt i 

Sverige hade förändrats sedan deras egen barndom. Det är inte länge sedan det även i Sverige 

var ett tecken på status att vara lite mullig. Detta gör att äldre generationer ibland har en 

annan syn på barnbarnens övervikt eftersom de inte betraktar det som ett problem utan ger 

sötsaker till barnbarnen utan restriktioner. Detta kan leda till konflikter mellan generationerna, 

vilket också påtalades av några distriktssköterskor i den aktuella studien. 

 

En distriktssköterska hade vid ett tillfälle känt frustration över att läkaren som kom från en 

annan kultur inte hade samma värderingar eller visade förståelse för det svenska sättet att se 

på övervikt samt barnhälsovårdens rutiner. Då det tvärprofessionella teamet inte är samspelt 

påverkar det stödet till familjerna samt skadar kommunikationen, relationerna och förtroendet 

mellan alla inblandade parter. Hur skulle distriktssköterskorna kunna gå tillväga för att 

hantera de konflikter som kan uppstå på grund av kulturella meningsskiljaktigheter på ett 

professionellt sätt?  

 

Mångkulturella föräldragrupper finns, men författarnas erfarenhet är att de grupperna mest 

består av invandrade familjer. Det hade varit utvecklande och intressant för alla att få ta del av 

olika kulturers traditioner, vanor och uppfattningar gällande barns uppväxt och uppfostran. 

Med tanke på den mångkultur som finns idag i Sverige så borde även föräldragrupper 

integreras, vilket skulle skapa mer förståelse och insikt om varandras levnadssätt. Tolk borde 

användas i större utsträckning för att alla i dessa grupper ska kunna kommunicera utan att 

språket upplevs som ett hinder. Många invandrarkvinnor blir tyvärr ganska isolerade och 

dessa träffar skulle även vara ett sätt för dem att komma in och känna en naturlig gemenskap i 
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det svenska samhället. En av distriktssköterskorna i den aktuella studien deltog i ett projekt 

med icke svensktalande mödrar samt tolk där de hade regelbundna träffar med olika teman. 

Det hade varit spännande om även svenska mödrar inbjudits till dessa träffar och därigenom 

fått möjlighet att ta del av andra kulturers vanor och synsätt.  

 

Distriktssköterskorna i barnhälsovården har många tillfällen då de träffar barn och deras 

familjer. Där är vikt, längdmätning och samtal runt kost en naturlig del, såväl enskilt som i 

föräldragrupper. Många föräldrar har bristande kunskaper gällande kost och näringslära. I 

enlighet med Epstein, et al. (2008) upplevde några av distriktssköterskorna att reklam hade 

stor påverkan på livsmedelskonsumtionen. Flera distriktssköterskor tyckte att det var ett 

problem att det är så lättillgängligt och billigt med ohälsosam mat. Det kunde i sin tur vara en 

bidragande orsak till övervikt. Butikerna uppmuntrar ständigt till köp av flera och större 

förpackningar av onyttiga livsmedel. Livsmedelsbranschen i samarbete med livsmedelsverket 

borde ta mer ansvar och främja folkhälsan genom att bland annat sänka priserna på hälsosam 

kost. Det borde vara billigare att köpa riktiga råvaror än processad mat. 

 
Resultatet i den aktuella studien visade att distriktssköterskorna erfor att överviktiga barn ofta 

ägnade sig åt inomhusaktiviteter i stället för att ägna sig åt naturliga aktiviteter utomhus. En 

distriktssköterska önskade att det skulle gå att skriva ut FaR, det vill säga fysisk aktivitet på 

recept även till barn. Enligt Berg (2008) är fysisk aktivitet på recept för barn något som det 

ännu inte finns någon forskning på. 

 

Flera distriktssköterskor påtalade att tidsfaktorn många gånger var ett bekymmer inom 

barnhälsovården. Även om viljan och intresset fanns till vidareutveckling inom området barn 

och övervikt så kunde det i arbetet som distriktssköterska vara svårt att hinna med att på egen 

hand hålla sig uppdaterad angående den senaste forskningen. Deltagarna i den engelska 

studien av Brown, et al. (2007) där flertalet var distriktssköterskor, upplevde att de inte hade 

fått tillräckligt med utbildning gällande övervikt samt saknade organisatoriskt stöd. Eftersom 

överviktens konsekvenser även är ett samhällsekonomiskt problem så borde det satsas på 

regelbundna utbildningar inom detta område. Detta är något som skulle kunna överföras till 

svenska förhållanden. Speciellt när landstingens ekonomi är dålig och fortbildningar inte 

prioriteras. Mer gemensamma utbildningstillfällen och diskussionsforum för 

distriktssköterskor skulle stärka deras profession. Där skulle de kunna diskutera med kollegor 

och utbyta erfarenheter. Detta skulle sedan kunna hjälpa dem i deras kontakt med familjerna. 
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Genom att stärka kompetensen ytterligare skulle distriktssköterskorna lättare kunna stödja 

familjer till insikt och motivation och därigenom skulle en mer hälsosam livsstil kunna 

uppnås. 

 

 

Slutsats 
 
I studien framkommer att föräldrarnas insikt och vilja att förändra samt motivation är 

avgörande för att en förändring till en mer hälsosam livsstil ska ske när ett barn är överviktigt. 

Distriktssköterskor har en flerårig relation med barnfamiljerna och därför upplevs det som 

extra känsligt att påtala ett barns övervikt. Att stödja en familj när föräldrarna saknar insikt är 

en svår balansgång som kräver ett professionellt bemötande. Distriktssköterskornas 

förförståelse, erfarenheter, fördomar och attityder påverkar troligtvis medvetet eller omedvetet 

bemötandet samt familjernas reaktioner. Ibland känner de frustration när familjer inte är 

intresserade av det stöd som erbjuds. Tvärprofessionellt samarbete utanför barnhälsovårdens 

basprogram förekommer sällan. 

  

• Det är betydelsefullt att ha en medvetenhet i arbetet som distriktssköterska om att alla 

inte uppfattar övervikt som ett problem. 

 

• Föräldrarnas insikt och motivation är helt avgörande för att distriktssköterskor ska 

kunna stödja familjerna till en mer hälsosam livsstil. 

 

• Negativt förutfattade meningar hos distriktssköterskor rörande övervikt kan påverka 

samspelet med familjerna.  
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Klinisk implikation 

Då distriktssköterskor arbetar för att främja hälsan genom att bland annat verka för 

livsstilsförändringar bör studieresultatet kunna överföras även till andra vård och 

hälsocentraler i Sverige. Tillämpning och erfarenheter av att stödja familjer med ett 

överviktigt barn till en mer hälsosam livsstil kan genom den aktuella studiens resultat komma 

fler distriktssköterskor inom barnhälsovården till godo. Studien möjliggör samtidigt ökad 

medvetenhet och reflektion angående det komplexa ämnet övervikt.   

Alla informanter och verksamhetschefer kommer att få ta del av det färdiga arbetet.  

Studien kommer även att redovisas vid ett seminarium för alla nya uppsatser på avancerad 

nivå inom Blekinges landsting. Där kommer bland annat andra kollegor samt vårdutvecklare 

att närvara. 

 

 

Fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant med mer forskning som belyser familjers upplevelser av 

distriktssköterskors stödjande insatser vid ett barns övervikt. En kvalitativ intervjustudie med 

familjer med överviktiga barn skulle kunna ge svar på många av de frågor som uppkommit 

under den aktuella studiens gång. 

Upplever föräldrarna att de får det stöd de behöver?  

Hur upplever de bemötandet?  

Spelar det någon roll hur distriktssköterskan ser ut? 

Ämnets känslighet gör att det tål att fundera på hur familjer på bästa sätt skulle tillfrågas till 

att delta i studien. De skulle kunna tillfrågas via en dietist som informerar familjerna om 

studien. Alternativt skulle det kunna ske genom en notis i dagstidningen, ett anslag eller en 

affisch på barnavårdscentralen. Det är av stor vikt att deltagarna kan känna sig trygga i 

intervjusituationen eftersom det är ett så känsligt och laddat ämne samt att deras eventuella 

deltagande inte påverkar det fortsatta bemötandet av barnhälsovården.
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Bilaga 1 

Kalmar mars 

2012 

 

Informationsbrev till verksamhetschefer inom barnhälsovården 
 
Vi är två distriktssköterskestudenter från Linnéuniversitet i Kalmar som, inom 
ramen för vårt magisterarbete under vårterminen 2012, vill undersöka 
distriktssköterskors upplevelser av att stödja familjer med ett överviktigt barn till 
en mer hälsosam livsstil. 
Det är av vikt att distriktssköterskan inom barnhälsovården arbetar förebyggande 
och sätter in resurser på ett tidigt stadium för att undvika framtida övervikt och 
dess komplikationer hos ett barn som ligger i riskzonen. Det är också 
betydelsefullt att skapa en god kontakt med barnet och dess familj för att stödja 
dem i deras reflektion gällande hälsosamma livsstilsförändringar.  
Intervjuerna kommer att ske under mars 2012, ta ca 60 minuter och kommer att 
bandinspelas. Deltagandet är frivilligt, konfidentiellt och deltagande 
distriktssköterskor kan när som helst avbryta utan att ange orsak. Data kommer att 
sammanställas och redovisas i form av en uppsats.  
Genom att undersöka distriktssköterskors upplevelser av att stödja familjer med 
överviktiga barn till en mer hälsosam livsstil kan studien tillföra ny kunskap på 
detta område. 
 

 
Jag samtycker till genomförande [  ] Jag samtycker inte till genomförandet  [  ] 
 
Namn____________________________________Datum____________________ 
 
Vid frågor kontakta oss! 
Med vänliga hälsningar 
 
Linda Hultqvist  Carina Gustavsson Ramström 
Telefon: xxxxxxxxxxxx  Telefon: xxxxxxxxxxxxx 
Mail: xxxxxxxxxxxxxx  Mail: xxxxxxxxxxxxxxx 

 
Handledare 
Margaretha Hagberg 
Telefon: xxxxxxxxxxx 
Mail: xxxxxxxxxxxxx 



 

 

Bilaga 2 
Kalmar  
mars 2012 

 

Informationsbrev till dig som är distriktssköterska inom 
barnhälsovården 
 
Vi är två distriktssköterskestudenter från Linnéuniversitet i Kalmar som, inom 
ramen för vårt magisterarbete under vårterminen 2012, vill undersöka 
distriktssköterskors upplevelser av att stödja familjer med ett överviktigt barn till 
en mer hälsosam livsstil. 
Det är av vikt att distriktssköterskan inom barnhälsovården arbetar förebyggande 
och sätter in resurser på ett tidigt stadium för att undvika framtida övervikt och 
dess komplikationer hos ett barn som ligger i riskzonen. Det är också 
betydelsefullt att skapa en god kontakt med barnet och dess familj för att stödja 
dem i deras reflektion gällande hälsosamma livsstilsförändringar.  
 
Intervjuerna kommer att ske på din mottagning, bandinspelas och beräknas ta cirka 
60 minuter. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta utan ange 
orsak. Bandinspelningarna kommer att skrivas ut ordagrant och analyseras för att 
slutligen raderas när examensarbetet är klart.  
Genom att undersöka distriktssköterskors upplevelser av att stödja familjer med 
överviktiga barn till en mer hälsosam livsstil kan studien tillföra ny kunskap på 
detta område. 
 

Jag samtycker till att deltaga [  ] Jag samtycker inte till att deltaga  [  ] 

Namn____________________________________Datum____________________ 

 

Vid frågor kontakta oss! 
Med vänliga hälsningar 
 
Linda Hultqvist  Carina Gustavsson Ramström 
Telefon: xxxxxxxxxxxx  Telefon: xxxxxxxxxxxxx 
Mail: xxxxxxxxxxxxxx  Mail: xxxxxxxxxxxxxxx 

 
Handledare 
Margaretha Hagberg 
Telefon: xxxxxxxxxxx 
Mail: xxxxxxxxxxxxx 



 

 

Intervjuguide:     
     Bilaga 3 
 

1. När upplever du att stödjande insatser behövs för att en familj ska 
reflektera över sitt barns övervikt?  
 

2. Berätta om ett samtal där du upplevde att du kunde stödja familjen till ett 
överviktigt barn på ett konstruktivt sätt? 
 

3. Berätta om ett samtal där du upplevde att du inte kunde stödja familjen till 
ett överviktigt barn på ett konstruktivt sätt? 

 
Följdfrågor kan vara: Hur tänker du då? Kan du berätta mer om det? Hur menar 
du? Syftet med följdfrågor är att stimulera till en fördjupad reflektion av 
informanternas upplevelser. 
 
 
Ytterligare följdfrågor om tid finns och ej tagits upp tidigare av informanten: 
 
Vad är det som får dig att reagera på att ett barn är överviktigt? 
 
Hur agerar du i samband med att du upptäcker att ett barn är överviktigt? 
 
Vilket stöd till familjer med ett överviktigt barn är mest effektivt för att få dem att 
leva hälsosammare?  
 
Hur upplever du att föräldrarna ser på situationen, oftast medvetna eller 
omedvetna? 
 
Vilket stöd ger du föräldrarna? 
 
Av det stöd som ges, vilket tycker du att föräldrar har lättast att ta till sig eller 
använda sig av? 
 
Vilken är den avgörande faktorn för att en livsstilförändring ska ske?  
Hur följer du upp dessa barn? 
 
Vad gör ett samtal destruktivt? 
 
Bakgrundsinformation: 
Vad har du för utbildning? Yrkeserfarenhet? Ålder? Antal barn du ansvarar för? 



 

 

 

 
                                             

                                                    Bilaga 4  
 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt 
eller motsvarande inför rådgivande etisk bedömning/granskning 

  

 

Projekttitel: Distriktssköterskors upplevelser av att stödja familjer med ett överviktigt barn till en mer hälsosam 
livsstil 
  

 

Projektledare: Carina Gustavsson Ramström och Linda Hultqvist 
 
 
  

 Handledare: Margaretha Hagberg  
     Ja Tveksamt Nej  

 

 
1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter  
(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som avslöjar 
ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 
övertygelse, eller medlemskap i fackförening eller att behandla 
personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). 

  x 

 

 

 
2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna 
(även sådant som ej avviker från rutinerna men som är ett led i 
forskningen)? 

  x 
 

 

 
3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 
forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 
uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i Etikprövningslagen 
2003:460) 

  x 

 

 
 
4 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 
avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)? 

  x 
 

 

        
      5 
 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, dementa 
eller psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar 
beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt beroende 
av försöksledaren)? 

  x 

 
 
Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja"  eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det 
genomförs på forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional 
etikprövningsnämnd (EPN). 
För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 
 
 
Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej" , fortsätt egengranskningen genom att kryssa när 
punkten är uppfylld:  

    Ja Tveksamt Nej 
6 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 (mörka inget men 
överdriv ej heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha målsmans 
godkännande (t ex enkäter i skolklasser). 

x   

7 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   



 

 

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk 
person) är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning 
(PUL- ansvarig).   

  x 

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 
forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef 
eller motsvarande). 

x   

 
Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför projektet och i 

förekommande fall även av handledare. 
 
Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 
 
Ort och datum: 
 
Kalmar 120313……………………………………………………………………………. 
 
Projektledare eller motsvarande: 
 
Carina Gustavsson Ramström 
Linda Hultqvist ………………………………………………………………………………………. 
namn 
 
leg sjuksköterskor, 
distriktssköterskestudenter………………………………………………………………… 
titel 
 
Institutionen för Hälso- och vårdvetenskap/ Linneuniversitetet 
Kalmar…………………………………………………………………………… 
institution/enhet 
 
Underskrift projektledare eller motsvarande: 
 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
Handledare: 
 
Margaretha Hagberg………………………………………………………………………………………. 
namn 
 
Fil Dr, lektor………………………………………………………………………………………. 
titel 
 
Institutionen för Hälso- och vårdvetenskap/ Linneuniversitetet 
Kalmar………………………………………………………………………………………. 
institution/enhet 
 
Underskrift av handledare: 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
 


