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Abstrakt 
Bakgrund: Övervikt och fetma hos barn i världen såväl som i Sverige är ett växande 

problem och dubbelt så många barn lider av övervikt eller fetma idag jämfört med för 

20 år sedan. Det är väl känt att övervikt och fetma kan leda till fysisk och psykisk 

ohälsa hos barnet. Studier visar att distriktssköterskan inom barnhälsovården möter 

vissa svårigheter i arbetet med att få familjen att nå en livsstilsförändring. För att få en 

ökad förståelse för distriktssköterskornas arbete är det intressant att undersöka vilka 

upplevelser de har av att förmedla information om kosthållning i samband med att 

barnet har övervikt eller fetma.  

Syfte: Att beskriva distriktssköterskans erfarenheter av arbetet med familjen i samband 

med övervikt och fetma hos barnet inom barnhälsovården. 

Metod: Studien genomfördes med kvalitativ metod och induktiv ansats. En 

intervjustudie genomfördes med tio distriktssköterskor som var verksamma inom 

barnhälsovården. Materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Studiens resultat presenterades i tre huvudkategorier och sju underkategorier. 

Huvudkategorierna var: Familjen som tillgång i mötet, Användning av resurser och 

Utmaningar i mötet.  

Slutsats: Studien visar att distriktssköterskorna upplever att relationen till familjen är 

avgörande för att ett framgångsrikt möte ska kunna uppstå. Avsaknad av en god relation 

till familjen kan resultera i att ämnet är svårt för distriktssköterskan att ta upp, men gör 

det även svårare för familjen att få till en livsstilsförändring.  

 

Nyckelord 
Övervikt, fetma, distriktssköterska, barnhälsovård, kosthållning 
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Abstract 
Background: The conditions of overweight and obesity among children around the 

world, as well as in Sweden, is a growing issue. Twice as many children today suffer 

from being overweight or obese compared to 20 years ago. It is well known that these 

conditions can lead to physical and mental illness. Studies show that the child health 

care nurse faces some challenges in getting the family to achieve a lifestyle change. In 

order to gain a better understanding of the child health care nurses work it is interesting 

to study their experiences of providing dietary and nutritional advice when the child is 

overweight or obese. This understanding could be used to establish improvements 

within child health care. 

Aim: The aim of this study is to describe the child health care nurses’ experiences of 

working with the family when the child is overweight or obese. 

Method: This study was conducted using a qualitative method with an inductive 

approach. Material was collected through ten interviews with child health care nurses. 

The analysis was carried out using a qualitative content analysis. 

Result: The result of the study was presented in three main categories and seven 

subcategories. The main categories were: The family as an asset in the meeting, Usage 

of resources, Challenges in the meeting.  

Conclusions: The study found that the child health care nurses relationship with the 

family was the main success factor when it came to meeting with them. The lack of a 

well-established relationship could result in the subject being difficult to address and 

thus making it harder for the family to accomplish the required lifestyle changes.  

 

 

Key words 
Overweight, obesity, child health care, nutritional advice, dietary advice. 
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Tack 
 

Sort tack till distriktssköterskorna som tog sig tid att medverka i vår studie. Tack även 

till vår handledare som hjälpt och stöttas oss i arbetet med denna studie.  
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1 Inledning 
 

Övervikt och fetma hos barn är ett växande problem i världen såväl som i Sverige och 

dubbelt så många barn lider av övervikt eller fetma idag som för 20 år sedan 

(Socialstyrelsen, 2013a). Övervikt och fetma behöver inte vara ett problem för den 

enskilde individen, men det är idag känt att övervikt och framförallt fetma är en 

riskfaktor för många livsstilsrelaterade sjukdomar som kan leda till ett stort lidande 

(Nordiska näringsrekommendationer [NNR], 2012). Övervikt och fetma samt 

sjukdomar relaterade till detta är i hög grad möjliga att förebygga, varför arbetet med att 

förebygga barnfetma bör vara högprioriterat (World Health Organization [WHO], 

2016a). Förutom risken för lidande hos den enskilde individen är det konstaterat att 

sjukdom relaterat till övervikt och fetma kostar sjukvården och samhället stora summor 

varje år (Staten beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2013). 

 

Distriktssköterskorna inom barnhälsovården träffar nästan 100 % av alla svenska barn 

och har som syfte att arbeta hälsofrämjande. De har därför en viktig roll i arbetet med 

att förebygga, identifiera och hantera övervikt och fetma hos barn i tidig ålder 

(Socialstyrelsen, 2013b). På grund av ovanstående anledningar ses en stor nytta i att 

undersöka vad distriktssköterskan har för erfarenheter av sitt arbete med att med att 

arbeta med familjen i samband med att barnet har övervikt eller fetma. 

 

2 Bakgrund 

I föreliggande studie har författarna valt att använda begreppen familj samt 

kosthållning. Med familj menas barnet, eventuella syskon och de vuxna som är 

vårdnadshavare för barnet. Med kosthållning omfattas kosten samt faktorer som 

påverkar matintaget, såsom portioner och måltidsstrukturen. Däremot inbegriper 

författarna inte fysiologiska förutsättningar tex sväljfunktion eller tandstatus i begreppet 

kosthållning. 

 

2.1 Övervikt och fetma hos barn 

Övervikt är när en person väger så mycket att det blir ohälsosamt. Att ha övervikt är inte 

en sjukdom, men övervikt är den största riskfaktorn för att senare drabbas av fetma, 

vilket idag räknas som en sjukdom (Socialstyrelsen, 2013b). WHO (2014) uppger att 

det i världen finns cirka 42 miljoner barn under fem år med övervikt. Största delen av 

dessa barn lever i utvecklingsländer och kommer med stor sannolikhet att utveckla 
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dödliga sjukdomar relaterade till sin övervikt. Om utvecklingen fortsätter i samma takt 

beräknas upp till 70 miljoner barn att vara drabbade av övervikt år 2025 (WHO, 2014).  

 

Enligt Socialstyrelsen (2013a) har fetma som sjukdom hos barn i Sverige ökat kraftigt 

de senaste decennierna. Detta påvisas även i en svensk prospektiv studie som 

konstaterar att BMI för 4-åriga flickor ökat med 13% och för pojkar med 5% under åren 

1982 – 2002 (Holmbäck et al., 2006).  Andra forskningsresultat visar emellertid att den 

ökningen idag har stagnerat. I en studie av Bergström och K:son Blomquist (2009) där 

strax över 2000 barn per år undersöktes, påvisas till och med att antalet överviktiga 

fyraåringar under den följande perioden år 2002–2008 har minskat från 17 till 14% hos 

pojkar och från 22 till 19 % hos flickor. Trots den nedåtgående trenden beräknar 

Socialstyrelsen (2013a) att dubbelt så många barn har övervikt och fetma idag jämfört 

med för 20 år sedan. I dag lider 2 – 4% av fyraåringar i Sverige av barnfetma och upp 

emot 15 – 20% har övervikt. Enligt WHO (2016a) har barn med övervikt en ökad risk 

för övervikt även i vuxen ålder. Det går även i Sverige att urskilja en tydlig 

socioekonomisk skillnad i andelen barn med fetma och övervikt. Barn vars föräldrar är 

lågutbildade, har dålig ekonomi och/eller är utlandsfödda har större risk att drabbas av 

övervikt och fetma (Moraeus, 2014).  

 

Forskning visar att barn med fetma har fem gånger högre risk att lida av fetma även som 

vuxna (Nader et al., 2006). Av den anledningen är det av värde att arbeta preventivt för 

att undvika eller minska prevalensen av övervikt, samt att tidigt identifiera övervikt. Att 

identifiera en övervikt eller fetma i låg ålder ger även en möjlighet att tidigt utrusta barn 

och föräldrar med verktyg för att själva kunna motverka en fortsatt ohälsosam 

viktökning (Socialstyrelsen, 2013a). 

 

För att mäta ett barns vikt och identifiera eventuell övervikt används tillväxtkurva och 

Body Mass Index (BMI) som hjälpmedel, i enlighet med riktlinjer från WHO (2006). 

BMI räknas ut genom att vikt i kilo divideras med längd i meter multiplicerat med längd 

i meter (kg/längd2) och summan av detta blir uträknat BMI. När det gäller barn behövs 

en mer avancerad skala och då tillämpas Iso-BMI-tabell, vilken är anpassad efter 

barnets utvecklingsfaser. För att använda denna skala tas uträknat BMI och jämförs med 

en Iso-BMI-tabell och ett värde kan där utläsas som berättar om barnet är underviktig, 

normalviktig, överviktig eller har fetma. Tillväxtkurvan visar medelvärdet på barns vikt 
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och längd vid en viss ålder och variationer kring dessa. Variationerna anges som 

standardavvikelser (WHO, 2006). WHO (2016b) definition av övervikt och fetma hos 

barn är baserad på en världsomfattande studie av Cole, Bellizzi, Flegal och Dietz (2000) 

vars definition av övervikt är en standardavvikelse- och fetma är två standardavvikelser 

på tillväxtkurvan.  

 

Enligt riktlinjer i Rikshandboken i Barnhälsovård (2014) ska barnets Iso-BMI mätas i 

samband med fyraårskontrollen och därefter i en uppföljande mätning vid 

femårskontrollen. Vid högt Iso-BMI ska bland annat hälsosamtal med distriktssköterska 

erbjudas familjer och vid konstaterad fetma ska annan vårdinstans remitteras, 

exempelvis barndietist (Rikshandboken i barnhälsovård, 2014). Anledningen till att 

dessa åtgärder ska tillämpas är att riskerna för ett barn med övervikt och fetma kan vara 

många och stora. En sammanställning av aktuell forskning visar att dålig kosthållning, 

övervikt och fetma är en riskfaktor för de flesta kroniska sjukdomar, inklusive hjärt-

kärlsjukdomar, olika sorters cancer och diabetes typ 2 (NNR, 2012). Relevant är också 

att nämna de psykologiska aspekterna av att ha övervikt och fetma. Övervikt och fetma 

måste inte vara ett psykologiskt problem men det finns en tydlig koppling mellan 

ångest, nedstämdhet och låg självkänsla bland barn med övervikt eller fetma (Cornette, 

2008). 

 

2.2 Evidensbaserade råd om kosthållning och fysisk aktivitet 

 

NNR (2012) information om näring och fysisk aktivitet är en sammanställning av 

aktuell forskning i ämnet. Denna information ligger sedan till grund för 

Livsmedelsverkets rekommendationer (NNR, 2012).   

 

NNR (2012) näringsmål är att kosten ska tillfredsställa näringsbehoven, det vill säga 

täcka de fysiologiska behoven samt skapa förutsättning för normal kroppsfunktion och 

tillväxt. Målen med rekommendationerna är även att ge förutsättningar för en generellt 

god hälsa och att bidra till minskad risk för kostrelaterade sjukdomar, vilket går hand i 

hand med distriktssköterskans ansvarsområde (Distriktssköterskeföreningen, 2008). 

Som generella kostråd till barn över två år rekommenderas att reducera intaget av rött 

och processat kött, mättat fett, raffinerat socker samt raffinerade spannmålsprodukter. 

Istället rekommenderas att öka intaget av fet fisk och naturligt fiberrika spannmål 

(NNR, 2012). Dessa kostråd rekommenderas även av Barlow (2007) som efter 
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sammanställning av forskning i USA har tagit fram riktlinjer angående barn och 

hälsofrämjande arbete. Enligt dessa riktlinjer rekommenderas dessutom barn att äta 

frukost dagligen, öka konsumtionen av grönsaker och övrig fiberrik kost samt minska 

intaget av energität mat (Barlow, 2007). Diskussioner pågår emellertid gällande intaget 

av mättat fett. Exempelvis en interventionsstudie som gjorts på barn och ungdomar 

påvisar att fri mängd mättat fett i kosten har en god effekt på viktminskning, minskad 

insulinresistens och att detta inte medför några ökade halter kolesterol (Partsalaki, 

Karvela & Spilliots, 2012). 

 

När det talas om god kosthållning för att bibehålla en god hälsa bör även fysisk aktivitet 

nämnas. Här är NNR (2012) tydliga med att en stillasittande livsstil är starkt kopplat till 

livsstilsrelaterade sjukdomar. En aktiv livsstil främjar koncentrationsförmågan, bygger 

ett starkt skelett såväl som god hjärt-lungkapacitet. De generella råden här är att barn 

ska minska stillasittandet och vara medel till intensivt fysiskt aktiva minst 60 minuter 

om dagen, men mer tid än 60 minuter förhöjer hälsoeffekten ytterligare (NNR, 2012). 

NNR (2012) råd stödjs av en amerikansk studie, där 1640 barn i åldern 3–15 år 

jämfördes, i vilken författarna kunde se en signifikant korrelation mellan 60 minuter 

aktivitet dagligen och normalvikt. De kunde även konstatera att ett högt antal timmar 

vid tv/dator hade en koppling till ökad risk för övervikt (Hong, Coker-Bolt, Andersson, 

Lee & Velozo, 2016). 

 

2.3 Distriktssköterskans roll 

 

En av de verksamheter som distriktssköterskan arbetar inom är barnhälsovården. Inom 

barnhälsovården i Sverige träffar distriktssköterskorna nästan 100% av alla barn och 

föräldrar. De har därför en betydelsefull roll i arbetet med att minska risken för övervikt 

och fetma hos barn och att främja en god kosthållning redan från barnens första år 

(Socialstyrelsen, 2013a). Distriktssköterskorna har ett ansvar i att identifiera och 

bedöma barns behov av hälsofrämjande insatser och därefter erbjuda stödjande eller 

motiverande samtal (Distriktssköterskeföreningen, 2008).   

 

Socialstyrelsens (2014) styrdokument beskriver att det hälsofrämjande arbetet är 

centralt inom barnhälsovården och fokus ska ligga på föräldrars och barns delaktighet i 

allt som detta arbetet innefattar. Socialstyrelsen (2013a) beskriver att barnhälsovården 
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har särskilt goda förutsättningar att bedriva detta hälsofrämjande arbetet. Orsaken är den 

redan etablerade, goda relation som barnhälsovården har till flertalet familjer, oavsett 

vilken social grupp barnet och föräldrarna tillhör (Socialstyrelsen, 2013a).  

 

Enligt Socialstyrelsen (2014) ska det hälsofrämjande arbetet angående bland annat 

kosthållning involvera alla barn i barnhälsovården. En riktad insats i form av 

exempelvis hälsosamtal angående kosthållning i familjen ska ges till föräldrar med barn 

som har en ökad risk för ohälsa relaterat till ohälsosam kost. Vidare beskrivs 

distriktssköterskans olika ansvarsområden och specialkompetenser i 

Distriktssköterskeföreningens Kompetensbeskrivning (2008). Här betonas 

distriktssköterskornas hälsofrämjande roll och att deras ansvar för att främja 

patienternas hälsa gäller under patientens alla åldrar. Det hälsofrämjande arbetet som 

distriktssköterskan är skyldig att bedriva ska bygga på vetenskap och/eller beprövad 

erfarenhet. Detta innebär att de vårdhandlingar som distriktssköterskan använder i sitt 

möte med patienten ska vara baserade på aktuell forskning och på lokala eller nationella 

riktlinjer (Distriktssköterskeföreningen, 2008).  

 

Distriktssköterskan bör även ha kunskap om olika metoder för kommunikation och 

lärande, samt kunna anpassa den aktuella informationen till den enskilde individens 

behov (Distriktssköterskeföreningen, 2008). Denna anpassning kan anses särskilt viktig 

när det gäller att samtala med barn och deras föräldrar på grund av de olika 

utvecklingsfaser som barn går igenom. Dessa utvecklingsfaser innebär att barnen kan ta 

emot och bearbeta information på olika sätt, beroende på var i utvecklingen de befinner 

sig (Socialstyrelsen, 2014).  

 

Vid litteraturgenomgången visade det sig att det saknas studier som tar upp hur 

information angående övervikt och fetma förmedlas specifikt till barn i förskoleålder 

och istället fokuserade aktuella artiklar på hur information förmedlas på bästa sätt till 

föräldrarna. Akhtar-Danesh, Dehghan, Morrison och Fonseka (2011) studie som 

behandlar ämnet att informera föräldrar till barn med övervikt poängterar vikten av att 

uppmärksamma föräldrarna på att deras barn har övervikt eftersom detta är 

förutsättningen för att en livsstilsförändring ska kunna ske. De menar att föräldrarna 

som regel har god kunskap angående kost, men de behöver hjälp i att bli motiverade för 

att göra en livsstilsförändring. Regber, Mårild och Johansson-Hanse (2013) lyfter fram 
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visuella hjälpmedel såsom BMI-kurvan som ett bra verktyg för att hjälpa föräldrarna att 

utveckla en förståelse för situationen. Deras studie visar också att det bland 

distriktssköterskor finns en svårighet i att diskutera barns övervikt och fetma eftersom 

det upplevdes vara känsligt att ta upp.  

 

Förutom ovan beskrivna svårigheter, påvisar forskning andra utmaningar för 

distriktssköterskan i dennes arbete med familjen i samband med övervikt och fetma hos 

barnet. I Edvardsson, Edvardsson och Hörnstens (2009) artikel beskrivs sjuksköterskors 

arbete med att samtala om övervikt med barn eller framför allt föräldrar som svårt på 

många sätt. Här beskrivs exempelvis risken att distriktssköterskan uppfattas som 

fördömande av föräldrarna. Även vikten av att ha en god relation till familjen innan 

övervikt tas upp betonas, samt betydelsen av att använda sig av ett noga avvägt ordval. 

Svårigheter som föräldrars olika försvarsmekanismer, beskrivs som svåra att komma 

förbi. Det som sjuksköterskorna i denna studie framhävde som en hjälp var den tidigare 

beskrivna tillväxtkurva som hade fyllts i gällande barnets vikt och längd (Edvardsson et 

al., 2009). 

 

För att kunna arbeta med att förmedla information om övervikt och fetma utan att 

uppfattas som fördömande rekommenderar Socialstyrelsen (2014) Motiverande samtal 

(MI) som en metod att använda i samband med hälsosamtal. Målet med ett hälsosamtal 

där MI används är att hjälpa familjen med att själva identifiera sina eventuella 

ohälsosamma levnadsvanor och därefter gå vidare i sin utveckling mot till exempel en 

hälsosammare kost (Rikshandboken i Barnhälsovård, 2016). Användandet av just MI 

vid hälsosamtal med överviktiga barn och dess föräldrar beskrivs som framgångsrikt i 

flertalet studier. Framgången gäller både barn och föräldrars förändrade matvanor samt 

distriktssköterskans upplevelser av att använda sig av MI. Tucker et al. (2013) beskriver 

att användandet av MI vid hälsosamtal med överviktiga barn och dess föräldrar hade 

god effekt gällande förändring av ohälsosamma levnadsvanor. Flertalet av de ändrade 

levnadsvanorna representerades av reviderad kosthållning. Studien kunde emellertid 

inte påvisa någon signifikant skillnad i BMI när de jämförde interventionsgruppen och 

kontrollgruppen (Tucker et al., 2013). Även i en studie av Söderlund, Malmsten, 

Bendtsen och Nilsen (2010) beskrivs en positiv upplevelse hos sjuksköterskor i 

samband med att de använder MI som ett verktyg i det hälsofrämjande arbetet. 



  
 

7 

 

Sjuksköterskorna i studien uppfattade att MI som metod just i samband med samtal 

angående övervikt var lättillgänglig och effektiv.  

 

Sammanfattningsvis är kosthållning något som angår alla, inte minst barnen. 

Distriktssköterskans hälsofrämjande arbete kan vara till stor nytta för föräldrar och barn 

för att lägga grunden för en hälsosam kosthållning och därigenom kunna undvika 

kostrelaterad ohälsa. Utifrån det som ovan framkommit gällande distriktssköterskans 

arbete med kosthållning inom barnhälsovården, ämnar studien fördjupa kunskaperna 

angående distriktssköterskans erfarenheter av arbetet med familjen i samband med att 

barnet har övervikt eller fetma.  

 

2.4 Teoretisk referensram 

 

När ämnet övervikt och fetma hos barn diskuteras i distriktssköterskans arbete med 

familjen behöver vissa begrepp förstås och kunna sättas i relation till ämnet. För att få 

en djupare förståelse bör därför vissa vårdvetenskapliga begrepp definieras. I denna 

studie blir begreppen hälsa, vårdrelation och kommunikation intressanta att titta närmre 

på, vilka är centrala begrepp inom Kings (1981) interaktionsteori. 

 

Interaktionsteorin som baseras på King (1981) menar att patienten som sjuksköterskan 

möter har tre grundläggande behov: Behovet av information om hälsa, behovet av vård 

som motverkar sjukdom och behov av vård när denne inte har möjlighet att ta hand om 

sig själv. Sjuksköterskans mål är att hjälpa patienten att växa, utvecklas och bibehålla 

sin hälsa. Dessa mål når sjuksköterskan genom att först utvärdera patientens 

livssituation för att sedan tillsammans genom vårdrelationen formulera en plan för 

åtgärden. Individen ses enligt King (1981) inte som en enskild enhet utan snarare en 

sammansvetsning med samhället, sina erfarenheter och sin syn på omvärlden. Detta bör 

vårdaren ha med sig i mötet med patienten, för att kunna förstå att sjuksköterskan och 

patienten är olika individer som kan ha olika uppfattningar om samma situation (King, 

1981). 

 

Hälsa är högprioriterat i samhället idag och att mista hälsan kan hända alla i alla olika 

samhällsgrupper (King, 1981). Hälsa är enligt Kings (1981) interaktionsteori relaterat 

till hur en individ hanterar den stress som uppstår i samband med förändring och 

förmågan att hantera problem i livet. Ett av problemen i livet är att bibehålla en så pass 
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hälsosam livssituation att en person dagligen kan leva och utföra sina dagliga aktiviteter 

och leva ett relativt meningsfullt liv. Ohälsa och hälsa ses inte längre som varandras 

motpoler, utan hälsa ses snarare som en fungerande livscykel, där ohälsa symboliserar 

en dysfunktion i denna cykel (King, 1981). Även omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson 

(2014) beskriver att hälsan inte är statisk, utan ett rörligt tillstånd. Hon menar att 

upplevelsen av hälsa är personligt betingad och inte är beroende av endast det fysiska 

tillståndet utan flera andra faktorer i livet, såsom de psykiska och sociala (Eriksson, 

2014). 

 

För att förstå hur information förmedlas krävs en förståelse för hur kommunikation 

fungerar eftersom kommunikation är vägen som används för att information ska kunna 

förmedlas. King (1981) beskriver kommunikation som vägen till mellanmänsklig 

interaktion och ömsesidigt lärande. Kommunikationen sker i både verbal och icke-

verbal form. Den icke-verbala kommunikationen sker genom kroppsspråk, 

ansiktsuttryck och kroppshållning. Genom att förstå den verbala och icke-verbala 

kommunikationen och skapa ett gemensamt språk, skapas förutsättningar för ett 

vårdande möte (King, 1981). Eriksson menar att kommunikation även sker genom att 

se, känna och höra. Med detta menar hon att kommunikation inte bara är verbal, utan 

precis som King (1981) poängterar hon vikten i att även tolka och förstå de icke-verbala 

signalerna (Eriksson, 2014).  

 

 Kings (1981) interaktionsteori grundar sig i mellanmänskliga transaktioner. Med detta 

menas att patienten kommer till sjuksköterskan med ett behov av hjälp för att kunna 

närma sig hälsa. Sjuksköterskan möter patienten med sin professionella kunskap då 

patienten delgivit sjuksköterskan information om sin livssituation. En transaktion av 

information har då genomförts. Tillsammans kan sedan sjuksköterskan och patienten 

identifiera problemområden, sätta upp mål samt strategier för hur dessa mål ska nås 

(King, 1981).  

 

För att ett vårdande möte ska uppstå mellan patient och vårdare behöver mötet vara av 

ömsesidig karaktär där både patienten och vårdaren är engagerade och önskar lära sig 

något av mötet. Även Eriksson (2014) lägger stor tyngdpunkt på den mellanmänskliga 

relationen i ett vårdande möte. Hon menar att en vårdade relation är en förutsättning för 

att ett vårdande möte ska kunna uppstå. Den vårdande relationen karaktäriseras av att 
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vårdaren betraktar sig själv och patienten som jämlikar, att den är ömsesidig och har 

som syfte att stödja den hälsofrämjande processen (Eriksson, 2014). 

 

3 Problemformulering 

 

Övervikt och fetma bland barn är ett ökande problem i samhället och en växande 

utmaning för distriktssköterskan inom barnhälsovården. Forskning visar att övervikt i 

barndomen är en av de mest avgörande faktorerna för övervikt resten av livet. Personer 

som är drabbade av övervikt löper stor risk för ökad ohälsa fysiskt såväl som psykiskt.  

 

Distriktssköterskornas kompetensområde innefattar hälsofrämjande arbete 

(Socialstyrelsen, 2013a) och de möter dagligen barn och föräldrar i sitt arbete inom 

barnhälsovården. De har därigenom ett stort ansvar när det gäller att förmedla 

information till föräldrarna angående deras barns kosthållning. Forskning visar dock att 

distriktssköterskor upplever svårigheter i arbetet med familjen där barnet identifierats 

med övervikt. Till exempel svårigheter med att inte låta fördömande i samtal gällande 

kosthållning (Edvardsson et al., 2009) och att motivera föräldrar till att göra en 

livsstilsförändring (Regber et al., 2013). Enligt Socialstyrelsens (2014) riktlinjer kan 

distriktsköterskan ha rådgivande samtal med föräldrarna enskilt och i grupp för att öka 

kunskapen om barns mat och kosthållning. Det finns forskning som stödjer att 

distriktsköterskor har hjälp av MI-utbildning när de handleder föräldrar (Söderlund et 

al, 2016).   

 

Vid litteraturgenomgången har författarna funnit kunskapsluckor gällande vad 

distriktssköterskor i barnhälsovården i Sverige har för erfarenheter av att arbeta med 

familjen i samband med att ett barn har övervikt eller fetma. Att belysa situationen 

utifrån ett svenskt perspektiv kan anses vara värdefullt då Sverige är ett av länderna där 

andelen barn med övervikt och fetma fortsatt är hög. Påträffade kunskapsluckor 

innefattar även distriktssköterskornas erfarenheter av att möta hela familjen när barnet 

har övervikt eller fetma och då förmedla information om kosthållning inom 

barnhälsovården. Brist på forskning påträffades också angående distriktssköterskans 

erfarenheter av att använda sig av hjälpmedel i samtal om kosthållning. Bristande 

kunskap om distriktssköterskans erfarenheter i ovan nämnda situationer kan innebära 

svårigheter att utveckla och förbättra distriktssköterskans arbete inom barnhälsovården 

till familjer med överviktiga barn. Genom att belysa distriktssköterskans erfarenhet av 
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arbetet med familjen vid övervikt eller fetma hos barnet, förväntas studien kunna leda 

fram till en ökad förståelse för distriktssköterskans situation utifrån svenska 

förhållanden. Detta i sin tur kan användas som underlag i samband med diskussioner 

om förbättringsarbete inom barnhälsovården. I förlängningen skulle sådant 

förbättringsarbete kunna gagna de familjer som möter distriktssköterskorna inom 

barnhälsovården i samband med samtal om kosthållning.  

 

Med detta som utgångspunkt ämnar denna studie undersöka vad distriktssköterskan 

inom barnhälsovården har för erfarenheter av sitt arbete med familjen då barnet har 

övervikt eller fetma.  

 

4 Syfte 

Att beskriva distriktssköterskans erfarenheter av arbetet med familjen i samband med 

övervikt och fetma hos barnet inom barnhälsovården.  

 

4.1 Frågeställningar 

 

- Vad har distriktssköterskan inom barnhälsovården för erfarenheter i arbetet med 

att förmedla information till familjen om kosthållning inom barnhälsovården i 

samband med övervikt och fetma hos barnet? 

- Vilka verktyg finns tillgängliga för distriktssköterskan inom barnhälsovården i 

arbetet med familjen i samband med övervikt och fetma hos barnet och hur 

erfars dessa fungera? 

- Vilket behov av information angående kosthållning har distriktssköterskan 

erfarenhet av att det finns hos familjen i samband med övervikt och fetma hos 

barnet? 

5 Metod 

Under metodavsnittet behandlas följande ämnen; vetenskaplig ansats, urval, 

datainsamling, dataanalys och forskningsetiska överväganden. 

 

5.1 Vetenskaplig ansats 

 

Som tillvägagångssätt för att besvara studiens syfte har kvalitativ forskningsmetod med 

en induktiv ansats valts. Den kvalitativa forskningsmetoden undersöker som regel ett 
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mindre antal människor och har som syfte att nå en djupare förståelse av människans 

subjektiva erfarenheter. För att uppnå detta måste fenomenet studeras i det sammanhang 

det uppstår, det vill säga i dess naturliga kontext. Detta uppnås bland annat genom att 

författaren har ett holistiskt synsätt (Greenhalgh, 2012). Det holistiska synsättet menar 

att man inte kan se människans olika delar som separata enheter, utan i stället måste 

man se människan som en helhet. Människan måste förutom detta även ses i sitt 

sammanhang för att kunna förstås på ett djupare plan. Människans sammanhang är till 

exempel hennes socioekonomiska förutsättningar, familjeförhållanden samt normer och 

värderingar som genomsyrar samhället runt henne (Rosberg, 2012). Att förstå denna 

helhet och anta ett holistiskt synsätt är nödvändigt vid kvalitativ metod då syftet är att 

uppnå en fördjupad förståelse av ett visst fenomen (Alvesson & Sköldberg, 2008).   

I denna kvalitativa studie används induktiv forskningsmetodik. Induktiv forskning 

innebär att författarna inte utgår från en förutbestämd teori. Istället studeras olika 

personers erfarenheter förutsättningslöst för att på så sätt att uppnå en samlad bild av 

verkligheten så som den erfars (Alvesson & Sköldberg, 2008; Lundman & Hällgren 

Graneheim 2012).  

 

5.2 Urval 

 

Till grund för studien ligger intervjuer med tio verksamma distriktssköterskor inom 

barnhälsovården i en kommun i södra Sverige. Informanterna valdes ut genom ett 

strategiskt urval. Ett strategiskt urval är lämpligt vid kvalitativa studier eftersom studien 

söker en djupare förståelse för en viss grupp. Ett strategiskt urval gör också att chansen 

ökar för att informanterna är väl insatta i det aktuella området och därmed kan delge 

information som är av värde för den aktuella studien (Greenhalgh, 2012; Trost, 2010). 

Urvalet inom barnhälsovården reflekterar privata organisationer såväl som offentliga. 

Urvalskriterierna för studien var att informanterna skulle vara vidareutbildade 

distriktssköterskor, arbetsplatsen skulle ligga inom den aktuella kommunen, 

tjänstgöringsgrad inom barnhälsovård minst 50% samt ha erfarenhet av barnhälsovård i 

minst sex månader. 

 

Initialt skickades ett informationsbrev om studien ut via mail till berörda 

verksamhetschefer (bilaga 1) för att informera om studien och få hjälp att kontakta 

distriktssköterskor som uppfyllde urvalskriterierna. Därefter kontaktade författarna de 
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distriktssköterskor som var aktuella för studien via mail för att delge dem ett 

informationsbrev om studien (bilaga 2) samt ett samtyckesformulär (bilaga 3). Via mail 

gavs även tillfälle för att ställa frågor och därefter bokades en tid och en plats för 

intervjun. Samtyckesformuläret undertecknades i samband med intervjun, förutsatt att 

informanten tackade ja till att medverka i studien. Eftersom distriktssköterskorna fick 

skriftlig information om vilket ämne studien skulle behandla kunde 

distriktssköterskorna välja att tacka nej till medverkan, om de kände att de inte hade 

någon erfarenhet att dela med sig av. En distriktssköterska upplevde att hon hade för lite 

erfarenhet av ämnet och avböjde således att medverka i studien. En verksamhetschef 

och två distriktssköterskor avböjde medverkan i studien med anledning av tidsbrist. 

 

Samtliga tio informanter var kvinnor. Medelålder var 50 år med variation från 37 till 64 

år. Informanternas arbetserfarenhet varierade mellan nio månader och 37 år och 

medelårs erfarenhet var 13 år.  

 

5.3 Datainsamling 

 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med de tio distriktssköterskorna på deras 

respektive arbetsplats under augusti och september 2017. Intervjuerna genomfördes med 

hjälp av en intervjuguide (bilaga 4) för att ge svar på studiens syfte. Intervjuguiden var 

utformad så att den började med en öppen, övergripande fråga där informanten kunde 

välja att tala ganska fritt om ämnet. Sedan följde smalare frågor som var mer specifikt 

inriktade för att besvara syftet. Som avslutning på intervjun uppmuntrades informanten 

att, om de önskade, delge ytterligare information i ämnet. Följdfrågor användes vid 

behov för att få mer uttömmande svar. För att få en tydligare bild av urvalet 

dokumenterades informanternas ålder och antal års erfarenhet som distriktssköterska 

inom barnhälsovården (Polit & Beck, 2016). En pilotintervju genomfördes för att 

kontrollera att intervjuguidens frågor var lämpliga för att ge svar på studiens syfte. 

Pilotintervjun ledde till att en fråga togs bort och ett par frågor omformulerades för att 

förbättra flödet i intervjun. Pilotintervjun höll i övrigt god kvalité och inkluderades 

därför i studien (Trost, 2010). Intervjuerna tog mellan 16 och 26 minuter att genomföra. 

De två författarna genomförde fem intervjuer vardera, men medverkade vid samtliga. 

Medförfattaren hade möjlighet att göra tillägg eller ställa frågor då den andre höll i 
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intervjun. Intervjuerna spelades in på två mobiltelefoner, efter godkännande från 

informanten (Trost, 2010).  

 

5.4 Dataanalys 

 

Det insamlade materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys, enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim´s (2012) modell. Analysförfarandet påbörjades 

genom att de inspelade intervjuerna transkriberades i detalj inklusive pauser och icke 

verbal kommunikation. Därefter lästes samtligt material igenom av båda författarna för 

att få en uppfattning av texten som helhet. Efter att ha fått en övergripande bild av 

intervjumaterialet plockades så kallade meningsbärande enheter ut. Detta var de delar av 

intervjumaterialet som hade koppling till studiens syfte. I den första intervjun plockade 

författarna ut de meningsbärande enheterna tillsammans. Syftet med detta var att 

kontrollera att de hade en enhetlig syn på studiens syfte, men även för att verifiera att 

författarna tolkade texten på ett likvärdigt sätt. Efter att ha konstaterat en samsyn i hur 

materialet skulle behandlas kunde författarna fortsätta att enskilt identifiera 

meningsbärande enheter från de transkriberade intervjuerna. Då det uppkom frågetecken 

angående materialet fördes en diskussion författarna emellan för att tillsammans avgöra 

om materialet svarade på syftet och således var aktuellt att inkludera i studien 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

 

För att göra materialet mer hanterbart kondenserades sedan de meningsbärande 

enheterna i enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim (2012). Detta innebär att 

meningarna kortas ner och koncentreras utan att meningens väsentlighet försvinner. De 

kondenserade meningarna abstraherades sedan genom att samlas under gemensamma 

koder. Detta var för att författarna inte skulle gå miste om innehållet och för att nå en 

förståelse och få en övergripande bild av innehållet i materialet. För att kontrollera 

abstraktionens giltighet gentemot materialet gick författarna tillbaka till originaltexten 

och kontrollerade att det kodade materialets innebörd överensstämde med den 

ursprungliga meningsbärande enheten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Analysen av intervjumaterialet fokuserade på att beskriva det manifesta budskapet som 

framkom i intervjuerna. Detta innebär att författarna har fokuserat på att beskriva det 

synliga och uppenbara i materialet. Informanternas berättelse innehåller emellertid även 

ett latent budskap, med detta menas det underliggande budskapet i intervjumaterialet. 
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Författarna har haft för avsikt att inte tolka materialet, men för att inte förlora kärnan i 

intervjumaterialet under analysarbetet behövdes en viss hänsyn tas till det latenta 

budskapet då materialet kodades och kategoriserades (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). 

 

De koder med liknande innebörd fördes sedan samman och kategoriserades. Dessa 

kategorier delades sedan upp i tre huvudkategorier och sju underkategorier (se 

analysexempel i tabell 1). I enlighet med den kvalitativa innehållsanalysen fokuserade 

studiens analys på att identifiera variationer, likheter och skillnader i informanternas 

upplevelser. Det slutgiltiga resultatet av analysen presenteras i löpande text. Citat 

användes för att förtydliga textens innebörd och påvisa textens närhet till det 

ursprungliga intervjumaterialet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

 

Tabell 1: Exempel från innehållsanalysen: 

Meningsbärande 

enheter 

Kondenserade 

meningar 

Kod Underkategori Huvudkategori 

Ja, om man skulle 

ha mer tid så 

hade man kunnat 

göra lite mer, 

alltså, 

motiverande 

samtal och så… 

Om man hade 

mer tid så hade 

man kunnat 

göra lite mer 

MI 

Hinder Utmaningar i att 

ta upp ämnet 

övervikt och 

fetma 

 

 

 

 

 

 

Utmaningar i 

mötet 

 
Sen är det nog 

mer, alltså, 

föräldrarnas 

svårighet att ta 

konflikter med 

barnet, det är nog 

där det ligger 

mycket, tror jag. 

Det ligger nog 

mycket i 

föräldrarnas 

svårighet att ta 

konflikter med 

barnet 

Gränssättning Utmaningar för 

att få till en 

livsstilsförändring 

Ja, där kan ju 

kurvan också va 

till en hjälp ju, 

för det blir 

väldigt 

tydliggjort när 

något hänt 

Kurvan är en 

hjälp för att 

tydliggöra att 

något hänt. 

Verktyg Användning av 

verktyg och 

hjälpmedel 

Användning av 

resurser 
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Välling som sagt, 

har jag upptäckt 

också att det 

känns ju som ett 

det kan vara en 

sån grej som man 

rekommendera 

att sluta med för 

det känns som en 

som grej som 

dom lägger på 

sig… 

Välling kan 

vara en grej 

som de 

rekommenderas 

att sluta med 

för att de ofta 

lägger på sig 

det. 

Kunskapsbrist Kunskap hos 

familjen 

Familjen som 

tillgång i mötet 

 

 

5.5 Forskningsetiska övervägande 

 

Studien har genomgått en egengranskning enligt Etikkommitté sydost (bilaga 5). 

Egengranskningen som gjordes påvisade att studien inte hade några uppenbara risker att 

skada eller påverka intervjudeltagarna negativt. Därför bedömdes studien inte ha behov 

av vidare granskning av en etisk kommitté. Förhoppningen med föreliggande studie är 

att resultatet ska ge en förtydligad bild av vad distriktsköterskorna har för erfarenheter 

av arbetet med familjen i samband med en identifierad övervikt eller fetma hos barnet. 

Detta skulle eventuellt kunna leda fram till förbättringsmöjligheter, vilka i 

förlängningen kan gagna befolkningen. 

 

I enlighet med World Medical Associations [WMA] Helsingforsdeklaration (2014) 

bygger föreliggande studie på informerat samtycke. Detta innebär att informanterna har 

blivit noggrant informerade både muntligt och skriftligt om syftet med studien, att deras 

deltagande är frivilligt, att allt material kommer att hanteras konfidentiellt och att de kan 

lämna studien när de vill utan förklaring. För att säkra konfidentialiteten avkodades 

materialet och hanterades enbart av de två författarna som genomfört studien. 

Nyttjandeprincipen uppfylldes genom att materialet endast kommer att användas i den 

aktuella studie som informanterna givit sitt samtycke att medverka i. När forskningen är 

avslutad kommer allt intervjumaterial att förstöras och de inspelade intervjuerna kunde 

bara användas av författarna och raderades efter studiens slut (WMA, 2014). 

 

En eventuell risk i samband med intervjuerna var att informanterna fick en känsla av 

okunskap, otillräcklighet och att de blev ifrågasatta. Denna risk skulle eventuellt kunna 

öka av att författarna är två personer som intervjuar en enskild distriktssköterska. 
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Risken försökte minimeras genom att förklara att det inte var deras kunskaper som 

skulle kontrolleras, utan att studien endast önskade ta del av deras erfarenheter. En av 

författarna höll sig även i bakgrunden vid intervjutillfället, för att inte en maktobalans 

skulle bli så framträdande. Informanterna har erbjudits att ta del av studiens resultat när 

forskningen är färdigställd.  

 

6 Resultat 

 

Analysen resulterade i följande tre huvudkategorier och sju underkategorier (se tabell 

2). Citaten refereras till informanterna och benämns därefter med koder (1–10) för att 

kunna särskiljas. 

 

Tabell 2: Huvudkategorier och underkategorier 

 

Huvudkategori 

 

 

Underkategori 

 

 

Familjen som tillgång i mötet 

 

 

 

- Relationen som tillgång 

 

- Kunskap hos familjen 

 

 

 

 

Användning av resurser 

- Kontinuitet som resurs 

 

- Användning av verktyg och 

hjälpmedel 

 

- Samarbete med andra professioner  

 

 

 

Utmaningar i mötet 

 

 

 

- Utmaningar i att ta upp ämnet 

övervikt och fetma 

 

- Utmaningar för att få till en 

livsstilsförändring. 

 

 

6.1 Familjen som tillgång i mötet 

 

Denna kategori beskriver distriktssköterskans erfarenheter av hur familjen är en tillgång 

i arbetet då barnet har övervikt eller fetma. Kategorin beskriver vidare vilka ämnen 

distriktssköterskan beskriver att de behöver informera familjerna mycket om, samt vilka 

ämnen familjen har god kunskap om.  
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6.1.1 Relationen som tillgång 

 

Distriktssköterskorna beskrev att många föräldrar var medvetna om att barnet hade 

övervikt eller fetma och var tacksamma för att få råd och information. En avgörande 

faktor för att på ett bra sätt kunna närma sig ämnet samt få ett bra gensvar hos familjen, 

upplevde distriktssköterskorna var relationen mellan dem och familjen. 

Distriktssköterskorna kunde beskriva att en sedan tidigare god relation med familjen 

underlättade i stor grad när ämnet övervikt hos barnet behandlades. Genom denna goda 

och långvariga relation kände de att ett förtroende oftast hade byggts upp, där familjen 

förstod att distriktssköterskan önskade familjens bästa.  

 

”Mycket A och O är ju tänker jag, är relationen mellan föräldrar och med mig. 

För det är ju mycket lättare, det är ju ett ganska känsligt ämne att ta upp. Och 

jag tycker att de gånger jag träffat dom flera gånger sen så har det ju blivit 

mycket enklare och att man är öppnare mot varandra, så relationen gör ju 

jättemycket” (I6) 

 

De flesta distriktssköterskors erfarenhet var att det var viktigt att låta föräldrarna själva 

berätta vad de tänkte om situationen i samband med att de förmedlade information om 

kosthållning då barnet hade övervikt eller fetma. För att kunna föreslå förändringar 

beskrev distriktssköterskorna ett behov av att tillsammans med familjen kartlägga deras 

situation. Familjen kunde sedan själva uppmärksamma och föreslå förändringsåtgärder. 

De berättade att familjens delaktighet underlättade arbetet då de gemensamt kunde föra 

en dialog om familjens situation och om vilka eventuella förändringar som kunde vara 

aktuella i just denna familj. Distriktssköterskorna poängterade att det i slutändan är 

föräldrarnas ansvar att göra förändringar och deras erfarenhet var att det var en 

förutsättning för att en förändring skulle ske.  

 

Distriktssköterskorna var överens om att det var av stor vikt att få med hela familjen för 

att få en hållbar livsstilsförändring. Några distriktssköterskor berättade att de alltid hade 

med barnet i samtalen och att de kände att det var viktigt att få med även barnen i 

samtalet.  För att uppnå en livsstilsförändring beskrev distriktssköterskorna att det var 

viktigt att genom samtalet poängtera de positiva effekterna som detta kunde medföra för 

hela familjen.  
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”…Jag försöker ofta lägga fram det som att det är en möjlighet för hela familjen 

att förbättra sina matvanor, om det är ett barn som har en övervikt och de andra 

är normalviktiga så, att man ändå lägger fram det att det här är ju inte bara det 

här barnet som mår bra av att tänka på det här, utan det gör ni ju allihopa… (I7) 

 

6.1.2 Kunskap hos familjen 

 

I arbetet med familjen i samband med att barnet har övervikt eller fetma, hade 

distriktssköterskorna delade uppfattningar angående föräldrarnas kunskap om 

kosthållning. Gällande ämnet kosthållning beskrev distriktssköterskorna att föräldrarna 

hade god kunskap och var välinformerade. En del distriktssköterskor hade emellertid 

erfarenhet av att föräldrarna var dåligt informerade i ämnet. Den bristfälliga kunskapen 

kunde gälla mängden socker i olika produkter, men också hur ofta det är lämpligt att äta 

sötade produkter.  

 

Distriktssköterskorna beskrev att det hos många föräldrar fanns en kunskapsbrist 

gällande överflödig energi i dryck. De berättade att de ofta gav information om tex juice 

och mjölk, eftersom föräldrarna trodde att detta var nyttigt, när det egentligen bör intas i 

begränsad mängd. Distriktssköterskorna berättade också att de ofta fick informera 

familjerna om välling. Deras erfarenhet var att många föräldrar gav sina barn välling 

långt upp i åldrarna, trots att behovet inte längre fanns, vilket distriktssköterskorna 

menade kunde vara en bidragande faktor till barnets övervikt eller fetma.  

 

”Men just med övervikt kan det ju också vara det här med att de kanske äter för 

stora portioner, det behöver ju inte alltid vara… Man fastnar ju gärna lätt i den 

fällan att man tror att det är sötsaker, men det kan ju lika väl vara matglada barn, 

eh som kanske inte gör av med den energin som dom de äter och sen så skyfflar 

man på kanske med flera portioner istället. (14) 

 

Majoriteten av distriktssköterskorna berättade att det fanns ett behov av mer kunskap 

om portionsstorlekar och mängd mat, även när det gällde lagad mat. Bristen på kunskap 

ansågs finnas i alla samhällsgrupper. Det framkom även att det fanns ett större behov 

hos familjer från andra kulturer av att få information angående måltidernas tidpunkt och 

att det är bra att äta ett huvudmål mitt på dagen för att orka med dagens aktiviteter.  
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6.2 Användning av resurser  

 

I arbetet med familjen i samband med att barnet har övervikt eller fetma berättade 

distriktssköterskorna att de hade vissa resurser inom den egna och andra organisationer. 

Det framkom att kontinuitet, verktyg och hjälpmedel samt samarbete med andra 

professioner var resurser som distriktssköterskan nyttjade.  

 
6.2.1 Kontinuitet som resurs 

 

För att nå resultat och få till en livsstilsförändring hos familjen när övervikt eller fetma 

hade identifierats hos ett barn, beskrev distriktssköterskorna att återbesök var en 

nödvändig och självklar del av arbetet. De menade vidare att informationen angående 

kosthållning behövde upprepas för att nå fram till familjen. Distriktssköterskorna 

berättade att en anledning till återbesök kunde vara för att de skulle ha god tid på sig att 

kartlägga familjens levnadsvanor och föreslå förändringar utifrån den specifika 

familjens situation. Vidare beskrevs att återbesök också kunde handla om att få tala med 

föräldrarna enskilt, utan att barnet var närvarande. En anledning till detta var att 

distriktssköterskorna upplevde en oro för att kränka barnet genom att tala om deras 

övervikt eller fetma framför dem.  

 

Flera distriktssköterskor beskrev att de prioriterade familjer som hade barn med 

övervikt eller fetma och i viss utsträckning hade möjlighet att kalla in familjen på 

återbesök och att följa upp familjen. Återbesök var en förutsättning för att 

hälsosamtalen skulle ha någon effekt och för att de skulle kunna känna att de hade 

kunnat hjälpa familjen. Några distriktssköterskor menade emellertid att de gärna hade 

haft mer tid och resurser för att ta hand om dessa familjers behov, för att de då hade 

kunnat stödja familjen ytterligare i sin livsstilsförändring. 

  

Distriktssköterskorna beskrev att de arbetade kontinuerligt med att tala med familjerna 

om kosthållning, redan tidigt i åldrarna. Det utgjorde en bra grund för det fortsatta 

arbetet gällande kosthållning. De kände även att det underlättade samtalen senare, i de 

fall där det blev aktuellt med ett barn med övervikt eller fetma. Distriktssköterskornas 

erfarenhet var att det kontinuerliga arbetet med familjerna som genomförts då de var 

mottaglig för råd angående kosthållning i många fall hade god effekt. Denna slutsatsen 

hade de dragit både med hjälp av nya vikt och BMI-mätningar, men även genom 
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fortsatta samtal med familjen om deras levnadsvanor. En lyckad livsstilsförändring som 

barnet eller familjen visat sig genomgå beskrevs ge distriktsköterskan en glädje över det 

arbete hon hade gjort och över det resultat som arbetet givit.    

 

6.2.2 Användningen av verktyg och hjälpmedel 

 

Distriktssköterskorna beskrev att BMI-kurvan var ett utmärkt hjälpmedel för att 

upptäcka, uppmärksamma och tydliggöra barnets övervikt för familjen. De kände också 

att de hade god hjälp av kurvan för att demonstrera när familjen lyckats med en 

livsstilsförändring och kurvan hade planat ut.  

 

”För att tydliggöra är ju kurvorna ett bra, enkelt sätt. För hur vi ser på en kropp 

är ju också olika, vad vi har för ideal och så, och det är ju inte utseendet som är i 

fokus här, men kurvan kan ju tala om ganska mycket.” I2 

 

Distriktssköterskorna uppgav att de använde sig av skriftligt material som hjälpmedel, 

eftersom det hjälpte och underlättade deras arbete när de förmedlade information om 

kosthållning. De beskrev att det skriftliga materialet gjorde informationen tydligare för 

familjen och kunde utgöra ett underlag för vidare diskussioner. Distriktssköterskorna 

berättade att även familjerna upplevde sig ha god hjälp av det skriftliga materialet.  

 

6.2.3 Samarbete med andra professioner 

 

Distriktssköterskorna beskrev att det fanns hjälp att få utifrån när de arbetade med 

familjer där ett barn har övervikt eller fetma. De berättade att dietistkontakt var aktuellt 

i de fall de kände att deras egen kompetens inte var tillräcklig för att hjälpa familjen. 

Dietistkontakten ansågs av distriktssköterskorna vara en resurs för dem själva men även 

för familjen eftersom dietisterna hade goda förutsättning att informera utifrån familjens 

specifika behov. Distriktssköterskorna uppgav att läkarkontakt skulle tas om barnet led 

av fetma. Flera distriktssköterskor berättade att kontakten med läkare, men också med 

dietist ibland kändes onödig, då de kända att familjen inte fick någon hjälp, vilket kunde 

leda till frustration hos familjen. Några upplevde också att fetma hos barn var lågt 

prioriterad på barnkliniken och att de därför fick otillräcklig respons. Detta ledde till ett 

missnöje hos familjen och hos distriktssköterskan en känsla av frustration och av att 

vara ensam i arbetet med familjerna. 
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”…vi känner att vi inte får någon riktigt bra respons där utan det kan 

komma kan kännas som att remissen är onödig, och det har vi framfört 

vidare. Så här fungerar det jättedåligt, när det gäller de överviktiga 

barnen.” (I3) 

 

En svårighet med att ta hjälp av andra professioner kunde vara föräldrarnas motvilja till 

hjälp utifrån och distriktssköterskan menade att hon ibland fick bearbeta familjen för att 

gå med på detta. Några distriktssköterskor hade erfarenhet av att ett samarbete med 

förskolan vara positivt i arbetet för att hjälpa barnet. Distriktssköterskorna uppgav att de 

använde överrapporteringen till skolhälsovården som ett sätt att känna sig trygga med 

att arbetet tillsammans med familjen fortsatte även efter att barnet lämnat 

barnhälsovården.  

 

Distriktssköterskorna ansåg att de själva hade kunskaper och resurser för att förmedla 

information om kosthållning samt vägleda familjerna till en livsstilsförändring då barnet 

hade övervikt eller fetma. Av den anledningen menade distriktssköterskorna att det inte 

alltid var nödvändigt att kontakta andra professioner angående dessa barn. De beskrev 

att denna typ av hälsofrämjande samtal var en del av deras verksamhet som de kände sig 

trygga med och var väl rustade för. 

 

6.3 Utmaningar i mötet 

 

Det framkom att distriktssköterskorna hade erfarenheter av vissa svårigheter i arbetet 

med att arbeta med familjen i samband med att barnet har övervikt. Dels beskrev de ett 

initialt motstånd då de skulle ta upp ämnet, men det fanns även svårigheter i att därefter 

få igenom en livsstilsförändring hos familjen. 

 

6.3.1 Utmaningar i att ta upp ämnet övervikt och fetma 

 

En av svårigheterna i arbetet med familjerna som flera distriktssköterskor hade 

erfarenhet av var det faktum att övervikt och fetma kunde vara ett mycket känsligt ämne 

att ta upp. Särskilt svårt beskrev distriktssköterskorna att det kunde det vara att samtala 

om kosthållning i de fallen då familjen förnekade barnets övervikt. Några av 

distriktssköterskorna menade att ett hinder som var svårt att komma runt var då de 

mötte bortförklaringar och ursäkter till varför barnet har övervikt. Exempel på ursäkter 
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kunde vara att barnet rörde sig så mycket att de förbrände allt, att syskonen hade 

smalnat av senare eller att barnet hade grov benstomme. Distriktssköterskorna berättade 

att några familjer direkt avvisade påpekandet att barnet hade övervikt och förnekade att 

en livsstilsförändring behövde ske. Distriktssköterskorna kände att de vid dessa tillfällen 

inte hade något annat val än att lämna ämnet tills vidare och hoppades att familjen 

skulle återkomma vid ett senare tillfälle då de var mogna för informationen. De beskrev 

det som en del i deras uppdrag att respektera den egna viljan hos familjen. Trots att de 

initialt kände en viss frustration hade de en förståelse för att de inte skulle kunna nå alla 

familjer oavsett hur de bemötte dem.  

 

En ytterligare svårighet som flera distriktssköterskor beskrev var när de behövde ta upp 

ämnet med en familj de inte kände sedan tidigare och inte hade hunnit etablera en god 

relation med ännu. Att ta upp ämnet med en familj när det inte fanns en etablerad 

relation beskrevs som att det ökade risken för att familjen kände sig utpekad och 

påhoppad. En annan anledning till att distriktssköterskan upplevde svårigheter i att ta 

upp ämnet övervikt och fetma var om det fanns övervikt eller fetma hos andra 

medlemmar i familjen. Distriktssköterskan beskrev att ämnet i de fall blev mer laddat 

och de var rädda för att förolämpa föräldrarna då de påtalade och diskuterade 

konsekvenserna av en övervikt eller fetma. Ett par av distriktssköterskorna berättade att 

det också fanns föräldrar som var mycket öppna med sin egen övervikt som tidigt själva 

tog upp ämnet för att undvika att barnet också ska få övervikt eller fetma. Detta tyckte 

de underlättade arbetet med familjen.  

 

”Jag försöker väl ändå att invänta föräldrarna så att de också får en tid på sig att 

se problemet. För det är inte alltid att de gör det och har föräldrarna ett problem 

själva så vill de ju gärna slå bort det för det blir så, alltså det blir så. det blir 

liksom en press på dom själva också, och där är det nästan ännu svårare, där 

man kan se att dom har en övervikt också. ehh det ser man ju för det är mer 

laddat på något sätt, det här med övervikt.”(I8) 

 

6.3.2 Utmaningar för att få till en livsstilsförändring 

 

En svårighet som ett par distriktssköterskor beskrev i samband med att få till en 

livsstilsförändring var vid de tillfällen då det fanns en oenighet mellan föräldrarna. Det 

gällde både sammanboende och separerade föräldrar där det hos en av föräldrarna fanns 
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en oförståelse eller ovilja inför övervikten eller fetman och inför att genomföra en 

livsstilsförändring. Denna situation gjorde att distriktssköterskorna upplevde sig ha 

svårigheter med att hitta strategier för att båda föräldrarna skulle ta sitt ansvar för sin 

nuvarande livsstil, men även vara delaktiga i den livsstilsförändringen som behövde ske. 

  

Distriktssköterskorna menade att en viktig faktor för att föräldrar skulle kunna 

genomföra en livsstilsförändring var föräldrarnas förhållning till gränser. De berättade 

att samtal om gränssättning var en viktig del när de pratade med familjen om 

kosthållning i samband med övervikt eller fetma. De menade att det var av stor vikt att 

familjer kan sätta gränser för sitt barn och att de vågar gå i konflikt med sitt barn 

angående till exempel intag av sötsaker.  

 

”Många har ju kunskapen om vad det är mycket kalorier i och vad man ska 

undvika, men sen svårigheten kan ju va gränssättning till exempel att, ja men får 

inte mitt barn det så skriker han, eller skriker hon. Och så klarar man inte att ta 

det också blir det att trots att man egentligen har kunskap så handlar man inte 

efter kunskapen utan känslomässigt.” (I7) 

 

Några distriktssköterskor beskrev att det kunde finnas ytterligare faktorer som 

upplevdes som utmaningar gällande att få till en livsstilsförändring hos familjer från 

andra kulturer. Utmaningarna kunde visa sig i en annan syn på kroppsideal och 

övervikt, men även i en lägre socioekonomisk status vilket medförde begränsade 

resurser för att kunna göra en livsstilsförändring. Distriktssköterskorna beskrev i de här 

fallen att det fanns en svårighet i att nå samsyn med familjen, dels gällande att det 

faktiskt fanns ett problem, men även om vilka förändringar som behövde göras. 

 

”Man talade om klassen innan, så har de blivit ännu tydligare, det är ju många 

här som äter väldigt bra här i Sverige, men det är ju den gruppen där som är 

välutbildade och har kunskaper, det går hand i hand. Ju sämre kunskaper du har 

om detta och, jag menar om inte livet fungerar i övrigt då är det sämre 

kosthållning…” (I4). 

 

Distriktssköterskornas erfarenhet var att arbetet med familjer där barnet har övervikt 

eller fetma var en stor och viktig del i deras arbete inom barnhälsovården. De menade 
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att även om svårigheter och motstånd kunde uppstå så var det deras jobb att ändå föra 

dessa, ibland svåra samtalen eftersom deras intresse alltid ligger i barnets bästa.  

 

7 Diskussion 

 

7.1 Metoddiskussion 

 

För att uppnå studiens syfte som var att beskriva distriktssköterskans erfarenheter av 

arbetet med familjen i samband med övervikt och fetma hos barnet inom 

barnhälsovården valdes en kvalitativ forskningsmetod. När målet med en studie är att 

uppnå en djupare förståelse för en viss grupps erfarenheter eller ett visst fenomen är en 

kvalitativ studie att föredra. Till skillnad från den kvantitativa studien som vill 

kvantifiera och mäta ett större antal studieobjekt, vill den kvalitativa studien titta 

djupare på ett mindre antal studieobjekt och på så sätt närma sig kärnan i ett fenomen 

(Greenhalgh, 2012). Nackdelen med att titta närma på en liten studiegrupp är att det kan 

vara svårt att bedöma om resultatet sedan kan appliceras på andra liknande grupper i 

samhället (Trost, 2010).  

 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) använder sig av vissa begrepp för att bedöma 

trovärdigheten på kvalitativ forskning. Dessa begrepp är giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet. Författarna har valt att utgå från dessa begrepp då studiens 

metodologiska förfarande utvärderas.  

 

För att få svar på vad en specifik grupp hade för erfarenheter gjordes ett så kallat 

strategiskt urval. Denna form av urval valdes eftersom studiens syfte inte var att få en 

generaliserbar bild över samhället, utan syftet var att få specifik kunskap om en specifik 

grupp med specifika erfarenheter. Det fanns dock en viss variation inom urvalet vilket 

var önskvärt för att få en nyanserad bild av fenomenet (Trost, 2010).  

 

Författarna tog beslutet att intervjua tio informanter, vilket anses vara en tillräckligt stor 

grupp enligt såväl Trost (2010), som Kvale och Brinkman (2014). Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012) beskriver att ett väl motiverat urval med viss variation ökar 

studiens giltighet eftersom det ger studien förutsättning att undersöka det den avser 

undersöka, samtidigt som den belyser fenomenet ur olika perspektiv. Kvale och 

Brinkman (2014) menar att en kvalitativ studie bör vara försiktig med att använda för 
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många informanter eftersom risken finns att den stora mängden material blir ohanterbar 

och att många detaljer då kan gå till spillo under analysen. Med tanke på 

tidsomfattningen på den aktuella studien ansåg författarna att tio informanter var ett 

rimligt antal att intervjua. Kvale och Brinkman (2014) menar också att efter ett visst 

antal intervjuer uppstår som regel en så kallad mättnad i materialet. Detta innebär att 

inga eller väldigt få nya fynd tillkommer och studiens material är således mättat. 

Författarna erfor att inga nya fynd tillkom efter åtta till nio intervjuer, men valde att 

genomförda även den sista intervjun som planerat för att säkerställa att materialet var 

mättat. 

 

Ett annat sätt ett genomföra intervjuerna kunde ha varit en gruppintervju. Fördelar med 

gruppintervjuer är enligt Trost (2010) att informanterna väcker idéer och tankar hos 

varandra och att samtalen därav kan skapa ett mer omfattande material. En 

gruppintervju skulle kunna vara att föredra om studiens huvudsakliga syfte hade varit 

att arbeta fram förbättringar i organisationen. Det finns dock nackdelar med 

gruppintervjuer. En påtaglig risk är att de mer dominanta personerna i gruppen styr 

innehållet i samtalet samt att informanterna i en gruppintervju inte känner sig säkra på 

att konfidentialiteten hålls. Resultatet i föreliggande studie påvisar att ämnet övervikt 

och fetma är känsligt och på grund av detta tror författarna att det finns en risk att 

informanterna inte hade vågat tala fritt i en grupp. Vidare skulle författarnas brist på 

erfarenhet av att intervjua kunna utgöra ett problem, då gruppintervjuer beskrivs som en 

större utmaning för intervjuaren jämfört med en intervjusituation med en informant i 

taget (Trost, 2010).  

 

I informationsbrevet som informanterna fick ta del av inför intervjun har författarna 

skrivit att studien ämnade undersöka svårigheter i arbetet med att informera om 

kosthållning. Att ordet svårigheter användes kan i efterhand föranleda en diskussion 

angående om detta senare påverkade distriktssköterskornas svar i samband med 

intervjun. Eventuellt har distriktssköterskorna i högre grad fokuserat mer på de negativa 

aspekterna eftersom de kan ha fått intryck av att det var den aspekten som författarna 

var intresserade av. I efterhand anser författarna att det hade varit fördelaktigt att inte 

använda värderande ord i informationsbrevet.  
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Kvale och Brinkman (2014) motiverar genomförandet av en intervjustudie väl då de 

förklarar att; om man vill veta mer om människors upplevda värld och liv – Varför inte 

prata med dem? En intervjustudie kan verka enkel i sitt utförande, men ett bra resultat är 

beroende av flera avgörande faktorer. En av dessa faktorer är intervjumiljön. Det är 

avgörande att informanten är i en trygg och säker miljö där de kan slappna av och våga 

öppna upp och dela med sig av sin värld och sina erfarenheter för intervjuaren (Kvale & 

Brinkman, 2014). Författarna eftersträvade denna trygga miljö då de erbjöd att intervjun 

skulle ske på distriktssköterskornas egna arbetsplats. Tanken var att 

distriktssköterskorna då var på hemmaplan där de kunde vara trygga och uppleva en 

sorts kontroll över situationen. Det upplevdes som att distriktssköterskans arbetsplats 

fungerade bra som intervjuplats och intervjuerna kunde genomföras ostörda.  

 

En annan aspekt i en intervjustudie är det faktum att en intervjusituation inte är ett 

jämlikt samtal, eftersom det är författarna som avgör ämnet och delvis styr 

konversationen (Kvale & Brinkman, 2014). I denna studie genomfördes intervjuerna av 

två författarna gentemot en informant.  Författarna var medvetna om att detta kunde 

skapa risk för en maktobalans då informanten riskerar att hamna i underläge mot de två 

intervjuarna som sätter informanten i centrum och till viss del förhåller sig kritiskt till 

deras berättelse. Detta hade tagits i beaktning innan intervjuerna startade, men det fanns 

emellertid ett syfte med att båda var med vid intervjuerna. Det var dels för att de båda 

skulle få en lika innehållsrik bild av det insamlade materialet, men också för att 

författarna, som båda är oerfarna i intervjuteknik skulle kunna stötta varandra med 

tillägg och följdfrågor vid behov (Trost 2010). Maktobalans försökte undvikas genom 

att den ena författarna höll i intervjun och att den andra då satt lite i bakgrunden och inte 

kommenterade i intervjun om det inte behövdes. Maktobalansen försökte även undvikas 

genom att intervjuerna genomfördes på distriktssköterskornas egna arbetsplats, som 

tidigare nämnts. Detta sättet att genomföra intervjuer upplevdes som välfungerande och 

är ett tillvägagångssätt som även Trost (2010) ser som användbart för att undvika att 

författarna påverkar intervjun negativt. 

 

För att kontrollera att intervjuguiden höll en hög kvalité genomfördes en pilotintervju. 

Efter pilotintervjun upptäcktes att en fråga var svårförståelig för informanten och inte 

besvarade syftet. Denna fråga togs därför bort från intervjuguiden, som i övrigt var 

tydlig och gav svar på syftet och kunde användas vid resterande intervjuer. Pilotstudien 
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som i övrigt höll hög kvalitet i förhållande till studiens syfte ansågs kunna inkluderas i 

studien (Trost, 2010).  

 

För att säkerställa att intervjumaterialet besvarade studiens syfte och svarade på studiens 

frågeställningar genomfördes intervjun med stöd i en semistrukturerad intervjuguide. 

Fördelen med en semistrukturerad intervju är att informanten får frihet att uttrycka och 

förklara sig fritt men att ämnet ändå styrs åt det hållet författarna önskar (Polit & Beck, 

2016). Intervjuguiden var utformad i enlighet med Polit och Beck (2016) som menar att 

guiden ska börja brett med öppna frågor för att senare bli lite med specifik i 

frågeställningarna. Intervjuguiden strävade efter en logisk ordningsföljd och innehöll 

inga ja- eller nej-frågor, utan strävade efter ett målande resultat. Innan den första 

intervjun genomfördes, fördes en diskussion med författarnas handledare som lämnade 

förbättringsförslag till intervjuguiden, för att den i större utsträckning skulle besvara 

studiens syfte (Polit & Beck, 2016). Författarna har efter studien haft en diskussion 

gällande vissa av intervjufrågorna som trots revidering uppfattades som något otydliga 

av informanterna. Vid några tillfällen fick frågorna upprepas för att informanterna 

skulle kunna besvara dem. Intervjun hade kunnat tänkas få ett rikare innehåll om 

intervjun istället bestod av något fler men tydligare frågor. 

 

Kvalitativ innehållsanalys används enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) ofta 

inom vårdvetenskap för att analysera olika textmaterial, såsom transkriberade intervjuer. 

Inom den kvalitativa innehållsanalysen söker författarna inte efter en absolut sanning 

utan är medveten om att erfarenheter är subjektiva och i hög grad kontextbundna. Med 

kontext menas den omvärld, de normer och värderingar som människan måste förhålla 

sig till, men även den kontext som omger texten, alltså vad som kommer innan och efter 

den meningsbärande enheten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Eftersom 

studiens syfte var att undersöka distriktssköterskornas erfarenheter i en specifik kontext 

var kvalitativ innehållsanalys en lämplig analysmetod. Analysen genomfördes till 

största del gemensamt av författarna, vilket stärker resultatens tillförlitlighet enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012). Materialet bearbetades i omgångar för att 

finna koder och så småningom kunna placera innehållet i underkategorier och 

kategorier. Svårigheter uppkom under analysarbetet då en kod passade under flera 

kategorier. Författarna diskuterade i dessa fall koden och fick återgå till helheten i 

texten för att fundera över textens innebörd, innan den kunde kategoriseras korrekt. En 
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annan svårighet som erfors i analysarbetet var att förhålla sig kritiskt till vilket material 

som skulle inkluderas i resultatet. En ständig återblick mot studiens syfte var nödvändig 

för att försäkra sig om att materialet skulle ingå i resultatet. Flera textstycken som 

ursprungligen varit med i resultatet har efter diskussioner författarna emellan blivit 

borttagna då de varit irrelevanta i förhållande till syftet. I studiens metodavsnitt har 

analysen beskrivits ingående och demonstreras i en tabell. Detta för att läsaren ska 

kunna följa studiens genomförande i detalj och skapa en transparens i materialet, vilket 

kan anses stärka studiens tillförlitlighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 

Inom kvalitativ metod talas det enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) om 

författarens förförståelse. Förförståelse är författarnas tidigare förvärvade kunskap och 

erfarenheter genom livet.  Det råder delade meningar inom den kvalitativa forskningen 

angående om förförståelsen kan eller bör läggas åt sidan. Förförståelsen anses kunna 

skapa en djupare förståelse för ett fenomen, men riskerar också att generera 

feltolkningar i materialet baserade på författarna egna erfarenheter (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012).  För att förförståelsen inte skulle ta överhand vid analysen 

och tolkningen av materialet har författarna i denna studie varit noga med att vara 

medvetna om sin egen förförståelse. Författarna är medvetna om att de har en annan 

blick då de själva är praktiserande vårdpersonal, men även en annan bild av fenomenet, 

då de själva besökt barnhälsovården i egenskap av föräldrar. För att inte låta 

förförståelsen färga materialet i för stor utsträckning har den egna förförståelsen 

diskuterats fortlöpande under arbetet. Författarna har också försökt undvika feltolkning 

genom att de tillsammans har genomfört analysen, vilket innebär att två personer har 

bearbetat materialet. Detta anses minska risken för feltolkningar i resultatet (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2012).  

 

Studien har ämnat att skapa förutsättningar för att läsaren ska kunna avgöra om studien 

har ett resultat som är överförbart på andra liknande situationer eller grupper. Detta har 

gjorts genom att tydligt beskriva det metodologiska genomförandet, urvalsgruppen och 

andra förutsättningar för studien (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Författarna 

menar att studiens resultats överförbarhet har vissa begränsningar då de undersöker 

upplevelserna av ett visst fenomen hos en specifik yrkesgrupp. Emellertid skulle 

resultatet kunna överföras på liknande situationer och grupper i andra delar av landet, 
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eller möjligen i andra länder med liknande sjukvårdssystem och levnadsstandard som i 

Sverige.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskans erfarenheter av arbetet med 

familjen i samband med övervikt och fetma hos barnet inom barnhälsovården.  

 

I resultatdiskussionen diskuterar författarna resultatet som framkommit i föreliggande 

studie. Ämnena som diskuteras är familjens som tillgång i mötet, användning som 

resurser samt utmaningar i mötet.  

 
7.2.1 Familjen som tillgång i mötet 

 

I föreliggande studie framkommer att den mellanmänskliga relationen är väsentlig i 

distriktssköterskornas arbete med familjerna då ett barn har övervikt eller fetma. 

Distriktssköterskorna i studien beskriver hur relationen med familjen är en avgörande 

faktor för att ett vårdande möte ska uppstå, men också för att en livsstilsförändring ska 

kunna ske. Vikten av den mellanmänskliga interaktionen, eller den så kallade 

transaktionen bekräftas i Kings (1981) interaktionsteori. King (1981) i sin teori menar 

att ett ömsesidigt intresse i mötet utgör förutsättningen för att ett gemensamt utbyte av 

information ska kunna ske vilket är grunden för en god vårdande relation.  

 

Distriktssköterskans erfarenhet av den vårdande relationens betydelse i föreliggande 

studie stödjs av resultatet i en artikel skriven av Edvardsson et al. (2009). De poängterar 

vikten av familj-sjuksköterskerelationen. Artikeln beskriver att en långvarig vårdande 

relation med familjen, ända sedan barnets födelse, underlättar samtalet om att barnet har 

övervikt eller fetma. Detta är på grund av att de under en lång tid har byggt upp en god 

relation och således kan ta upp ämnet ganska tidigt. Det upplevs vara en fördel om 

samtal kan inledas innan övervikten eller fetman blivit ett problem. Den etablerade 

relationen upplevs även medföra att familjen ofta har utvecklat ett förtroende för 

distriktssköterskan (Edvardsson et al., 2009). I föreliggande studie beskrivs att för att en 

vårdande relation mellan distriktssköterska och familjen ska kunna uppstå är kontinuitet 

och återbesök en avgörande faktor. Distriktssköterskorna menar att kontinuiteten i mötet 

med familjen, men också att kontinuerliga samtal om just kosthållning skapar en bra 
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grund för att senare kunna ta upp ämnet övervikt och fetma i de fall då detta blir 

aktuellt. Shue, Whitt, Daniel och Shue (2016) artikel bekräftar det som föreliggande 

studie påvisat; att kontinuitet och återbesök är en viktig faktor för att kunna hjälpa 

familjen. Kontinuiteten beskrivs i Shue et al. (2016) studie som en förutsättning för att 

den goda vårdande relationen skall kunna uppstå mellan vårdaren och familjen men 

även som ett sätt att skapa möjligheter för en livsstilsförändring hos familjen. 

 

Vidare framkommer det att distriktssköterskorna i föreliggande studie har erfarenheten 

att det finns stora fördelar med att få med hela familjen på en livsstilsförändring. De 

menar att familjen ofta själva är medvetna om att en förändring behöver genomföras 

och att det är större chans att lyckas med en livsstilsförändring om hela familjen 

medverkar. Distriktssköterskorna i en studie av Regber et al. (2013) beskriver att de 

gånger familjen själva söker hjälp och föreslår förändringar är de gånger som de oftast 

lyckas genomföra en livsstilsförändring. Distriktssköterskan menar att hon i dessa fall 

endast behöver fungera som uppmuntran och stöd i de förändringar som familjen själva 

bestämt sig för att genomföra (Regber et al., 2013). Att arbeta på detta sätt, det vill säga 

att låta familjen själva identifiera sina problem och föreslå lösningar anser författarna i 

föreliggande studie kan liknas med arbetssättet vid motiverande samtal (MI). MI som 

arbetssätt inom barnhälsovården i samband med övervikt eller fetma hos barn har flera 

fördelar. En studie av Söderlund et al. (2016) visar att barnhälsovårdssköterskorna i stor 

utsträckning upplever att MI är lämpligt vid samtal med familjer då det finns övervikt 

eller fetma hos ett barn. Den visar också att de flesta barnhälsovårdssköterskorna tyckte 

att MI var lätt att tillämpa och fördelaktigt jämfört med det traditionella sättet att 

undervisa familjer om kosthållning i samband med övervikt eller fetma (Söderlund et 

al., 2016). Tucker et al.´s (2013) studie visar också att distriktssköterskans användning 

av MI ökar chanserna för att familjen ska lyckas genomföra en livsstilsförändring. MI 

kan kopplas ihop med Kings (1981) interaktionsteori som poängterar vikten av att 

patienten själv får identifiera sina hälsoproblem och föreslå förbättringsmöjligheter. 

Vårdaren finns till för att delge patienten sin yrkeskunskap, men även för att hjälpa 

patienten att sätta upp mål och strategier för att nå dem. Författarna i föreliggande studie 

anser att MI skulle kunna användas som ett verktyg i större utsträckning när 

distriktssköterskorna arbetar med familjen i samband med övervikt och fetma hos 

barnet.  
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7.2.2 Användning av resurser 

 

I föreliggande studie framkommer det att distriktssköterskorna använder sig av BMI-

kurvan som hjälpmedel när de arbetar med familjer då ett barn har övervikt eller fetma. 

Distriktssköterskorna beskriver att detta är ett bra hjälpmedel för att tydliggöra 

övervikten och att den är bra för att inleda en dialog med familjen angående barnets 

övervikt eller fetma. Regber et al. (2013) bekräftar i sin studie att distriktssköterskorna 

anser att BMI-kurvan är bra för att tydliggöra för föräldrar hur viktläget är. Studien 

påvisar att BMI-kurvan även är bra för familjer där det finns analfabeter eller andra 

språksvårigheter eftersom de menar att en kurva är förståelig även för de som inte kan 

läsa (Regber et al., 2013). Nackdelar med att använda BMI-kurvan som underlag vid 

samtal om kosthållning beskrivs dock i en studie av Ljungkrona-Falk, Brekke och 

Nyholm (2014). Där framkommer att distriktssköterskorna ibland ifrågasätter BMI-

kurvans pålitlighet. De menar att BMI-kurvan kan skapa en osäkerhet av deras eget 

omdöme angående bedömningen av barnets hälsosituation. Distriktssköterskorna 

beskriver att de ibland känner sig tvungna att ta upp ämnet övervikt trots att varken de 

själva eller familjen anser att barnet har övervikt, endast för att BMI-kurvan påvisar 

övervikt (Ljungkrona-Falk et al., 2014).  

 

Att använda sig av andra tillgångar i organisationen såsom samarbete med andra 

professioner framgår som en vanlig företeelse i föreliggande studie. Detta samarbete 

beskrivs emellertid till stora delar vara baserat på konsultationer och inte något egentligt 

teamarbete. Teamarbete är så relevant för distriktssköterskans arbete att den räknas som 

en av de sex kärnkompetenserna. Vid litteraturgenomgång om teamarbete i 

hälsofrämjande syfte blev författarna till föreliggande studie därför förvånade över hur 

få studier som kunde hittas. Carlström, Kvarnström och Sandberg (2013) beskriver att 

teamarbete innebär att interaktioner mellan olika professioner används som ett verktyg 

för att hjälpa patienten på ett mer djupgående sätt. Teamet ska bestå av yrkespersoner 

med olika kompetenser som genom att samarbeta och kommunicera med varandra och 

med patienten ger förutsättningar för en förhöjd kvalitét på vården. Resultatet av ett väl 

fungerande teamarbete är att patienten blir hjälpt utifrån olika perspektiv. Vidare gynnas 

de olika teammedlemmarna av att utvecklas professionellt, men även av att kunna få 

stöd av de andra teammedlemmarna (Carlström et al., 2013). Fördelarna med ett 

fungerande teamarbete bekräftas i en studie av Shue et al. (2016). Där framkommer 

även att teamarbete främjar kontinuiteten och tillgängligheten eftersom om någon i 
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teamet inte är närvarande så finns ändå flera andra som är insatta i situationen, vilket 

ökar tryggheten för patienten. Baserat på ovanstående argument anser författarna att ett 

utökat, välfungerande teamarbete kring barn med övervikt och fetma också hade varit 

fördelaktigt i arbetet med att motivera familjen att göra positiva livsstilsförändringar. 

 

7.2.3 Utmaningar i mötet 

 

Ett motstånd som distriktssköterskorna i föreliggande studie beskriver i samband med 

att de ska ta upp ämnet övervikt och fetma med en familj är upplevelsen av att övervikt 

och fetma är ett känsligt ämne att tala om. Shue et al. (2016) såväl som Regber et al. 

(2013) bekräftar att ämnet övervikt och fetma, trots att det blir vanligare att tala om 

fortfarande upplevs som ett extremt känsligt och tabu-belagt ämne hos 

barnhälsovårdssköterskor. 

 

En faktor som gör det svårare för distriktssköterskorna i föreliggande studie att tala om 

ämnet beskrivs vara i de fall där de ännu inte har etablerat en god relation med familjen. 

Även Shue et al. (2016) beskriver svårigheten som vårdpersonal upplever då de ska 

möta en ny familj utan en tidigare etablerad vårdrelation för att samtala om att barnet 

har fetma. Studien poängterar att de svåraste mötena är med en sedan tidigare okänd 

familj, eftersom familjen då känner att distriktssköterskorna ifrågasätter deras sätt att 

uppfostra sitt barn. Även Regber et al. (2013) studie stödjer ovanstående fynd då de 

beskriver att distriktssköterskornas erfarenhet är att relationen i form av förtroende 

mellan barnhälsovårdssköterskan och familjen är av stor vikt då de annars riskerar att 

vara för hårda mot familjen och på så sätt förlora dem. 

 

Distriktssköterskorna i föreliggande studie berättar om rädslan för att kränka familjen i 

samband med arbetet med övervikt och fetma hos barn inom barnhälsovården. Edlund 

och Lindwall (2017) bekräftar att sjuksköterskan i många situationer i sitt arbete ställs 

inför en risk att kränka patienten eller dess familj. De beskriver att när vårdaren kränker 

familjen på något sätt leder detta till ett vårdlidande hos familjen, vilket är en form av 

lidande som är möjlig att undvika och är således onödig. Edlund och Lindwall (2017) 

beskriver vidare vikten av att som vårdare vara lyhörd. Dels vara lyhörd för familjens 

behov när de söker vård, men även ha förmågan att uppmärksamma att en etiskt svår 

situation kan uppstå och således arbeta på ett sätt som minskar risken att kränka 

patienten eller familjen. Hur mycket stöd en familj vill ha är olika. Det är av vikt att 
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som vårdare hitta en balans i vårdandet, där patienten inte ges för stort ansvar som de 

inte kan hantera, vilket kan leda till en känsla av misslyckande. Men vårdaren bör heller 

inte ta allt ansvar från patienten så att denne känner sig berövad på sin 

självbestämmande (Edlund & Lindwall, 2017; Sandman & Kjellström, 2013). Att 

patientens självbestämmande är av vikt poängteras även i Patientlagen (SFS 2014:821) 

där det beskrivs att vård ska ske i samråd med patienten. Där står vidare att när det 

gäller ett barn ska även deras inställning till vården tas i beaktning. Författarna i 

föreliggande studie anser emellertid att det är en komplicerad diskussion gällande hur 

involverad ett litet barn, som i föreliggande studie kan vara i frågor som behandlar just 

självbestämmande.   

 

 Ytterligare svårigheter som beskrivs av distriktssköterskorna i föreliggande studie är de 

fall då andra medlemmar av familjen har övervikt eller fetma. Detta är på grund av att 

distriktssköterskorna i samtal med överviktiga föräldrar känner att det i ännu högre grad 

riskerar att uppfattas som ett personligt påhopp jämfört med i samtal med normalviktiga 

föräldrar. Regber et al. (2013) beskriver i enighet med föreliggande studie att 

distriktssköterskorna upplever svårigheter i att samtala om ämnet med överviktiga 

föräldrar eftersom de då kan uppfattas som personlig kritik gentemot föräldrarna. I 

föreliggande studie beskriver distriktssköterskorna inte öppet att de själva har negativa 

tankar om familjerna där ett barn hade övervikt eller fetma. En svensk studie av Isma, 

Bramhagen, Ahlstrom, Östman och Dykes (2012) beskriver dock att en del 

barnhälsovårdssköterskor upplever negativa tankar gentemot föräldrarna till överviktiga 

och feta barn och klandrar dem för barnets övervikt eller fetma. Studien visar också att 

dessa familjerna upplevs som en börda av barnhälsovårdssköterskan, då övervikt och 

fetma är ett känsligt ämne att hantera och som kräver stora resurser. Att dessa negativa 

tankar om familjer till barn med övervikt och fetma finns inom barnhälsovården är 

dessvärre något som familjerna uppfattar. Toftemo, Glavin och Lagerlöv (2013) 

beskriver att föräldrar till barn med övervikt och fetma upplever att de blir dömda av 

distriktssköterskorna på barnhälsovården. Föräldrarna i Toftemo et al. (2013) studie 

beskriver att distriktssköterskorna i vissa fall upplevs som respektlösa och att de inte har 

förtroende för det som familjen berättar om sin kosthållning. Toftemo et al. (2013) såväl 

som Turner, Salisbury och Shield (2012) bekräftar att föräldrar till barn med övervikt 

och fetma som själva har övervikt har en rädsla att bli anklagade för sitt barns fetma. 

Turner et al. (2012) studie visar vidare att föräldrarna ibland själva var rädda för att ta 
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upp ämnet övervikt och fetma eftersom de klandrar sig själva för barnets övervikt eller 

fetma och att de till och med kan ha en rädsla för att socialtjänsten ska bli inkopplad. 

Föräldrarnas rädsla för att ta upp ämnet med vårdpersonal beror också på en rädsla för 

att barnets mentala hälsa ska påverkas negativt, en rädsla som grundar sig i deras egna 

upplevelser från barndomen (Turner et al., 2012).  

 

Föreliggande studie beskriver att ett motstånd som distriktssköterskorna möter när de 

ska förmedla information om kosthållning är när familjen förnekar att barnet har 

övervikt eller fetma. Distriktssköterskorna berättar att det kan vara en svårighet att nå 

fram till familjen med information då familjen förnekar att barnet har övervikt eller 

fetma eller inte upplever att övervikten eller fetman är ett problem. King (1981) och 

Erikssons (2014) tankar om hälsa- och ohälsans individuella betingelse kan skapa 

förståelse för att distriktssköterskorna i vår studie beskriver en svårighet i mötet med 

familjer när föräldrarna förnekar barnets övervikt eller fetma. King (1981) talar om 

hälsa som en störning i en annars fungerande livscykel. Hon menar, liksom Eriksson 

(2014) att ohälsa är en individuell upplevelse och att ohälsa egentligen inte uppstår 

förrän personen ifråga upplever det så. Det vill säga att om barnet och familjen inte 

upplever någon ohälsa så finns det heller ingen ohälsa. Att föräldrar kan ha svårt att 

själva identifiera sitt barn som överviktigt bekräftas i en studie av Crouch, O’Dea och 

Battisti (2007) som påvisar att föräldrar till överviktiga barn i stor grad kan identifiera 

sin egen övervikt, men endast 4 % av dessa kan identifiera sitt barns övervikt. En 

anledning till att övervikt och fetma är svårt att identifiera för föräldrarna beskrivs i en 

studie av Isma et al. (2012). Isma et al. (2012) menar att samhällets syn på övervikt har 

förändrats de senaste åren och att övervikt till viss del har normaliserats. De barn som 

tidigare ansågs vara överviktiga ses idag som normalviktiga eftersom populationens 

genomsnittsvikt i Sverige har ökat (Isma et al., 2012). Föräldrarnas oförmåga att se 

övervikten eller fetman kan tänkas skapa en svårighet och en frustration hos 

distriktssköterskorna i mötet med familjen. Denna frustration skulle kunna bero på att 

hen innehar kunskap om vilka negativa effekter övervikt eller fetma kan leda till, men 

inte har möjlighet att nå fram till familjen. En bekräftelse av att upplevelsen av ohälsa 

hos föräldrarna är avgörande för att få till en livsstilsförändring stödjs i en studie av 

Rhee et al. (2005). Rhee et al. (2005) beskriver vidare att i de fall föräldrarna erhåller 

teoretisk kunskap om att övervikt eller fetma är ett hälsoproblem hos sitt barn så 

infinner sig en insikt och motivation att genomföra livsstilsförändringar i högre grad. 
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Arbetet inom barnhälsovården med familjen i samband med övervikt och fetma hos 

barn beskrivs som betydelsefullt av distriktssköterskorna i föreliggande studie. Regber 

et al. (2013) visar att distriktssköterskorna trots beskrivna motstånd inte undviker ämnet 

utan tycker att det är deras uppgift att se till att barnet får en så bra start som möjligt i 

livet. I vissa fall beskriver distriktssköterskorna i föreliggande studie emellertid att de 

helt enkelt får lämna ämnet övervikt och fetma, med förhoppningen att familjen ska 

återkomma vid ett senare tillfälle när de är redo för att genomföra en livsstilsförändring. 

Detta sättet att arbeta kan enligt Sandman och Kjellström (2013) härledas till 

distriktssköterskans pliktetik. Distriktssköterskor har vanligtvis vissa etiska principer 

som genomsyrar deras arbete. Detta innebär till exempel att när distriktssköterskan 

möter ett barn med övervikt så är det deras plikt att uppmärksamma detta för familjen 

samt föreslå livsstilsförändringar. I vissa situationer kan emellertid andra skyldigheter 

bli så viktiga att den ursprungliga plikten tvingas läggas åt sidan. I detta fall skulle det 

kunna innebära just detta; att lämna ämnet för att inte riskera att kränka familjen och 

således orsaka ett onödigt vårdlidande (Sandman & Kjellström, 2013).  

 

8 Slutsats  

 

I denna studie framkommer att distriktssköterskornas arbete med familjen i samband 

med att barnet har övervikt eller fetma är starkt relaterat till deras relation till familjen. 

En god relation till familjen ger förutsättningar för ett bra möte där familjen har 

förtroende för att distriktssköterskan vill familjen väl. Relationen beskrivs också vara en 

förutsättning för att familjen ska bli motiverad till en livsstilsförändring. Avsaknad av 

en etablerad vårdrelation, eller en dålig relation mellan distriktssköterskan och familjen 

kan däremot skapa en rädsla för att närma sig ämnet då distriktssköterskan är rädd för 

att kränka familjen. Avsaknad av vårdrelation anses också minska möjligheterna för att 

familjen ska ta till sig av de råd som distriktssköterskan ger angående kosthållning då 

barnet har övervikt eller fetma. Förnekelse och i de fall andra medlemmar i familjen har 

övervikt kan skapa svårigheter i distriktssköterskans arbete med familjen då barnet har 

övervikt eller fetma.  

 

Vidare framkommer i föreliggande studie att distriktssköterskorna till stora delar är 

ensamma i sitt arbete med familjerna som har ett barn med övervikt eller fetma. 

Distriktssköterskorna kan konsultera dietist eller läkare, men i många fall är deras 
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erfarenhet att responsen är undermålig. Många av distriktssköterskorna beskriver 

emellertid att de trots allt är väl rustade för dessa samtal och har goda möjligheter att 

hjälpa familjen under förutsättningen att familjen är mottaglig.  

 

9 Klinisk implikation  

 

Förhoppningen med denna studie är att skapa en större förståelse för 

distriktssköterskans arbete inom barnhälsovården med familjen i samband med att ett 

barn har övervikt eller fetma. Genom att ta del av studien som belyser 

distriktssköterskans erfarenheter kan till exempel beslutsfattare få en ökad förståelse för 

resurser som behövs för att distriktssköterskorna ska kunna hjälpa familjerna. En 

diskussion på arbetsplatsen angående att utveckla arbetet i team runt dessa familjer kan 

också gagna distriktssköterskorna, men framförallt familjerna, i arbetet med att 

förebygga och hantera övervikt och fetma. Att genom diskussion utveckla 

barnhälsovårdens arbetssätt gällande barn med övervikt och fetma förväntas 

möjligheten öka för att barn inte blir lidande av övervikt- och fetmarelaterade 

sjukdomar. Förutom den ökade risken för lidande hos den enskilde individen är det idag 

ett välkänt faktum att sjukdom relaterat till övervikt och fetma kostar sjukvården och 

samhället stora summor varje år (SBU, 2013). Eftersom övervikt och fetma i 

barndomen är en riskfaktor även för övervikt och fetma i vuxen ålder kan förebyggande 

arbete redan under barndomen i förlängningen ha en positiv påverkan på 

samhällsekonomin i form av minskade kostnader inom sjukvården (Socialstyrelsen, 

2013a). 

 

9.1 Förslag till fortsatta studier 

 

Under arbetet med denna studie har författarna identifierat flera områden som det hade 

varit relevant att bedriva vidare forskning inom. Ett område som hade varit intressant att 

undersöka är familjens erfarenheter av mötet med distriktssköterskan i samband med att 

barnet har fetma eller övervikt. Detta hade kunnat ge en ökad förståelse för fenomenet 

och skapat underlag för förbättringsarbete utifrån familjens erfarenheter. Vidare anser 

författarna att en interventionsstudie där resultaten av ett teambaserat arbete i mötet med 

familjen då barnet har övervikt eller fetma jämförs med resultaten av det traditionella 

barnhälsovårdsarbetet hade varit relevant. Detta hade kunnat vara av betydelse för att 

bedriva vidare utvecklingsarbete inom barnhälsovården och i förlängningen kunna 

skapa förutsättningar för bättre möte mellan distriktssköterskan och berörda familjer.  
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11 Bilagor 

11.1 Bilaga 1 

 
Till verksamhetschef för vårdcentralen 
Hej! Vi heter Klara Malmgren och Magdalena Nielsen och vi är studerande på 

distriktsköterskeprogrammet på Linnéuniversitetet och tar examen 2017. Under hösten 

2017 planerar vi att skriva vår magisteruppsats. 

Vår uppsats ska handla om distriktssjuksköterskans upplevelser av att ge kostråd till 

barn och föräldrar via barnhälsovården. Vi vill undersöka om det finns några svårigheter 

med detta, vilka verktyg man arbetar med och eventuella förbättringar som kan göras. 

Vi tror att studien är viktig att göra eftersom barnavårdscentralens distriktsköterskor i 

Sverige möter nästan 100% av alla barn och föräldrar och därför har en unik inblick i 

hur arbetet fungerar idag. Forskning visar också att matvanor grundas i barndomen har 

stor påverkan på fortsatta matvanor genom livet, vilket gör distriktsköterskans arbete 

oerhört viktigt! 

Forskningen kommer att genomföras inom X kommun med ett urval av ca 10 

distriktsköterskor med hjälp av intervjuer som beräknas ta mellan 30 - 45 minuter. Vi 

önskar genomföra 1 - 2 av dessa intervjuer hos er. 

Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i undersökningen genom att ingen obehörig 

får ta del av materialet. Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för oss som är 

undersökningsledare. I rapporteringen av resultatet i form av en magisteruppsats på 

Linneuniversitet kommer informanterna att avidentifieras så att det inte går att koppla 

resultatet till enskilda individer. Deltagande i studien är helt frivilligt.  

Vi vill genom detta brev få ert godkännande att genomföra dessa intervjuer hos er på 

Vårdcentralen ………………………………… 

Ytterligare information om studien kan lämnas av oss 

Klara Malmgren Magdalena Nielsen  

070–123456  070–123456 

Klara@mail.com Magdalena@mail.com 

Handledare för uppsatsen är Cecilia Fagerström på Linnéuniversitetet. 

Vi kommer att kontakta dig inom den närmsta veckan för uppföljning. 

Med vänlig hälsning 

Klara och Magdalena. 
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11.2 Bilaga 2 

 
Distriktsköterskans upplevelser av att ge kostråd  
Vi heter Klara Malmgren och Magdalena Nielsen och vi är studerande på 

distriktsköterskeprogrammet på Linnéuniversitetet och tar examen 2017. Under hösten 

2017 planerar vi att skriva vår magisteruppsats. 

Vår uppsats ska handla om distriktsköterskans upplevelser av att ge kostråd till barn och 

föräldrar via barnhälsovården. Vi vill undersöka om det finns några svårigheter med 

detta, vilka verktyg man arbetar med och eventuella förbättringar som kan göras. Vi tror 

att studien är viktig att göra eftersom barnhälsovårdens distriktsköterskor i Sverige 

möter nästan 100% av alla barn och föräldrar och därför har en unik inblick i hur arbetet 

fungerar idag. Forskning visar också att matvanor grundas i barndomen har stor 

påverkan på fortsatta matvanor genom livet, vilket gör distriktsköterskans arbete oerhört 

viktigt! 

Forskningen kommer att genomföras inom X kommun med ett urval av ca 10 

distriktsköterskor med hjälp av intervjuer som beräknas ta mellan 30 - 45 minuter.  

Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i undersökningen genom att ingen obehörig 

får ta del av materialet. Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för oss som är 

undersökningsledare. I rapporteringen av resultatet i form av en magisteruppsats på 

Linneuniversitet kommer informanterna att avidentifieras så att det inte går att koppla 

resultatet till enskilda individer.  

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering. 

Ytterligare information om studien kan lämnas av oss 

Klara Malmgren Magdalena Nielsen  

070–123456  070–123456 

Klara@mail.com Magdalena@mail.com 

Handledare för uppsatsen är Cecilia Fagerström på Linnéuniversitetet. 

Du tillfrågas härmed att medverka i denna studie. 

Vänliga hälsningar 

Klara och Magdalena. 
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Samtyckesformulär 

  

Jag har tagit del av informationen om studien Distriktsköterskors upplevelse av att ge 

kostråd, fått tillfälle att ställa frågor och fått dem besvarade och samtyckt till 

deltagande.  

 

Jag är medveten om att jag när som helst under studiens gång kan avbryta min 

medverkan utan att behöva ange orsak till detta.  

 

 

 

Underskrift av informationsgivare     

 

 

 

Namnförtydligande, ort, datum     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

V 

 

11.4 Bilaga 4 

Intervjuguide 

 
Kan du berätta hur du arbetar när du möter ett barn med övervikt och dess familj? 

Verktyg? 

Hjälpmedel? 

Teamarbete? 

(Ev. Kan du berätta om ett informationsmöte?) 

 

Vad innebär information om kost och ätande för dig? 

- Inom vilka områden inom kost och ätande upplever du att föräldrarna är väl 

informerade? 

 

- Inom vilka områden inom kost och ätande upplever du att föräldrarna är dåligt 

informerade? 

 

Vilka eventuella svårigheter har du upplevt i samband med att informera om kost och 

ätande till barn med övervikt och familjer? 

- Hur hanterar du detta? 

Vilka områden inom information om kost och ätande upplever du fungerar bra? 

 

Vilka effekter på barnets eller familjens levnadsvanor upplever du att dina samtal med 

familjen har? 

 

Innan vi avslutar intervju vill vi att du funderar på om det finns något mer du vill delge i 

ämnet? 

 

Eventuella följdfrågor: 

Kan du utveckla det du sa nu? 

Hur tänker du? 

Har du fler exempel? 

Hur menar du då? 

Berätta mer! 
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11.5 Bilaga 5 

 
Etisk egengranskning 
Följande frågor ska besvaras av 
sökande och godkännas av 

handledare. 
  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga 
personuppgifter (dvs. behandla personuppgifter som 
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös 
eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller 
som rör hälsa eller sexualliv). 

  x 

2 
Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna 
(även sådant som inte avviker från rutinerna men som är 
ett led i studien)? 

  x 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt 
påverka deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller som 
innebär en uppenbar risk att påverka?    x 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en 
levande eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 

  x 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom 
barn, person med demenssjukdom eller psykisk funktions-
nedsättning, personer i uppenbar beroendeställning såsom 
patienter eller studenter som är direkt beroende av 
försöksledaren)? 

  x 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i 
vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande.   x 

7 
Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas 
till fysisk person) och anmälas till registeransvarig person 
(PUL- ansvarig).   

  x 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt 
anpassat till nivån på studien. 

x   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 
deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive 
vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, 
projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan 
påverka beslut om medverkan klart framgår. (För studier 
med minderåriga krävs vårdnadshavares godkännande t ex 
vid enkäter i skolklasser.) 

x   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt 
i den skriftliga informationen till patient eller 
forskningsperson. Vidare framgår tydligt att deltagare när 
som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 
utan att detta påverkar forskningspersonens 
omhändertagande eller behandling eller, om studenter, 
betyg etc. 

x   

12 
Det finns resurser för genomförande av projektet och 
ansvariga för studien är namngivna (student och 
handledare) 

x   

 

 

 


