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Bakgrund: BVC-sjuksköterskor har en unik möjlighet att identifiera de barn som ligger i 

riskzonen för att utveckla en övervikt eller fetma. I BVC-sjuksköterskors möte med föräldrar 

till barn med övervikt eller fetma, är en av de viktigaste uppgifterna att förmedla vad som är 

gynnande för barnets hälsa. Övervikt och fetma är en riskfaktor för kroniska följdsjukdomar 

och en sämre hälsa senare i livet, och därför behövs hälsofrämjande och förebyggande 

insatser tidigt i livet för att förhindra utveckling av övervikt.  

Syfte: Syftet med denna studie var att belysa BVC-sjuksköterskors erfarenheter av att möta 

föräldrar när barnet har övervikt eller fetma.  

Metod: I denna studie användes en induktiv ansats där datamaterialet analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys. Datamaterialet utgörs av intervjuer med nio BVC-sjuksköterskor 

med specialistexamen som distriktssköterska verksamma inom barnhälsovård. 

Resultat: Ur analysen av datamaterialet framträdde fyra kategorier så som; 

Familjesituationen påverkar samtalet, Ge nödvändig vägledning, Pedagogisk strategi och 

Kommunikationsproblem, med nio underkategorier. 

Konklusion: Studien visar att BVC-sjuksköterskor identifierar förtroendet som en 

avgörande faktor i mötet med föräldrar. Förtroendet är av betydelse för att BVC-

sjuksköterskor ska kunna stödja och vägleda föräldrar i arbetet kring barnets vikt. I mötet är 

det viktigt att BVC-sjuksköterskor tar hänsyn till familjesituationen och de omgivande 

faktorer som påverkar.  
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Background: A Child health care nurse has a unique opportunity to identify children at risk 

of becoming overweight or obese. During consultation with parents, one of the most 

important tasks of nurses is to effectively communicate ways to benefit the child's health. 

Overweight and obesity are well known risk factors for chronic health conditions and 

decreased general health later in life, thus making the implementation of health promotion 

and preventative measures early in life vital. 

Aim: To evaluate the experiences of Child health care nurses after consultation with parents 

of overweight or obese children. 

Method: Interviews with nine Child health care nurses working with children's health were 

performed. An inductive approach was applied where data was analyzed with qualitative 

content analysis. 

Result: Four main categories emerged from the analysis; Family situation affects the 

consultation, Giving necessary guidance, Pedagogic strategy and Problems in 

communication, and nine subcategories. 

Conclusion: This study reveals that Child health care nurses identify trust as a major factor 

in consultations with parents. Trust is important for the nurse to be able to support and guide 

parents concerning weight issues of their children. The nurse must keep the family situation 

and surrounding factors influencing the meeting in mind. 
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INLEDNING 

Övervikt och fetma är en riskfaktor för sämre hälsa senare i livet och behöver därför 

uppmärksammas tidigt i livet (Socialstyrelsen, 2013). År 2011 var mer än 40 miljoner barn 

under 5 år överviktiga i världen (WHO, 2013a). De barn som har övervikt eller fetma 

kommer sannolikt att förbli överviktiga som vuxna, men deras relaterade sjukdomar kan till 

stor del förebyggas. Detta utgör en av de största utmaningarna i folkhälsoarbetet på 2000-

talet, och förebyggande åtgärder för barnfetma behöver därför ha en hög prioritet (WHO, 

2013b). Detta kräver insatser på olika nivåer såsom samhälls-, grupp- och individnivå 

(Rikshanboken Barnhälsovård, 2013).  

Övervikt och fetma är ett ökande hälsoproblem bland barn och ungdomar i hela västvärlden. 

Barnhälsovården (BVC) ska identifiera tidiga problem som rör barns tillväxt och utveckling, 

och arbeta aktivt med att förebygga övervikt och fetma. Vid risk för utveckling av övervikt 

eller fetma behöver BVC-sjuksköterskans rådgivning till föräldrarna intensifieras 

(Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin, 2009). Då tidigare forskning visar att BVC-

sjuksköterskor kan uppleva svårigheter att ta upp den känsliga frågan om barnets vikt, 

behövs ökade kunskaper om hur BVC-sjuksköterskor på ett adekvat sätt kan möta föräldrar 

vars barn har övervikt eller fetma, vilket fokuseras i denna studie.  

BAKGRUND 

Barnhälsovård 

Barnhälsovårdens syfte är att främja hälsa och utveckling, samt arbeta hälsofrämjande för 

att förebygga ohälsa (Magnusson et al., 2009). En grundläggande rättighet för varje 

människa är att uppnå bästa möjliga hälsa. Rätten till hälsa innebär att det ska skapas 

förutsättningar så att alla individer har möjlighet att vara så friska som möjligt (WHO, 

2013c).  

I Rikshandboken Barnhälsovård (2013) finns tydliga riktlinjer för familjebaserade åtgärder 

vid övervikt och fetma och barnhälsovårdens preventiva roll understryks. Den största delen 

av barnhälsovårdens arbete utförs av BVC-sjuksköterskan (Rikshandboken Barnhälsovård, 

2013) vars viktigaste uppgift är att förmedla kunskaper av vad som är gynnande för barnets 

hälsa. BVC-sjuksköterskan ska föra en kommunikation med föräldrarna, och under 

hälsobesöket göra en regelbunden skattning kring barnets tillväxt, kost och motion 

(Magnusson et al., 2009). BVC-sjuksköterskan utgår från ett folkhälsoperspektiv och en 

hälsopedagogisk helhetssyn, där föräldrarna aktivt ska ges stöd (Rikshandboken 

Barnhälsovård, 2013).  

De sjuksköterskor som arbetar inom barnhälsovården har antingen specialistutbildning som 

distriktssköterska eller en specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och 

ungdomar (Magnusson et al., 2009). Enligt kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor 

ska fördjupade kunskaper och färdigheter tillämpas i yrkesrollen. Kunskaperna ska bygga 
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på ett etiskt och holistiskt hälsofrämjande förhållningssätt, och visa sig i en fördjupad 

förståelse av att möta och vårda människor i alla åldrar och utvecklingsstadier 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). Hälso- och sjukvårdslagens (SFS 1982:763) 

målsättning är att varje patient ska bemötas med respekt och ha rätt till lika vård. FN:s 

barnkonvention tydliggör varje enskilt barns rättighet till lika värde. Detta möjliggör 

förutsättningar för likvärdig kvalitetssäkrad barnhälsovård över hela landet (Rikshandboken 

Barnhälsovård, 2013). I denna studie kommer distriktssköterskor verksamma inom 

barnhälsovård benämnas som BVC-sjuksköterskor. 

Barns övervikt och fetma 

Definitionen av övervikt och fetma är en onormal eller överdriven ansamling av fett som 

utgör en hälsorisk (WHO, 2013d). Den huvudsakliga orsaken på individnivå beror på ett 

alltmer ökande energiintag av mättat fett samt snabba kolhydrater relaterat till minskad 

daglig fysisk aktivitet. Det finns även ett samband mellan övervikt och ärftlighet 

(Socialstyrelsen, 2007). Övervikt och fetma är viktiga riskfaktorer som ökar risken för 

flertalet kroniska följdsjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och cancer (WHO, 

2013a).  

Tillväxt- och BMI-kurvan 

Tillväxtkurvan används för att tydliggöra barnets vikt, längd och huvudomfång, och är ett 

känsligt mått på barnets välbefinnande. Vid bedömningen av barns hälsotillstånd är det 

viktigt att använda tillväxtkurvan som komplement till anamnes och somatiskt status 

(Rikshandboken Barnhälsovård, 2013). Tillväxtkurvan kan vara en bra utgångspunkt och ett 

stöd som underlättar samtalet då de flesta föräldrar är intresserade av att följa barnets tillväxt 

i längd och vikt (Edvardsson, Edvardsson & Hörnsten, 2009; Golsäter, Enskär, Lingfors & 

Sidenvall, 2009).  

Ett mått på övervikt och fetma är BMI (Body Mass Index), det vill säga personens vikt (i kg) 

dividerat med kvadraten på längden (i meter).  En person med ett BMI på 30 eller mer anses 

lida av fetma och en med eller mer än 25, anses vara överviktig (WHO, 2013c). På BVC 

kontrolleras barns vikt med iso-BMI (International Organization for Standardization) för att 

identifiera de barn som har risk att utveckla övervikt eller fetma (Rikshandboken 

Barnhälsovård, 2013). BMI och iso-BMI räknas ut på samma sätt. Skillnaden är att iso-BMI-

gränserna för övervikt och fetma är omräknade och tar hänsyn till barnets ålder och kön.  

I de fall då barnet har ett för högt iso-BMI är det betydelsefullt att familjen erbjuds ett 

stödjande samtal hos BVC-sjuksköterskan för att få möjlighet och vägledning till förändrade 

levnadsvanor. Om barnets iso-BMI visar på fetma remitteras barnet vidare till en barnklinik 

alternativt till en dietist enligt lokala riktlinjer (Rikshandboken Barnhälsovård, 2013). Enligt 

Ljungkrona-Falk, Brekke & Nyholm (2013) framkommer det att BVC-sjuksköterskorna 

upplever en osäkerhet när de ska fastställa ett barns viktstatus i jämförelse med BMI, och 

även angående vilka råd som ska ges till föräldrar när barnet har övervikt eller fetma.  
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Mötet med föräldrarna när barnet har övervikt eller fetma  

Tidigare forskning visar att BVC-sjuksköterskors roll har förändrats och skiftat fokus från 

medicinska frågor, till familjens psykosociala situation, och de upplever ett behov av att 

skapa goda och mer långsiktiga relationer med föräldrar och deras barn (Golsäter et al., 

2009).  

Då BVC-sjuksköterskan möter föräldrar och barn regelbundet under det första året skapas 

en nära relation (Golsäter et al., 2009). Det tidiga mötet är av betydelse för att det framtida 

samarbetet ska fungera, och det är viktigt att skapa en miljö som genomsyras av stöd och 

empati.  Det är även betydelsefullt att visa omsorg gentemot föräldrar (Mikhailovich & 

Morrison, 2007). Edvardsson et al. (2009) påpekar att sjuksköterskorna upplever det 

gynnsamt att ta upp ämnet om barnets viktstatus om de har byggt upp en god relation med 

föräldrarna. Golsäter et al. (2009) menar att det är betydelsefullt med båda föräldrarnas 

närvaro i mötet om barnets vikt. Detta för att få fram deras individuella syn på sin hälsa och 

nuvarande situation, så väl som på hela familjens situation (a.a.). Att ta upp viktfrågan 

upplevs vara svårt, främst på grund av det känsliga ämnets natur (Walker, Strong, Atchinson, 

Saunders & Abbott, 2007). Sjuksköterskorna upplever att det är svårare att tala om barns 

övervikt om föräldrarna själva är överviktiga. Det kan försvåras ytterligare om föräldrar inte 

vill erkänna barnets övervikt. De intar då ofta en försvarsställning vid samtal om barnets vikt 

och risken finns att de känner sig kränkta (Edvardsson et al., 2009).  

Det är av vikt att sjuksköterskor, i samtalen med familjen, bekräftar varje familjemedlem 

och därmed bidrar till att förbättra hälsan (Benzein, Hagberg & Saveman, 2008). Med familj 

menas en grupp människor som genom starka emotionella band binds samman med ett starkt 

ömsesidigt engagemang i varandras liv och känner en känsla av samhörighet till varandra 

(Wright, Watson & Bell, 2002). Vid en familjefokuserad omvårdnad inriktas omvårdnaden 

på familjens resurser, samt förhållandet mellan dem och dess omgivning, för att förebygga 

och förbättra deras hälsa. Familjefokuserad omvårdnad avser hur sjuksköterskan och 

familjen hanterar och upplever relationen dem emellan (Benzein et al., 2008). Det kan ge ett 

mer gynnsamt resultat när barnet lider av fetma (Chesla, 2010). Kommunikationen mellan 

familjen och sjuksköterskan är betydelsefull för att det ska finnas en möjlighet att bygga upp 

en relation. I samtalet har sjuksköterskan en unik möjlighet att både ge och få information 

från familjen, samt att identifiera och stärka dess resurser. Familjen får lära sig hitta egna 

strategier för att hantera den nuvarande och framtida livssituationen, och får möjlighet att 

berätta och reflektera över den egna hälsan och familjens välbefinnande (Benzein et al., 

2008). Familjens vardagssituation behöver vara utgångspunkt i samtalet med 

sjuksköterskan, för att kunna ge en stärkande och stödjande funktion i hälsoprocessen 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 

BVC-sjuksköterskorna upplever att föräldrar kan hamna i konflikt mellan sin egen syn, 

familjens normer och kulturens påverkan. Detta kan leda till att familjens och kulturens syn 

prioriteras framför förälderns åsikt om barnets vikt. Inom vissa kulturer försvåras situationen 

eftersom mor- och farföräldrar har stort inflytande på barnens omvårdnad och anser att stora 

barn representerar hälsosamt leverne och rikedom (Edvardsson et al., 2009; Goodell, Pierce, 

Bravo & Ferris, 2008). BVC-sjuksköterskorna uppfattar att vissa föräldrar vill skydda sina 

barn och att de inte är villiga att diskutera viktfrågor i närvaro av dem. De upplever att 

föräldrar kan bli rädda för att barnet ska känna känslor av skuld och skam (Söderlund, 

Nordqvist, Angbratt & Nolsen, 2009).  
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Motiverande samtal vid barns övervikt eller fetma 

BVC-sjuksköterskorna behöver motivera familjen till livsstilsförändringar som är 

hälsofrämjande för barnet (Rikshandboken Barnhälsovård, 2013). Eftersom barns goda 

vanor förutsätter att föräldrar är delaktiga och har motivation till förändring, så är barn en 

speciellt sårbar grupp (Socialstyrelsen, 2013). Motiverande samtal (motivational 

interviewing, MI) används för att höja motivationen och öka personens tilltro till sin egen 

förmåga till förändrade levnadsvanor och livsstilsförändringar (Lundahl, Kunz, Brownell, 

Tollefson & Burke, 2010). Söderlund et al. (2009) menar att det finns både möjligheter och 

hinder när BVC-sjuksköterskan använder motiverande samtal vid barns övervikt. BVC-

sjuksköterskorna upplever att motiverande samtal har mer fördelar än vad traditionell 

rådgivning har, då det mer påverkar föräldrars motivation och beteende (Söderlund, 

Malmsten, Bendtsen & Nilsen, 2010). 

Motiverande samtal är särskilt användbart för att hantera känsliga ämnen som exempelvis 

övervikt eller fetma. Föräldrar får reflektera och sätta sina tankar i ord istället för att bara 

följa de råd och förslag som ges, och får då en förståelse för att det är de som är ansvariga 

för sina barns liv. Tillämpningen av MI-rådgivning underlättas för BVC-sjuksköterskan då 

föräldrar är samarbetsvilliga och motiverade och accepterar barnets problem med övervikt 

eller fetma (Söderlund et al., 2009). De vanligaste svårigheterna i arbetet, när barn har 

övervikt, är bristande föräldraengagemang, en avsaknad av motivation och tålamod hos 

föräldrar, samt brist på stödjande åtgärder (Story et al., 2002; Söderlund et al., 2009).  

Stöd  

Stöd används framförallt för att tillgodose individens behov inom omvårdnadsforskningen 

och beskrivs som en hjälp som både ges och tas emot (Stoltz, Andersson & Willman, 2007).  

Socialt stöd innefattar emotionellt, informativt, bekräftande och praktiskt stöd.  Emotionellt 

stöd innebär att ge omvårdnad, kärlek, förtroende och empati. Den viktigaste formen av stöd 

är den emotionella som ger individen en känsla av samhörighet. Genom detta emotionella 

stöd visar vårdaren att individen är värdefull (Langford, Bowsher, Maloney & Lillis, 1997). 

Föräldrar till barn med övervikt eller fetma behöver känslomässigt stöd samt att vårdaren 

visar empati (Mikhailovich & Morrison, 2007). Informativt stöd handlar om att ge 

information i en stressfull situation och stärker på så sätt individen till att starta 

problemlösningsprocessen. Bekräftande stöd däremot innebär att hjälpa individen till 

självutveckling genom att se och acceptera individen (Langford et al., 1997) och genom att 

sjuksköterskan ger stöd till föräldrar blir de bekräftade som personer (Lindblad, Rasmussen 

& Sandman, 2005). Detta stöd sker genom kommunikation och information. Praktiskt stöd 

är mer konkret hjälp med exempelvis ekonomiskt stöd. För att stöd ska kunna ges behövs ett 

mellanmänskligt utbyte, eller att en ömsesidighet, finns mellan individerna. Dessa olika 

typer av stöd hjälper samt skyddar individen, och resulterar i välmående och god hälsa 

(Langford et al., 1997). Det finns även stöd som tar hänsyn till den professionella rollen och 

vilka förväntningar som finns på rollen som vårdare, vilket inte behöver vara ömsesidig. I 

det professionella stödet krävs endast ensidigt förtroende där individen behöver ha tillit till 

vårdaren, och då kan personliga relationer utvecklas och ett socialt stöd kan ges. Vårdaren 

har en betydelsefull roll och hjälpen behöver upplevas positivt för att individen ska kunna ta 

emot stöd (Hupcey & Morse, 1997).  
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Omvårdnadsteoretisk utgångspunkt 

Varje enskild människa är en unik och oersättlig individ. Familjen ses som betydelsefull i 

förhållande till individen, dock är omvårdnaden först och främst inriktad på den enskilde 

individen (Travelbee, 1971). Författaren menar att omvårdnadens syfte är att hjälpa 

individen och familjen att finna en mening i sina erfarenheter av sjukdom och lidande. 

Genom att etablera en mellanmänsklig relation så kan sjuksköterskan hjälpa individen och 

familjen att förebygga sjukdom och lidande samt främja hälsa. Den subjektiva upplevelsen 

av hälsa är central. Hälsan är individuell och är så som individen upplever den. Den 

mellanmänskliga relationen kan enbart etableras mellan personer genom en 

interaktionsprocess. Denna interaktionsprocess består av flera faser där kommunikation är 

en av sjuksköterskans viktigaste redskap för att skapa en mellanmänsklig relation och närma 

sig individen och familjen. Det är en ömsesidig process där sjuksköterskan kan informera, 

motivera och påverka individen och familjen. Syftet med kommunikation är att tillgodose 

individens behov och skapa ett förtroende (Travelbee, 1971).  

Enligt Travelbee (1971) består interaktionsprocessen av det första mötet, framväxt av 

identiteter, empati, sympati och ett etablerande av ömsesidig förståelse och kontakt. I det 

inledande mötet får sjuksköterskan och individen ett första intryck av varandra. 

Sjuksköterskans uppgift är att se individen som den person hon eller han är. Detta för att 

bryta sig loss och frångå sina förutfattade meningar och kunna ge en god omvårdnad. En 

interaktion utvecklas efterhand och identiteter växer fram vilket leder till etablering av en 

relation mellan sjuksköterska och individ.  Syftet med en interaktion är att lära känna 

individen och identifiera dess unika behov, vilket är en förutsättning för att planera och ge 

en god omvårdnad efter individens behov. Empati kan endast upplevas i särskilda 

situationer. Då upplevs även kontakt och närhet. Ett speciellt band mellan individen och 

sjuksköterskan skapas. En förutsättning för att kunna känna empati är att kunna knyta an till 

tidigare erfarenheter utav livet, samt ha en vilja till att förstå den andra individens 

upplevelser. Författaren menar att empati leder till sympati. Sympati är en önskan om att 

hjälpa och uttrycks genom engagemang och samspel och genom att sjuksköterskan bryr sig 

om individen. Känslan av att sjuksköterskan känner sympati kan hjälpa individen att hantera 

sin situation. Etablerandet av ömsesidig förståelse och kontakt är när sjuksköterskan visar 

förståelse och en önskan om att hjälpa individen till förändring. Detta leder till att individen 

börjar känna ett förtroende för sjuksköterskan. Dock är det få individer som är så naiva att 

ett förtroende uppstår automatiskt. Sjuksköterskan behöver bevisa pålitlighet och 

trovärdighet. Fullständigt förtroende fås genom att individen lärt sig att lita på 

sjuksköterskan fullt ut (Travelbee, 1971). 
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PROBLEMFORMULERING 

Övervikt eller fetma hos barn är ett problem som kan medföra en risk för sämre hälsa senare 

i livet. I mötet med föräldrar och barn så är det viktigt att BVC-sjuksköterskor utgår från en 

helhetssyn, och följaktligen skapar möjligheter att förbättra hela familjens hälsa. BVC-

sjuksköterskor träffar regelbundet familjen från det att barnen är små, och de har en unik 

möjlighet att upptäcka avvikelser angående barnets vikt i ett tidigt skede. Vid genomgång 

av tidigare forskning påvisas att barnets vikt är ett känsligt ämne, som BVC-sjuksköterskor 

finner det svårt att samtala om. Det är speciellt svårt då föräldrar inte vill erkänna barnets 

viktproblem, eller visar tecken på bristande engagemang och motivation. Trots att det finns 

flera studier som undersökt BVC-sjuksköterskors perspektiv på problemet framgår att de har 

svårigheter att hantera detta möte, och därför behövs vidare kunskaper om BVC-

sjuksköterskors erfarenheter.   

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa BVC-sjuksköterskors erfarenheter av att möta föräldrar när 

barnet har övervikt eller fetma.  

METOD 

En induktiv ansats valdes i denna studie där datamaterialet analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys utifrån en modell beskriven av Graneheim och Lundman (2004). Induktiv 

ansats innebär att berättelser analyseras förutsättningslöst utifrån innehållet i texten. 

Kvalitativ forskning kräver förståelse och ömsesidigt samarbete mellan en forskare och dess 

deltagare. Vid en innehållsanalys förekommer en manifest och/eller latent tolkning av 

innehållet i texten, där djup och olika abstraktionsnivåer varierar. I det manifesta innehållet 

beskrivs det synliga i texten. I det latenta innehållet tolkas textens underliggande mening. 

Kvalitativ innehållsanalys innebär att innehållet av narrativ data analyseras för att identifiera 

likheter och skillnader i textinnehållet som sedan skapar framträdande kategorier och/eller 

teman på olika abstraktionsnivåer där sammanhanget är av betydelse (a.a.).  

Urval 

Tillträde till forskningsfältet inhämtades från verksamhetschefer på fem 

barnavårdscentraler, i tre olika kommuner, både inom offentlig och privat sektor, belägna i 

Västra Götalandsregionen. Dessa gavs skriftligt och muntligt information om studiens syfte 

och tillvägagångssätt (Bilaga 1). När tillstånd inhämtats ombads verksamhetscheferna att 

tillfråga BVC-sjuksköterskor om intresse fanns av att delta i studien. Verksamhetscheferna 

skickade namn och kontaktuppgifter via e-post på nio BVC-sjuksköterskor som visat 

intresse. Kontakt togs med dessa och alla nio var positiva till att delta i studien. Därefter 

skickades informationsbrev till BVC-sjuksköterskorna via e-post med beskrivning av 

studiens syfte och tillvägagångssätt, samt en förfrågan om deltagande i studien (Bilaga 2). 

Tid för intervju bokades via telefon eller e-post.  
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Inklusionskriterier var att BVC-sjuksköterskorna hade en specialistexamen som 

distriktssköterska och var verksamma inom barnhälsovård i Västra Götalandsregionen. De 

skulle ha arbetat inom barnhälsovård i minst två sammanhängande år, för att ha erhållit 

tillräckligt med erfarenheter av arbetet med överviktiga barn. Vidareutbildade 

barnsjuksköterskor exkluderades då studien ville belysa distriktssköterskors erfarenheter 

inom området.  

Alla intervjuade BVC-sjuksköterskor var kvinnor. Deras ålder varierade mellan 44 - 61 år 

(Tabell 1). Erfarenhet som yrkesverksam BVC-sjuksköterska skiftade mellan 2 - 35 år. 

Tjänstgöringsgraden varierade mellan 20 - 100%. Antalet barn i upptagningsområdet 

varierade mellan 35-377. Totalt kom nio BVC-sjuksköterskor att ingå i studien. 

Tabell 1. Presentation av intervjuade BVC-sjuksköterskor 

BVC-

sjuksköterska 

Ålder 

(år) 

Antal år som 

BVC-

sjuksköterska 

Antal barn i 

upptagningsområdet 

Tjänstgöringsgrad 

(%) 

1 43 2 377 90 % 

2 46 9 351 90 % 

3 53 15 35 25 % 

4 57 22 324 100 % 

5 52 7 368 100 % 

6 60 32 318 100 % 

7 61 25 365 100 % 

8 59 35 140 20 % 

9 44 14 285 80 % 

Datainsamling 

Den datainsamlingsmetod som valdes var kvalitativa intervjuer. Detta innebär att försöka 

förstå informanterna utifrån deras erfarenheter och upplevelser (Kvale & Brinkman, 2009). 

Data samlades in genom intervjuer på den plats som informanterna valde själva. Detta 

skedde i enskilt rum för att undvika störande moment i omgivande miljö, vilket 

rekommenderas av Polit och Beck (2012). Intervjuerna startade med ett informellt samtal 

om studiens syfte och tillvägagångssätt. Information inhämtades om informanternas ålder, 

antal år som BVC-sjuksköterska, tjänstgöringsgrad och antal barn i upptagningsområdet 

(Tabell 1).  Enligt Kvale och Brinkman (2009) är intervjutillfällets första ögonblick 

betydelsefulla för datainsamlingens kvalité. Därför inleddes varje intervjutillfälle med en 

kort presentation för att informanterna skulle känna sig bekväma i situationen. Detta för att 

skapa en förutsättning för en god kontakt mellan intervjuaren och informanten.  Därefter 

startades intervjuerna med tre öppna frågor (Bilaga 3). Detta för att ge informanterna 

möjlighet att tala fritt om sina erfarenheter samt återge sin berättelse med egna ord. Enligt 

Polit och Beck (2012) ger frågorna en möjlighet till att inhämta rik och detaljerad 

information om det fenomen som studeras. Samtliga intervjuer pågick mellan 15-50  

minuter. Frågeställningarna var: Kan du berätta om möten du haft med föräldrar vars barn 

har övervikt eller fetma? Kan du berätta om vad som kan vara svårt i mötet med dessa 

föräldrar? Vad har underlättat i mötet med dessa föräldrar? Följdfrågor ställdes på både 

tolkande och sonderande nivå för att få fram utförligare svar och på så sätt tränga djupare in 

i huvudfrågan, vilket rekommenderats av Polit och Beck (2012). Informanternas intervjuer 
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delades upp så att en av författarna genomförde fyra intervjuer och den andra författaren 

utförde de fem resterande. Intervjuerna spelades in på mobilenhet och transkriberades 

ordagrant i så nära anslutning till intervjun som möjligt. Detta för att inte förlora de olika 

aspekterna av intervjusituationen, vilket Graneheim och Lundman (2004) framhåller. 

Analys 

Datamaterialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys beskriven av Graneheim 

och Lundman (2004). Det insamlade datamaterialet lästes igenom flera gånger för att få en 

känsla för helheten av det huvudsakliga innehållet i texten. Material som inte svarade på 

studiens syfte exkluderades. I analysens process identifierades relevanta meningsenheter och 

koder som svarade mot studiens syfte (Tabell 2). Meningsenheterna bestod av stycken, 

meningar och ord som hade ett gemensamt innehåll och sammanhang.  Meningsenheterna 

kondenserades för att förkorta texten. Kondenseringen resulterade i att textinnehållet 

övergick till att vara mer begripligt utan att förlora den centrala innebörden. Därefter 

abstraherades den kondenserade texten och namngavs med koder. Genom att abstrahera 

texten lyftes materialet till en högre logisk nivå. Koderna jämfördes för att identifiera 

likheter och skillnader. Därefter grupperades koderna, vilka sen utgjorde en preliminär grund 

till underkategorier. Koder med liknande innehåll sammanfördes så att de uteslutande 

passade in under en underkategori. Underkategorier med liknande innehåll sammanfördes 

till olika kategorier där de olika budskapens underliggande mening sammanfogades för att 

få en helhet på en tolkande och förklarande nivå. Detta resulterade i fyra kategorier med 

underkategorier, vilka belystes med direktcitat från intervjuerna. Kategorierna utgjorde det 

latenta innehållet, det vill säga den underliggande mening som tolkats i texten. 

Tabell 2. Exempel på analysprocess 

Meningsenheter Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

”Ibland kan man se 

att när föräldrar 

skiljer sig under den 

här perioden… och 

bor på två olika 

ställen… då har man 

inte alltid koll på hur 

man äter på det ena 

eller andra stället, 

och ibland kanske 

man då är extra 

snäll … ”  

Skilsmässa 

mellan 

föräldrar kan 

leda till 

förändrade 

kostvanor… 

föräldrar vill 

vara snälla 

Separation  Omständigheter 

kring familjen 

Familje-

situationen 

påverkar 

”Ju mer man arbetar 

med dom här 

frågorna så känner 

man sig säkrare å 

man får ju mer 

kompetens å så här”  

 

Ju mer man 

arbetar med 

det desto 

säkrare blir 

man… 

Erfarenhet Använda sig 

själv medvetet 

 

Pedagogisk 

strategi 
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Denna studie har följt forskningsetiska principer enligt Helsingforsdeklarationen 

(Vetenskapsrådet, 2008). Utgångspunkten för forskningsetiska överväganden är det så 

kallade individskyddskravet. Individsskyddskravet har fyra grundläggande krav på 

forskningen och dessa krav är informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Dessa forskningsetiska principer ses som anvisningar inom området 

humaniora och samhällsvetenskap för etikkommitténs granskning av studier (a.a.). Hänsyn 

och noga överväganden har gjorts enligt Vetenskapsrådets God Forskningsed (2011) 

angående tystnadsplikt, sekretess, anonymitet och konfidentialitet.  

Deltagarna i studien gavs skriftlig information om studiens syfte och tillvägagångssätt. 

Deltagarna informerades om att medverkan var frivillig och att de när som helst kunde 

avbryta sitt deltagande utan att ge närmare förklaring. Materialet behandlades konfidentiellt, 

det vill säga att det enbart var författarna som hade tillgång till materialet. När studien blivit 

godkänd kommer materialet förstöras. Samtycke inhämtades från berörda 

verksamhetschefer samt från deltagande distriktssköterskor. Då studien genomfördes inom 

ramen för avancerad högskoleutbildning behövdes inget etiskt godkännande, detta enligt 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460).  
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RESULTAT 

Analysen av datamaterialet resulterade i fyra kategorier med nio underkategorier, vilka 

presenteras nedan i Tabell 3. Belysande sammanfattningar och direktcitat presenteras i 

texten nedan.  

Tabell 3. Kategorier och underkategorier baserat på BVC-sjuksköterskors utsagor om sina 

möten med föräldrar när barnet har övervikt eller fetma.  

 

KATEGORIER 

 

UNDERKATEGORIER 

 

Familjesituationen påverkar samtalet Omständigheter kring familjen 

 

 Olika syn på barnets vikt 

 

 

Ge nödvändig vägledning 

 

Bygga upp ett förtroende 

 

 Motivera 

 

 Uppmuntra till goda vanor 

 

 

Pedagogisk strategi 

 

Använda tillgängliga hjälpmedel 

 

 Använda sig själv medvetet 

 

 

Kommunikationsproblem 

 

Kultur- och språkskillnader 

 

 Svårigheter att ställa känsliga frågor 

 

Familjesituationen påverkar samtalet 

Familjesituationen påverkar samtalet mellan BVC-sjuksköterskan och föräldrarna då hänsyn 

tas till redan befintliga problem. Detta kan vara sociala förhållanden och olika 

familjeförhållanden. Detta innefattar omständigheter kring familjen och olika syn inom 

familjen. 

Omständigheter kring familjen 

Om föräldrar och barnet mår dåligt av olika anledningar kan det vara svårt för BVC-

sjuksköterskorna att ta upp ytterligare problem så som barnets övervikt. Familjen kan brottas 

med socioekonomiska och psykosociala problem vilket kan vara avgörande för hur 

problemet med barnets övervikt tas upp i samtalet med föräldrar.  BVC-sjuksköterskorna 

menar att förändrande familjeförhållanden kan leda till ändrade kostvanor som inte gynnar 
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barnet. De upplever att de inte vill bidra till mer konflikter inom familjen och finner det svårt 

att ta upp viktfrågan då barnet exempelvis har separerade föräldrar. Barnets vikt kan påverka 

relationer med vänner och den psykiska hälsan i framtiden. 

 

Det är väldigt många gånger kopplat till sociala förhållanden. Om föräldrarna har 

andra bekymmer med arbetslöshet och dålig ekonomi, de har ju inte bara fetman 

utan de har allt det andra runt omkring sig också  

 

BVC-sjuksköterskorna menar att problem kan uppstå när barnen i familjen kräver olika 

kostvanor, exempelvis då ena barnet är överviktigt och det andra har undervikt. 

Familjesituationen kan även påverkas av sjukdom, eller av tillökning i familjen vilket 

inverkar på de dagliga rutinerna.  

Olika syn på barnets vikt 

BVC-sjuksköterskorna upplever att synen på övervikt förändras i samhället då det blivit 

öppnare att tala om. Samtidigt har synen på kroppsbilden ändrats och blivit mer tolerant mot 

övervikt. De menar att föräldrars olika syn på barnets vikt kan påverka situationen negativt. 

Det underlättar om båda föräldrarna är närvarande vid mötet och får höra samma information 

om barnets vikt. Därigenom har föräldrarna en möjlighet att tillsammans ställa frågor och 

föra en diskussion om barnets vikt. BVC-sjuksköterskorna finner det problematiskt om 

endast den ena föräldern är medveten om barnets viktproblem, eller om föräldrarna har olika 

åsikter.  

 

Men sen kan det vara så att jag ser att föräldrarna inte alls ser det eller dom tycker 

inte alls att det är någon övervikt på barnet, att de ser ju normalstora ut, alltså då är 

det ju jättesvårt 

 

Ett ytterligare problem enligt BVC-sjuksköterskorna kan vara när en tredje part är inblandad, 

så som nära släktingar eller förskolepersonal.  Dessa kan ha en helt annan uppfattning om 

barnets vikt, och de inser då inte problemet.  

 

Släktingar och mor- och farföräldrar sätter inte stopp för det är så kul att dom äter, 

man är duktig om man äter. Ibland har det faktiskt vart så att dom här barnen som 

ofta är hos mor- eller farföräldrar, om man redan har en hög vikt och det fikas flera 

gånger i veckan ganska mycket, då kan ju det räcka och då är det ju svårare för 

föräldrarna och då blir det ju mycket svårare för då ska man ju jobba med en part 

som man inte har här 
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Ge nödvändig vägledning 

Att ge nödvändig vägledning handlar om att främja ett gott samspel med föräldrar för att på 

så sätt kunna ge adekvat stöd. Detta innefattar att bygga upp ett förtroende, motivera och 

uppmuntra till goda vanor. 

Bygga upp ett förtroende  

Att bygga upp ett förtroende till föräldrar menar BVC-sjuksköterskorna är en förutsättning 

för att främja ett gott samspel, vilket underlättar mötet. De menar att om de långsamt bygger 

upp en relation med föräldrarna så leder det till en trygghet. Tryggheten i en relation är 

avgörande för om ett förtroende ska kunna skapas, och att det är betydligt enklare om de har 

fått följa familjen från barnets födsel. BVC-sjuksköterskorna anser att det är betydelsefullt 

att känna föräldrarna samt ha en kännedom om hur föräldrarna reagerar när de öppnar upp 

för ett känsligt ämne som barnets vikt. Om de inte har träffat föräldrarna tidigare kan det 

vara svårt att ta upp ämnet övervikt eller fetma i samtalet. BVC-sjuksköterskorna upplever 

att föräldrarna då ofta intar en försvarsställning, om de inte byggt upp en förtroendefull 

relation sedan tidigare.  

 

Ett möte underlättas alltid av att man får ett bra samspel med föräldrarna, det är ju 

självklart, att om man byggt upp en relation, att det då underlättar om man följt dom 

och byggt upp en relation  

 

BVC-sjuksköterskorna menar att det behövs tidiga insatser mot barnets övervikt eller fetma. 

Det gäller att lägga grunden tidigt och följa barnets vikt redan från födseln, samt att diskutera 

kost redan från start. Detta leder till att barnets vikt blir ett naturligt samtalsämne. 

Motivera 

Att motivera upplevs som en viktig del i BVC-sjuksköterskornas arbete. Genom att vägleda 

med motiverande samtal kan föräldrar komma fram till egna lösningar som passar familjen. 

Att föräldrar inser problemet själva är avgörande i det motiverande arbetet. Öppna frågor 

kan leda till att föräldrar börja uttrycka sig spontant om det aktuella ämnet, och berätta hur 

de tänker och känner kring situationen om barnets vikt. BVC-sjuksköterskorna menar att det 

underlättar när motivationen höjs hos föräldrar, exempelvis när viktkurvan stannar av eller 

visar en nedåtgående trend. Arbetet kan dock försvåras när föräldrar inte är motiverade till 

förändringar av barnets vikt.  Motiverande samtal används sällan enligt den speciella mallen, 

utan tillämpas indirekt genom att öppna frågor ställs intuitivt utifrån familjens situation.  

 

Vi har ju gått MI utbildning, så visst underlättar ju det väldigt mycket. Jag tänker 

just att man visar kurvan, och att man frågar hur tänker ni kring det här? Att man 

använder öppna frågor och såhär, absolut inte nått anklagande eller så, då får man 

ju inte med sig dom över huvud taget. Absolut inga pekpinnar, utan mer om hur dom 

tänker kring det här och många föräldrar börjar ju då prata spontant och säger, jo 

vi ser ju det här  
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Uppmuntra till goda vanor 

Att uppmuntra till goda vanor innebär att stimulera föräldrar till små förändringar i 

exempelvis kosthållningen, för att långsiktigt kunna nå målet och bibehålla de nya vanorna. 

BVC-sjuksköterskorna menar att det kan vara svårt att hålla fast vid de nya vanorna om 

förändringarna är för stora. Genom att ge föräldrar råd om enkla åtgärder åstadkommes en 

förändring, vilket kan leda till att barnen stannar av på viktkurvan. BVC-sjuksköterskorna 

menar att barnen ska växa i sin vikt, inte gå ner i vikt. Det är betydelsefullt att informera 

föräldrar om vikten av att ändra små detaljer i vardagen, så som kost och motion, eftersom 

detta kan leda till positiva förändringar.  

 

Då ser dom ju att den här lilla förändringen som vi har gjort, den har ju faktiskt gett 

resultat och då får man ju säga att men fortsätt med det lilla ni har gjort då, för det 

har ju hjälpt, så då är det roligt bara det. Det är bara att hitta det här lilla lilla som 

gör att det vänder och att man stöttar i det  

 

Pedagogisk strategi 

BVC-sjuksköterskorna använder sig av pedagogisk strategi i mötet för att aktivt stödja 

föräldrarna till insikt om problemet. Detta innefattar att använda tillgängliga hjälpmedel och 

använda sig själv medvetet. 

Använda tillgängliga hjälpmedel 

BVC-sjuksköterskorna använder sig av tillgängliga hjälpmedel och verktyg för att 

åskådliggöra på ett pedagogiskt sätt vad de vill förmedla. Frågeformulär skickas ut till alla 

föräldrar om kost, mathållning och aktiviteter, innan de ordinarie besöken. De delar också 

ut broschyrer som föräldrar kan ta med sig hem och läsa i lugn och ro, för att på så sätt ta till 

sig ytterligare information. BVC-sjuksköterskorna ser även fördelar med att tydliggöra 

barnets vikt med hjälp av tillväxt- och BMI-kurvan. Om föräldrar får se en BMI-kurva kan 

detta underlätta för dem att ta till sig information om barnets övervikt, eftersom de då får en 

tydligare bild.  

 

Vi har fått BMI-kurvan nu, det är inte ett tyckande längre utan det, alltså det är så 

kristallklart faktiskt. Det är den största underlättaren tycker jag 

 

BVC-sjuksköterskorna upplever dock att det finns en viss skepsis till BMI-kurvan bland 

både dem och föräldrar, då det betraktas som ett trubbigt instrument. De menar att hänsyn 

måste tas till hur barnet och familjen ser ut, exempelvis deras kroppsbyggnad, och använda 

detta som utgångspunkt. BMI-kurvan anses inte helt sanningsenlig i alla situationer. BVC-

sjuksköterskorna upplever då situationen problematisk, och tvivlar på sitt eget omdöme och 

sin kliniska blick. Om BMI-kurvan överskrider gränsen för fetma, erbjuds föräldrar alltid en 

remiss till barnkliniken, för att utesluta att det är en medicinsk orsak som ligger bakom 



 

14 

 

barnets viktproblem. Erbjudandet om en remiss kan vara en möjlighet att på ett försiktigt sätt 

öppna upp frågan om barnets övervikt i mötet med föräldrarna.  

Använda sig själv medvetet 

BVC-sjuksköterskorna anser att de använder sig av reflektion över de signaler som utbyts i 

mötet, och använder därmed sina kunskaper och erfarenheter på ett avsiktligt sätt. 

Därigenom finns en ökad förmåga att urskilja vilka föräldrar som är mottagliga för budskapet 

om barnets övervikt. Avgörande är att hitta föräldrarna där de är. BVC-sjuksköterskorna 

menar att det gäller att vara ödmjuk inför uppgiften. De menar att de får kontinuerlig 

utbildning och information, vilket stärker deras kompetens och ger dem en ökad säkerhet att 

använda sig själva medvetet i yrkesutövningen.  

 

Jag tycker att det har blivit lättare, och jag tycker ju äldre jag blivit så har det vart 

enklare att prata om övervikt och så har jag blivit säkrare i mig själv och i min roll 

 

Kommunikationsproblem 

Kommunikationsproblem handlar om de bekymmer som kan uppstå i samspelet med 

familjen när de inte når varandra. Detta innefattar kultur- och språkskillnader och svårigheter 

att ställa känsliga frågor. 

Kultur- och språkskillnader 

BVC-sjuksköterskorna upplever att kulturskillnaderna ibland är så stora att föräldrarna inte 

kan ta till sig budskapet om barnets övervikt när problemet lyfts fram. De upplever att 

övervikt ses som ett bevis på välstånd i många kulturer, och att de utländska familjerna kan 

se det som fint att vara rund.  BVC-sjuksköterskorna menar då att det är betydelsefullt att 

visa respekt för kulturella skillnader som finns i samhället. De upplever den nära kontakt de 

fått med de invandrade föräldrarna, samt den insyn som de får i de olika kulturerna som 

lärorikt. De menar vidare att föräldrar från andra kulturer kan vara mer villiga att ta till sig 

informationen, samt vara mer tacksamma för att BVC-sjuksköterskan lyssnar och finns där 

för dem.  

 

Vi har ju olika kulturer, man behöver ju inte åka så himla långt för att man ska märka 

att det är ganska stora skillnader i hur vi tänker. Jag måste ju respektera deras 

kulturer och deras sätt att tänka, och så får jag berätta hur vi tänker i Sverige, och 

på nått vis så får dom välja vad dom tycker är bäst 

 

BVC-sjuksköterskorna upplever att det kan uppstå missförstånd i mötet med utländska 

föräldrar som inte har svenska som modersmål, då det lätt kan uppstå felaktiga tolkningar av 

språket. De menar att det finns både för- och nackdelar med att använda sig av tolk i mötet. 

Att använda sig av tolk ses som betydelsefullt när vissa ämnen behöver diskuteras och när 
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föräldrarna behöver förstå den information som ges. I de fall då föräldrar avstått tolk en 

längre tid trots vissa språkförbistringar upplever BVC- sjuksköterskorna situationen som 

problematiskt, då ett så allvarligt ämne som barnets vikt behöver diskuteras. Om de då 

behöver föreslå användning av tolk menar BVC-sjuksköterskorna att det kan innebära att 

föräldrarna känner sig kränkta och missförstådda, vilket i sin tur kan leda till att relationen 

äventyras. Ett hinder kan då uppstå när tolk behöver användas, eftersom ytterligare en person 

ska vara inblandad och förstå samtalet.  

 

Jag förlorar lite grann i kommunikationen när jag använder en telefontolk. Det kan 

också vara ett litet annat kroppsspråk och det är ju svårt för mig att fånga upp då. 

Det är ändå svårt för mig att veta hur med tonfall och såhär om de har förstått vad 

jag har menat och om de har tagit till sig vad jag har sagt, att jag känner av var jag 

har föräldrarna någonstans, för att veta om jag nått fram till dem 

 

Svårigheter att ställa känsliga frågor 

BVC-sjuksköterskorna behöver välja sina ord omsorgsfullt när de ska ställa känsliga frågor 

och samtala om barnets vikt. Detta innebär att de försiktigt närmar sig ämnet, samt att de 

läser av var familjen befinner sig. De menar att de behöver gå varsamt fram för att föräldrar 

inte ska uppleva det som personlig kritik, eftersom de inte vill förstöra relationen som byggts 

upp med föräldrarna. Föräldrar kan reagera på många olika sätt. En del uppvisar positiva 

reaktioner, men ofta upplever BVC-sjuksköterskorna att föräldrar intar försvarsställning och 

reagerar med förnekelse, aggressivitet och ilska. Andra föräldrar kan reagera med rädsla, 

nedstämdhet eller bli förfärade. Vissa föräldrar upplevs som om de inte bryr sig om barnets 

viktproblem. BVC-sjuksköterskorna upplever att det ibland är nödvändigt att ta ett steg 

tillbaka för att undvika konfrontation, och sedan försöka igen med en annan infallsvinkel. 

 

Det är ju så med alla möten, man får ju ta den familjen man har framför sig och 

känna av, man får vara lite försiktig eller sådär för att de inte ska bli ledsna, man 

vill ju verkligen inte såra någon. Men samtidigt måste man ju säga som det är 

 

BVC-sjuksköterskorna upplever att ytterligare en svårighet är om föräldrarna själva är 

överviktiga. De menar att ämnet i dessa fall uppfattas som ännu känsligare att lyfta fram, 

och uppfattar att föräldrarna är medvetna om problemet, men istället upplever det som en 

kritik mot deras egen vikt. De menar att det även kan vara svårt att ställa känsliga frågor när 

barnen är närvarande. Detta medför att de undviker att samtala om vikten i barnens närvaro. 

De anser att barnen inte ska vara inblandade i samtalet om sin vikt, utan försöker då boka in 

ett nytt möte. BVC-sjuksköterskorna upplever föräldrarna som mer mottagliga vid nästa 

möte eftersom budskapet om barnets vikt fått mogna och sjunka in.   
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I denna studie valdes en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats beskriven av 

Graneheim & Lundman (2004). För att få kunskap om människors erfarenheter och 

beteenden visade sig intervjuer som datainsamlingsmetod vara ett effektivt verktyg (Kvale 

& Brinkman, 2009). Denna studie hade kunnat genomföras i fokusgrupper, för att på så sätt 

få fram fler informanters erfarenheter och personliga upplevelser av fenomenet. Dock hade 

möjlighet att ställa följdfrågor inte funnits. Datamaterialet hade då kunnat tolkas felaktigt, 

vilket förmodligen hade påverkat resultatens trovärdighet.  

För att öka möjligheter till en lugn, avspänd och trygg miljö fick informanterna själva föreslå 

datum, tid och en ostörd plats där intervjun kunde genomföras, vilket rekommenderas av 

Polit och Beck (2012). Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant för att få en 

känsla för helheten. Inspelningen möjliggjorde att författarna upprepade gånger kunde lyssna 

på intervjuerna så att inte detaljer och betydelsefulla nyanser gick förlorade i 

transkriberingen. För att öka trovärdigheten ställdes samma frågor vid alla intervjuer, vilket 

rekommenderas av Polit och Beck (2012). 

Urval av BVC-sjuksköterskor skedde med hjälp av de olika kommunernas 

verksamhetschefer vilket kan ha påverkat resultaten. De barnavårdscentraler som 

kontaktades inför studien hade endast kvinnliga BVC-sjuksköterskor, vilket speglar att det 

främst är kvinnor inom barnhälsovården. Enligt Graneheim och Lundman (2004)  kan olika 

kön och åldrar bidra till en rikare variation av det fenomen som studeras, och det kan ha 

påverkat resultatets giltighet negativt. Manliga deltagare hade kunnat berika resultaten, 

genom att få ämnet belyst utifrån deras erfarenheter (a.a.). Informanterna arbetade på fem 

olika arbetsplatser i tre kommuner, både inom offentlig och privat sektor, vilket gav en 

variation av erfarenheter. Möjligen hade erfarenheterna blivit mer omfattande med ett vidare 

upptagningsområde, och med fler informanter. 

Informanterna hade en arbetslivserfarenhet mellan 2-35 år som BVC-sjuksköterska, vilket 

kan ses som en styrka, då varierande livs- och yrkeserfarenhet kan bidra till bredd och djup 

i insamlad data. Graneheim och Lundman (2004) menar att resultatens trovärdighet ökar då 

deltagare med olika erfarenheter väljs, och ger då möjlighet till att belysa frågan från olika 

aspekter.  

När intervjuerna transkriberats bedömdes datamaterialet ha nått en mättnadspunk, och 

datamängden ansågs hanterbar för att möjliggöra en mer ingående tolkning av intervjuerna 

(Kvale & Brinkman, 2009). Därför utfördes inte ytterligare intervjuer. 

Ingen av författarna till denna studie har tidigare arbetat inom primärvård eller på annat sätt 

mött dessa föräldrar inom sitt yrke. Graneheim och Lundman (2004) menar att förförståelse 

handlar om den bild som författarna har av det fenomen som studerats, och detta inkluderar 

tidigare erfarenheter, teoretiska kunskaper och även förutfattande meningar. Det finns oftast 

inte en sanning om fenomenet utan det finns flera alternativa tolkningar. Förförståelsen har 

noga beaktats genom hela analysarbetet och författarna försökte undvika att dra förhastade 

slutsatser. Trots detta kan analysen ha påverkats av författarnas förförståelse. 
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Hela analysprocessen genomfördes tillsammans, vilket ökar tillförlitligheten i resultaten. 

Genom varje steg reflekterade och diskuterade författarna olika möjligheter till tolkning av 

datamaterialet, vilket bidrog till samsyn och att kategoribenämningarna blev mer stringenta. 

Det medförde även att inga relevanta uppgifter uteslöts, och att inga irrelevanta uppgifter 

ingick i resultaten utifrån studiens syfte. Tillförlitligheten styrktes genom att kategorierna 

belystes med direktcitat från intervjuerna. Detta ger läsaren en möjlighet att själv bedöma 

giltigheten enligt Graneheim och Lundman (2004). För att ge läsaren möjlighet till att 

värdera resultaten gavs grundlig beskrivning av urval, deltagare, datainsamling, analys samt 

beskrivning av de olika omständigheter som utgjorde kontexten för studien. Genom detta 

skapade författarna en förutsättning för överförbarhet. Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) handlar överförbarhet om i vilken omfattning resultatet kan överföras till andra 

grupper och situationer.  Författarna menar dock att det är upp till läsaren att avgöra om 

resultaten är överförbara till annan kontext.  

Resultatdiskussion  

Av resultaten framkommer att familjesituationen påverkar samtalet, där olika 

omständigheter kring familjen inverkar på både familjesituationen och barnets vikt. Dessa 

omständigheter kan många gånger relateras till sociala problem. BVC-sjuksköterskorna 

upplever då svårigheter med att lyfta fram barnets övervikt eller fetma, eftersom det kan 

skapa ytterligare bekymmer för familjen. Detta överensstämmer med Golsäter et al. (2009) 

som menar att det är viktigt att ha en helhetssyn gentemot familjen. BVC-sjuksköterskan 

behöver vara medveten om att mycket kan finnas dolt som påverkar familjens livssituation.  

Resultaten visar även att föräldrar samt andra personer i barnets vardag kan ha olika syn på 

barnets vikt. Detta försvårar BVC-sjuksköterskornas samtal. Liknande resultat framkom i en 

tidigare studie av Golsäter et al. (2009) som utförligt beskriver att båda föräldrarna behöver 

närvara och uttrycka sina åsikter vilket ofta skiljer sig åt. Golsäter et al. (2009) menar vidare 

att det är betydelsefullt med båda föräldrars närvaro i mötet om barnets vikt, för att få fram 

deras individuella syn på sin hälsa och familjens situation.  

Av resultaten framgår att BVC-sjuksköterskan behöver ge nödvändig vägledning i mötet. 

För att detta ska möjliggöras behöver BVC-sjuksköterskorna långsamt bygga upp ett 

förtroende till föräldrarna och skapa ett samspel dem emellan, så att en trygghet infinner sig 

i relationen. När en förtroendefull relation har etablerats känner BVC-sjuksköterskan att det 

finns goda chanser för att uppmuntra och motivera föräldrarna till ändrade vanor. Genom 

BVC-sjuksköterskans stöd och vägledning av enkla åtgärder, så sporras föräldrarna till 

livsstilsförändringar som gynnar barnets hälsa. För att detta ska kunna fungera är det 

nödvändigt att föräldrarna själva får en insikt i problemet. Både resultaten av denna studie 

och tidigare forskning framhåller betydelsen av att bygga upp en god relation, samt skapa 

ett förtroende, för att således kunna hjälpa familjen. Föräldrar till barn med övervikt eller 

fetma har ett tydligt behov av känslomässigt stöd och empati vilket lyfts fram av 

Mikhailovich & Morrison, (2007). Regber et al. (2013)  lyfter dessutom fram att förtroendet 

är en viktig aspekt som varsamt skapas i relationen med föräldrarna. Även Edvardsson et al. 

(2009) påpekar att sjuksköterskor upplever det gynnsamt att ta upp ämnet om barnets 

viktstatus om de har byggt upp ett förtroende samt har en god relation med föräldrarna (a.a.). 

Dock finns det en oro hos sjuksköterskor att relationen med familjen ska äventyras när 

problemet med barnets vikt nämns. Att förlora förtroendet till sjuksköterskan anses vara 

mycket ogynnsamt i mötet eftersom de är nyckeln till att lösa problemet (Walker et al., 
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2007). Travelbee (1971) menar att skapandet av ett förtroende är en ömsesidig process som 

efterhand utvecklas i relationen med individen. Ett fullständigt förtroende fås först när 

individen upplever en tillit till sjuksköterskan. Den mellanmänskliga processen är en 

betydelsefull aspekt för att stärka och stödja familjens hälsa och välbefinnande, och det är 

genom mötet som grunden läggs för att skapa en god relation. Även Langford et al. (1997) 

menar att när stöd ges till individen så sker ett mellanmänskligt utbyte vilket stärker 

problemlösningsprocessen. Det är betydelsefullt att informera och motivera familjen 

(Travelbee, 1971). Detta stämmer väl överens med Söderlund et al. (2009)  som menar att 

motiverande samtal är en lämplig problemlösare. Findholt et al. (2013) menar att om 

föräldrar saknar motivation till att förändra sina levnadsvanor försvåras arbetet med att ta 

upp frågan om barnets övervikt (a.a.). Genom att sjuksköterskan ger stöd till föräldrar blir 

de bekräftade som personer, vilket leder till att föräldraskapet stärks, och en trygghet och ett 

förtroende kan utvecklas i relationen till sjuksköterskan (Lindblad et al., 2005). Detta tyder 

på att stöd och bekräftelse är en betydande del i BVC-sjuksköterskans arbete.  

Resultaten tydliggör att arbetet med att identifiera de barn som har övervikt eller fetma 

underlättas om BVC-sjuksköterskan använder en pedagogisk strategi i mötet med 

föräldrarna. För att påvisa barnets viktproblem använder BVC-sjuksköterskan i första hand 

tillväxtkurvan. För att föräldrar lättare ska kunna visualisera barnets viktökning kan BVC-

sjuksköterskan även visa BMI-kurvan, som påtagligt och objektivt demonstrerar övervikten 

eller fetman. Liknande resultat framkommer i tidigare studier som menar att tillväxtkurvan 

är ett stöd som underlättar i mötet med de flesta föräldrar (Edvardsson et al., 2009; Golsäter 

et al., 2009; Regber et al., 2013). Detta är ett verktyg som ger föräldrarna en möjlighet att 

enkelt förstå och följa barnets viktutveckling (Regber et al., 2013).  

Av resultaten framgår dock att BMI-kurvans tillförlitlighet ifrågasätts av både BVC-

sjuksköterskor och föräldrar, då den inte anses visa en helhetssyn över barnets vikt och dess 

livssituation. Detta är i linje med Goodell et al. (2008) och Edvardsson et al. (2009) som 

menar att svårigheter med instrumentet kan uppstå eftersom den inte tar hänsyn till 

omgivande faktorer så som kroppsbyggnad och genetik. Ljungkrona-Falk et al. (2013) menar 

att BVC-sjuksköterskor upplever en osäkerhet i sin roll och tvivlar på sitt eget omdöme 

angående barnets viktstatus.  Detta innebär att de kan hamna i ett etiskt dilemma och kan 

känna sig tvingade att diskutera viktfrågan. Orsaken till skepsisen kan vara att de flesta 

föräldrar naturligtvis vill att deras barn ska vara normala, och då blir ämnet väldigt laddat 

när BVC-sjuksköterskan antyder att något är avvikande på barnet.  

Genom att BVC-sjuksköterskorna använder sig själva medvetet som ett redskap underlättas 

mötet med föräldrarna. BVC-sjuksköterskorna drar nytta av sin arbetslivserfarenhet och 

kompetens i yrkesutövningen, men likväl belyser de betydelsen av att vara ödmjuk och ha 

en förståelse för att barnets viktproblem kan vara komplext eftersom varje barn och situation 

är unik. I kompetensbeskrivningen anges att distriktssköterskors yrkesroll förutsätter 

fördjupade kunskaper och erfarenheter som bygger på etisk och holistiskt förhållningsätt, 

vilket ska visa sig i yrkesutförandet vid mötet med människor i alla åldrar 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). Sjuksköterskans roll är att kunna se hela 

människan och frångå sina förutfattade meningar, för att på så sätt kunna ge en god 

omvårdnad. Det är nödvändigt att sjuksköterskan visar en ömsesidig förståelse samt en vilja 

att hjälpa individen (Travelbee, 1971).  

Resultaten tydliggör att kommunikationsproblem uppstår till följd av skillnader i kultur och 

språk mellan BVC-sjuksköterskan och utländska föräldrar. Det kan leda till 
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missuppfattningar, och en brist på ömsesidig förståelse i kommunikationen. BVC-

sjuksköterskorna känner att de behöver visa respekt för andra kulturers synsätt och åsikter, 

för att följaktligen kunna möta föräldrarna i situationen. Det finns både möjligheter och 

svårigheter med att använda tolk i kommunikationen med föräldrar om barnens vikt, men 

trots detta ges det ändå en bild av att BVC-sjuksköterskorna föredrar användning av tolk för 

att få fram det känsliga budskapet. Det som framkommer i tidigare studier är att vissa 

kulturer har en annan syn på barnets vikt, och därtill även att mor- och farföräldrar har ett 

stort inflytande på barnens omvårdnad (Edvardsson et al., 2009). Goodell et al. (2008) menar 

att föräldrar kan hamna i en konflikt mellan sin egen syn, familjens normer och kulturens 

påverkan. Resultaten i denna studie skiljer sig från tidigare forskning som inte 

uppmärksammat kulturens påverkan i mötet i någon större omfattning. Detta är 

anmärkningsvärt eftersom kulturen har stor betydelse i kommunikationen med föräldrarna, 

och att sjuksköterskan möter familjer från många olika kulturer i dagens samhälle. 

Resultaten tydliggör att barnets vikt är en känslig fråga att ta upp med föräldrar. Det försvåras 

ytterligare om barnet är närvarande. BVC-sjuksköterskorna upplever att de behöver gå 

varsamt fram för att inte riskera att relationen äventyras, eftersom många skiftande 

reaktioner kan uppstå hos föräldrar. Detta överensstämmer med en studie av Regber et al. 

(2013) som menar att det gäller att försiktigt närma sig ämnet för att inte föräldrar ska känna 

sig kränkta, vilket kan äventyra relationen. Även Findholt et al. (2013) lyfter fram viktfrågan 

som ett känsligt ämne. Edvardsson et al. (2009) påpekar att BVC-sjuksköterskan i sitt arbete 

behöver ha beredskap för föräldrars olika reaktioner. Regber et al. (2013) framhåller att trots 

ämnets känslighet undviker inte BVC-sjuksköterskorna att beröra frågan om barnets vikt. 

Därmed krävs att BVC-sjuksköterskan taktfullt närmar sig ämnet för att inte rasera den 

uppbyggda relationen. En strategi som kan användas är att inleda mötet med föräldrarna utan 

att betona frågan om övervikt eller fetma. Detta för att undvika att skapa en situation där 

föräldrarna drar sig ur. BVC-sjuksköterskorna beskriver att om föräldrar inte är mottagliga 

för information om deras barns viktstatus, erbjuds dessa extra besök. BVC-sjuksköterskorna 

påpekar dock att de aldrig undviker att föra ett samtal om ämnet med föräldrar, och menar 

att det är lättare att ta upp och diskutera barnets övervikt innan det accelererar till fetma 

(a.a.). För att BVC-sjuksköterskan ska kunna hjälpa individen att hantera denna känsliga 

situation menar Travelbee (1971) att det är av vikt att sjuksköterskan känner sympati och 

förståelse. Detta leder till att det viktiga förtroendet skapas mellan sjuksköterskan och 

föräldrarna.  

Konklusion och kliniska implikationer 

Denna studie har bidragit med kunskaper och förståelse om BVC-sjuksköterskors 

erfarenheter av att möta föräldrar när barnet har övervikt eller fetma. Av resultaten 

framkommer att förtroendet identifieras som avgörande i mötet mellan BVC-sjuksköterskor 

och föräldrar. Att skapa en förtroendefull relation i mötet upplevs som betydelsefullt för att 

kunna stödja och vägleda föräldrar när barnets viktproblem är i fokus.  

Resultaten kan bidra till en ökad förståelse om vad som krävs av BVC-sjuksköterskor i mötet 

med föräldrar för att de ska kunna ge nödvändigt stöd till föräldrar. Resultaten kan även 

underlätta BVC-sjuksköterskors hälsobefrämjande och förebyggande arbete vid barns 

övervikt eller fetma. 
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Det vore intressant med fortsatta studier angående BVC-sjuksköterskans upplevelser 

angående språkförståelsens påverkan när de möter föräldrar från andra kulturer. Det skulle 

även vara intressant att göra en studie där föräldrar till barn med övervikt eller fetma får 

berätta om sina upplevelser av BVC-sjuksköterskans stödjande funktion på barnhälsovården. 
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Ansökan om tillstånd att inhämta data för en empirisk studie inom 

barnhälsovård 

Undertecknade arbetar som sjuksköterskor och går en specialistutbildning till 

distriktssköterska vid Högskolan i Skövde. Studien kommer att genomföras under våren 

2014 och resultera i en D-uppsats på magisternivå. 

Bakgrund 

Barns övervikt och fetma är ett stort hälsoproblem som påverkar både samhället och barnet. 

Många barn i Sverige lider av övervikt eller fetma vilket konstaterats öka risken för sämre 

hälsa senare i livet och därför behöver problemet uppmärksammas. För att förhindra en 

utveckling av övervikt och fetma behövs hälsofrämjande och förebyggande insatser tidigt i 

livet och det är viktigt att främja goda levnadsvanor. Eftersom goda vanor förutsätter att 

föräldrar är delaktiga och har motivation till förändring så är barn en speciellt sårbar grupp. 

Tidigare forskning visar att BVC-sjuksköterskor erfar svårigheter att ta upp barnets övervikt 

med föräldrarna grund av ämnets känsliga natur.  

Syfte och nytta 

Syftet med denna studie är att belysa BVC-sjuksköterskors erfarenheter av att möta föräldrar 

när barnet har övervikt eller fetma. Nyttan med studien är att utveckla kunskaper om BVC-

sjuksköterskors tillvägagångssätt i dessa möten och därmed bidra till en ökad medvetenhet 

inom området.  

Härmed ansöks om tillstånd att inhämta data för att genomföra en empirisk studie med BVC-

sjuksköterskor verksamma inom barnhälsovården. När tillstånd givits tillfrågas 

distriktssköterskor om deltagande i studien. Distriktssköterskorna ska ha arbetat inom 

barnhälsovård i minst 2 år. För att få tillgång tilldeltagare ombeds verksamhetschefen skicka 

namn och kontaktuppgifter till författarna via e-post på de distriktssköterskor som visat 

intresse att delta i studien.  Ett skriftligt informationsbrev om studien och dess syfte kommer 

därefter att skickas via e-post alternativt post till distriktssköterskorna. Därefter kontaktas de 

per telefon om för förfrågan om deltagande i studien. Före intervjuns början kommer 

distriktssköterskan få skriva under ett samtycke om deltagande. Tidsåtgång för varje intervju 

beräknas ta cirka 30-60 minuter och spelas in på mobilenhet. Datamaterialet kommer att 

behandlas konfidentiellt så att ingen obehörig får tillgång till det. Deltagandet är frivilligt 

och distriktssköterskorna kan när som helst avbryta utan att ange skäl. Intervjuerna planeras 

pågå under veckorna 4-6. Studien kommer att publiceras men ingen kommer kunna utläsa 

vilka vårdcentraler eller distriktssköterskor som deltagit i studien.  
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Har ni frågor om studien är Ni välkomna att kontakta: 

 

Lisa Persson           Ulrika Ådemark 

Distriktssköterskestudent       Distriktssköterskestudent 

Mobil: XXXXX             Mobil: XXXXX  

E-post: lisap85@hotmail.com     E-post: gullefjun72@hotmail.com 

 

Handledare för studien är: 

Monika Sahlsten 

Universitetslektor vid Högskolan i Skövde 

Fil.dr. Leg. Sjuksköterska 

Mobil: XXXXX 

 

 

Tillstånd att inhämta data för en empirisk studie 

 

Härmed ansöks om tillstånd att inhämta data i form av intervjuer för en empirisk studie 

under veckorna 4-6. Tacksam för svar senast 14-01-17.  

 

Tillstånd att inhämta data för en empirisk studie tillstyrks: 

    

 ....................................................................................   

Namn 

 

 .......................................................  

Datum 

mailto:lisap85@hotmail.com
mailto:gullefjun72@hotmail.com
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Informationsbrev till distriktssköterskor 

 

Information och förfrågan om deltagande i en vetenskaplig studie som rör BVC-

sjuksköterskors erfarenheter av att möta föräldrar när barnet har övervikt eller fetma.  

 

Undertecknade arbetar som sjuksköterskor och går en specialistutbildning till 

distriktssköterska vid Högskolan i Skövde. Studien kommer att genomföras under våren 

2014 och resultera i en D-uppsats på magisternivå. 

Bakgrund 

Barns övervikt och fetma är ett stort hälsoproblem som påverkar både samhället och barnet. 

Många barn i Sverige lider av övervikt eller fetma vilket konstaterats öka risken för sämre 

hälsa senare i livet och därför behöver problemet uppmärksammas. För att förhindra en 

utveckling av övervikt och fetma behövs hälsofrämjande och förebyggande insatser tidigt i 

livet och det är viktigt att främja goda levnadsvanor. Eftersom goda vanor förutsätter att 

föräldrar är delaktiga och har motivation till förändring så är barn en speciellt sårbar grupp. 

Tidigare forskning visar att BVC-sjuksköterskor erfar svårigheter att ta upp barnets övervikt 

med föräldrarna på grund av ämnets känsliga natur. 

Syfte och nytta 

Syftet med denna studie är att belysa BVC-sjuksköterskors erfarenheter av att möta föräldrar 

när barnet har övervikt eller fetma. Nyttan med studien är att utveckla kunskaper om BVC-

sjuksköterskors tillvägagångssätt i dessa möten och därmed bidra till en ökad medvetenhet 

inom området.  

Studiens genomförande samt hantering av data 

Intervjun kommer att ske på lämplig plats i ett enskilt rum för att undvika störande moment. 

Intervjun beräknas att ta cirka 30-60 minuter och vi kommer endast träffas vid ett tillfälle. 

Intervjun kommer att spelas in på Iphone röstmemo för att vi efteråt ska kunna skriva ut den 

ordagrant och analysera den vetenskapligt. Allt material i form av inspelningar och utskriven 

text kommer att behandlas konfidentiellt och hanteras på sådant sätt att inga obehöriga kan 

ta del av materialet. Ingen kommer att veta vad just du svarat i det färdiga materialet. Under 

intervjun kommer tre öppna frågor att ställas som du fritt får berätta utifrån. Eventuella 

följdfrågor kommer att ställas. Intervjuerna planeras pågå under veckorna 4-6. Studien 

kommer att publiceras men ingen kommer kunna utläsa vilka vårdcentraler eller 

distriktssköterskor som deltagit i studien.  
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Frivillighet 

Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt och du kan avsluta ditt deltagande när som helst 

under studiens gång utan att ange närmare förklaring. 

Ange kontaktuppgifter så vi kan kontakta dig för att avtala en lämplig tid och plats för 

intervjun. Om du vill delta i studien kan bekräftelse skickas till oss via e-post. Samtycke till 

intervjun skrivs på innan intervjun påbörjas. 

Har du frågor angående studien är du välkommen att kontakta: 

 

Lisa Persson          Ulrika Ådemark 

Distriktssköterskestudent      Distriktssköterskestudent 

Mobil: XXXXX         Mobil: XXXXX 

E-post: lisap85@hotmail.com    E-post: gullefjun72@hotmail.com 

 

Handledare för studien är: 

Monika Sahlsten 

Universitetslektor vid Högskolan i Skövde 

Fil.dr. Leg. Sjuksköterska 

Mobil: XXXXX 

 

Skriftligt samtycke till att delta i studien 

Jag har tagit del av den skriftliga informationen om studien och samtycker till att delta. Jag 

är införstådd med att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta intervjun 

utan närmare förklaring. 

 

Underskrift: ..........................................................................  

Ort/datum: ............................................................................  

Telefon/E-post: ....................................................................  

Samtycket undertecknas vid intervjutillfället.

mailto:lisap85@hotmail.com
mailto:gullefjun72@hotmail.com
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INTERVJUGUIDE 

INLEDANDE FRÅGA 

- Kan du berätta om möten du haft med föräldrar vars barn har övervikt 

eller fetma? 

UPPFÖLJNINGSFRÅGOR 

- Kan du berätta om vad som kan vara svårt i mötet med dessa föräldrar. 

  

- Vad har underlättat i mötet med dessa föräldrar? 

FÖLJDFRÅGOR 

Tolkande frågor 

- Du menar alltså att…? 

- Är det så att du upplever att…? 

- Kan du se något samband mellan…? 

- Har jag förstått dig rätt…? 

- När du säger… hur menar du då? 

Sonderade frågor 

- Kan du säga något mer om det? 

- Har du fler exempel på detta? 

- Kan du specificera hur/vad du menar? 

- Hur reagerade du då? 

- Hur kände du då? 

- Vad tänkte du då? 

- Vad upplevde du då? 

- Vad anser du om det? 

- Kunde du ha agerat på annat sätt? 

- Är det något annat kring mötet som du vill berätta om?  

 

Exempel på typer av följdfrågor enligt Kvale och Brinkman (2009). 


