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Sammanfattning 

Bakgrund: Övervikt hos barn är ett växande hälsoproblem i hela världen. Studier har 

visat att överviktiga barn löper ökad risk att förbli överviktiga även i vuxen ålder. 

Barnhälsovårdssköterskan (BHV-sköterskan) har en viktig arbetsuppgift genom att 

försöka motivera föräldrar till bättre kost och motionsvanor för sina barn. Tidigare 

forskning har visat på att övervikt och fetma hos barn är ett komplext problem som 

kräver en god vårdrelation mellan BHV-sköterskan och föräldrarna. 

Syfte: Syftet med studien var att belysa BHV-sköterskors erfarenheter av att möta 

föräldrar till överviktiga barn. 

Metod: En induktiv kvalitativ ansats användes som metod. Datainsamlingen 

genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Sju BHV-sköterskor deltog. En 

kvalitativ manifest innehållsanalys användes som analysmetod. 

Resultat: Resultatet beskrevs i tre huvudkategorier. BHV-sköterskans förhållningssätt 

beskrev hur BHV-sköterskors attityder, inställningar och bemötande påverkade mötet 

med föräldrarna. Hindrande faktorer i mötet beskrev att föräldrars attityder och 

inställningar samt kulturella och sociala skillnader kunde vara hindrande i mötet. 

Strategier för att öka föräldrars motivation och kunskap belyste att processtänkande och 

informativt och preventivt arbete kunde främja mötet. BHV-sköterskorna beskrev även 

olika användbara verktyg som kunde öka föräldrars motivation och kunskap. 

Slutsats: BHV-sköterskors förhållningssätt har stor betydelse när föräldrar till 

överviktiga barn ska motiveras till att främja barnets framtida hälsa. Dagens samhälle 

blir alltmer mångkulturellt och BHV-sköterskors kulturella kompetens bör därför 

främjas. BHV-sköterskors arbete präglas av ett processtänkande där tid ses som en 

avgörande faktor. Slutligen kan BHV-sköterskors arbete med att möta föräldrar till 

överviktiga barn ses som svårt men viktigt.  
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Abstract 

Background: Overweight in children is a growing problem around the world. Studies 

has shown that children suffering from overweight, are at a greater risk to remain 

overweight as adults as well. Child health care nurses have an important task by trying 

to motivate parents to better diet and exercise habits for their children. Previous research 

proves that overweight and obesity in children is a very complex problem which 

requires a good caring relationship between child health care nurses and parents. 

Purpose: The purpose of the study was to illuminate the experiences of child health 

care nurses of meeting parents of overweight children. 

Method: An inductive qualitative approach was used as method. The collection of data 

was conducted by using semi-structured interviews. Seven child health care nurses 

participated. A qualitative manifest content analysis was used as the method of analysis. 

Result: The result was described in three main categories. The child health care nurse 

way of approach described how the attitudes, mind-set and treatment affected the 

meeting with the parents. Impeding factors in the meeting described that the attitudes of 

the parents, their approach and cultural-and social differences could be impeding in the 

meeting. Strategies to increase the motivation and knowledge of the parents illuminated 

that process thinking and an informative and preventive work could be favorable in the 

meeting. The child health care nurses also described different useful tools that could 

increase the motivation and knowledge of the parents. 

Conclusion: The child health care nurses way of approach has a great importance when 

it comes to motivating the parents to encourage the future health of their overweight 

children. Today's society is getting increasingly more multicultural and the cultural 

competence of the child health care nurses should therefore be supported. The work of 

the child health care nurses is characterized by a process thinking where time is 

considered as a determinant factor. Ultimately, the child health care nurses work with 

meeting parents of overweight children can be considered difficult but highly important. 
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Tack 

Författarna vill tacka sin handledare Ulla Peterson för hennes engagemang och snabba 

feedback under arbetets gång. Författarna vill även rikta ett stort tack till 

verksamhetschefen och deltagande BHV-sköterskor, utan er hade studien inte varit 

möjlig.   
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1 Inledning 

Övervikt och fetma hos barn är enligt WHO (2015) ett stort växande hälsoproblem i 

hela världen. Vidare beskriver WHO (2015) att år 2013 fanns det 42 miljoner barn 

under fem år som var överviktiga eller feta runt om i världen. Förebyggande arbete för 

att minska övervikt hos små barn redan innan skolåldern har stor betydelse för att 

minska andelen äldre barn och vuxna med övervikt och fetma (Deshmukh-Taskar, 

Nicklas, Morales, Yang, Zakeri, & Berenson, 2006; Johansson, Arngrimsson, 

Thorsdottir & Sveinsson, 2006). Vidare beskriver Johansson et al. (2006) att barn som 

var överviktiga vid sex och nio år var i mycket högre utsträckning överviktiga även vid 

15 års ålder (Johansson et al., 2006). Det är därför viktigt att redan på barnhälsovården 

uppmärksamma föräldrar på barns viktutveckling samt främja goda levnadsvanor 

(Socialstyrelsen, 2014). Få nationella rapporter har gjorts på förekomsten av övervikt 

och fetma hos barn i Sverige. En studie på barn 7-9 år från 2008 visade på att cirka 20 

procent av Sveriges barn var överviktiga och 3 procent av barn hade fetma (Sjöberg, 

Lissner, Albertsson-Wikland & Mårlid, 2008). Andelen barn med övervikt och fetma 

fördubblades i Sverige mellan år 1984 fram till år 2000. I Sverige och en del andra rika 

länder tycks dock utvecklingen stannat av något, kanske på grund av en ökad 

medvetenhet och olika förebyggande insatser som gjorts (Janson & Nergårdh, 2012). 

Författarna anser att barnhälsovårdssköterskor (BHV-sköterskor) har ett viktigt arbete 

med att fortsätta försöka minska övervikten hos de små barnen, genom att motivera 

barnens föräldrar till bättre levnadsvanor. Den här studien kommer att handla om BHV-

sköterskors erfarenheter av att möta föräldrar till överviktiga barn. Förhoppningen med 

studien är att resultatet ska kunna spridas och vara underlättande när BHV-sköterskor i 

sitt arbete möter föräldrar till överviktiga barn. I den här studien innefattas begreppet 

överviktiga barn både av barn med övervikt och fetma. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Övervikt hos barn 

De senaste decennierna har övervikt och fetma hos barn blivit allt vanligare och befaras 

bli en snabbt växande epidemi om inget görs (Magnusson, Blennow, Hagelin & 

Sundelin, 2009). Janson och Nergårdh (2012) menar att ett barn med fetma löper en 

högre risk att drabbas av fetma även i vuxen ålder, speciellt om föräldrarna också lider 
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av kraftig övervikt eller fetma. I Fassihi, McElhone, Feltbower och Rudolf´s (2012) 

studie framkom att om båda föräldrarna hade viktproblem, ökade barnets svårigheter att 

gå ner i vikt. Däremot sågs inget sådant samband om bara den ena föräldern hade 

övervikt eller fetma. WHO (2015) definierar övervikt och fetma som att kroppen består 

av så mycket fett att det kan utgöra en stor skada för hälsan. Graden av övervikt eller 

fetma beräknas utifrån en skala som heter Body Mass Index (BMI). Magnusson et al. 

(2009) menar att när barnets BMI har räknats ut måste hänsyn tas till barnets ålder och 

kön för att bli rättvisande. Detta görs genom att använda en skala som heter isoBMI25 

(för övervikt) och isoBMI 30 (för fetma), där det kan utläsas om barnets aktuella BMI 

innebär risk för övervikt eller fetma.  

 

Blake och Patterson (2015) beskrev i sin studie att sjuksköterskor som arbetar med barn 

hade en stor oro för ökningen av fetma hos barn. En studie av De Kroon et al. (2011) 

visade att det är viktigt att arbeta med att förhindra övervikt hos barn redan på ett 

mycket tidigt stadium, för att undvika att barnet senare i livet drabbas av komplikationer 

på grund av sin övervikt. Magnusson et al. (2009) menar att övervikt och fetma kan leda 

till bland annat högt blodtryck, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar, men för många barn 

kan övervikten också leda till försämrad livskvalité och en ökad risk för mobbing vilket 

i sin tur även kan leda till psykisk ohälsa.  

 

WHO (2015) beskriver att prevalensen för övervikt och fetma bland barn är starkt 

kopplat till sociala faktorer och varierar ofta geografiskt. Låg utbildning hos föräldrarna 

till barnet har visat sig vara en riskfaktor till övervikt och fetma. Motsatsen påvisas i en 

studie av Hudson, Stotts, Pruett och Cowan (2005) där majoriteten av föräldrarna till de 

överviktiga barnen hade högskoleutbildning. Magnusson (2013) förklarar WHO:s 

samband med låg utbildning och övervikt med att föräldrar med akademisk utbildning 

kan ha ett större förtroende för vetenskapen och därmed lättare för att ta till sig de råd 

och stöd som samhället erbjuder. En annan förklaring till övervikt hos låginkomsttagare 

kan enligt Magnusson (2013) vara av ekonomiska skäl, eftersom livsmedel med ett 

tätare energiinnehåll tenderar att vara billigare än livsmedel med mer kvalitativt 

näringsinnehåll. I en studie av Larsen, Mandleco, Williams och Tiedeman (2006) 

uttryckte många sjuksköterskor en frustration över kosthållningen i samhället och 

exempelvis mat i förskolor och över utbudet i skolcafeterior. Enligt Socialstyrelsen 
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(2014) beräknas att ungefär en fjärdedel av den energi som en fyraåring får i sig 

kommer från godis, läsk, glass, snacks och bakverk.  

  

En studie av Laster et al. (2013) visade att barn som ammats längre än sex månader fick 

bättre och nyttigare kost än andra barn när de började äta fast föda. I en studie av De 

Kroon et al. (2011) påvisades också ett samband mellan amning och kostvanor. De barn 

som inte hade ammats visade sig ha sämre frukostvanor och även en högre konsumtion 

av snacks. De Kroon et al. (2011) menar vidare att amning kunde skydda mot ökad 

fettmassa senare i livet. 

 

2.2 BHV-sköterskans ansvarsområde 

Målet för barnhälsovården i Sverige är att främja barnens fysiska, psykiska och sociala 

hälsa. BHV-sköterskan följer barnens utveckling och hälsa genom löpande besök och 

dokumentation på barnhälsovården och kan på så sätt tidigt identifiera eventuella 

problem i barnens hälsa, utveckling och uppväxtsituation (Socialstyrelsen, 2014). BHV-

sköterskan ansvarar för att alla barn (0-6 år) som finns inskrivna på barnhälsovården 

erbjuds kontinuerliga hälsoundersökningar, vaccinationer samt tillväxtkontroller. 

Barnens vikt och längd registreras i en tillväxtkurva och vid fyra års ålder beräknas även 

isoBMI ut på alla barn. BHV-sköterskan ansvarar även för att hälsosamtal hålls med 

föräldrarna angående barnets hälsa (Magnusson et al., 2009). I en svensk studie av 

Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten (2009) beskrev BHV-sköterskorna att en relation 

med föräldrarna ofta hade byggts upp under lång tid från det att barnet var nyfött. BHV-

sköterskorna i studien ansåg att det var en fördel att de följt barnet under hela dess 

uppväxt eftersom de då kunde göra interventioner kring exempelvis bra kost och motion 

under tidens gång. Magnusson et al. (2009) menar att barnhälsovården har en viktig 

uppgift genom att preventivt arbeta mot att förebygga övervikt och fetma hos barnet 

före skolstarten. 

 

Vid 3-4 års ålder är det motiverat med insatser om BHV-sköterskan ser att barnets 

viktkurva börjar dra iväg uppåt allt för kraftigt. Föräldrarna kan själva ha svårt att se 

barnets övervikt och BHV-sköterskans åtgärder handlar därför i första hand om att göra 

föräldrarna medvetna om barnets viktutveckling (Janson & Nergårdh, 2012). 

Magnusson och Ljungkrona-Falk (2013) understryker att det är viktigt att inte låta 
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enstaka mätningar ligga till grund för bedömningen av ett barns övervikt, utan istället se 

barnets situation i ett helhetsperspektiv. 

 

I Dera de Bie, Jansen och Gerver´s (2012) studie beskrev BHV-sköterskor ett antal 

riskfaktorer för att barn skulle utveckla övervikt. Riskfaktorerna var om det fanns 

överviktsproblem i familjen eller om barnet i spädbarnsperioden hade skrikit otröstligt 

samt om familjen hade låg socioekonomisk status. I en studie av Johansson et al. (2006) 

var en annan riskfaktor hög födelsevikt. Studien påvisade att barn som vägde mycket 

över det normala vid födseln var i högre grad överviktiga vid sex, nio och femton år. I 

en interventionsundersökning av Whaley et al. (2010) framkom att BHV-sköterskor 

upplevde att de hade störst möjlighet att påverka barns kostvanor när barnet var mellan 

6-24 månader, eftersom föräldrarna då var som mest noga och uppmärksamma på vad 

som var bra mat för deras barn. Tyler och Horner (2008) påvisade att föräldrar kunde 

vara förvånade och omedvetna om mängden socker i exempelvis juice och sötat te. De 

Silva-Sanigorski et al. (2010) har i sin studie visat att införandet av ett gemensamt 

hälsoprogram i barnomsorgen för barn 0-5 år gav positiva effekter på de enskilda 

barnens hälsa. Hälsointerventionen bestod av enkla åtgärder så som exempelvis en 

aktivare lek och ökning av den hälsosamma maten. Vid en uppföljande mätning efter 

fyra år hade många barn minskat både i vikt och BMI samt levde hälsosammare 

överlag. I en studie av Dixey, Rudolf och Murtagh (2006) var föräldrarna överens om 

att endast råd om kost och mathållning inte var någon långsiktig lösning utan framhöll 

att det behövs en holistisk syn för att lyckas. Fysisk aktivitet hos små barn (0-5 år) har 

visat sig reducera risken för övervikt samt även påverka den motoriska och kognitiva 

utvecklingen. Stillasittande i form av exempelvis tv-tittande har hos yngre barn visat sig 

haft en ogynnsam effekt på barnets viktutveckling (Socialstyrelsen, 2014). I en studie av 

Tyler och Horner (2008) framkom det att föräldrar var medvetna om att deras barn 

behövde mer fysisk aktivitet men beskrev att det fanns många hinder för det bland annat 

på grund av deras dåliga ekonomi.  

 

2.2.1 Hälsofrämjande samtal vid övervikt hos barn 

Socialstyrelsen (2014) belyser att hälsofrämjande samtal så långt det är möjligt ska 

fokusera på möjligheter till förändring av exempelvis barns matvanor och fysisk 

aktivitet, utan att lägga allt för mycket fokus på barnens vikt. Ulfat Shaikh, 

Nettiksimmons, Joseph, Tancredi och Romano (2012) framhåller i sin studie att BHV-
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sköterskor som fått kontinuerlig utbildning kring övervikt och fetma hos barn oftare 

öppnade upp för samtal med föräldrarna samt följde oftare de riktlinjer som fanns. I 

Edvardsson et al.´s (2009) studie ansåg BHV-sköterskor att tillväxtkurvorna var ett bra 

och objektivt instrument att prata kring när det gällde att öppna upp för att prata om ett 

barns övervikt. När BHV-sköterskor skulle inleda ett samtal kring ett barns övervikt, 

valdes ofta orden noggrant och BHV-sköterskan försökte förhålla sig objektiv, utan att 

låta anklagande (Edvardsson et al., 2009). I en studie av Larsen et al. (2006) upplevde 

BHV-sköterskorna att det största hindret i samtalet var föräldrarnas attityd. Var 

föräldrarna exempelvis inte fysiskt aktiva eller hade dålig kosthållning var det svårare 

för BHV-sköterskorna att motivera föräldrarna (Larsen et al., 2006). Samtalet kunde 

underlättas av att BHV-sköterskan var uppmuntrande och stödjande samt lyssnade utan 

att vara dömande (Gillespie et al., 2015). BHV-sköterskorna var rädda för att förolämpa 

föräldrarna om de använde fel ord (Edvardsson et al., 2009; Larsen et al., 2006). De 

flesta använde ord som tung, stor, utanför normalkurvorna, haft för stor tillväxt eller att 

vikten inte var proportionerlig med barnets längd (Dera de Bie et al., 2012; Edvardsson 

et al., 2009). Ordet fetma användes sparsamt och helst inte i konversationen med 

föräldrarna. Övervikt kändes som ett bättre ord att använda (Edvardsson et al., 2009). 

 

I Rikshandboken för barnhälsovård i Sverige beskrivs det att BHV-sköterskor med 

fördel kan använda sig av motiverande samtal (MI) när de talar med föräldrar om barns 

hälsa (Derwig, 2014). MI är en samtalsmetod som syftar till att öka motivationen hos 

klienten eller som i denna studie, föräldern till barnet genom att bidra till att föräldern 

själv börjar reflektera över barnets situation. I MI läggs inte fokus på hur en förändring 

ska kunna ske utan om en förändring ska ske. Om BHV-sköterskan använder sig av MI 

med föräldrar vars barn är överviktiga eller har risk för att bli överviktiga innebär det att 

förälderns tankar, känslor och funderingar sätts i centrum och att BHV-sköterskan 

istället får en reflekterande roll. Målet med MI är att en förändring ska ske men den 

förändringen kan inte ske förrän personen i fråga är redo att genomföra den. Det är även 

viktigt att vara en bra lyssnare och genom att sammanfatta samtalet kan BHV-

sköterskan stämma av med föräldrarna att hon uppfattat dem rätt (Barth & Näsholm, 

2006). BHV-sköterskor som fått utbildning i MI, använde oftare det i sitt arbete med 

överviktiga barn visar en studie av Söderlund, Malmsten, Bendtsen och Nilsen (2010). 

BHV-sköterskorna i studien ansåg att MI hjälpte dem att kunna nå fram till föräldrarna 

och påverka hela familjens motivation och beteende. BHV-sköterskorna i studien 
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framhöll också att sedan de började använda MI som metod, hade de sett positiva 

effekter på barnens viktutveckling (Söderlund et al., 2010).  

 

Socialstyrelsen (2014) anser att de enkla råd och kortare rådgivningssamtal med inslag 

av motiverande strategier som BHV-sköterskorna i dagsläget använder sig av är 

otillräckliga. I Sverige är endast en liten del av hälsosamtalen i nuläget inriktade på 

levnadsvanor när det gäller barn 2,5-4 år. Den utbildning BHV-sköterskorna erhållit när 

det gäller MI ger dem inte till tillräckliga färdigheter menar Socialstyrelsen. Vidare 

anser Socialstyrelsen att det idag saknas tillräcklig kompetens för att BHV-sköterskorna 

ska kunna rekommendera och erbjuda insatser för att påverka föräldrars och barns 

levnadsvanor och det behövs därför fortsatt utvecklingsarbete inom området 

(Socialstyrelsen, 2014). 

 

2.3 Övervikt hos barn ur ett familjeperspektiv 

Allt hälsofrämjande och förebyggande arbete med barnet ska ske i samverkan med hela 

barnets familj, där föräldrarna alltid bär huvudansvaret (Magnusson & Ljungkrona-Falk, 

2013). Wright och Leahey (2013) belyser att en förändring hos en familjemedlem också 

påverkar resten familjen. Detta innebär att när ett barn har överviktsproblem påverkas 

hela familjen av de eventuella förändringar och åtgärder som måste göras. När en 

familjemedlem genomgår en förändring kan inte de övriga familjemedlemmarna behålla 

sina tidigare vanor och mönster utan måste också agera och förhålla sig till den 

förändringen. Det är därför av stor betydelse att BHV-sköterskor i mötet med föräldrar 

och barn alltid ser till hela familjen som en helhet (Wright & Leahey, 2013). Wright, 

Watson och Bell (2002) belyser i sin tur att alla familjer har de resurser och färdigheter 

som behövs för att göra förändringar, men ibland kan dessa resurser vara undangömda, 

otillgängliga eller bortglömda. BHV-sköterskan kan då behöva påminna familjen om 

bortglömda resurser samt visa på resurser som finns men som förbisetts av familjen 

(Wright et al., 2002). 

 

En vård där hela familjen engageras i barnens viktutveckling har visat sig vara effektivt. 

Föräldrar upplevde en skillnad mellan hur de själva och deras partner hanterade barnets 

övervikt. Det var svårt att förändra sitt barns livsstil om den ena föräldern inte var 

engagerad och ogillade att vissa livsmedel skulle hållas borta för barnet (Dixey et al., 

2006; Tyler & Horner, 2008). Det kunde leda till konflikter när föräldrarna var oense 
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om vad barnet skulle tillåtas att äta. Mor- och farföräldrar kunde också identifieras som 

ett hinder när det gällde att se till att barnet åt hälsosamt. Detta genom att mor- och 

farföräldrar försåg barnen med sötsaker. Föräldrarna kunde uppleva det problematiskt 

om det fanns andra syskon i familjen som inte hade viktproblem eftersom barnets 

övervikt påverkade hela familjen i sin helhet (Dixey et al., 2006). Skilsmässor, 

konflikter, arbetslöshet samt fysisk och psykisk ohälsa var exempel på stressorer som 

gjorde det svårt att förändra livsstilen i familjen (Tyler & Horner, 2008).  

 

2.4 Vårdrelationen mellan BHV-sköterskan och föräldrarna  

Eriksson (2014) menar att vårdrelationen är relationen mellan patient och vårdare. 

Vårdrelationen har en stor betydelse för vårdandet och bör grundas på ömsesidighet, 

vilket innebär att både patient och vårdare ska ges utrymme för att kommunicera 

(Eriksson, 2014). I mötet med föräldrar och barn med övervikt är det viktigt att BHV-

sköterskan har ett respektfullt och ödmjukt förhållningssätt. Det är en stor utmaning för 

BHV-sköterskan att agera på ett professionellt sätt när övervikt eller fetma upptäcks hos 

ett barn. Det är också viktigt att BHV-sköterskan är medveten om sina egna värderingar 

och attityder till övervikt och fetma för att mötet med föräldrarna ska blir så bra som 

möjligt (Socialstyrelsen, 2014). BHV-sköterskan har en viktig roll genom att vägleda 

föräldrarna till att hitta sin egen väg för att hantera barnets viktutveckling (Tyler & 

Horner, 2008). Att möta och handha övervikt och fetma hos barn är en komplex process 

som kräver en god relation mellan BHV-sköterskan och föräldrarna. För att föräldrarna 

och BHV-sköterskan ska kunna samarbeta krävs ett positivt förhållningssätt 

(Edvardsson et al., 2009; Farnesi, Newton, Holt, Sharma, & Ball, 2012). Blake och 

Patterson (2015) belyser i sin studie att en god kontakt med föräldrarna samt tillräcklig 

tid kunde främja vårdrelationen. Farnesi et al. (2012) menade att BHV-sköterskans val 

av språk och attityd spelade stor roll för hur samarbetet med föräldrarna skulle fungera 

framöver. För ett gott samarbete var det även viktigt att BHV-sköterskan bjöd in 

föräldrarna och lät dem själva reflektera över sina behov. BHV-sköterskorna hade även 

positiva erfarenheter av gott samarbete när föräldrarna själva fick lägga upp en tidsplan 

samt diskutera sina tankar och sin oro. I en studie av Tyler och Horner (2008) fick 

föräldrarna sätta upp egna individuella mål för att främja en hälsosam vikt hos sina 

barn. De tre vanligaste målen föräldrarna satte upp var ökade aktiviteter, förändrade 

kostvanor samt reducerat intag av onyttiga drycker (Tyler & Horner, 2008). BHV-

sköterskorna menade att om de kom nära föräldrarna i samtalet, kunde föräldrarna 
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uttrycka sin frustration och förhoppningsvis bibehålla motivationen (Farnesi et al., 

2012).  

 

BHV-sköterskor som arbetade med överviktiga barn och deras föräldrar uppgav flera 

barriärer i samtalet. De vanligaste barriärerna var brist på intresse, inlevelse och 

motivation från föräldrarna (Blake & Patterson, 2015; Dera de Bie et al., 2012; 

Edvardsson et al., 2009; Story et al., 2002). I Blake och Patterson (2015) studie 

beskrevs även BVH-sköterskans brist på kunskap som en barriär i mötet med 

föräldrarna. I Edvardsson et al. (2009) studie beskrev BHV-sköterskor att det var 

känsligt att prata om övervikt, speciellt då föräldrarna själva var överviktiga. BHV-

sköterskorna var rädda för att förolämpa föräldrarna med följd av att de skulle utebli vid 

nästa besök. Dera de Bie et al.´s (2012) studie belyste också att många BHV-sköterskor 

upplevde svårigheter med att diskutera barns övervikt med föräldrarna då ämnet 

övervikt var så känsloladdat. BHV-sköterskor var mycket försiktiga med att tala om 

barnets övervikt med föräldrarna då samtalet indirekt kunde leda till att BHV-

sköterskan menade att även föräldrarna var överviktiga (Dera de Bie et al., 2012).   

 

BHV-sköterskor har beskrivit att de saknar bra strategier och riktlinjer för hur de skulle 

vägleda föräldrarna i situationen och att de ofta använde sina egna erfarenheter som 

referensram (Story et al., 2002). BHV-sköterskor som själva hade en ohälsosam livsstil 

kände sig som dåliga förebilder och hade därför svårare att nå föräldrarna i samtalet 

(Blake & Patterson, 2015).  

 

2.5 Erfarenheter 

Erfarenheter är den kunskap som BHV-sköterskan har om verkligheten och det är BHV-

sköterskans egna upplevelser som har skapat erfarenheterna (Erisksson, Byfält, 

Leijonqvist, Nyberg & Uuspää, 1986). Dahlberg (2014) menar att erfarenheter kan bestå 

av tyst kunskap. Detta innebär att erfarenheter även inkluderas av den kunskap som 

BHV-sköterskan omedvetet har och som inte går att teoretisera eller verbalisera. 

Henriksen och Vetlesen (2013) menar att i vårdrelationen med föräldrarna är BHV-

sköterskans erfarenheter viktiga för att kunna visa respekt och omsorg. Dahlberg (2014) 

menar i sin tur att erfareheter även kan hindra BHV-sköterskan från att förstå 

föräldrarna och att det därför är viktigt att BHV-sköterskan medvetandegör sina 

erfarenheter. 
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2.6 Teoretisk referensram 

Jean Watsons omvårdnadsteori valdes som teoretisk referensram till studien. Watsons 

(1993) teori betonar den mellanmänskliga omsorgshandlingen mellan sjuksköterska och 

patient samt belyser att patienten genom stöd, kan uppnå hälsa och livskvalitet genom 

vårdarens sätt att vara. När BHV-sköterskan möter föräldrar till överviktiga barn har 

den mellanmänskliga relationen dem emellan en stor roll för den fortsatta hälsan hos 

barnet. I mötet med föräldrarna är det viktigt med ett humanvetenskapligt perspektiv 

eftersom det öppnar upp för nya vyer och möjligheter att uppleva hälsa och ohälsa. 

Sjuksköterskans roll är enligt Watson (1993) inte bara att öka patientens vetande, utan 

att öppna upp och medvetandegöra hela patienten och dess kontext. Sjuksköterskan kan 

genom bland annat handling, ord, beteende och kroppsspråk förstå och upptäcka känslor 

hos patienten. Moraliskt grundläggande för vårdrelationen är ömsesidighet. 

Sjuksköterskans egna erfarenheter och känslor har betydelse i vårdandet (Watson, 

1993). Teorin bygger på ett antal faktorer som i sin tur är kärnan i professionell 

omvårdnad menar Watson (2005). Omvårdnaden och dess faktorer är alltid föränderliga. 

Faktorerna innebär att BHV-sköterskan bör förhålla sig humanistisk och altruistisk i 

mötet med föräldrarna. BHV-sköterskan ska även förhålla sig mellan tro och hopp och 

utveckla en känslighet mot sig själv och andra. En relation som är både pålitlig och 

hjälpande ska helst utvecklas. BHV-sköterskan bör försöka främja och utveckla en 

acceptans i mötet för att kunna uttrycka både positiva och negativa känslor samt öppna 

upp för olika vägar till kunskap. Ett interpersonellt lärande ska främjas, där BHV-

sköterskor och föräldrar lär av varandra. BHV-sköterskan ska vara stödjande, 

uppmuntrande, skyddande i mötet med föräldrarna samt vara uppmärksam på de 

mänskliga behoven och tillgodose dessa. Slutligen ska BHV-sköterskan ha en öppenhet 

och sträva efter att en fördjupad vårdrelation skapas med föräldrarna (Watson, 2005).  

 

Watsons (1993) teori om mänsklig omsorg består av värden som hör samman med djup 

respekt för livets olika dimensioner. BHV-sköterskan måste ha aktning och vördnad och 

låta föräldrarna behålla autonomin och valfriheten. I den mänskliga omsorgsprocessen 

ses sjuksköterskan som delaktig, varav stor vikt läggs vid relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten. I en omsorgshandling är både sjuksköterskan och 

patienten inbegripna i en varande och blivande process, där båda har med sig en unik 

levnadshistoria in i förhållandet och båda påverkas och berörs av handlingen, vilket i sin 

tur blir en del av bådas levnadshistoria. När BHV-sköterskor och föräldrar möts får de 
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möjlighet att besluta vilken relation de vill ha. Blir mötet transpersonellt 

(mellanmänskligt) finns utrymme för bådas tankar och viljor vilket i sin tur ökar 

öppenheten och de mänskliga förmågorna dem emellan (Watson, 1993). Den 

transpersonella omsorgen innefattar såväl det medvetna som det omedvetna i 

omsorgsrelationen. En transpersonell omsorgsrelation överskrider egot hos både patient 

och sjuksköterska genom att skapa ett fält av nya möjligheter för hur de ska vara i 

stunden. Processen går bortom sig själv och blir på så sätt en del av livshistorien hos 

varje enskild person, vilket blir en del av ett större, djupare komplext mönster (Watson, 

2005). 

 

3 Problemformulering 

Forskning visar att övervikt och fetma redan i tidig ålder är ett stort problem i hela 

världen. Övervikt och fetma kan leda till allvarliga följdsjukdomar för barnet och bidra 

till psykisk ohälsa för barnet i skolåldern på grund av exempelvis mobbning. Övervikt 

hos barn kan därför bli ett hot mot folkhälsan i framtiden om inget görs. Det är av stor 

vikt att tidigt sätta in hälsofrämjande åtgärder för att förhindra övervikt hos de små 

barnen, då tidigare forskning har visat på att överviktiga barn löper en större risk att 

förbli överviktiga även i vuxen ålder. Det förebyggande arbetet med barnet måste ske i 

samverkan med föräldrarna eftersom de bär huvudansvaret för barnet. BHV-sköterskor 

har därför en viktig roll i att motivera föräldrar till sundare kost och motionsvanor för 

barnen. Det finns idag begränsad forskning kring vad BHV-sköterskor upplever som 

hindrande respektive underlättande faktorer i mötet med föräldrar till överviktiga barn, 

samt hur BHV-sköterskor kan gå till väga för att motivera föräldrarna. 

 

4 Syfte 

Syftet med studien var att belysa BHV-sköterskors erfarenheter av att möta föräldrar till 

överviktiga barn. 

 

5 Metod 

En induktiv kvalitativ ansats användes med datainsamling i form av semistrukturerade 

intervjuer. Kristensson (2014) menar att kvalitativ forskning ofta har en induktiv ansats 

och används för att undersöka människors upplevelser eller erfarenheter kring ett 
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fenomen. En induktiv ansats menar Polit och Beck (2012) innebär att data hämtas från 

empirin.   

 

5.1 Urval 

Ett strategiskt urval valdes för att finna informanter till studien, vilket innebär att 

forskaren själv väljer ut informanter som har mycket att berätta om fenomenet. Genom 

att använda ett strategiskt urval kan forskaren även försäkra sig om att få en variation i 

sitt urval (Forsberg & Wengström, 2013). Urvalet bestod av sju kvinnliga BHV-

sköterskor i åldrarna 39-59 år. Ålderns medianvärde var 51 år. En av BHV-sköterskorna 

hade vidareutbildning till barnsjuksköterska och resterande BHV-sköterskor hade 

distriktsköterskeutbildning. De deltagande BHV-sköterskorna hade mellan 7-34 års 

erfarenhet av barnhälsovård (medianvärde 13 år). Informanterna arbetade på fem olika 

orter i ett landsting i sydöstra Sverige.  

 

5.2 Genomförande 

Innan studien påbörjades skickades ett informationsbrev om studien via mail till 

verksamhetschefen för BHV i ett landsting i sydöstra Sverige (bilaga 1). 

Verksamhetschefen gav därefter sitt samtycke till att studien genomfördes. BHV-

sköterskor från olika orter inom landstinget med minst fem års arbetslivserfarenhet av 

barnhälsovård tillfrågades därefter om deltagande i studien, genom personlig kontakt, 

telefonsamtal samt via mail. Vid intresse att deltaga erhöll BHV-sköterskorna ett 

skriftligt informationsbrev om studien (bilaga 2). Tid och plats för intervjuerna 

bestämdes i samråd med varje informant. Innan intervjuerna påbörjades fick varje 

enskild informant skriva på ett skriftligt informerat samtycke (bilaga 3). En provintervju 

genomfördes med en barnsjuksköterska innan datainsamlingen påbörjades för att 

säkerställa att utformade frågor och teman svarade upp mot studiens syfte.  

 

5.3 Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer under april 

2015. En i förväg utformad intervjuguide med öppna frågor och teman (bilaga 4) 

användes. Intervjuguiden utformades genom teman och öppna frågor för att skapa en 

mer öppen intervju. Intervjuguiden bestod av ett antal teman som användes som stöd 

och för att säkerhetsställa att olika ämnesområden berördes i samtliga intervjuer. 
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Intervjuerna fördjupades genom att betydelsen av varje tema diskuterades. En specifik 

öppningsfråga användes i alla intervjuerna för att leda in informanterna på ämnet. Polit 

och Beck (2012) menar att semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren formulerar 

vissa frågor och teman som är viktiga att få besvarade. Öppna frågor är ett bra redskap 

för att få informanten att tänka till och skapa reflektion (Polit & Beck, 2012). Båda 

författarna närvarade under alla intervjuerna men endast en författare ansvarade och 

genomförde intervjun, medan den andra hade en mer tillbakadragen roll. En författare 

ansvarade för fyra intervjuer och den andra för tre intervjuer. Tiden på intervjuerna 

varierade mellan 17-39 minuter, med en medeltid på 27 minuter. Samtliga intervjuer 

genomfördes efter informanternas önskemål i ett avskilt rum på deras arbetsplats. Polit 

och Beck (2012) menar att genom att låta informanten välja plats för intervjun skapas 

ett tryggare samtalsklimat som i sin tur kan leda till mer öppna svar med ett rikare 

innehåll. Bakgrundsinformation som inhämtades från alla informanterna var kön, ålder, 

utbildning samt antal verksamma år inom barnhälsovården. Samtliga intervjuer spelades 

in på en laptop för att underlätta den efterföljande analysen. Intervjuerna transkriberades 

efter att varje intervju ägt rum, för att transkriberingen skulle bli så autentisk som 

möjligt. Datamaterialet kontrollerades sedan noggrant genom att intervjuer och text 

jämfördes.  

 

5.4 Dataanalys 

En kvalitativ manifest innehållsanalys utifrån Graneheim och Lundman (2004) valdes 

som analysmetod för att kunna hitta likheter, skillnader och mönster i den insamlade 

datan. Kristensson (2014)  menar att kvalitativ innehållsanalys är en bra metod att 

använda för ovana forskare. 

 

Den transkriberade texten genomlästes individuellt flera gånger för att lyfta fokus från 

de enskilda intervjuerna och istället skapa en helhetsbild av datamaterialet. 

Analysprocessen genomfördes därefter tillsammans för att säkerställa att författarna var 

överens samt för att diskutera intryck och tolkningar. Meningsenheter som kunde 

relateras till studiens syfte markerades sedan i den transkriberade texten. En 

meningsenhet är enligt Graneheim och Lundman (2004) en sammansatt textmassa som 

har en enskild central mening. Alla meningsenheter skrevs in i en tabell där det noga 

registrerades från vilken intervju meningsenheten hämtats. Varje meningsenhet fick ett 

nummer för att den lätt skulle kunna identifieras längre fram i analysprocessen. 
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Meningsenheterna kondenserades sedan i en ny tabell. Graneheim och Lundman (2004) 

förklarar kondenseringen som en process där meningsenheter förkortas och görs mer 

lätthanterliga utan att det centrala i innehållet försvinner. Varje kondenserad 

meningsenhet försågs därefter med en kod. En kod kan ses som en etikett och 

kodningsförfarandet som en abstraktion, vilket innebär att innehållet lyfts till en högre 

nivå (Graneheim & Lundman, 2004). För att säkerställa att den kondenserade texten 

verkligen lyftes till en abstraherad nivå kontrollerades koderna flera gånger. Koder med 

liknande innehåll fördes sedan samman till underkategorier och kategorier. En första 

genomgång av koderna resulterade i sexton preliminära underkategorier och fyra 

preliminära kategorier. Innehållet i koder, underkategorier och kategorier kontrollerades 

och jämfördes upprepade gånger för att försäkra att analysen av datamaterialet blivit 

korrekt. Slutligen resulterade analysen i nio underkategorier och tre kategorier.  

 

 

Tabell 1. Exempel från analysprocessen 

Meningsenhet Kondenserad text Kod Underkategori Kategori 

Men man får ju 

alltid väga hur 

man lägger fram 

det. Och jag 

brukar alltid säga 

att det handlar inte 

om att banta 

barnen det brukar 

jag vara väldigt 

noga med. 

Det är viktigt hur 

man lägger fram det. 

Det handlar ju inte 

om att banta barnen. 

Formulera sig 

väl 

BHV-sköterskans 

bemötande 

 

BHV-sköterskans 

förhållningssätt 

Det svåraste att 

möta är ju 

föräldrar som 

liksom verkligen 

inte… inte vill se 

det här. Och som 

heller inte vill 

förstå varför vi 

pratar om det. 

Det svåraste är att 

möta föräldrar som 

inte vill förstå. 

Motstånd hos 

föräldrarna 

Föräldrars 

attityder och 

reaktioner 

Hindrande 

faktorer i mötet 

Men sedan gick 

hon hem och 

funderade lite, sen 

så kontaktade hon 

mig igen och då 

ville hon ha hjälp. 

Hon behövde 

smälta det lite 

liksom 

Upplever att 

föräldrar behöver 

fundera och smälta 

informationen. 

Ge föräldrarna 

tid 

Processtänkande Strategier för att 

öka föräldrars 

motivation och 

kunskap 
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6 Forskningsetiska överväganden 

I studier som berör människor måste forskaren vara noga med att se till att deltagarna 

behandlas på ett etiskt försvarbart sätt. Det finns fyra grundläggande etiska krav när det 

gäller forskning vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2003). I Sverige finns även en lag som heter Lag 

om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) och där finns också 

olika bestämmelser beskrivna som gäller forskning på människor till exempel kravet på 

information och samtycke. Samtliga deltagare i studien har erhållit skriftlig information 

om studien (bilaga 2) samt skriftligen fått ge sitt samtycke till att delta (bilaga 3). 

Informations- och samtyckeskravet har därmed tillgodosetts i studien. I den skriftliga 

informationen framgick tydligt vad syftet med studien var samt att deltagandet var 

frivilligt och att deltagarna när som helst kunde välja att avbryta sin medverkan i 

studien. För att tillgodose konfidentialitetskravet har alla uppgifter behandlats 

konfidentiellt, vilket innebär att alla intervjuer har avidentifierats så att det inte finns 

någon koppling mellan enskilda deltagare och den data som presenteras i resultatet. 

Intervjumaterial och känsliga uppgifter har förvarats på säker plats under studiens gång 

för att inte obehöriga skulle komma åt materialet. De inspelade intervjuerna kommer 

raderas efter att studien är genomförd. Nyttjandekravet har tillgodosetts genom att 

insamlat forskningsmaterial endast har används till forskningsändamål i denna studie 

och inte kommer användas för kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2003). Enligt SFS 

(2003:460) behövde inte författarna söka godkännande hos en etisk kommitté eftersom 

forskning som tillhör högskoleutbildning på grund- eller avancerad nivå inte berörs av 

detta. För att höja den etiska kvaliteten på studien genomfördes ändå en etisk 

egengranskning av studiens projektplan via Etikkommittén Sydost (2014) (bilaga 5). 
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7 Resultat 

Syftet med studien var att belysa BHV-sköterskors erfarenheter av att möta föräldrar till 

överviktiga barn vilket resulterade i tre kategorier och nio underkategorier, som 

presenteras i tabellen nedanför (Tabell 2). Resultatet kommer att beskrivas med 

kategorierna och underkategorierna som rubriker och underrubriker. För att styrka 

resultatet presenteras under varje underrubrik citat från intervjuerna. Citaten har 

avidentifierats och numrerats med siffror 1-7.   

 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier 

Kategori Underkategori 

 

BHV-sköterskans förhållningssätt 

BHV-sköterskans attityd och inställning 

 

BHV-sköterskans bemötande 

 

Hindrande faktorer i mötet 

 

Föräldrars attityder och reaktioner  

 

Kunskapsbrist hos föräldrarna 

 

Kulturella och sociala skillnader 

 

 

Strategier för att öka föräldrars motivation 

och kunskap 

Processtänkande 

 

Informativt och preventivt arbete 

 

Se barns övervikt ur ett familjeperspektiv 

 

Användbara verktyg 

 

 

 

 

7.1 BHV-sköterskans förhållningssätt 

7.1.1 BHV-sköterskans attityd och inställning 

BHV-sköterskorna ansåg att det var svårt att möta föräldrar till överviktiga barn då 

övervikt hos barn var ett känsligt ämne att tala om. Att möta föräldrar till överviktiga 

barn sågs också som en stor utmaning. Det upplevdes som svårt att säga till föräldrar att 

deras barn var överviktiga, eftersom det kändes som om barnets utseende 

kommenterades. Det beskrevs även som känsligt att prata om minskat matintag, då 

föräldrars största skräck var att deras barn skulle svälta. BHV-sköterskorna belyste att 
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även om det kunde upplevas svårt att möta föräldrar till överviktiga barn, så var det en 

viktig uppgift i deras arbete. Flera av BHV-sköterskorna menade att de kände sig trygga 

i mötet med föräldrarna, för de hade fått flera olika utbildningar och kände att de hade 

ett bra stöd i den information och de verktyg som de hade till sitt befogande. Dock 

kunde det vara svårt att säga till föräldrar att det var på grund av barnets övervikt som 

de skulle komma på återbesök. En BHV-sköterska beskrev att helst skulle hon inte vilja 

säga att det var på grund av övervikten utan skylla på något annat för att föräldrarna 

skulle komma tillbaka, men så fick det inte gå till ansåg hon.   

 

BHV-sköterskorna menade att det första mötet med föräldrarna var extra viktigt för att 

kunna skapa en bra vårdrelation senare. Personkemin mellan BHV-sköterskorna och 

föräldrarna ansågs ha en avgörande roll för hur mötet blev. Kurvor och isoBMI hade 

ingen som helst betydelse om inte mötet med föräldrarna blev bra. Mötet med 

föräldrarna beskrevs enligt flera av BHV-sköterskorna som lättare om föräldrarna själva 

inte var överviktiga. Detta eftersom normalviktiga föräldrar ansågs mer motiverade och 

inte lade skulden på sig själva. BHV-sköterskorna upplevde även mötet som enklare om 

föräldrarna var medvetna om barnets övervikt och motiverade till att skapa förändring. 

Det var även lättare att ha en tätare kontakt om föräldrarna var positiva. Det beskrevs att 

lång tid emellan barns besök på BHV kunde göra att BHV-sköterskan var väldigt 

oförberedd på den stora viktökning som skett hos barnet, vilket kunde försvåra mötet.  

 

BHV-sköterskorna ansåg att det enda de kunde göra i mötet var att ge råd och 

information till föräldrarna, därefter var det föräldrarnas ansvar och val att göra något åt 

barnets övervikt. En del föräldrar försökte förändra men lyckades inte och där gick det 

inte att pressa mer beskrevs det. BVH-sköterskorna belyste att det är föräldrarna som 

handlar hem maten och därmed också de som beslutar vad barnet ska äta och därför kan 

det ibland kan vara befogat att föräldrarna känner en viss skuld över barnets övervikt.  

 

”Det är ju de som handlar hem maten och ställer fram det som ska 

ätas på bordet. Jag är väldigt tydlig med det här att det är ni som 

handlar maten. Ja, det är det ju håller de med om då. Så att det är 

liksom upp till dem”. (7) 
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BHV-sköterskor beskrev också möten med föräldrar där de ansett att barnets övervikt 

låg på gränsen till omsorgssvikt. Frågan om hur tjockt ett barn får bli utan att en 

anmälan om att barn far illa skrivs hade några BHV-sköterskor funderat kring.  

 

”Hur tjocka får barn bli utan att man gör en anmälan till exempel? 

Om barn som far illa. Hur feta får barn bli liksom? Hur mycket får 

det inkräkta på deras liv och hälsa? Det kan man också fundera 

på!”. (1) 

 

En BHV-sköterska beskrev ett möte med föräldrar där intyg hade fått skrivas till 

förskolan om utökad vistelsetid på grund av den dåliga kosthållningen hemma. BHV-

sköterskorna upplevde att de ofta fick skicka överviktsproblemet vidare till 

skolhälsovården.  

 

7.1.2 BHV-sköterskans bemötande 

Bemötandet hade stor betydelse när BHV-sköterskorna mötte föräldrar till överviktiga 

barn. I mötet ansågs det viktigt att inta ett förhållningssätt där föräldrarna blev sedda 

och lyssnade på. BHV-sköterskorna ville undvika att förolämpa föräldrarna, vilket var 

en balansgång, eftersom det ansågs som viktigt att få föräldrar att förstå att barnets 

övervikt ändå var ett problem som behövde uppmärksammas. Viktigt var att framhålla 

att barnets övervikt sågs ur ett hälsoperspektiv och inte som en bedömning av utseendet. 

I samtalet försökte BHV-sköterskorna därför förhålla sig medvetna om hur de talade om 

barnets övervikt. Det var viktigt att orden valdes väl eftersom det var lätt att föräldrarna 

annars förolämpades. BHV-sköterskorna tyckte att tydlighet var grundläggande i mötet. 

De menade att om inte föräldrar förstod vad det handlade om, kunde föräldrarna inte 

heller motiveras till en förändring. Det var viktigt att få föräldrar att förstå att barnet inte 

skulle bantas utan skulle stå still i vikt. Ofta förtydligades att barn skulle ”växa i” 

vikten. Tillit kunde skapas genom att undvika egna värderingar. Ödmjukhet var en 

annan egenskap som framhölls i mötet, framförallt när övervikt precis hade konstaterats. 

BHV-sköterskorna menade att föräldrar kunde ta barnets övervikt som kritik om 

informationen inte presenterades ödmjukt.  

 

”Alltså man måste ändå vara ganska ödmjuk inför det man har 

upptäckt. För det är ju så det blir ju en kritik som vi ger till dom 

som föräldrar om deras barn och det får man ju inte glömma att 

det är ju tufft att ta det”. (2)  
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BHV-sköterskorna beskrev att föräldrar ofta skuldbelade sig själva när barnets övervikt 

uppdagades. Därför var det viktigt att BHV-sköterskor genom sitt förhållningssätt 

försökte minska skuldbördan genom till exempelvis att belysa det positiva och hitta 

många anledningar som kunde orsakat övervikten. BHV-sköterskor beskrev att de 

gjorde allt för att minska föräldrarnas skuld. Ibland blev föräldrarna ledsna när barnets 

övervikt uppdagades och då bokades ett nytt möte av respekt till föräldrarna. Ofta 

bokades en ny tid där endast föräldrarna närvarande så att de inte behövde tänka på att 

barnet hörde vad som sades. Kände föräldrar sig kritiserade eller utpekade var det 

viktigt att acceptera deras känslor. Ibland visades respekt genom att BHV-sköterskor lät 

föräldrar smälta informationen en stund. BHV-sköterskorna beskrev att de försökte 

förhålla sig öppna och lyhörda i mötet. De försökte vara förstående inför föräldrars 

tankar eftersom de ansåg att föräldrar innerst inne ville sitt barns bästa. Det var viktigt 

att lyssna in föräldrar och utgå från föräldrars bakgrund och förutsättningar, för att 

kunna få en uppfattning om hur föräldrarna bäst kunde närmas. Det var ofta bättre att ta 

ett steg tillbaka så att föräldrarna fick möjlighet att öppna sig och berätta vad de ville få 

ut utav mötet. BHV-sköterskorna försökte hålla tillbaka den information de ville ge, för 

att skapa en tvåvägskommunikation, ett givande och tagande. Kommunikationen kunde 

underlättas genom att föräldrarna fick bekräftelse och stöd. Många föräldrar var 

medvetna om överviktsproblemet hos barnet och behövde ofta bara få det bekräftat. 

Bekräftelse användes som en form av stöd till föräldrarna, exempelvis till föräldrar som 

kämpat med barnets viktminskning en tid och lyckats. Föräldrar beskrevs vara i mer 

behov av stöd än av någon som föreläste för dem. Många föräldrar ansågs även behöva 

stöd i sina beslut och få bekräftelse på att de agerade på rätt sätt.  

 

7.2 Hindrande faktorer i mötet 

7.2.1 Föräldrars attityder och reaktioner  

När ett barns övervikt nämndes var en del föräldrar redan medvetna om problemet andra 

blev förvånade och reagerade med motstånd och förnekelse. Det beskrevs att många 

föräldrar gick i försvarsställning under mötet. De föräldrar som inte såg sitt barn som 

överviktigt kunde komma med extra mycket försvar. Många gånger kunde övervikten 

försvaras med att barnen var långa eller att det låg i släkten. BHV-sköterskorna beskrev 

också att föräldrar försvarade stora matportioner med att barnen var så aktiva och därför 

behövde äta mer. Det berättades om föräldrar som visste att deras barn hade fetma, men 
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trots det hade föräldrarna alla möjliga försvar. BHV-sköterskorna upplevde att 

föräldrarnas försvar många gånger drabbade barnen, för om inte föräldrarna tog emot 

hjälpen fanns det inget mer de kunde göra. Det ansågs också extra svårt i de fall 

föräldrar var laddade med försvar redan innan mötet eftersom det var svårt att nå dessa 

föräldrar, det fanns ingen väg in.  

 

BHV-sköterskorna ansåg att föräldrar inte alltid var ärliga när de berättade vad de åt. 

Ibland upplevde BHV-sköterskorna till exempel att barns viktökning inte alls stämde 

överens med det matintag som föräldrarna angett. 

 

”Föräldrar är väldigt upplysta generellt idag tycker jag man vet 

vad man ska äta och dom vet vad dom ska svara, så det är klart det 

finns en diskrepans där mellan vad man gör och vad man säger så 

är det ju”. (5) 

 

Mötet kunde hindras av att föräldrar inte alls förstod varför övervikt skulle 

uppmärksammas redan i tidig ålder. Föräldrar kunde exempelvis reagera med ilska för 

att isoBMI mättes på fyraåringar eftersom föräldrarna tyckte barnen var alldeles för små 

för att lägga fokus på det. Även om BHV-sköterskorna aldrig talade om barns utseende 

antydde föräldrar ibland att de upplevde att barns överviktsproblem handlade om en 

utseendefråga. Överviktiga föräldrar ansågs kunna ha en förmildrande attityd inför sitt 

barns övervikt, vilket ibland blev hindrande i mötet. Överviktiga föräldrar kunde även 

ha en mer osund matkultur vilket också kunde försvåra, beskrev BHV-sköterskorna.  

 

7.2.2 Kunskapsbrist hos föräldrarna 

BHV-sköterskorna ansåg att föräldrars kunskapsbrist var en hindrande faktor i mötet 

eftersom det bidrog till minskade möjligheter att skapa förståelse. När föräldrarna 

saknade kunskap om varför övervikt på små barn bör belysas, upplevdes det svårare att 

motivera dem till en förändring. Erfarenheterna om föräldrarnas kunskap kring kost gick 

isär. Knappt hälften av BHV-sköterskorna ansåg att föräldrar hade god kunskap och 

medvetenhet om kost, medan resterande ansåg att det fanns en stor kunskapslucka hos 

föräldrarna. Ofta visade det sig i möten med föräldrar att de föräldrar som trodde sig ha 

kunskap om mat, trots allt inte hade goda kostvanor i stort. Detta antogs bero på att 

föräldrar saknade kunskap om just barns kosthållning och att det fanns många faktorer i 

kosten som kunde orsaka övervikt. BHV-sköterskornas erfarenheter belyste att en del 
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föräldrar var medvetna om att onyttigheter var negativt för vikten. Däremot visste inte 

alla föräldrar att exempelvis både portionsstorlekarna och antalet portioner kunde 

påverka barnets övervikt negativt. Det beskrevs att föräldrarna hade en grundinställning 

om ”att vara glada över att barnet åt”, vilken vägde tyngre än föräldrars kunskap om 

övervikt. BHV-sköterskorna hade erfarenhet av att föräldrar efter en tid kunde falla 

tillbaka i gamla vanor. Detta antogs bero på att föräldrar saknade större kunskap och 

sammanhang om att kostförändringar inte är tillfälliga utan måste vara långsiktiga.  

  

”Jag hade en stor gosse. När jag presenterade att han hade ökat 

då igen och sådär då ja. 

– Jaha nu är det slut på läsken igen, sa mamman då. 

– Ja nu är det slut på läsken sa jag. 

Men hennes kommentar:  

 – Jaha nu är det slut på läsken igen”. (4) 

 

Flera av BHV-sköterskorna menade att föräldrar även hade brist på kunskap om hälsa 

överlag. Några av BHV-sköterskorna menade att föräldrar med lägre utbildning hade 

sämre kunskap kring rätt kost, vilket ledde till att de köpte mer onyttigheter till sina 

barn. 

 

7.2.3 Kulturella och sociala skillnader 

I mötet med föräldrar till överviktiga barn kunde kulturella och sociala skillnader vara 

en hindrande faktor i mötet. Den främsta orsaken till att detta ansågs som ett hinder 

berodde enligt BHV-sköterskorna på att grundsynen på övervikt var olika beroende på 

bakgrund och kultur. Utlandsfödda kunde exempelvis antyda att ett runt barn var fint 

och tecken på välfärd. Det fanns en underliggande ton i mötet att det var en 

statusmarkör att vara kraftig. Detta innebar att det upplevdes att de utlandsfödda 

föräldrarna inte alls såg övervikt som ett hälsoproblem. Det uppfattades också att 

föräldrarna inte heller hade någon förståelse över vilka konsekvenser det osunda ätandet 

kunde få för barnen, vilket i sin tur var svårt att möta. BHV-sköterskorna beskrev den 

olika synen på övervikt som hindrande i mötet eftersom de var måna att lyfta fram 

övervikten som ett problem utan att förolämpa. Samtidigt ville de skapa ett förtroende 

som gjorde att föräldrarna fortsatte komma tillbaka på övriga besök.  
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”Ja så det är inte så lätt där. De blir ju ofta ganska runda och det 

är fint där... Man ska va lite rund och då har man det bra. Och det 

är ju det här kulturella, där kommer man inte så långt, man kan 

inte göra något där. Det är deras kultur och de tycker det är fint. 

Man får ligga lågt där, för man vill ju ändå att de kommer tillbaka 

för annat”. (3) 

  

Synen på sötsaker och onyttig mat skiljde också mellan föräldrars kulturer. Det beskrevs 

att barn med utländsk bakgrund hade ett annat ätande och åt mer sötsaker samt drack 

mer läsk än svenska barn. Detta antogs bero på att föräldrar ville passa på att köpa allt 

barnet önskade. Föräldrarna ville unna barnen sötsaker då de plötsligt hade bättre 

ekonomiska möjligheter i det nya landet. BHV-sköterskorna menade att även 

språksvårigheter kunde vara ett hinder då mötet ibland kunde bli otydligt trots att tolk 

användes. Sociala faktorer kunde också upplevas som hindrande i mötet. Om 

föräldrarna själva hade en svår och tuff social situation upplevdes det svårare att möta 

dem eftersom det då fanns fler faktorer att ta hänsyn till än barnets övervikt. Det ansågs 

också att dessa föräldrar ofta hade svårare att stå emot kommersiella krafter vilket ledde 

till att de köpte mer skräpmat och godis vilket försvårade mötet när barnets övervikt 

skulle diskuteras. 

 

7.3 Strategier för att öka föräldrars motivation och kunskap 

7.3.1 Processtänkande 

BHV-sköterskorna menade att möta föräldrar till överviktiga barn var en process och 

genom att ge föräldrar den tid de behövde, kunde föräldrarna så småningom låta sig 

motiveras. Upptäcktes en övervikt hos ett barn lade BHV-sköterskan först mycket tid på 

att förklara för föräldrarna vad problemet var och att det var viktigt. Föräldrarna fick 

sedan fundera och smälta informationen eftersom det ansågs att de annars hade svårt att 

acceptera situationen. Ibland bokades det därför en ny tid för att få föräldrarna att inse 

allvaret i situationen. En BHV-sköterska menade att genom att boka tätare besök kunde 

föräldrarna komma igång med sin tankeprocess och acceptera övervikten lättare. Det 

beskrevs att informationen ofta delades upp mellan olika besök eftersom föräldrarna 

annars fick svårt att ta in all information på en gång. Ofta upplevdes det att föräldrar 

behövde prova och utvärdera informationen hemma, för att sedan komma tillbaka med 

öppnare sinnen. BHV-sköterskorna menade att hela processen var lång och att de därför 

kunde behöva träffa föräldrarna flera gånger eftersom föräldrarna behövde lång tid till 
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att göra förändringar då förändringarna skulle bli långsiktiga. Genom tät kontakt 

upplevdes det lättare att motivera föräldrarna till att vidmakthålla den positiva 

förändringen. En BHV-sköterska beskrev att hon försökte bearbeta föräldrarna genom 

att hjälpa dem hitta en sak i taget som kunde förändras, eftersom förändringar inte 

kunde ske på en gång.  

 

”Sen så får man liksom låta dem hitta EN sån sak som är för 

mycket för barnet eller sig själva, så att man kan påverka dem. 

Man behöver liksom inte ta allt, alltihop, chipsen på lördagen och 

allting men man kan liksom ta EN sak som finns i vardagen varje 

dag som inte är bra”. (1) 

 

BHV-sköterskorna såg det relationsskapande arbetet med föräldrarna som en del i 

processen där förtroende behövde skapas. Hade relationen varat länge var ofta 

förtroendet högre för BHV-sköterskan och föräldrarna släppte då in henne lättare. Det 

beskrevs att en grundkännedom om familjen underlättade mötet. Kände BHV-

sköterskan föräldrarna upplevde hon det lättare att motivera dem. 

 

7.3.2 Informativt och preventivt arbete 

BHV-sköterskorna belyste att en av de viktigaste strategierna till att motivera föräldrar 

var att informera och upplysa. Vanligen inleddes ett samtal med att försöka identifiera 

konkreta orsaker till övervikten, därefter gavs anpassad information till föräldrarna om 

vilka åtgärder som behövdes göras. Det beskrevs att det många gånger framkom i möten 

med föräldrar att exempelvis mat i överflöd och stor välling konsumtion var vanliga 

orsaker till övervikt. BHV-sköterskornas erfarenhet var att välling ibland sågs som en 

dryck istället för som en måltid, vilket i sin tur bidrog till att barnet kunde få för högt 

kaloriintag. Det förhöjda kaloriintaget kunde resultera i övervikt och därför sågs välling 

mängd som en viktig faktor att upplysa om i samtalet med föräldrarna. Andra faktorer 

som BHV-sköterskorna menade kunde vara orsaker till övervikt hos barn, var felaktig 

kost samt brist på lek och rörelse. Flera av BHV-sköterskorna menade att de i första 

hand fokuserade på att informera om kosten, eftersom kosten spelade större roll då de 

ansåg att barn ändå var fysiskt aktiva. Några av BHV-sköterskorna menade motsatsen 

eftersom de ansåg att den största orsaken till övervikt hos barn berodde på ökat 

stillasittande och minskad spontan lek. De beskrev att deras erfarenhet var att det var 

först när de fått föräldrar att inse motionens betydelse, som synbara positiva resultat 

hade kunnat ses på barnens tillväxtkurvor.  
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Majoriteten av BHV-sköterskorna hade erfarit att barn ofta blev överviktiga omkring 

tre, fyra år vilket antogs bero på flera orsaker som var viktiga att belysa och informera 

föräldrar om. BHV-sköterskor menade att ofta var det i tre-fyraårsåldern som barnen 

började äta mer onyttigheter eftersom föräldrar hade svårt att stå emot barnens viljor. 

Det beskrevs att det därför var viktigt att informera för att stötta föräldrarna så att de 

kunde stå emot ”envisa” barn på ett bra sätt. Informationen motiverades med att tre- 

fyraårsåldern var en tacksam ålder att göra förändringar i. Det beskrevs att föräldrar ofta 

var osäkra och behövde stöttning i hur stor matmängd de skulle ge sina barn. 

Föräldrarna behövde information om hur stora portionsstorlekar som var normalt att ge 

till en tre-fyraåring, annars vågade de inte säga nej till mer mat.  

 

En annan tydlig strategi som framkom var att se till helheten i barnets miljö. Hittades 

inga tydliga orsaker till övervikt, var BHV-sköterskornas erfarenheter att förskolan 

kunde vara en orsak som fanns i det dolda. Barn fick ofta flera portioner på förskolan 

eftersom de vuxna där bara var glada om barnen åt. Det belystes därför att det var 

viktigt att ha ett helhetsperspektiv och informera och arbeta preventivt även med barnets 

omgivning. 

 

”För vi brukar också säga till föräldrarna här, att kolla hur mycket 

de äter på dagis så att de inte äter fem mackor till mellanmål, för 

det kan ju hända att de gör”. (6) 

 

Tidig prevention beskrevs som mycket viktigt eftersom många ansåg att övervikt kröp 

ner i åldrarna. Tidig prevention innebar att skapa goda vanor kring kost och motion hos 

föräldrar och barn så snart som möjligt och var en strategi som BHV-sköterskorna 

använde sig av. En BHV-sköterska hade erfarit att föräldrar som bodde inne i 

stadskärnan var mer hälsomedvetna. De tränade oftare och åt mer ”träningsmat” 

exempelvis kvarg eller andra livsmedel med högt proteininnehåll. BHV-sköterskan hade 

fått frågan om det var okej att ge kvarg till barn under ett år och menade att det var en 

balansgång mellan att arbeta preventivt och att skapa hälsofanatiska föräldrar. Tidig 

prevention ansågs dock ha stor betydelse. En BHV-sköterska trodde att mötet med 

föräldrarna skulle underlättas om föräldrarna fick mer kunskap kring kost och motion 

redan under graviditeten.  
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7.3.3 Se barns övervikt ur ett familjeperspektiv 

BHV-sköterskorna beskrev att en värdefull strategi var att se barns övervikt som ett 

problem för hela familjen. Kosten var ofta orsak till barnets övervikt och då handlade 

det för det mesta om att hela familjens livsstil och kosthållning var felaktig. Det 

beskrevs att föräldrarna behövde motiveras med att livsstilen för hela familjen behövde 

ändras, för att barnets övervikt skulle kunna motarbetas. Genom att tidigt 

medvetandegöra risker i föräldrarnas matordning, minskade risken för att barnets 

övervikt skulle ta överhand. En BHV-sköterska beskrev att föräldrarna blev ”jätteglada” 

för att hon hade identifierat övervikt hos barnet eftersom hela familjen verkligen ville ha 

hjälp. BHV-sköterskorna menade att det var viktigt att tala om för föräldrarna att hela 

familjen ägde problemet och att hon kunde ge dem verktyg så att de kunde arbeta 

tillsammans med övervikten. Exempelvis kunde hon säga till familjen att de kunde 

motionera tillsammans för att skapa gemenskap. BHV-sköterskorna belyste att alla 

personer runt omkring barnet måste förstå vad övervikten handla om och vilka åtgärder 

som behöver göras. Det var ibland problematiskt om fler vuxna, exempelvis mor- och 

farföräldrar, var inblandade i barnets matintag. Mor- och farföräldrar sågs ofta som en 

risk i familjen eftersom de kunde förse barnet med onödiga sötsaker. Ofta bodde de 

även i närheten av barnen vilket kunde innebära att de extra sötintagen blev frekventa. 

 

”Ibland är det problematisk när man har många vuxna inblandade. 

Om man har hjälp till exempel av ja mor- eller farföräldrar eller 

mostrar fastrar eller alltså som hjälper till mycket och som vill ha 

mycket fest då när man träffar det här lilla barnet som man tycker 

väldigt mycket om eller så då. Så det är klart blir man hämtad av 

morfar två dar i veckan och ska äta en Tip Top varje gång eller en 

kanelbulle eller så då blir det ingenting på helgen”. (5) 

 

Ibland kunde familjens åsikter vara delade, främst om förändringen sågs som en 

uppoffring av en familjemedlem. BHV-sköterskorna hade även mött familjer där ena 

föräldern var oförstående till överviktsproblemet. Det beskrevs då som mycket viktigt 

att belysa att familjen var en enhet som måste arbeta tillsammans, för att familjen skulle 

motiveras. När föräldrar var skilda ansågs det som extra viktigt att se barnets familjer 

som en helhet, så att kosthållningen inte såg olika ut beroende på var barnet bodde för 

stunden. Det kunde även vara svårt att möta problem inom familjen då den bestod av 

många individer som skulle tas hänsyn till. BHV-sköterskorna beskrev att det kunde 

vara svårt när föräldrarna hade flera barn och endast ett av barnen hade viktproblem. 
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Föräldrarna undrade ofta hur de skulle gå tillväga eftersom det var en svår balansgång 

mellan hur mycket mat som skulle serveras. BHV-sköterskorna menade att det då var 

extra viktigt att stötta hela familjen och förtydliga att det fanns individer i familjen med 

olika behov men att familjen ändå måste samarbeta. 

 

7.3.4 Användbara verktyg 

I mötet med föräldrar använde sig ofta BHV-sköterskorna av tillväxtkurvor och isoBMI 

för att påvisa viktförändring hos barnen. De flesta BHV-sköterskorna beskrev att de 

hade positiva erfarenheter av isoBMI eftersom de upplevde att det var lättare att prata 

om barns övervikt när de kände att de hade stöd av verklig fakta. En BHV-sköterska 

belyste att isoBMI var ett rättvist verktyg, eftersom det mättes på alla fyraåringar 

oavsett om de var ”smala” eller ”tjocka”. Det poängterades också att isoBMI var ett bra 

verktyg som kunde förtydliga för föräldrarna att det fanns en hälsorisk för barnet längre 

fram. Ofta valde BHV-sköterskorna att inte presentera isoBMI med siffror, eftersom 

siffrorna i sig inte beskrev överviktsproblemet för föräldrarna, istället visades barnets 

isoBMI på en kurva.  

 

”Då säger jag inte: isoBMI:t är... jag säger aldrig nån siffra och 

det säger ju inte så mycket heller om inte föräldrarna vet vad det 

är. Då kan man visa på den här kurvan istället då var de ligger”. 

(6) 

 

Genom att visa föräldrar barnens isoBMI-kurva kunde en naturlig reflektion kring 

vikten skapas. En BHV-sköterska beskrev att hon ofta skrev ut isoBMI-kurvan och 

skickade med föräldrarna hem, för att öka föräldrarnas medvetenhet om problemet. 

Några av BHV-sköterskorna föredrog att samtala mer allmänt om barnets vikt i mötet 

och valde att inte kommentera kurvorna så mycket, eftersom de upplevde att kurvorna 

kunde visa ganska fel. Tillväxtkurvan kunde exempelvis se normal ut och trots det 

kunde sen isoBMI-kurvan visa på övervikt eller fetma. En BHV-sköterska belyste detta 

och menade att isoBMI-kurvan inte alltid var rättvisande och menade istället att det var 

viktigt att ha lite ”is i magen” och se till helheten. Var barnen exempelvis mycket aktiva 

och ”bara” låg på övervikt på kurvan menade två av BHV-sköterskorna att de inte 

gjorde så stor sak av det. En annan BHV-sköterska använde sig inte så mycket utav 

isoBMI-kurvan i mötet eftersom det var ett verktyg som ansågs tvunget att hantera med 

försiktighet.  
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Majoriteten av BHV-sköterskorna i studien beskrev att de använde sig av 

samtalsstrategin MI i mötet med föräldrarna, eftersom de ansåg att MI hade en bra 

effekt för att öka motivationen hos föräldrarna. MI användes för att vänta in föräldrarna 

och för att undvika att bara föreläsa för dem. MI kunde också leda till att BHV-

sköterskor och föräldrar förstod varandra lättare. En BHV-sköterska hade erfarenhet av 

flera möten som blivit positiva när MI hade används, exempelvis hade MI fått 

föräldrarna att öppna upp sig. En annan BHV-sköterska upplevde att MI fick föräldrarna 

att prata mer sanningsenligt kring sin kosthållning. 

 

”Att använda sig av motiverande samtal, låta vad ska jag säga 

föräldrarna berätta själva, mer öppna frågor är ju det bästa. Om 

jag frågar: Ni fikar väl inte? Nej det klart att vi inte gör, om jag 

ställer frågan så”. (5) 

 

BHV-sköterskorna beskrev att de i mötet hade som strategi att försöka fokusera lite mer 

på det som fungerade bra, men försökte ändå lyfta det som inte fungerade. Det beskrevs 

som en balansgång mellan att ge information och ta reda på vad föräldrarna redan 

visste. När en oväntad viktökning upptäcktes var det viktigt att låta föräldrarna berätta 

vad de hade för teorier kring det genom att låta föräldrarna själva beskriva vad de såg 

och hur de upplevde det. BHV-sköterskorna försökte sedan motivera föräldrarna till 

förändring utan att komma med pekpinnar. BHV-sköterskorna ville få föräldrar att 

själva hitta lösningar genom att exempelvis försöka få föräldrarna att fundera på vad i 

barnets kosthållning som skulle kunna orsaka övervikten. BHV-sköterskorna försökte 

undvika att tala om för föräldrar vad de gjorde för fel och försökte istället komma med 

öppna förslag på hur de kunde göra istället. Det ansågs viktigt att få föräldrarna att 

förstå att de skulle göra förändringar för barnens skull och en BHV-sköterska menade 

att om inte föräldrarna förstod det, försökte hon få dem att se det ur ett barnperspektiv. 

BHV-sköterskorna beskrev också att det kunde vara bra att låta barnen rita eller leka en 

stund så de fick prata ostört med föräldrarna. 

 

Konkreta råd var ett annat verktyg som användes i mötet med föräldrarna. Det beskrevs 

att många gånger kunde små råd som att exempelvis använda sig av mindre tallrikar 

göra stor skillnad. Råd gavs också till föräldrar om att låta bli att köpa hem sötsaker för 

att undvika konflikter. En kostanamnes över hur familjens matvanor såg ut beskrevs 

också som ett användbart verktyg. Ytterligare en strategi för att öka föräldrarnas 
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motivation var att använda sig av andra infallsvinklar. En BHV-sköterska beskrev att 

hon motiverade föräldrarna till att ge mer frukt till sina barn, genom att säga till dem att 

det var bra att lära sig tugga för munmotoriken. En annan BHV-sköterska beskrev att 

hon ibland brukade använda andra argument för att äta onyttigt, exempelvis att sötsaker 

ledde till karies. Nertoning kunde också vara effektivt. Exempelvis beskrevs det att 

föräldrar ibland tyckte att överviktsteamet lät stort och skämmande och mötet kunde 

därför underlättas genom att erbjuda remiss direkt till en dietist istället. En BVH-

sköterska belyste att det var viktigt att prata om gränser och gränssättning med 

föräldrarna, eftersom brist på gränssättning var en möjlig orsak till att många barn ökar 

kraftigt i vikt vid tre- fyraårsåldern. BHV-sköterskan använde gränssättning som ett 

verktyg i samtalet, genom att försöka få föräldrarna att våga sätta gränser samt vara 

tydlig med att de inte var sämre föräldrar för att de sa nej.  

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

En induktiv kvalitativ ansats valdes som metod eftersom studien syftade till att belysa 

BHV-sköterskors erfarenheter. Kristensson (2014) menar att kvalitativ forskning ofta 

har en induktiv ansats och används för att skapa en djupare och mer detaljerad 

beskrivning av exempelvis människors erfarenheter. Författarnas avsikt var från början 

att använda en fenomenologisk ansats som analysmetod, men eftersom Dahlberg (2014) 

skriver att fenomenologi är en svår metod som kräver erfarenhet, ändrades metodvalet. 

Metoden ändrades när sex av sju intervjuer var avklarade och analysen skulle inledas. 

Majoriteten av studiens informanter fick därför information om att studien var 

fenomenologisk då det framgick av informationsbreven. Författarna anser dock att detta 

inte skulle kunna ha någon betydelse eftersom syftet med studien fortfarande var 

detsamma. Dahlberg (2014) rekommenderar oerfarna forskare att börja med kvalitativ 

innehållsanalys. Datamaterialet analyserades därför istället med en kvalitativ manifest 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004), för att kunna beskriva samt för 

att tydliggöra likheter och skillnader i BHV-sköterskors erfarenheter. Författarna valde 

att använda en manifest innehållsanalys för att beskriva det uppenbara innehållet i 

texten utan att göra egna tolkningar. I följande metoddiskussion kommer författarna 

löpande diskutera studiens trovärdighet genom att använda begreppen giltighet, 

tillförlitlighet samt överförbarhet. Graneheim och Lundman (2004) betonar att 
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trovärdighet kan diskuteras utifrån de olika begreppen men bör även ses som ett 

helhetsbegrepp.  

 

Med förförståelse menas de tidigare erfarenheter, känslor och perspektiv som forskaren 

har med sig in i en studie. Förförståelsen bör identifieras innan och under en studie, 

annars är risken att det empiriska materialet kan påverkas, vilket i sin tur kan vinkla 

resultatet (Malterud, 2014). Författarna arbetar som sjuksköterskor men har ingen 

erfarenhet av att arbeta inom barnhälsovård. Däremot har författarna själva barn och är 

väl insatta i sedvanlig barnhälsovård ur ett föräldraperspektiv. Väsentligt att nämna är 

dock att författarna inte har någon erfarenhet alls av överviktiga barn. Författarna har 

försökt att belysa och medvetandegöra den förförståelse som fanns, för att förhöja 

studiens trovärdighet.  

 

För att hitta informanter till studien använde sig författarna av ett strategiskt urval. Detta 

innebar att författarna medvetet valde ut BHV-sköterskor som hade erfarenhet av att 

möta föräldrar till överviktiga barn samt strävade efter att få ett så varierat urval som 

möjligt. Detta gjordes genom att författarna försökte finna BHV-sköterskor som hade 

olika åldrar samt arbetade på olika orter inom landstinget. Kristensson (2014) belyser att 

genom ett varierat urval kan en större spridning erhållas av de erfarenheter som 

efterfrågas i studien. Malterud (2014) betonar också att variationsbredd ger en ökad 

möjlighet till att kunna beskriva flera nyanser av ett och samma forskningsområde. Ett 

inklusionskriterie på minst fem års erfarenhet av barnhälsovård sattes även upp för att 

erhålla så informativa informanter som möjligt och som även hade stor erfarenhet av 

forskningsområdet. En variation i urvalet kan öka tillförlitligheten på studien menar 

Graneheim och Lundman (2004). Tillförlitlighet är ett begrepp som beskriver hur 

sanningsenlig studien är (Kristensson, 2014). Författarna inhämtade 

bakgrundsinformation om BHV-sköterskorna som exempelvis ålder och kön innan 

intervjuerna påbörjades. Kristensson (2014) belyser att det är viktigt att ta reda på 

bakgrundsfakta om informanterna för att senare kunna påvisa variationen i sitt urval. I 

denna studie skapades en variation i urvalet genom att informanterna hade olika åldrar 

och olika lång erfarenhet av barnhälsovård. En svaghet med urvalet kan dock vara att 

det endast bestod av kvinnor, anser författarna. Kanske hade män haft en annan 

inställning och erfarenhet av mötet med föräldrarna? De deltagande BHV-sköterskorna 

arbetade på fem olika orter, vilket gav en viss geografisk variation i urvalet. Den 
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geografiska variationen var dock begränsad eftersom författarna ansåg att det inte fanns 

möjlighet att genomföra intervjuer på längre avstånd på grund av tidsbrist och 

ekonomiska skäl.    

 

Kristensson (2014) belyser att all forskning som görs ska präglas av ett etiskt 

förhållningssätt. Detta handlar bland annat om att se till att alla informanter behandlas 

med respekt samt att den data som samlas in ska hanteras på ett korrekt och respektfullt 

sätt. Innan studien påbörjades informerades verksamhetschefen om studien för att 

författarna skulle få ett godkännande till att studien genomfördes. Ett informationsbrev 

lämnades därefter ut till de BHV-sköterskor som tillfrågades om deltagande i studien 

för att de skulle få en kort information om vad studien handlade om och hur den skulle 

genomföras. Tid och plats för intervjuerna bestämdes i samråd med varje enskild 

informant. Polit och Beck (2012) menar att genom att låta informanten välja plats för 

intervjun kan ett tryggare samtalsklimat skapas, vilket i sin tur kan leda till en djupare 

och rikare beskrivning av de erfarenheter som efterfrågas. Innan intervjuerna påbörjades 

fick alla BHV-sköterskor skriva på ett informerat samtycke. Kristensson (2014) menar 

att genom att efterfråga ett informerat samtycke kan forskaren försäkra sig om att 

informanterna tagit del av informationen samt förtydliga det frivilliga deltagandet och 

rätten att avbryta sin medverkan när som helst. Enligt SFS (2003:460) får forskningen 

inte heller påbörjas förrän informanten gett sitt samtycke till att deltaga. En annan 

viktigt aspekt att tydliggöra för informanterna menar Polit och Beck (2012) är att alla 

uppgifter kommer behandlas konfidentiellt. Författarna tydliggjorde därför noga i 

informationsbreven samt i det informerade samtycket att alla intervjuer i studien skulle 

avidentifieras så att det inte fanns någon koppling mellan enskilda deltagare och den 

data som presenterades i resultatet. Intervjumaterial och känsliga uppgifter har också 

förvarats på säker plats under studiens gång för att inte obehöriga skulle komma åt 

materialet.  

 

Datainsamlingen skedde med intervjuer där en intervjuguide med öppna frågor och 

teman användes. Alla intervjuer spelades in med en privat laptop för att efterföljande 

transkribering skulle underlättas. Polit och Beck (2012) skriver att det är en fördel att 

spela in och transkribera intervjuer eftersom det kan höja studiens kvalitet och skevheter 

kan undvikas i datamaterialet. Författarna säkerställde efter varje intervju att inga 

obehöriga skulle kunna komma åt intervjumaterialet genom att använda lösenord till 
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filer och laptop. Detta för att tillgodose konfidentialitetskravet. Författarna saknar 

erfarenhet av att intervjua vilket kan medföra att datainsamlingens trovärdighet minskar 

menar Polit & Beck (2012). För att öka trovärdigheten i studien gjordes en pilotintervju 

med en sjuksköterska på barnkliniken så att intervjuguiden kunde testas. Detta 

säkerställde att den utformade intervjuguiden svarade mot syftet samt att teknisk 

utrustning fungerade. I pilotintervjun eftersträvade författarna även att kontrollera att 

inledningsfrågan som formulerats, var tillräcklig för att öppna upp informanten, vilket 

den var. Pilotintervjun användes inte i studien eftersom sjuksköterskan inte arbetade 

inom barnhälsovården.  

 

För att underlätta intervjusituationen valde författarna att använda en intervjuguide med 

öppna frågor baserat på tre teman vilka författarna ansåg behövde utforskas för att syftet 

skulle besvaras. Graneheim och Lundman (2004) menar att trovärdighetsbegreppet 

giltighet belyser studiens stabilitet över tid och genom att använda en intervjuguide 

kunde författarna därmed stärka giltigheten i studien. Polit och Beck (2012) menar att 

om forskaren är en ovan intervjuare är risken att intervjun blir skev, vilket också kan 

påverka studiens giltighet (Polit & Beck, 2012). Författarna är oerfarna i intervju-

sammanhang och valde därför att använda semistrukturerade intervjuer för att öka 

giltigheten i studien. Frågorna som ställdes var så öppna som möjligt för att få 

informanterna att berätta om sina erfarenheter. Kristensson (2014) menar dock att det 

finns en risk att öppna frågor kan bli för breda och svåra att svara på. Författarna 

försökte därför få informanterna att berätta om specifika situationer och sedan ställa 

följdfrågor, för att få informanterna att hålla sig till ämnet. Författarna försökte hålla sig 

så neutrala i intervjusituationen som möjligt för att inte påverka informanterna. 

Intervjuerna leddes av en författare och den andre författaren hade en mer 

tillbakadragen roll för att minska maktbalansen. Kristensson (2014) menar att 

intervjuaren dock alltid har ett övertag. Det är viktigt att i intervjusituationen vara 

lyhörd för om någon fråga anses som svår eller för känslig att svara, så att 

datainsamlingen sker på ett etiskt försvarbart sätt (Kristensson, 2014). 

 

Polit och Beck (2012) beskriver att i en kvalitativ studie kan det vara svårt att veta hur 

många informanter som behövs. Kan datamättnad nås innebär det att forskarna samlat in 

så mycket material att det inte längre framkommer någon ny information. När 

datamättnad nås kan forskaren skymta mönster, kategorier och olika dimensioner på det 
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som undersöks (Polit & Beck, 2012). Författarna upplevde att datamättnad nåddes redan 

vid fyra, fem intervjuer. De efterföljande två intervjuerna gjordes dock ändå för att 

säkerställa att ingen ny information framkom, då forskarna kände sig ovana att avgöra 

nivån på datamättnaden. Polit och Beck (2012) menar också att ovana forskare hellre 

ska göra fler intervjuer på grund av det kan vara svårare att nå datamättnad som ovan 

intervjuare. Kristensson (2014) belyser att tillförlitligheten stärks genom ett djupt och 

omfångsrikt datamaterial. Genom att längden på intervjuerna beskrivs, kan en bild av 

datamaterialets djup fås. Författarnas intervjuer var relativt långa (medeltid 27 minuter), 

vilket gav ett djupt datamaterial som därmed kan öka tillförlitligheten på resultatet. 

Giltigheten på resultatet ökades genom att författarna tydliggjorde under vilken 

tidsperiod som datainsamlingen skedde (Kristensson, 2014). 

 

Transkriberingen av intervjuerna gjordes av den författare som varit intervjuledare vid 

respektive intervju. Malterud (2014) belyser att den författare som var ansvarig oftare 

kommer ihåg intervjun bättre och kan därmed bättre redogöra för eventuella oklarheter 

som kan ha betydelse för innebörden i texten. En autentisk transkribering leder även till 

ett mer trovärdigt analysmaterial (Malterud, 2014). När samtliga intervjuer var 

transkriberade fick varje intervju slumpmässigt en siffra för att försäkra att 

datamaterialet avidentifierats och inte hade någon specifik koppling till någon enskild 

BHV-sköterska. Under både datainsamlingen och analysprocessen, diskuterade 

författarna sin förförståelse för att medvetengöra den. Forsberg och Wengström (2013) 

menar att för att öka trovärdigheten i analysen är det viktigt att forskaren lägger sin egen 

förförståelse åt sidan för att erhålla en förutsättningslös beskrivning som möjligt av det 

som studeras. Polit och Beck (2012) menar att en forskare aldrig kan utesluta sin 

förförståelse helt men att vara ärlig och redovisa sin förförståelse ökar trovärdigheten. 

Graneheim och Lundman (2004) menar att för att öka tillförlitligheten i studien är det 

viktigt att alla steg som tas under analysprocessen är noggrant beskrivna. För att öka 

tillförlitligheten på studien har författarna därför valt att visa exempel ur 

analysprocessen, för att tydliggöra för läsaren hur meningsbärande enheter kondenserats 

och sedan fått koder som i sin tur ledde fram till underkategorier och kategorier.  

Hela analysprocessen gjorde författarna tillsammans för att säkerställa att de var 

överens samt för att diskutera intryck och tolkningar. Kristensson (2014) menar att detta 

är en form av forskartriangulering, vilket kan öka studiens trovärdighet. Analysens 

giltighet kan enligt Graneheim och Lundman (2004) stärkas genom att forskaren i 
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resultatet redovisar orginaldata från intervjuerna i form av citat. Citat kan ses som ett 

bevis på att forskaren inte förvrängt resultatet. Författarna har därför valt att styrka 

resultatet med minst ett citat från varje intervju.  

 

Överförbarhet är en kvalitetsaspekt som diskuteras i kvalitativa studier. Detta begrepp 

innebär att resultatet i studien kan överföras till liknande kontexter (Polit & Beck, 

2012). Graneheim och Lundman (2004) betonar att det är viktigt att bära med sig att 

kvalitativa studier inte syftar till att generalisera resultat, utan istället handlar det om att 

göra en rimlighetsbedömning utav resultatets överförbarhet. Överförbarheten ökar om 

resultatet presenteras på ett sådant sätt att läsaren själv har möjlighet att göra tolkningar. 

Läsaren avgör på så sätt om resultatet är överförbart till en annan kontext. En grundlig 

litteraturgenomgång av tidigare forskning har gjorts av författarna. Resultatet som 

framkommit i studien överensstämmer till stor del med denna forskning, därför anser 

författarna att studien resultat har en god överförbarhet. Polit och Beck (2012) menar att 

möjligheten att överföra sitt resultat till andra sammanhang ökar vid en djupare 

beskrivning av det som studerats. Ett varierat och innehållsrikt datamaterial ökar också 

möjligheten för att kunna överföra sitt resultat (Polit & Beck, 2012). Författarna har 

försökt att beskriva hela studiens genomförande så grundligt som möjligt för att öka 

överförbarheten på studien. Ett innehållsrikt datamaterial samt att resultatet berikats 

med flera citat, kan enligt författarna öka överförbarheten ytterligare på studien.  

 

Polit och Beck (2012) menar att etiska överväganden inte bara ska göras för att skydda 

deltagarna, utan också för att undvika att forskaren genomför studien på ett oetiskt sätt 

(Polit & Beck, 2012). Forskaren kan till exempel välja att bara redovisa delar av 

resultatet eller förvränga resultatet för att komma fram till en slutsats som är av 

forskarens eget intresse (Vetenskapsrådet, 2003). För att undvika forskningsfusk i 

studien har författarna redovisat allt resultat som framkommit oavsett om det stödde 

författarnas personliga åsikter eller inte. Författarna har inte gjort några egna tolkningar 

eller värderingar av det som framkom i intervjuerna utan strävat efter att återspeglat 

resultatet så autentiskt som möjligt. 
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8.2 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen kommer författarna att lyfta fram och diskutera några viktiga 

aspekter som framkommit i det föreliggande resultatet. Inledningsvis kommer 

resultatdiskussionen handla om hur BHV-sköterskors attityder och inställningar kan 

påverka mötet, samt vilken effekt detta i sin tur kan ha på föräldrars reaktioner. Därefter 

kommer BHV-sköterskans möte med föräldrar diskuteras gentemot ett mångkulturellt 

perspektiv. Slutligen kommer BHV-sköterskors strategier för att motivera föräldrar 

belysas.  

 

Resultatet i föreliggande studie påvisar att några av BHV-sköterskorna ansåg att det var 

föräldrarnas ansvar och val att göra något åt barnets övervikt. Det beskrevs därför att en 

viss skuld hos föräldrarna på grund av barnets övervikt kunde vara befogad. Författarna 

tror att om BHV-sköterskan har en attityd som utstrålar att övervikten hos barnet 

indirekt är föräldrarnas fel, kan det i sig leda till att skuldkänslor skapas hos föräldrarna. 

Detta kan i sin tur leda till att föräldrarna intar en försvarsställning vilket kan försvåra 

mötet. Watson (1993) menar att både det medvetna och det omedvetna hos vårdaren 

spelar roll för omsorgsrelationen. Detta innebär att även om BHV-sköterskan inte 

medvetet tydliggör att det föräldrarna gör är fel, kan BHV-sköterskan utstråla det 

omedvetet. Watson (1993) menar också att BHV-sköterskans egna erfarenheter, känslor 

och värderingar spelar stor roll för hur budskapet uppfattas av föräldrarna. Resultatet i 

föreliggande i studie visar även att BHV-sköterskorna ville göra allt för att minska 

skulden hos föräldrarna genom sitt bemötande. Samtidigt som BHV-sköterskan genom 

sin attityd kan skapa skuld hos föräldrarna vill BHV-sköterskan alltså också minska 

skuldkänslorna hos föräldrarna. Författarna tänker att detta kan vara en svår balansgång 

som enligt Watson (1993) kan underlättas genom att BHV-sköterskan är medveten om 

att de egna erfarenheterna och attityderna kan ha betydelse för omsorgsrelationen. 

 

Resultatet visade att enligt BHV-sköterskorna kom föräldrar ofta med ursäkter och 

bortförklaringar till barnens övervikt. Detta stämmer överens med Larsen et al.´s (2006) 

och Edvardsson et al.´s (2009) studier, där det beskrevs att föräldrar ofta gick i försvar 

och kom med bortförklaringar så som att barnet “bara var storvuxet”. Författarna tror att 

föräldrars attityder och reaktioner många gånger kan grundas i en upplevd skuld över 

barnets övervikt och att det är skuldkänslorna i sig som är svåra att möta för BHV-

sköterskan. Watson (1993) menar att disharmoni kan uppstå när människor upplever 
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sorg och skuld. Genom transpersonell omsorg och omsorgshandlingar kan BHV-

sköterskan sätta sig in i och vara en subjektiv person i relationen med föräldrarna. Detta 

innebär att BHV-sköterskan delar sina egna tankar och erfarenheter med föräldrarna för 

att skapa förtroende och en stödjande atmosfär. Om föräldrarna stöttas och om de ges 

utrymme till att utforska och uppleva skulden, kan de få möjlighet att bearbeta den 

(Watson, 1993). I det föreliggande resultatet beskrevs det att många föräldrar ansågs 

vara i stort behov av stöd, dels av stöd i att fatta beslut men även stöd i form av 

bekräftelse. Kanske skulle ett ökat stöd kunna minska skulden hos föräldrarna och 

därmed underlätta mötet. 

 

Många BHV-sköterskor i det föreliggande resultatet belyste att det är föräldrars fria 

vilja som avgör hur föräldrarna agerar och arbetar med barnens övervikt. Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) tydliggör att vården ska bygga på respekt för 

föräldrarnas integritet och självbestämmande. Vikinge (2005) menar att det är 

nödvändigt för BHV-sköterskor att belysa att föräldrar har en fri vilja, för att senare 

kunna understryka att föräldrarna även måste ta ett konstruktivt ansvar. I föreliggande 

resultat framkom att de föräldrar som inte ville se barns övervikt som ett problem ofta 

visade stort motstånd till att genomföra förändringar. Detta kunde på sikt leda till att 

övervikten hos barnen förvärrades. Några BHV-sköterskor var därför undrande till hur 

överviktiga barn får bli innan en anmälan om att barn far illa skrivs. BHV-sköterskor är 

enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) skyldiga att göra en anmälan om det finns 

minsta misstanke eller oro för att barn far illa. Att inte kunna ge sitt barn en god kost 

eller att inte sköta sitt barns personliga hygien, är enligt Staaf (2010) en form av 

bristande omsorg. BHV-sköterskan hamnar därför i ett etiskt dilemma där föräldrarnas 

fria vilja måste respekteras samtidigt som barnens bästa måste vara i fokus, anser 

författarna. Vidare beskrev en BHV-sköterska att intyg hade fått skrivas om utökad 

vistelsetid på förskolan på grund av föräldrars dåliga kosthållning. Detta kan anses vara 

en drastisk åtgärd men ändå en viktig markering för föräldrarna eftersom BHV-

sköterskan i sitt arbete måste utgå från ett barnperspektiv, tänker författarna. Tengland 

(2005a) belyser att ett paternalistiskt förhållningssätt där BHV-sköterskan fattar beslut 

åt föräldrarna för att göra gott för barnen, inte är den rätta vägen att gå i folkhälsoarbete. 

Om BHV-sköterskan istället intar ett icke-paternalistiskt förhållningssätt, det vill säga 

ger makten till föräldrarna, kan föräldrarnas egenkontroll och handlingsutrymme öka 

(Tengland, 2005a). Författarna tror ändå att när det gäller barn måste BHV-sköterskan 
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förhålla sig mer paternalistisk för att kunna se till barnens bästa och ibland blir det 

därför svårt att tillgodose föräldrarnas autonomi fullt ut. Det föreliggande resultatet 

visar att det är viktigt att BHV-sköterskan ger tydliga budskap för att få föräldrarna att 

förstå att barnets övervikt inte är en utseendefråga utan handlar om barnets framtida 

hälsa. Författarna tror att om BHV-sköterskan är tydlig och visar att övervikten är ett 

angeläget hälsoproblem kan det leda till att föräldrarnas insikt om problemet ökar. 

Föräldrarna kan då bli mer motiverade till att skapa en förändring samt bli mer 

mottagliga för BHV-sköterskans stöd. Föräldrarna skulle därmed kunna få tillbaka 

ansvaret för problemet vilket i sin tur kan främja föräldrarnas autonomi. 

  

I resultatet framkom att kulturkrockar kunde förekomma i mötet om föräldrarna kom 

från ett annat land. En kulturkrock kan uppstå både på grund av språkbarriärer i mötet 

men även på grund av olika föreställningar menar Sundell Lecerof (2010). Det beskrevs 

i det föreliggande resultatet att föräldrar som kom från andra länder hade andra 

värderingar och uppfattningar om hälsa, vilket kunde vara en hindrande faktor i mötet. 

Detta kan liknas vid tidigare studiers resultat, där hälsofrämjande samtal upplevdes 

svårare att genomföra om föräldrar från andra kulturer inte delade samma 

hälsoperspektiv som BHV-sköterskan (Edvardsson et al., 2009; Larsen et al., 2006). 

BHV-sköterskor i det föreliggande resultatet beskrev att det ibland var svårt att möta 

föräldrar från andra kulturer. Björngren Cuadra (2010) anser att det är viktigt att 

understryka att ingen människa kan komma från en kultur utan människor kommer från 

olika länder eller världsdelar. En kultur måste därför istället ses som en abstraktion av 

kunskap, värderingar och handlingsmönster som har betydelse för hur en människa ser 

på exempelvis hälsa och sjukdom (Björngren Cuadra, 2010). I en studie av 

Samarasinghe, Fridlund och Arvidsson (2010) framkom att det var viktigt att BHV-

sköterskan intog ett holistiskt förhållningssätt för att kunna möta föräldrar från andra 

kulturer. Ett holistiskt förhållningssätt gjorde att hela familjen kunde ses som en helhet. 

Detta gjorde att familjens hälsa främjades genom att många professioner så som 

exempelvis barnhälsovård, socialarbetare och tandvård kunde arbeta mot samma mål, 

samtidigt som ett viktigt nätverk skapades kring familjen. En strategi som beskrevs öka 

motivationen hos föräldrarna i det föreliggande resultatet var just att BHV-sköterskan 

använde sig av ett familjeperspektiv. I Samarasinghe et al.´s (2010) studie belystes att i 

mötet med familjer var det viktigt att vara nyfiken och öppet diskutera de kulturella 

skillnader som fanns, för att förstå alla aspekter i familjen. Wright et al. (2002) menar 
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att i ett hälsofrämjande arbete med familjer måste BHV-sköterskan först ta reda på vilka 

kärnföreställningar som familjen har eftersom kärnföreställningarna ofta är personliga 

och omedvetna. Kärnföreställningarna är grundläggande för hur föräldrarna lever sina 

liv och hur de närmar sig världen. Kärnföreställningarna är på så sätt en del av 

föräldrarnas identitet och kan vara både hindrande och underlättande. Watson (1993) 

belyser att genom en transpersonell omsorgsrelation kan en förening mellan föräldrarna 

och BHV-sköterskan skapas som kan tydliggöra det omedvetna. Detta innebär att 

genom att BHV-sköterskan skapar en öppenhet i mötet där det ges utrymme för bådas 

känslor och värderingar, kan förståelsen för varandra underlättas (Watson, 1993). 

 

Författarna anser att det är viktigt att belysa det mångkulturella perspektivet eftersom 

antalet flyktingar och asylsökande till Sverige ökar (Migrationsverket, 2015). Detta i sin 

tur innebär att fler utlandsfödda familjer kommer att behöva barnhälsovård framöver, 

tror författarna. Resultatet i föreliggande studie visade att möten med utlandsfödda 

föräldrar ansågs svårt eftersom synen på övervikt hos barn kunde se olika ut. 

Samarasinghe et al.´s (2010) studie påvisade att vårdpersonal ofta saknade kulturell 

kompetens, vilket kunde skapa frustration och konfrontationer i mötet. En fundering 

som finns hos författarna är hur den mångkulturella utvecklingen i Sverige kommer 

påverka samhällets syn på kost och motion. Är BHV-sköterskorna tillräckligt rustade 

för att möta denna utveckling? Blair, Stewart-Brown, Hjern och Bremberg (2013) 

belyser att det är viktigt att med särskilda riktade folkhälsoinsatser till utlandsfödda, 

dels för att undvika diskriminering, men också för att öka deras förutsättningar till en 

god hälsa. 

 

Resultatet i föreliggande studie visar att många BHV-sköterskor kände sig trygga i 

mötet med föräldrarna, genom de utbildningar de fått och de verktyg som fanns 

tillgängliga. Socialstyrelsen (2014) menar i sin tur att BHV-sköterskorna idag saknar 

tillräcklig kunskap och kompetens för att kunna motivera föräldrar till att förändra barns 

levnadsvanor. Även om det är positivt att BHV-sköterskorna i denna studie känner att 

de har fått tillräcklig utbildning, är detta en spännande motsägelse anser författarna. Är 

det kanske så att BHV-sköterskorna i denna studie fått mer utbildning kring att möta 

föräldrar till överviktiga barn än andra BHV-sköterskor i Sverige? Vidare visar 

resultatet i den föreliggande studien på att MI är en metod som många BHV-sköterskor 

upplevde som ett användbart verktyg i mötet med föräldrar. MI fick föräldrar att öppna 



  

 

37 

upp sig och tala mer sanningsenligt kring sina kostvanor. Detta resultat bekräftas av 

Söderlund et al.´s (2010) studie där BHV-sköterskorna också ansåg att MI hjälpte dem 

att nå fram till föräldrarna. De BHV-sköterskor som fått utbildning i MI använde också 

metoden oftare i sitt arbete belyste Söderlund et al. (2010). Socialstyrelsen (2014) 

menar dock att den utbildning som BHV-sköterskor i Sverige idag får i MI är bristfällig. 

Kanske skulle det vara av värde att prioritera en fördjupad utbildning i MI?  

 

Miller och Rollnick (2013) menar att BHV-sköterskan genom att använda MI i mötet 

med föräldrarna kan undvika att ta på sig en expertroll och istället sträva efter att skapa 

en stödjande, värderingsfri och rådgivande atmosfär. I det föreliggande resultatet 

framkom det att det var en balansgång mellan att ge information och ta reda på vad 

föräldrarna redan visste. Tengland (2005b) menar att det kan vara svårt att få föräldrar 

att genomföra en förändring utan att på något sätt manipulera dem. Just när information 

ges är det lätt att informationen upplevs påtvingad. Författarna tänker att föräldrar 

ibland kan känna sig tvingade att göra som BHV-sköterskan säger eftersom BHV-

sköterskan kan upplevas ha en maktposition. Om BHV-sköterskan använder sig av MI i 

mötet kan detta undvikas eftersom föräldrars känslor och tankar sätts i centrum och 

BHV-sköterskan får en mer reflekterande roll (Barth & Näsholm, 2006). Det beskrevs i 

det föreliggande resultatet att en BHV-sköterska skickade med föräldrar isoBMI-kurvan 

hem för att skapa en reflektion över barnens vikt. BHV-sköterskorna i den föreliggande 

studien strävade efter att skapa reflektion för att föräldrarna själva skulle kunna beskriva 

problemet och komma med lösningar, utan att BHV-sköterskan skulle komma med 

pekpinnar. Miller och Rollnick (2013) menar att skapandet av ett ömsesidigt 

engagemang mellan BHV-sköterskan och föräldrarna är en förutsättning för att 

relationen dem emellan ska fungera. Watson (1993) belyser också att ömsesidighet är 

grundläggande i vårdrelationen. I det föreliggande resultatet framkom att det första 

mötet var extra viktigt för att en bra vårdrelation skulle kunna skapas senare, vilket 

bekräftas av Miller och Rollnick (2013). 

 

I Edvardsson et al´s. (2009) studie ansåg flertalet BHV-sköterskor att tillväxtkurvan var 

ett bra stöd i samtalet eftersom det underlättade att kunna vara objektiv inför barnens 

vikt. I det föreliggande resultatet beskrevs att BHV-sköterskor hade skilda åsikter om 

huruvida kurvor och mätvärden var bra att använda sig av i mötet med föräldrarna eller 

inte. Några BHV-sköterskor upplevde att kurvor och mätvärden kunde underlätta mötet 
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medan andra BHV-sköterskor tyckte att det var bättre att se till helheten, eftersom 

kurvor och mätvärden ansågs kunna visa ganska fel ibland. I en studie av Flower, 

Perrin, Viadro och Ammerman (2007) beskrevs samma sak som i den föreliggande 

studiens resultat. Några BHV-sköterskor ansåg att exempelvis isoBMI var ett bra 

redskap som kunde underlätta kommunikationen medan några andra BHV-sköterskor 

inte alls litade på isoBMI och tyckte att det var svårt att använda sig av det (Flower et 

al., 2007). Hur kommer det sig då att vissa BHV-sköterskor tycker mätvärden 

underlättar mötet och andra inte? Är det frågan om kunskapsbrist eller handlar det 

kanske om en osäkerhet eller en konflikträdsla?  

 

Resultatet i föreliggande studie visar på att en annan strategi till att motivera föräldrar 

var att BHV-sköterskorna hade ett processtänkande, där tid var en viktig faktor. 

Föräldrar behövde tid för att bearbeta tankar, känslor och funderingar som väckts under 

mötet. Tid behövdes också för att kunna skapa en god vårdrelation. Watson (2005) 

menar att en viktig del i professionell omvårdnad är att en god vårdrelation som är både 

pålitlig och hjälpande utvecklas och att detta tar tid. Resultatet visar att en lång 

vårdrelation ökade förtroendet för BHV-sköterskan, vilket i sin tur kunde underlätta när 

föräldrarna skulle motiveras. Författarna tänker att eftersom BHV-sköterskor ofta har en 

flerårig relation till föräldrarna kan det ibland finnas en viss konflikträdsla. Detta 

eftersom BHV-sköterskor kan vara rädda att vårdrelationen ska gå förlorad om 

föräldrarna kränks. Vidare tänker därför författarna att tid inte bara kan ses som en 

främjande strategi utan ibland även som ett hinder för mötet. Kanske kan en lång och 

väl fungerande vårdrelation även försvåra för BHV-sköterskan att tala om barns 

övervikt? Transpersonell mellanmänsklig omsorg kan enligt Watson (1993) ses som 

idealisk i mötet med föräldrar till överviktiga barn, eftersom det bevarar mänsklig 

värdighet och undviker att kränka människor i situationer som berör hälsa och ohälsa. 

BHV-sköterskan kan genom sitt sätt att vara skapa en mellanmänsklig relation till 

föräldrar vilket kan förhindra att föräldrar känner sig kränkta och därmed främja mötet 

med föräldrar till överviktiga barn. 
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9 Slutsatser 

BHV-sköterskors attityder och inställningar kan påverka hur föräldrar reagerar när barns 

övervikt påtalas. Det är därför viktigt att BHV-sköterskor är medvetna om sina 

föreställningar eftersom de kan påverka bemötandet vilket i sin tur kan ha betydelse för 

hur vårdrelationen med föräldrarna utvecklas. En bra vårdrelation kan vara avgörande 

för om BHV-sköterskor ska lyckas motivera föräldrar till att främja en god framtida 

hälsa hos barnet eller inte. En hindrande faktor i mötet kan vara kulturella skillnader 

eftersom synen på övervikt kan se olika ut beroende på vilken kulturell bakgrund 

föräldrarna har. Dagens samhälle blir mer och mer mångkulturellt och därför kommer 

BHV-sköterskor i sitt arbete framöver att möta allt fler föräldrar med annan kulturell 

bakgrund. För att underlätta dessa möten som kan anses svåra, behöver BHV-

sköterskors kulturella kompetens främjas. BHV-sköterskor använder sig av flera olika 

strategier för att motivera föräldrar. Mötet med föräldrar kan ses som en process 

eftersom det ofta behövs lång tid för att skapa motivation till en långsiktig förändring. 

En lång vårdrelation kan underlätta mötet men även försvåra det. Känner BHV-

sköterskan föräldrarna väl kan det vara lättare att motivera dem till en förändring. En 

lång vårdrelation kan dock göra att BHV-sköterskor känner en ökad rädsla för att 

kränka föräldrarna, eftersom de är rädda att det ska leda till att den uppbyggda vård-

relationen går förlorad. Slutligen kan det sammanfattas med att BHV-sköterskors arbete 

med att möta föräldrar till överviktiga barn är en svår men mycket viktig arbetsuppgift. 

 

Föreliggande studie tillför kunskap om: 

 

 BHV-sköterskors förhållningssätt har stor betydelse när föräldrar till överviktiga 

barn ska motiveras till att främja barnets framtida hälsa. 

 

 BHV-sköterskors kulturella kompetens bör främjas eftersom dagens samhälle 

blir alltmer mångkulturellt.   

 

 BHV-sköterskors arbete präglas av ett processtänkande där tid ses som en 

avgörande faktor.  

 

 BHV-sköterskors arbete med att möta föräldrar till överviktiga barn är svårt men 

viktigt.  
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10 Kliniska implikationer 

En spridning av studiens resultat skulle kunna vara av betydelse för BHV-sköterskor i 

deras fortsatta arbete med att möta föräldrar till överviktiga barn. Detta för att studien 

kan bidra till en ökad medvetenhet hos BHV-sköterskor om vad som kan vara hindrande 

och underlättande i mötet. Studien kan även ge förslag på strategier som kan vara 

användbara när BHV-sköterskor möter föräldrar till överviktiga barn. Föreliggande 

resultat har visat att en viktig strategi är att se mötet med föräldrar som en process där 

tiden har stor betydelse. Tidig prevention skulle kunna underlätta BHV-sköterskors 

arbete. Ett närmre samarbete mellan mödravård och barnhälsovård skulle kunna främja 

folkhälsan på sikt. Att göra föräldrar medvetna om hälsosam livsstil redan under 

graviditeten skulle kunna spela stor roll för hälsan hos barn i framtiden.    

 

11 Förslag till fortsatt forskning 

I resultatet framkom det att BHV-sköterskor från olika orter hade olika strategier i mötet 

med föräldrar. Författarna anser därför att en större studie där BHV-sköterskor från 

olika landsting runt om i Sverige deltog, skulle kunna vara värdefull för att utveckla 

gemensamma strategier som kan underlätta mötet med föräldrar till överviktiga barn. 

Urvalet i föreliggande studie bestod av endast kvinnliga BHV-sköterskor. Det skulle 

därför vara av intresse att genomföra en studie där även manliga BHV-sköterskor 

inkluderades för att undersöka om erfarenheterna skiljer sig åt. Det skulle även vara 

betydelsefullt att genomföra en studie med ett liknande syfte utifrån ett 

föräldraperspektiv. BVH-sköterskorna skulle därigenom kunna delges viktig kunskap 

om hur föräldrarna upplever mötet, vilket i sin tur skulle kunna skapa förutsättningar för 

att främja ett bra möte.   
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I 
 

Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev verksamhetschef.   

Information om studien ”Mötet med föräldrar till överviktiga barn- en fenomenologisk 

studie ur barnhälsovårdssköterskans perspektiv”: 

     

Studier i hela västvärlden tyder på att övervikt och fetma hos barn är ett stort växande 

hälsoproblem. Det blir allt mer vanligt att barn i tidig ålder drabbas av övervikt. 

Barnhälsovårdssköterskan har en viktig roll med att motivera föräldrarna till sundare 

kost och motionsvanor för barnen. Forskning har visat på att överviktiga barn löper en 

större risk att förbli överviktiga även i vuxen ålder och det är därför viktigt att tidigt 

upptäcka och sätta in åtgärder för att motverka övervikt och fetma hos de små barnen. 

Den planerade studien kommer därför att handla om barnhälsovårdssköterskans 

erfarenheter av att möta föräldrar till överviktiga barn. Förhoppningen med studien är 

att resultatet ska kunna spridas och vara underlättande när barnhälsovårdssköterskan i 

sitt arbete möter med föräldrar till överviktiga barn. 

 

Studien görs på magisternivå vid Linnéuniversitetet i Kalmar på institutionen för hälso- 

och vårdvetenskap, specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 

distriktssköterska. Studien kommer genomföras genom intervjuer med cirka 6-8 

barnhälsovårdssköterskor under april 2015. Varje intervju beräknas ta omkring 30-45 

minuter. Intervjumaterialet kommer sedan analyseras och sammanställas för att sedan 

redovisas i form av en uppsats. Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt. 

Detta innebär att intervjuerna kommer att avidentifierats så att det inte finns någon 

koppling mellan enskilda deltagare och den data som presenteras i resultatet. 

Intervjumaterial kommer förvaras på säker plats under studiens gång för att inte 

obehöriga ska komma åt materialet. Studien kommer efter att den är godkänd att 

publiceras i DIVA, Linnéuniversitetets databas för uppsatser och examensarbeten. 

Deltagandet i studien kommer att vara helt frivilligt och deltagande 

barnhälsovårdssköterskor kommer när som helst kunna avbryta sin medverkan utan att 

motivera varför. 

 

Vänligen hör av dig per mail om du samtycker eller inte samtycker till studien. 

Du är också varmt välkommen att höra av dig om du undrar över någonting. 



  

 

II 

 

Frida Andersson, Leg. Sjuksköterska  Cecilia Levin, Leg. Sjuksköterska 

 

E-post: XXXX                       E-post: XXXX 

Tel: XXXX                        Tel: XXXX 

   

  

   

Handledare: Ulla Peterson, Lektor vid Linnéuniversitetet Kalmar       

                     E-post: XXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

III 

Bilaga 2. Informationsbrev barnhälsovårdssköterskor. 

 

Du tillfrågas härmed om att deltaga i studien ”Mötet med föräldrar till överviktiga barn- 

en fenomenologisk studie ur barnhälsovårdssköterskans perspektiv”. Här följer lite 

information kring den planerade studien: 

 

Studier i hela västvärlden tyder på att övervikt och fetma hos barn är ett stort växande 

hälsoproblem. Det blir allt mer vanligt att barn i tidig ålder drabbas av övervikt. 

Barnhälsovårdssköterskan har en viktig roll med att motivera föräldrarna till sundare 

kost och motionsvanor för barnen. Forskning har visat på att överviktiga barn löper en 

större risk att förbli överviktiga även i vuxen ålder och det är därför viktigt att tidigt 

upptäcka och sätta in åtgärder för att motverka övervikt och fetma hos de små barnen. 

Den planerade studien kommer därför att handla om barnhälsovårdssköterskans 

erfarenheter av att möta föräldrar till överviktiga barn. Förhoppningen med studien är 

att resultatet ska kunna spridas och vara underlättande när barnhälsovårdssköterskan i 

sitt arbete möter med föräldrar till överviktiga barn. 

 

Studien görs på magisternivå vid Linnéuniversitetet i Kalmar på institutionen för hälso- 

och vårdvetenskap, specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 

distriktssköterska. Om du är intresserad av att deltaga i studien kommer intervjun att 

genomföras under april 2015 och där kommer du få berätta om dina erfarenheter av att 

möta föräldrar till överviktiga barn.  Intervjuerna kommer att bandinspelas och beräknas 

pågå omkring 30-45 minuter. Intervjumaterialet kommer sedan analyseras och 

sammanställas för att sedan redovisas i form av en uppsats. Intervjumaterialet kommer 

att behandlas konfidentiellt. Detta innebär att intervjuerna kommer att avidentifierats så 

att det inte finns någon koppling mellan enskilda deltagare och den data som presenteras 

i resultatet. Intervjumaterialet kommer endast användas till ovanstående syfte och 

kommer förvaras på säker plats under studiens gång för att inte obehöriga ska komma åt 

materialet. Studiens kommer efter att den är godkänd att publiceras i DIVA, 

Linnéuniversitetets databas för uppsatser och examensarbeten. Deltagandet i studien är 

helt frivilligt och du kan när som helst kunna avbryta din medverkan utan att motivera 

varför.  

 



  

 

IV 

Önskar du deltaga ber vi dig höra av dig till oss på mail eller telefon så vi tillsammans 

kan bestämma tid och plats för en intervju. Du är självklart också varmt välkommen att 

komma med frågor om du undrar över någonting.  

 

Frida Andersson, Leg. Sjuksköterska  Cecilia Levin, Leg. Sjuksköterska 

E-post: XXXX                        E-post: XXXX 

Tel: XXXX                         Tel: XXXX 

 

Handledare: Ulla Peterson, Lektor vid Linnéuniversitetet Kalmar       

                     E-post: XXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

V 

Bilaga 3. Informerat samtycke. 

 

 

Jag samtycker härmed till att deltaga i studien ”Mötet med föräldrar till överviktiga 

barn- en fenomenologisk studie ur barnhälsovårdssköterskans perspektiv”.  

 

 

 

Jag har erhållit information om: 

 

- Studiens syfte och genomförande. 

 

- Att mitt deltagande är helt frivilligt.  

 

-Att jag kan när som helst välja att avbryta min medverkan i studien utan att motivera 

varför.  

 

-Att intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt. 

 

-Att samtliga intervjuer kommer att avidentifieras så att enskilda deltagare eller 

arbetsplatser inte går att urskilja. 

 

-Att intervjumaterialet endast kommer att användas till denna studie och ej till något 

annat syfte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift: ……………………………………………….. 

 

Namnförtydligande: ………………………………………. 

 

Ort och Datum: …………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

VI 

Bilaga 4. Intervjuguide 

Bakgrundsinformation:  
 

Kön, ålder, utbildning och antal verksamma år inom barnhälsovården. 
 

 

Inledningsfråga till samtliga informanter: 
 

-  Hur är det att möta föräldrar till ett överviktigt barn? 
 

 

Teman: 

 
Mötet 

 
Kan du berätta om ett möte med föräldrar till ett överviktigt barn? 
 
- Bra möte? 
 
- Dåligt möte? 

 

 

Registering av mätdata 

 

Kan du berätta om dina erfarenheter av att mäta och väga ett överviktigt barn? 

 
Hur bemöter du föräldrarna i mätsituationen? 

 

Vad tänker du kring ISO-BMI och barn? 
 

 

Strategier 

 

Kan du berätta hur föräldrar bruka reagera när du nämner att deras barn är överviktigt? 

 

Använder du dig av någon speciell strategi i samtalet? 

 

Följdfrågor som kommer användas under hela intervjun: 

 
Hur tänker du? 

Hur känner du? 

Vad menar du? 

Vad gjorde du? 

 

Kan du berätta? Kan du utveckla? Kan du ge ett exempel? 

 

 



  

 

VII 

Bilaga 5. Etisk egengranskning 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt  

eller motsvarande inför rådgivande etisk granskning 

 

 

 

Projekttitel:  

Mötet med föräldrar till överviktiga barn- en studie ur       

barnhälsovårdssköterskans perspektiv. 

 
 

 

Projektledare: Frida Andersson & Cecilia Levin 

  

 

Handledare: Ulla Peterson 
 

     Ja 

Tveksam

t Nej  

 

 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter  

(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som 

avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 

filosofisk övertygelse, eller medlemskap i fackförening eller att 

behandla personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). 

  X 

 

 

 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna (även sådant som ej avviker från rutinerna 

men som är ett led i forskningen)? 
  X 

 

 

 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 

forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som 

innebär en uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i 

Etikprövningslagen 2003:460) 

  X 

 

 

 

4 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 

avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)? 
  X 

 

 

        

      5 

 

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

dementa eller psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar 

beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt 

beroende av försöksledaren)? 

  X 

 

 

 

 

 



  

 

VIII 

Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, 

om det genomförs på forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av 

regional etikprövningsnämnd (EPN). 

För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 

 

Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att 

kryssa när punkten är uppfylld: 

    Ja Tveksamt Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår  

dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. 

antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan  

påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men överdriv ej 

heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha vårdnadshavares 

godkännande (t ex enkäter i skolklasser). 

X   

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 

informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 

deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 

utan att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller 

behandling eller, om studenter, betyg etc. 

X   

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk 

person) är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning 

(PUL- ansvarig).   

  X 

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 

forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef 

eller motsvarande). 

X   

 

 

 

 

http://www.epn.se/


  

 

IX 

Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför 

projektet och i förekommande fall även av handledare. 

 

 

Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 

 

Ort och datum: 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

Projektledare: 

 

………………………………………………………………………………………. 

namn 

 

 

………………………………………………………………………………………. 

institution/enhet 

 

Underskrift projektledare: 
 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Handledare: 

 

………………………………………………………………………………………. 

namn 

 

 

………………………………………………………………………………………. 

institution/enhet 

 

Underskrift av handledare: 

 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 


