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Abstrakt 
Bakgrund: Övervikt och fetma är ett ökande folkhälsoproblem bland barn och unga 
som kan leda till fysisk och psykisk ohälsa. Barnavårdscentralsköterskan (BVC-
sköterskan) har därför en stor och viktig roll i sitt hälsofrämjande arbete med 
överviktiga barn och deras föräldrar. Det är genom hälsokontrollerna som BVC-
sköterskan har möjlighet att identifiera övervikt och därmed inleda ett hälsofrämjande 
arbete med föräldrarna då barnet själv inte kan ta ansvar för sin hälsa. 
 
Syfte: Syftet med studien var att belysa BVC- sköterskans erfarenhet av samspel i det 
hälsofrämjande arbetet med föräldrar till överviktiga barn. 
 
Metod: Studien utgick från en kvalitativ design med induktiv ansats. Urvalet bestod av 
sju BVC- sköterskor. Datainsamlingen genomfördes med hjälp av semistrukturerade 
intervjuer. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys.  
 
Resultat: Analysen av materialet resulterade i tre huvudkategorier, ”Vikten av BVC-
sköterskans professionella förhållningssätt till föräldrarna”, ”Möjliggörande faktorer 
som positivt påverkar samspelet med föräldrarna”, ”Hindrande faktorer som negativt 
påverkar samspelet med föräldrarna” med tillhörande underkategorier. BVC-
sköterskorna beskrev genomgående att förtroendet mellan BVC-sköterskan och 
föräldrarna var en viktig aspekt i det hälsofrämjande arbetet för det överviktiga barnet.  
 
Slutsats: Att samtala om övervikt med föräldrar kan vara ett känsligt ämne. De kan 
känna sig kränkta och uppfatta det som kritik mot deras föräldraskap och levnadsvanor. 
Genom att BVC-sköterskorna alltid försökte känna av föräldrarnas inställning och 
motivation till att hjälpa sitt barn, försökte hon anpassa sitt stöd och förhållningssätt till 
föräldrarna för att bevara en god relation. I ett led till förbättring av det hälsofrämjande 
arbetet skulle det vara intressant att forska vidare på hur föräldrarna upplever samspelet 
med BVC-sköterskorna.  
 
 

Nyckelord 
Barn, BVC-sköterska, förtroende, föräldrar, hälsofrämjande arbete, kommunikation, 

primärvård, samspel, övervikt  
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Abstract 
 
Background: Obesity is a growing public health problem among children and young 
people and can lead to physical and mental illness. Child health care nurse (CHC- 
nurse) has a large and important role in the health promotion work with overweight 
children and their parents. It´s through health check- ups that the CHC- nurse is able to 
identify overweight and thus initiate health promotion work with the parents since the 
child can't take responsibility for their own health. 
 
Aim: The aim of this study was to illuminate the CHC- nurse's experience of interaction 
in health promotion with parents of overweight children. 
 
Method: The study had a qualitative design with inductive approach. The sample 
consisted of seven CHC- nurses. Data collection was carried out with the help of semi-
structured interviews. The material was analyzed using qualitative content analysis. 
 
Results: The analysis resulted in three main categories, "The importance of the CHC- 
nurse's professional approach to the parents," Enabling factors that positively affect the 
relationships with parents,” "Impeding factors that negatively affect the relationships 
with the parents" with associated subcategories. CHC- nurses described that the 
prevailing trust between the CHC- nurse and the parents was an important aspect of 
health promotion for the overweight child.  
 
Conclusion: To talk about obesity with parents can be a sensitive subject. They may 
feel offended and perceive it as criticism of their parenting and lifestyles. The CHC- 
nurses always tried to feel the parents' attitude and motivation to help their child, she 
tried to align her support, and approach to the parents needs in order to keep a good 
relationship. It would be interesting to investigate further how parents perceive the 
interaction with the CHC- nurses to be able to develop the optimal health promotion 
strategies. 
 
 
Keywords 
Children, communication, health promotion, Interaction, overweight, parents, primary 
care, the child health care nurse, trust. 
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Tack 
Vi vill tacka alla BVC- sköterskor för att ni ställt upp och deltagit i vår studie. Utan er 

hade detta inte varit möjligt. Vi vill även tacka vår handledare som funnits med under 

arbetets gång och stöttat och peppat oss. Till sist vill vi även tacka våra familjer för att 

ni ställt upp för oss så att vi kunnat genomföra denna D- uppsats.
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1 Inledning 
Övervikt och fetma bland barn och unga är ett ökande folkhälsoproblem. Enligt 

Världshälsoorganisationen (WHO) benämns det som en global epidemi (WHO, 2015).  

Ökningen av övervikt och fetma i barndomen har varit dramatisk sedan 1990- talet och 

fortsätter således att öka. År 2010 beräknades att 92 miljoner förskolebarn i världen var 

i riskzonen för att utveckla övervikt, medan 43 miljoner förskolebarn hade en övervikt. 

Det uppskattas att antalet överviktiga och feta barn kommer att öka till nästan 60 

miljoner år 2020 om ingenting görs (de Onis, Blössner & Borghi, 2010).  

 

2 Bakgrund 
I föreliggande studie har författarna valt att använda benämningen föräldrar. Det innebär 

de vuxna som har vårdnadsansvaret för barnet. 

 

2.1 Övervikt och fetma hos barn 

WHO (2015) klassar övervikt som en riskfaktor för sjukdom och fetma som en sjukdom 

(Ibid). Tidigare har fetma setts enbart hos vuxna men under det senaste decennierna 

förekommer det även hos barn och unga mellan 2-18 år. Fetma har till och med blivit 

det vanligaste hälsoproblemet i denna åldersgrupp i västvärlden (Habousch, Phebus, 

Tanata Ashby, Zaikina-Montgomery & Kindig, 2011). Barn som har en övervikt 

riskerar dessutom att utveckla bestående fetma med stigande ålder (Hjern & Delvert, 

2009; Lindberg, 2013). Socialstyrelsen (2009) redovisar i sin folkhälsorapport att 15-20 

procent av alla barn i Sverige är överviktiga. 

 

Att vara överviktig innebär en ökad risk av att drabbas av flera livsstilssjukdomar som 

högt blodtryck, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Övervikt ger vidare sämre 

livskvalitet och barn riskerar att bli mobbade, vilket kan leda till psykisk ohälsa. Det är 

därför av stor vikt att överviktiga barn identifieras tidigt för att förhindra fysisk och 

psykisk ohälsa (Hjern & Delvert, 2009; Lindberg, 2013). Enligt en litteraturstudie gjord 

av Cornette (2008) fanns det också ett samband mellan övervikt och sämre självkänsla. 

Överviktiga barn i åldrarna 5 år till 12 år var mer benägna än normalviktiga barn att 

drabbas av sämre självkänsla och missnöje med sin kropp (Ibid). Enligt Gillespie et al. 

(2015) såg föräldrar både psykiska och fysiska problem kring deras barns övervikt. 
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Många föräldrar var medvetna om de hälsorisker som fanns med följdsjukdomar, men 

upplevde att de psykiska problemen var värre för barnet. Många av barnen led av 

utanförskap och mobbing i skolan, vilket påverkade deras självkänsla negativt. 

 

2.1.1 Bidragande faktorer till barns övervikt 
 
För stort intag av kalorier i kombination med för lite fysisk aktivitet är en bidragande 

faktor till övervikt (Sack et al., 2009). Enligt en amerikansk studie sågs en ökning av 

kaloriintag hos barn mellan 2-18 år under en 20 års period. Den största ökningen av 

kaloriintag fanns hos förskolebarn 2-5 år som levde i familjer med låg inkomst (Slining, 

Mathias & Popkin, 2013). Isma, Bramhagen, Ahlstrom, Östman och Dykes (2012) 

skriver i sin studie att överviktiga barn fanns oftast i familjer där föräldrarna var 

låginkomsttagare och hade låg utbildningsnivå. Detta var en möjlig anledning till att 

föräldrarna valde billigare livsmedel med sämre näringsinnehåll (Ibid). Överviktiga barn 

fanns också i familjer där föräldrarna arbetade heltid, där det ofta förekom tidsstress 

vilket gjorde att de saknade tid till att laga mat. Föräldrarna valde då att erbjuda 

snabbmat till sina barn som en kompensation för den begränsade tid de tillbringade med 

dem (Pocock, Trivedi, Wills, Bunn & Magnusson, 2009; Isma et al., 2012). Minskad 

fysisk aktivitet var också en bidragande orsak till barnets övervikt. Föräldrars rädsla 

kunde vara en hindrande faktor då de inte ville att barnen skulle vara ute och leka själva, 

eller vara ute när det var kallt för att de skulle bli sjuka (Holt et al., 2008). Många 

föräldrar saknade dessutom tid till att gå ut och leka med barnen. Barnen blev då 

hänvisade till stillasittande aktiviteter inomhus, som tv-tittande och tv-spel (Isma et al., 

2012). 

 

Isma et al. (2012) beskrev vidare att föräldrarnas inrotade livsstilsvanor var ett problem 

som var svårt att övervinna. Livsstilsvanor som bristfällig kost och motion togs efter av 

barnen. En vuxen orsakar sin egen övervikt men det är föräldrarna till barnet som 

introducerar fel matvanor. Barnet ärver på så sätt föräldrarnas beteende. 

 

2.2 BVC-sköterskans hälsofrämjande arbete 

Barnavårdcentralen (BVC) är den del av primärvården som bedriver en frivillig och 

kostnadsfri vård för alla barn mellan 0-6 år i Sverige och når ut i princip till alla familjer 

i Sverige. Det är sjuksköterskan på barnavårdcentralen (BVC-sköterskan) och 



  
 

3 

barnläkaren som regelbundet träffar alla barn, och om behov finns kopplas även andra 

yrkeskategorier in som exempelvis barnhälsopsykolog eller dietist. BVC- sköterskor 

som arbetar inom barnhälsovården är legitimerade sjuksköterskor med 

specialistutbildning till distriktssköterska eller barnsjuksköterska (Socialstyrelsen, 

2014). De Onis et al. (2010) menar i sin studie att sjuksköterskan har ett stort och viktigt 

arbete och en viktig roll då det oftast är hon som når ut med det hälsofrämjande arbetet 

(Ibid), exempelvis till föräldrar vars barn är överviktiga.  

BVC:s hälsofrämjande arbete utgår bland annat från FN-förbundets (2008) 

barnkonvention, att alla barn är lika värda och har rätt till den hjälp och de åtgärder som 

behövs för att barnet på bästa möjliga sätt ska uppnå hälsa (Ibid). Även Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1997:142§ 2) betonar att målet är en god hälsa på lika villkor till 

hela befolkningen (Ibid). Detta innebär att BVC:s arbete ska gynna barns hälsa och 

utveckling, förebygga ohälsa och tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem. För 

att uppnå detta erbjuds olika insatser som stöd, hälsokontroller, individanpassad hjälp 

och uppmuntra föräldrar i deras föräldraskap (Socialstyrelsen, 2014). 

I Ottawadeklarationen beskrivs det hälsofrämjande arbetet vidare som en process som 

gör det möjligt för människor att öka kontrollen över sin hälsa samt med ökad kunskap 

kunna förbättra den (WHO, 1986). I professionen som BVC-sköterska är därför målet 

att fokusera på både föräldrar och barns delaktighet, att stärka deras självkänsla och 

kompetens när det gäller att behandla och förebygga övervikt hos barn (Håkansson, 

2013; Köhler & Reuter, 2013). Rautio (2013) instämmer i sin studie att BVC-sköterskan 

ska sträva efter ett personligt och professionellt arbetssätt genom att stödja föräldrarna 

med sin breda kompetens.  

2.2.1 Hälsokontroller av barn 
 
Hälsokontroller av barn utförs i enlighet med Socialstyrelsens rekommenderade 

universalprogram och är grundstommen i barnhälsovården (Socialstyrelsen, 2014). 

Grundtanken med de regelbundna hälsokontrollerna är att följa det enskilda barnets 

tillväxt, hälsa och utveckling för att kunna skapa ett helhetsperspektiv (Socialstyrelsen, 

2014). Edvardsson, Edvardsson & Hörnsten (2009) menar att BVC- sköterskan därför 

har en stor och viktig roll i sitt hälsofrämjande arbete med överviktiga barn och deras 

föräldrar. Genom att i en tidig ålder upptäcka barns övervikt vid hälsokontrollerna, har 

hon möjlighet att sätta in förebyggande åtgärder och att förhindra att barnet utveckla 
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fetma (Ibid). 
 

För att kunna mäta om en person har en övervikt eller en fetma används Body Mass 

Index (BMI), vilket är ett mått av kroppslängd i förhållande till kroppsvikt (WHO, 

2015). Cole, Bellizi, Flegal och Dietz (2000) har utarbetat ett internationellt instrument 

baserat på BMI, detta är anpassat till barn och unga mellan 2- 18 år. Den kallas för 

IsoBMI och används inom barn och skolhälsovården över hela världen. IsoBMI värde 

25 står för övervikt och isoBMI värde 30 står för fetma (bilaga 1).  

 

2.2.2 Kommunikation 
 

Med hjälp av kommunikation och samspel med föräldrarna når BVC-sköterskan ut med 

det hälsofrämjande arbetet (Edvardsson et al., 2009). Begreppet kommunikation 

kommer från latinska ”communicare” och betyder att göra något tillsammans, göra 

någon delaktig i något, ha förbindelse med någon. Genom språk och kommunikation 

kan människor möta andra människor och skapa närhet och gemenskap. I en 

kommunikation mellan två parter kan signaler och tolkningen av dem skapa grunden för 

närhet eller avstånd, förtroende och misstroende, samarbete och konflikt. Olika personer 

kan reagera olika på samma signaler (Eide & Eide, 2008). 

 

Kommunikation kan delas in i två olika typer: Icke verbal och verbal kommunikation. 

Icke verbal kommunikation kan uttryckas genom signaler förmedlade via 

kroppshållning, rörelse, ansiktsuttryck, röst och beröring. Verbal kommunikation 

förmedlas med språket, skrift eller tal. Båda dessa typer spelar stor roll i samspelet 

mellan exempelvis BVC-sköterskan och föräldrar, i vården kring det överviktiga barnet 

(Eide & Eide, 2008). I en studie gjord av Benzein, Hagberg & Saveman (2008) påvisas 

att kommunikationen mellan föräldrar och sjuksköterskor var av ytterst vikt för att 

kunna skapa en förtroendefull relation. Föräldrarna upplevde kommunikationen som en 

hjälp och bekräftelse av deras tankar och känslor, eftersom sjuksköterskan då lyssnade 

på dem utan att döma eller dominera samtalet. Detta gjorde att de kom närmare 

varandra och relationen dem emellan förbättrades. Dock behövde sjuksköterskan vara 

uppmärksam på tecken hos föräldrar som kunde tyda på att de inte var bekväma i 

situationen, om inte detta observerades riskerades föräldrar istället att känna sig kränkta 

(Ibid). I en studie av Gillisson, Beck och Lewitt (2014) framkom det att övervikt är ett 
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känsligt ämne och föräldrarna kunde bli kränkta och reagera negativt till informationen. 

Detta kunde hindra BVC-sköterskans samarbete med föräldrarna kring barnets. 

 

2.2.3 Vikten av samspel med föräldrarna  
 

Begreppet samspel definieras som en social interaktion i mötet mellan människor. 

Samspelet består av en kommunikation mellan människor där de som deltar i den utövar 

ett ömsesidigt inflytande över hur kommunikationen går till. Människors samspel 

mellan varandra kan skapa relationer, särskilt om samspelet är något mer än bara 

tillfälligt (Eide & Eide, 2014), exempelvis när BVC-sköterskan bland annat har 

kontinuerlig kontakt med föräldrarna till överviktiga barn. BVC-sköterskans förmåga 

till samspel med föräldrar förutsätter en social tolkningskompetens, att hon kan känna 

av och lyssna in deras sätt att tala och agera för att skapa en förtroendefull relation. Med 

hjälp av samspel kan hon bemöta föräldrarna i samtalet och anpassa sig till deras 

individuella behov och förväntningar (Blennberger, 2013; Rautio, 2013). Samspelet 

utvecklas när BVC-sköterskan och föräldrar träffas flera gånger, och relationen och 

förtroendet fördjupas (Sandberg, 2014). Arsenault, Xu, Taveras & Hacker (2014) 

skriver i sin studie att föräldrar har en viktig roll när det gäller att hjälpa sitt barn som 

har en övervikt. Då barnet inte själv kan ta ansvar över sin övervikt, är det därför viktigt 

att samspelet mellan föräldrar och BVC-sköterska blir bra (Ibid). Benzein et al. (2008) 

påpekar i sin studie att sjuksköterskans förhållningssätt är en viktig del för att skapa ett 

bra samspel med familjerna. Hon måste lägga sin förförståelse åt sidan och se 

föräldrarna som samarbetspartners, för att tillsammans kunna hjälpa barnet med 

exempelvis sin övervikt (Ibid). Rautio (2013) menar vidare att målet för BVC-

sköterskan är att hon ska få föräldrarna att känna sig kompetenta och trygga genom att 

bekräfta dem i sin föräldraroll. Det skapar bra förutsättningar till ett bra samspel (Ibid). 

BVC-sköterskors tidigare erfarenheter av samspel med föräldrar till överviktiga barn har 

visat sig betydelsefullt när de ska prata med föräldrarna om barnets övervikt, då de 

upplevt att det är ett känsligt ämne. Genom att ha en förtroendefull relation underlätta 

det samspelet (Edvardsson, et al., 2009). Ett bra samspel med föräldrar till överviktiga 

barn kan öka deras delaktighet och motivation till en positiv beteendeförändring (Syrad 

et al, 2015). Föräldrar från andra kulturer kan dock uppleva en barriär mellan dem och 

BVC-sköterskan på grund av deras kulturella ursprung och språkbristningar. De kan 

vara rädda att bli missbedömda att inte vara tillräckligt bra föräldrar och de blev 

försiktiga i sitt sätt att förhålla sig till BVC-sköterskan. Detta kan påverka deras samspel 
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negativt, vilket kan leda till att de inte når varandra i det hälsofrämjande arbetet (Berlin, 

Törnkvist & Hyllander, 2010). 

 

2.3 Teoretisk referensram: Joyce Travelbee 

 
Joyce Travelbee (1971) fokuserar på sjuksköterskans mellanmänskliga relation i mötet 

med patienter och deras anhöriga. Det är sjuksköterskan som ansvarar för att relationen 

etableras och upprätthålls men det behöver vara ett ömsesidigt ansvarstagande från alla 

parter för att hålla den vid liv. En förutsättning för en mellanmänsklig relation är att 

parterna reagerar på varandras ”mänsklighet”. Detta innebär att de måste acceptera att 

alla har behov att uttrycka sig i relationen. Sjuksköterskan måste sätta sina egna 

förutfattade meningar åt sidan och se den andre parten som en unik individ, annars 

riskerar omvårdnaden att bli opersonlig. Den mellanmänskliga relationen uppnås efter 

att ha genomgått flera faser av samspel: det första mötet, framväxt av identitet, empati, 

sympati och ömsesidig förståelse för varandra. Det är en förutsättning för att ett samtal 

ska utvecklas och att en förtroendefull relation ska kunna skapas. I det första mötet får 

sjuksköterskan, patienten eller den anhörige möjlighet att bilda sig en uppfattning om 

varandra. Det är då viktigt att sjuksköterskan är medveten om sin förförståelse för att 

hon ska kunna se dennes unika egenskaper och möta dem i den livssituation som de 

befinner sig i. Samspelet mellan sjuksköterska och patient/ anhöriga sker således i stor 

utsträckning via verbal kommunikation men kan även ske i icke- verbal 

kommunikation. Travelbee menar att med hjälp av kommunikationen förmedlas tankar 

och känslor vilket gör att de lär känna varandra och kan skapa en förtroendefull relation. 

Genom att skapa en förtroendefull relation kan sjuksköterskan lättare nå patient och 

anhöriga för att förmedla sitt budskap (Travelbee, 1971). 

 

2.4 Problemformulering 

Övervikt bland barn är ett växande problem och kan leda till fysisk och psykisk ohälsa. 

Barn som har en övervikt har även en tendens att fortsätta vara överviktig i vuxen ålder, 

vilket kan öka risken för flera livsstilssjukdomar. Det är därför av vikt för det enskilda 

barnet att tidigt identifiera övervikt. Vid hälsokontrollerna är det BVC-sköterskan som 

har möjlighet att identifiera övervikt och därmed inleda ett hälsofrämjande arbete med 

föräldrarna då barnet själv inte kan ta ansvar för sin hälsa. BVC-sköterskans erfarenhet 
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visar att det kan vara ett känsligt ämne att prata om, men genom kommunikation och 

samspel med föräldrarna kan BVC-sköterskan få dem delaktiga i vården kring sitt barns 

övervikt. Det kan därför vara av vikt att beskriva BVC- sköterskans erfarenhet av 

samspel i det hälsofrämjande arbetet med föräldrarna i ett led att förbättra 

förutsättningarna för barnets hälsa.  

3 Syfte 
Syftet med studien var att belysa BVC- sköterskans erfarenhet av samspel i det 

hälsofrämjande arbetet med föräldrar till överviktiga barn. 

 

4 Metod 
 
Under metodavsnittet presenteras studiens design, urval, genomförande och dataanalys. 

 

4.1 Design 

 
Studien utgår från en kvalitativ design med induktiv ansats i form av intervjuer då den 

ska belysa BVC-sköterskans erfarenhet av samspel i det hälsofrämjande arbetet med 

föräldrar till överviktiga barn.  

 

Kvalitativ design som metod används för att beskriva, förklara och fördjupa förståelsen 

för människans subjektiva erfarenheter och upplevelser. Målet är att kartlägga 

människans skilda upplevelser och därigenom upptäcka mönster och kännetecken 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011).  

 

Induktiv ansats innebär att forskaren observerar och fördjupar sig i människors 

berättelser som kan bygga på beskrivningar av deras upplevelser och erfarenheter så 

objektivt som möjligt, för att sedan återge det (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

I en studie med induktiv ansats utgår forskaren från enskilda berättelser och samlar ihop 

dessa till en helhet, för att sedan kunna dra generella slutsatser (Kristensson, 2014). 

 

 



  
 

8 

4.2 Urval 

 

Strategiskt urval har använts i föreliggande studie, för att informanterna ska vara väl 

insatta i ämnesområdet så att de kan delge sina erfarenheter kring ämnet. Strategiskt 

urval används bland annat när forskarna måste gå via andra personer för att nå sina 

informanter (Trost, 2010).  

 

Inklusionskriterier till studien var utbildade distriktssköterskor eller barnsjuksköterskor 

med minst två års yrkeserfarenhet på BVC. Två års yrkeserfarenhet ansågs vara rimligt 

för att hunnit få kunskap och erfarenhet inom studiens ändamål. Studien genomfördes i 

en mellanstor stad i södra Sverige. 

 

4.3 Genomförande 

 
Inledningsvis tog författarna kontakt via telefon med verksamhetschefer på respektive 

vårdcentraler. Verksamhetscheferna erhöll muntlig information om studien och dess 

syfte, därefter gjordes en förfrågan om vårdcentralens BVC-sköterskor fick delta i 

studien. De verksamhetschefer som gav sitt muntliga samtycke fick därefter två 

informationsbrev via mail (bilaga 2 & 3), ett till dem själva och ett som de 

vidarebefordrade till BVC-sköterskorna på deras vårdcentral. Totalt kontaktades åtta 

vårdcentraler. Sju verksamhetschefer gav sitt samtycke till genomförandet av studien. 

En verksamhetschef avböjde deltagandet med motivering att de hade tidsbrist. De BVC-

sköterskor som önskade medverka i studien ombedes via informationsbrevet att 

kontakta författarna via mail, därefter bokades olika tider för intervjuerna. Totalt 

kontaktade sju kvinnliga BVC-sköterskor tillika distriktssköterskor författarna och alla 

deltagarna inkluderades i studien. Sju intervjuer genomfördes varav en var pilotintervju. 

Samtliga informanter fick samma skriftliga och muntliga information. Pilotintervjun 

gjordes för att kontrollera att frågorna besvarade studiens syfte. Några frågor 

korrigerades därefter med hjälp av handledaren. Då resultatet från pilotintervjun ändå 

var så pass innehållsrikt och detaljerat inkluderades även den till resultatet. Åldern på 

informanterna varierade mellan 37-61 år, med en medelålder på 52 år. Antal 

yrkesverksamma år på BVC var mellan 4-30 år, med ett medelvärde på 12 år.  
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4.4 Datainsamlingen 

 

Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer efter en utarbetad 

intervjuguide (bilaga 4). Intervjuguiden utarbetades utifrån problemområdet för att 

kunna få svar på studiens syfte. Samma huvudfrågor ställdes till alla informanter, målet 

var att informanterna skulle reflektera över samma områden. Följdfrågor ställdes i 

anslutning till huvudfrågorna om informanterna inte gav tillräckliga djupgående svar. 

Enligt Trost (2010) behöver huvudfrågorna inte vara så många utan följdfrågor kan 

skapas under tiden beroende på vad informanten svarat (Ibid). 

 

Vid intervjutillfället inhämtades det påskrivna samtycket från både verksamhetschef och 

informant. Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum på respektive arbetsplats efter 

informantens önskemål. Båda författarna var närvarande vid samtliga intervjuer. 

Intervjuerna pågick under tre veckor (vecka 12-14) våren 2015 och varade mellan 18- 

50 minuter. Samtliga intervjuer avslutades med frågan om informanten hade något 

ytterligare att tillägga eller om författarna fick återkomma om någon fråga behövde 

utvecklas. Intervjuerna spelades in med digital ljudupptagning efter tillåtelse från 

informanten. 

 

4.5 Dataanalys 

 
Analysen av data genomfördes med manifest innehållsanalys i enlighet med Graneheim 

och Lundmans (2004) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys. Det fanns även ett 

tolkande moment i kodningen av data (Ibid). 

 

Efter varje intervju transkriberades det inspelade materialet direkt och ordagrant av 

författarna. Även skratt, pauser och olika biljud inkluderades. Enligt Kvale & Brinkman 

(2014) är det en fördel om författarna själva direkt skriver ut intervjuerna, när den 

sociala och emotionella känslan av intervjusituationen fortfarande finns kvar i minnet 

(Ibid). De transkriberade intervjuerna lästes igenom flera gånger av författarna för att 

skapa sig en helhetsbild. Därefter tog författarna gemensamt ut meningsbärande enheter 

från två intervjuer, för att bli samstämmiga i processen. Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) kan meningsbärande enheter bestå av fraser, meningar eller hela partier som är 

kopplat till varandra i sitt innehåll. Meningsbärande enheterna i intervjuerna 
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kondenserades utan att kärnan av innehållet gick förlorad. De kondenserade texterna 

fick därefter olika koder. Koderna kan vara ett ord eller en mening om vad den 

kondenserade texten innehåller. Genom att koda meningarna kommer författarns ner på 

djupet av innehållet, det vill säga att abstraktionsnivån fördjupas (Ibid). Därefter delades 

resterande intervjuer upp och analyserades enskilt, för att sedan sammanföras. Vid 

några tveksamheter av kondensering eller kodning fördes en gemensam diskussion. De 

koder som hade likheter fördes samman och bildade tillslut 10 underkategorier. Av de 

10 underkategorier skapades sedan 3 huvudkategorier. Exempel från analysförfarandet 

ses i tabell 1.  

 
Tabell 1 Exempel från dataanalysen 

 
Meningsenheter Kondenserade  

meningsenheter 
Kod Underkategori Kategori 

…antingen går de 
ut och leker eller 
så säger man 
såhär ” jag kan 
ringa till er och 
diskutera det lite” 
så man verkligen 
inte klampar in på 
något sådär. Det 
vill man inte…(I6) 

Barnet går ut ur 
rummet eller så 
erbjuder BVC- 
sköterska att ringa. 
Hon vill inte 
klampa in i något. 

Informera när 
barnet inte är 
närvarande för att 
det inte ska bli 
fel. 

BVC- sköterskans 
sätt att förmedla 
information om 
barnets övervikt 

Vikten av BVC- 
sköterskans 
professionella 
förhållningssätt till 
föräldrarna 

…de flesta ha väl 
anat lite och sen 
när det ser det 
[övervikten] så 
säger de ”ojsan är 
det så illa. Det var 
ju inte bra” De 
flesta säger så i 
alla fall. Det tar 
det på allvar…(I1) 

Föräldrarna har 
anat det lite och tar 
det på allvar.  

Föräldrarna ta det 
på allvar. 

Föräldrarnas 
ansvarstagande. 

Möjliggörande 
faktorer som 
positivt påverkar 
samspelet med 
föräldrarna. 

…för det är ju så 
laddat och det är 
mycket kring 
föräldrarnas egna 
upplevelser och 
hur man blivit 
pratad med som 
barn då som 
förälder upplever 
att de kommer igen 
härvid då va…(I7) 

Övervikt är mycket 
laddat på grund av 
hur föräldrarna 
blivit behandlade/ 
pratade som barn. 

Föräldrarnas 
tidigare 
upplevelser 
påverkar hur 
laddat samtalet 
blir. 

Föräldrars uppväxt 
och sociala villkor 

Hindrande 
faktorer som 
negativt påverkar 
samspelet med 
föräldrarna. 

 

 

5 Forskningsetiska överväganden 
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När människor används i en studie är det viktigt att se till att deras rättigheter tillvaratas 

(Polit & Beck, 2012). De som intervjuas har rätt till sin egen värdighet och till sin egen 

integritet. Det gäller både under första kontakten, under intervjuerna och vid förvaring 

av materialet (Trost, 2010). Författarna i föreliggande studie tillämpade 

Helsingforsdeklarationens föreskrifter (World medical association, uå) samt lagen om 

etikprövning som avser människor (SFS 2003:460) för att uppnå de forskningsetiska 

kraven. Informationskravet uppfylldes genom att informanterna fick både skriftlig och 

muntlig information om studien. Informationsbrevet som skickades till BVC-

sköterskorna innehöll information om studiens syfte, att det var en intervjumetod samt 

att de närsomhelst kunde avbryta sitt deltagande i studien utan att uppge orsak i enlighet 

med samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att informanterna 

garanterades konfidentialitet genom att de inspelade intervjuerna hanteras på ett säkert 

sätt och avidentifieras. Intervjuerna fick en kod och i resultatet kommer ingen av BVC-

sköterskorna kunna identifieras. Informerat samtycke inhämtades från samtliga 

deltagare och deras verksamhetschefer i samband med intervjuerna. Nyttjandekravet 

uppfylldes genom att materialet endast användes till den föreliggande studien och 

kommer inte att lämnas ut till annat bruk. Materialet förvaras på ett säkert ställe i 

författarnas hem. 

 

Innan studien påbörjades gjordes en etisk egengranskning samt att en etisk rådgivning 

utfördes av Etikkommittén Sydost. Etikkommittén Sydost såg inga större etiska hinder 

kring studien. Författarna anser att nyttan med studien överväger riskerna. 

Förhoppningen är att resultatet kan hjälpa BVC-sköterskor vidare i sitt hälsofrämjande 

arbete med överviktiga barn och samspelet med föräldrarna. 

 

 

 

 

 

 

6 Resultat 
 
Analysen resulterade i tre huvudkategorier med tillhörande underkategorier. Se tabell 2. 

Dessa kategorier samt blockcitat från BVC-sköterskorna presenteras i texten nedan. 
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Citaten refereras till informanterna (I) och benämns därefter som en kod, exempelvis 

(I2) för att skilja informanterna åt. 

 
Tabell 2 Kategorier och underkategorier 
Kategorier Underkategorier 

Vikten av BVC-sköterskans 

professionella förhållningssätt till 

föräldrarna  

BVC-sköterskans sätt att förmedla 

information om barnets övervikt 

BVC-sköterskans sätt att stödja 

BVC-sköterskans sätt att hantera 

uppföljningen med föräldrarna 

Möjliggörande faktorer som positivt 

påverka samspelet med föräldrarna 

Vikten av att ha föräldrarnas förtroende 

Föräldrarnas medvetenhet och 

ansvarstagande av barnets övervikt 

Hindrande faktorer som negativt påverkar 

samspelet med föräldrarna 

 

Brist på föräldraansvar 

Föräldrars försvar och undanflykter 

Föräldrars uppväxt och sociala villkor 

Kulturella faktorers inverkan 

Samhällets och omgivande påverkan 

 

 

 

6.1 Vikten av BVC-sköterskans professionella förhållningssätt till 

föräldrarna  

 
 6.1.1 BVC-sköterskans sätt att förmedla information om barnets övervikt  
  
Övervikt hos barn upptäcktes oftast i samband med barnhälsovårdsprogrammets 

rutinbesök. BVC-sköterskorna använde sig av tillväxtkurvan och isoBMI-kurvan som 

ett verktyg för att på ett enkelt och konkret sätt visa barnets övervikt för föräldrarna. Att 

visa kurvorna upplevdes inte som något konstigt för BVC- sköterskorna, då de gjort 

detta i samband med varje rutinbesök. Med hjälp av tillväxtkurvan och isoBMI-

kurvan tyckte BVC-sköterskan att det var lättare att visa barnets övervikt på kurvan 

istället för att säga det. Då var det inte bara något som hon hittat på. Andra faktorer som 

också underlättade att prata med föräldrarna, var att hon kände trygghet genom hennes 

arbets- och livserfarenhet.  
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BVC-sköterskornas tidigare erfarenhet att prata om övervikt med föräldrar var att det 

ofta var ett känsligt ämne då de kände att de indirekt kritiserade familjens levnadsvanor. 

Speciellt svårt var det när föräldern själv var överviktig. Denna erfarenhet gjorde att de 

vägde sina ord på en guldvåg för att inte uppfattas gå till attack mot föräldrarna. Att 

vara ödmjuk i samtalet sågs som en viktig del då rädslan fanns att föräldrarna skulle ta 

det som kritik och kanske byta BVC.   

 

När övervikt var ett faktum försökte flera BVC-sköterskor att inte förstora upp 

problemet, utan snarare att avdramatisera det. Detta för att föräldrarna inte skulle tycka 

att det var för jobbigt och övermäktigt att hjälpa sina barn. BVC-sköterskorna kände att 

det viktigaste var att få med föräldrarna "på tåget" så att de tillsammans kunde sträva 

mot att bryta barnets viktuppgång.   

 

...jag tror inte man ska förstora upp det eller så att man gör det till ett större problem 

än vad det är, för att jag tror att om man som BVC-sköterska visar att det här tycker jag 

är jättejobbigt och pinsamt och undrar hur föräldrarna ska ta det, då läser de ju av det 

och då bli situationen jättejobbigt, ni vet jag försöker avdramatisera det så mycket som 

möjligt. Det är det bästa...(I2)  

 

När BVC-sköterskorna pratade om barnets övervikt med föräldrarna fanns det delade 

uppfattningar hos BVC-sköterskorna, om barnet skulle vara med på samtalet eller inte. 

Någon BVC- sköterska ansåg att det var bra om barnet var med för att denne själv 

skulle bli medveten om sitt problem. Medan andra tyckte att det var viktigt att vara 

lyhörd över vad föräldrarna ville. De var dock överens om att vara öppen och ärlig i 

samtalet kring barnets övervikt var viktigt för att det skulle bli ett bra samspel mellan 

BVC-sköterskorna och föräldrarna.  

 

  
6.1.2 BVC-sköterskans sätt att stödja  
 

Efter att föräldrarna blivit medvetna om barnets övervikt, behövde några föräldrar 

betänketid för att låta informationen sjunka in. BVC-sköterskorna försökte sedan att 

lyssna in vad föräldrarna tänkte kring barnets övervikt. Ett sätt att stödja föräldrarna var 

genom att BVC-sköterskan ställde öppna frågor och därigenom blev föräldrarna mer 



  
 

14 

delaktiga i samtalet, vilket var en bra förutsättning att få till en förändring. BVC-

sköterskorna ville inte komma med pekpinnar och präktiga råd till föräldrarna. Avsikten 

var att de själva skulle komma till insikt vad de kunde göra för förändringar i sina 

levnadsvanor för att hjälpa sitt barn.  

  

...det är väl just det att få föräldrarna att berätta hur de ser på vikten och vad deras 

tankar är kring det och hur dem, vad de har för tankar att bryta trenden och de kan 

bolla lite med mig...(I2)  

  

Flera av BVC-sköterskorna upplevde att det var viktigt att lyssna in föräldrarnas 

inställning och motivation till att göra en förändring och ha rimliga förväntningar, så att 

de fortsatt ville komma tillbaka. Någon BVC-sköterska kände dock ibland att hon var 

tvungen att på ett ödmjukt men ändå på ett bestämt sätt försöka få föräldrarna att förstå 

vikten av deras levnadsval, och hur det kunde påverka barnets välmående i framtiden.  

  

Det kunde även vara svårt för BVC-sköterskorna att veta hur de skulle stödja föräldrar 

till överviktiga barn som dessutom hade en funktionsnedsättning, då orsakerna till 

övervikten kunde bero på många olika saker. Hon upplevde då att hon inte kunde vara 

för hård och ha för stora krav på föräldrar, utan fick gå varsamt fram i sitt sätt att 

stödja.  

  

Utifrån vad föräldrarna själva berättat om sina vanor försökte BVC-sköterskorna också 

komma med småtips om förändringar, men de framhöll att det viktigaste ändå var att 

föräldrarna själva bestämde vad de ville förändra. Någon BVC-sköterska ville inte 

bombardera föräldrarna med tips, utan menade att de fick fokusera på en sak i taget och 

att små förändringar klara alla att göra. BVC-sköterskorna ville uppmuntra föräldrarna 

att vara bra förebilder genom att ha en sund livsstil. De poängterade även att det 

var okej att låta sig ha en guldkant på tillvaron någon dag i veckan eller när det är kalas, 

genom att äta godsaker.   

  

6.1.3 BVC-sköterskans sätt att hantera uppföljningen med föräldrarna  
 

Många av BVC-sköterskorna framhöll vikten av att ha uppföljning några månader efter 

att ett barn blivit identifierats som överviktigt. Detta för att kunna se hur det hade gått 

och eventuellt ge ytterligare stöd till föräldrarna. Uppföljningen bidrog även att BVC-
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sköterskorna kände att kommunikationen med föräldrarna blev bättre och att det ökade 

chansen till ett bra samspel. BVC-sköterskorna ville förmedla känslan till föräldrar att 

de brydde sig om deras barn och ville finnas till hands och hjälpa dem.   

  

...jag tycker det är jättebra att återknyta så att föräldern känner att okej, här är det 

någon som bryr sig om detta... (I4)  

  

Vid de tillfällen då barnet stått stilla i vikt och istället vuxit på längden, kunde flera 

BVC- sköterskor känna en stor glädje och en bekräftelse av att deras stöd hade gjort 

nytta så att de överviktiga barnen mådde bättre. De kunde även känna att det var roligt 

att visa föräldrarna resultaten på kurvorna som ett kvitto att deras jobb var värt mödan. 

En uppmuntran till föräldrarna att fortsätta på samma sätt.  

  

Vid de tillfällen då barnet fortsatt att öka i vikt kunde en del BVC-sköterskor känna sig 

förvånade och besvikna då de haft andra förväntningar på föräldrarna. BVC-

sköterskorna upplevde då att de inte nått föräldrarna i kommunikationen. Någon BVC-

sköterska uttryckte en känsla irritation över att vissa föräldrar var flata och valhänta och 

inte engagerade sig för att göra det bästa för barnen. Dock framhöll många att det var 

viktigt att stötta och peppa i motgångar och inte komma med anklagelser om att 

föräldrarna inte hade skött sig. BVC-sköterskorna fick då hålla tillbaka med sina egna 

känslor.  

  

Om föräldrarna inte hade lyckats hjälpa barnet trots stöd från BVC- sköterskorna, kunde 

många BVC-sköterskor ändå känna att de gjort vad de kunnat. De menade att de inte 

fick ta det personligt för att man kan inte kan förändra allt. BVC- sköterskorna fick då 

acceptera att föräldrarna inte var redo för en förändring.   

  

6.2 Möjliggörande faktorer som positivt påverkar samspelet med 

föräldrarna 

  

6.2.1 Vikten av att ha föräldrarnas förtroende  
  

Barnhälsovården är frivillig och BVC-sköterskorna menade att det var viktigt att värna 

om relationen till föräldrarna så att de själva valde att komma tillbaka. BVC-
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sköterskorna upplevde att det var lättare att prata om övervikt med föräldrarna om de 

känt varandra länge, redan från barnets spädbarnstid. När det fanns ett uppbyggt 

förtroende mellan dem, möjliggjorde det att samspelet med föräldrarna blev bättre och 

att de lättare förstod BVC-sköterskornas välvilja att hjälpa barnet. Ett tecken på ett bra 

förtroende uttryckte någon BVC-sköterska, var när föräldrarna fortsatte att komma 

tillbaka med det överviktiga barnet.   

  

...sen är det alltid lättare om man känner föräldrarna innan så att dom liksom förstår 

min intention... (I6)  

  

 

När det fanns ett uppbyggt förtroende upplevde BVC sköterskorna att föräldrarna 

vågade anförtro sig till dem om deras livssituation. Detta var en bra förutsättning för att 

de tillsammans skulle kunna hitta strategier för att hjälpa barnet med dennes övervikt.   

  

BVC-sköterskan gick mycket på sin känsla om hur stort förtroende föräldrarna hade till 

henne. I kontakten med vissa föräldrar kände hon exempelvis att hon kunde vara lite 

mer tuff och bestämd i sättet att prata med dem. Men hon framhöll även vikten av att 

vara ödmjuk och inte alltid gå på för hårt för att bevara föräldrarnas förtroende.   

  

 
6.2.2 Föräldrarnas medvetenhet och ansvarstagande av barnets övervikt  
 
Många föräldrar var medvetna om barnets övervikt redan innan BVC-sköterskan 

påtalade det. BVC-sköterskans erfarenhet var att många föräldrar kunde känna en 

lättnad över att få en bekräftelse att det faktiskt var så som de hade anat.    

 

 

… Ja, en del föräldrar har kanske tänkt på det och sen tar vi upp de så säger det att jo 

så är det ju faktiskt, "vi kanske skulle tänka mer på det", så att de behöver ju en spark i 

rumpan ibland om det är någon annan som säger att nu får ni ju tänka på detta ja... 

(I1)  

  

BVC-sköterskorna upplevde att de flesta föräldrarna ville ha hjälp och att de tyckte att 

det var skönt att ha någon att prata med om problemet. När de även blev medvetna 

om konsekvenserna av övervikten, tog de flesta sitt föräldraansvar och ville göra något 
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åt det. Det gjorde att de blev mer mottagliga och mer delaktiga i BVC-sköterskans 

hälsofrämjande arbete.    

  

BVC-sköterskorna upplevde vidare att några föräldrar som själva hade en övervikt, var 

mycket angelägna att göra en förändring då de inte ville att barnet skulle ha samma 

problem som de själva.  

 

…det är en mamma som själv har haft jättemycket problem med övervikt och det är 

mammans största bekymmer och hon vill inte att barnet ska komma där... (I3)   

 
När föräldrarna var medvetna om barnets övervikt och ville hjälpa dem till en 

förändring kunde de ibland uppleva att det var svårt att få med förskolan på sin plan. 

BVC-sköterskan kunde då peppa och stödja föräldrarna i sitt ansvarstagande för barnet 

och erbjuda sig att kontakta förskolan för att prata med personalen om barnets övervikt 

och ge småtips till förändringar. 

 
6.3 Hindrande faktorer som negativt påverkar samspelet med 

föräldrarna  

  

6.3.1 Brist på föräldraansvar   
 

            Några BVC-sköterskor upplevde att många föräldrar hade svårt att vara konsekventa 

mot sina barn när det gällde vad de ville göra och vad de ville äta. En del föräldrar 

orkade inte alltid stå emot barnens vilja. Speciellt i de familjer där det fanns många barn 

och tiden tillsammans med barnen var begränsad. I vissa fall behövde BVC-sköterskan 

synliggöra föräldraansvaret på ett litet tufft sätt.  

 

...där kan jag nog vara lite tuff och säga att det är ni som är föräldrar "men han tycker 

ju så mycket om....." "Ja, men då kanske ni inte ska ha glass hemma, ni kanske inte ska 

ha digestivekex hemma, då får ni låta bli att köpa det"...alltså lite...ansvaret ligger hos 

föräldrarna... (I4).  

  

Föräldrar som inte levde tillsammans hade också svårt att vara konsekventa enligt 

många BVC-sköterskor. De uppfattade ofta att dessa föräldrar hade dåligt samvete 

gentemot barnen på grund av separationen, och att de gärna kompenserade med 
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sötsaker. Separerade föräldrar kunde även skylla på varandra och lägga allt ansvar på 

alla andra runtomkring. BVC-sköterskorna kände då att det var svårt att driva det 

hälsofrämjande arbetet framåt när det var två olika familjer med olika viljor och åsikter. 

Då försökte BVC-sköterskorna stötta föräldrarna enskilt genom att uppmuntra till att 

vara en bra förebild då barnet var hos dem.  

 

BVC-sköterskorna kunde ibland känna att föräldrar som levde tillsammans inte alltid 

var samspelta då den ena föräldern gav efter för barnets vilja, medan den andra 

föräldern var mer konsekvent.   

  

...mamma berättade att "när jag jobbar då ger pappa alltid godis på kvällarna”… (I1).  

  

Någon BVC-sköterska upplevde att det var sorgligt att föräldrar inte alltid tänkte på sitt 

barns bästa.  

  

6.3.2 Föräldrars försvar och undanflykter 
 
Flera av BVC-sköterskorna menade att de och en del föräldrar hade olika syn på vikt 

och att föräldrarna inte alltid kunde se barnets övervikt. Föräldrarna kunde då ta 

samtalet om barnets övervikt som kritik och reagera lite aggressivt. Föräldrarna kunde 

gå till försvar och tycka att det var trams det BVC höll på med och att det inte fanns 

några överviktiga barn. Andra kunde reagera genom att säga att deras barn hade grov 

benstomme eller var kraftigt byggda. Någon förälder kunde uttrycka att hon själv var 

rund som barn men att hon nu var smal, och menade på att övervikten även skulle växa 

bort på barnet. Föräldrar påpekade även att äldre syskon varit lite runda som små, och 

att det även skulle lösa sig med detta barn.  

  

...och då var det också pappan som kom och då berättade ju pappan då att 

storasystrarna hade ju också varit runda men att de var så smala nu... (I3)   

  

När föräldrarna kom i försvarsställning tyckte flera BVC-sköterskor att det var jobbigt 

men ville ändå vara ödmjuk inför situationen för att samtalet skulle bli bra. Det 

viktigaste var att föräldrarna skulle fortsätta vilja komma tillbaka, att de inte skulle 

förlora dem. Vid nästa besök kunde de förhoppningsvis nå dem på annat sätt.   
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6.3.3 Föräldrars uppväxt och sociala villkor 
  

Många BVC-sköterskor upplevde att överviktiga barn fanns i alla samhällsklasser, men 

när det gällde barn med fetma så menade de att det främst fanns i områden med 

socioekonomiska problem.   
 

…det har man ju sett att övervikt och arbetslöshet, låginkomst och så va, det hör ihop… 

(I5)  

  

Föräldrars upplevelser tidigare i livet kunde även ha en betydelse över hur föräldrarna 

reagerade när samtal om barnets övervikt togs upp av BVC-sköterskan. Föräldrar som 

fått utstå mycket kritik tidigare i livet och varit mobbade för att de kanske själva varit 

överviktiga, var mycket svårare att nå enligt BVC-sköterskorna. De upplevde det som 

en stor utmaning att kunna hjälpa dem utan att de skulle missuppfatta hennes 

intention.   

  

…ha de fått mycket pekpinnar tidigare i livet så är det mycket svårare att gå in och göra 

någonting…eller om de blivit mobbade i sitt tidigare liv för sin övervikt och har liksom 

andra sociala pålagringar och så… (I1)  

  

Om både föräldrarna och barnen hade en övervikt upplevde många BVC-sköterskor att 

det var svårare att påverka till en förändring, för då fanns även en ärftlig faktor. För att 

kunna påverka till en förändring i sådana familjer krävdes det mer arbete från BVC-

sköterskorna än när föräldrarna var normalviktiga. 

  

En utmaning och lite problematiskt upplevde BVC-sköterskorna var när föräldrarna 

eller någon av föräldrarna på grund av olika funktionsnedsättningar hade svårt att ta till 

sig stödet. De uppfattade att dessa föräldrar inte alltid hade kunskapen att sätta gränser 

för sig själva eller barnen, och att dessa familjer dessutom ofta hade dåligt med pengar. 

Då blev det lätt att de köpte skräpmat, eftersom det var billigare än bra mat. BVC-

sköterskorna kände att det var svårt att nå dessa föräldrar, då hon inte visste vilka krav 

hon kunde ställa på föräldrarna.   
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BVC-sköterskorna kunde även se att föräldrar med många sociala problem inte alltid 

orkade bry sig om sitt barns övervikt. Det upplevdes svårt att sätta in stödjande insatser 

hos dessa familjer då deras livssituation kunde göra det svårt att bryta ett beteende.   

 
6.3.4 Kulturella faktorers inverkan   
  

Flertalet av BVC- sköterskorna tyckte att det ofta var svårt att arbeta hälsofrämjande 

med föräldrar från andra kulturer. Anledningen till att det upplevdes som svårt, var att 

föräldrar från andra kulturer ofta hade en annan uppfattning över hur ett normalviktigt 

barn skulle se ut. Runda barn uppfattades ofta av föräldrarna som friska barn, det var ett 

tecken på välstånd och att familjen hade det bra. Vid de tillfällen som BVC-sköterskan 

gjorde hembesök hos familjer från andra kultrurer stod det ofta sötsaker framme som 

barnen lätt kunde äta fritt ifrån.   

  

…men sen är det då de här utländska föräldrarna då de är liksom ett litet dilemma 

tycker jag, för det är ju de kanske ser den här övervikten som positivt istället för 

negativt då...(I6)  

   

Flera BVC-sköterskor kunde även uppleva det problematiskt att samtala med föräldrar 

som hade ett annat modersmål. BVC-sköterskorna kände att det var svårt att nå fram 

med informationen och att det fanns en osäkerhet över vad föräldrarna hade uppfattat. 

En BVC-sköterska försökte vid något tillfälle att underlätta samtalet genom att ta hjälp 

av en telefontolk. BVC-sköterskan uppfattade att tolken och föräldrarna var av samma 

uppfattning, vilket var att runda barn är friska barn och vände allt det BVC-sköterskan 

sa emot henne. Detta fick BVC- sköterskan att känna sig dum.   

   
6.3.5 Samhällets och omgivningens påverkan 
 
  
BVC-sköterskorna kunde ibland uppleva ett hinder i samspelet med föräldrarna då 

andra i barnets omgivning hade åsikter om vad barnet skulle äta. Ofta ville mor- och 

farföräldrar gärna ge det lilla extra för att göra sig populär hos barnet. Detta gjorde att 

det var svårt för BVC-sköterskorna att stödja föräldrarna då de blev påverkade av sina 

egna föräldrars sätt att resonera över vad som var rätt och fel. 

 

Flera BVC-sköterskor kunde också uppleva att samhällets normer på vad som är 

normala portionsstorlekar hade förändrats de senaste decennierna. Vid restaurangbesök 
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och caféer serverades det ofta stora bakverk som kunde räcka till flera personer. Detta 

kunde göra det svårt för BVC- sköterskan till att motivera föräldrarna att ge mindre 

portioner till sina barn. 

 

…och våra ögon i Sverige har ju också förändrats för hur mycket en muffins såg ut när 

mina barn var små för 25-30 år sedan, den har ju liksom, idag räcker en muffins till 

fyra personer. Allt har ju blivit så STORT… (I5)  

 

Andra faktorer som kunde påverka samspelet negativt med föräldrarna var när BVC-

sköterskorna skickade remiss till andra professioner, för att föräldrarna skulle få mer 

hjälp med barnets övervikt. Då kunde det förekomma att BVC- sköterskorna och de 

andra professionerna inte tog överviktsproblemet på lika stort allvar. BVC- sköterskorna 

kunde då uppleva att det uppbyggda förtroendet med föräldrarna ställdes på sin spets 

när de andra tyckte att barnets övervikt inte var så farligt.  

 

…barnet kommer till barnmottagningen "men det här var inte så farligt" (…) blir man 

ju jätteirriterad på det här att vi har lagt ner jättemycket tid och arbete på det här och 

föräldrarna nästan tappar förtroendet för oss... (I3)  

  

 

 

 

7 Diskussion  
 
7.1 Metoddiskussion  

Syftet med studien var att belysa BVC-sköterskornas erfarenhet av samspel i det 

hälsofrämjande arbete med föräldrar till överviktiga barn. Därför valdes en kvalitativ 

metod med induktiv ansats. Enligt Trost (2010) grundar sig kvalitativ design i den 

subjektiva erfarenheten och upplevelsen (Ibid). Därför ansåg författarna att designen var 

relevant till studien, då det var BVC- sköterskans erfarenhet som ämnades belysa. 

Lundman & Hällgren Graneheim (2012) menar att induktiv ansats lämpar sig när 

forskarna vill studera upplevelser och erfarenheter på ett objektivt sätt. 
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För att rekrytera informanter till studien användes strategiskt urval, då författarna gick 

via verksamhetscheferna på respektive vårdcentral för att få tillstånd att utföra studien 

och för att få BVC-sköterskor som ville deltaga i studien. Urvalet kan ifrågasättas då det 

finns en risk att de som ska vidarebefordra informationen kan försöka styra urvalet av 

informanter (Trost, 2010). Antalet informanter som kontaktade författarna var sju, vilket 

bedömdes som lämpligt. Enligt Kvale & Brinkman (2014) är antalet informanter 

beroende på vilka resurser och vilken tid som författarna har att utgå ifrån (Ibid). 

Författarna anser att informanterna som ville deltaga i studien hade en stor variation vad 

gäller ålder och yrkesverksamma år, vilket kan öka trovärdigheten för studien.  

 

Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer. Enligt Kvale och 

Brinkmann, 2014 innebär det att alla huvudfrågor är formulerade på samma sätt i en 

intervjuguide, men att följdfrågorna kan vara olika beroende vad som framkommer 

under respektive intervju (Ibid). Vilket också var fallet i denna studie. Polit och Beck 

(2012) rekommenderar att författarna ställer samma huvudfrågor till alla informanter för 

att det kan öka studiens trovärdighet (Ibid). Författarna kunde uppleva att det var en 

svår konst att intervjua till en början, men att gick bättre för varje intervju som 

genomfördes. Det var då till fördel att båda författarna var med vid intervjutillfällena för 

att backa upp varandra. Trost (2010) instämmer att det kan vara till fördel att vara två 

som intervjuar för att ge varandra stöd och att det vanligtvis kan bli en bättre intervju 

med ökad förståelse och större informationsmängd jämfört med en. Dock kan 

informanten uppleva sig komma i underläge vilket ska försöka undvikas (Ibid). 

Författarna menar dock att intervjuerna genomfördes i miljöer som informanterna själva 

valde och kände sig trygga i för att minska informantens känsla av ett eventuellt 

underläge.  

 

För att få vana i intervjuteknik och för att stärka trovärdigheten och pålitligheten i 

studien, genomfördes en pilotintervju som sedermera även ingick i resultatet. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att intervjuer som utförs av mindre erfarna intervjuare också 

kan ge värdefull information (Ibid). Författarnas handledare granskade pilotintervjun 

och gav författarna förslag på förbättringar för att övriga intervjuer skulle bli ännu mer 

innehållsrika, vilket gjordes i studien. Trost (2010) menar att det kan vara till fördel att 

efter den första intervjun se över intervjuguiden för att kontrollera om den behövde 
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korrigeras och menar vidare att hela intervjuserien är en process och att processer 

kännetecknas av förändringar (Ibid).   

 

Författarna i föreliggande studie analyserade materialet enligt Graneheim och Lundman 

(2004) analysmetod av kvalitativ data. Stegen i analysprocessen finns beskrivna under 

metodavsnittet. Författarna analyserade två intervjuer tillsammans för att öka analysens 

trovärdighet, resterande delades upp sinsemellan (Ibid). Om det förekom oklarheter i 

den enskilda analysen diskuterades det tillsammans, dock kan författarna inte komma 

ifrån risken att data hade kunnat analyseras annorlunda om allt gjorts tillsammans. 

Dataanalysens kvalité stärktes dock genom att funderingar och tankar bollades med 

handledaren. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) är det svårt att utesluta 

att författarnas förförståelse påverkat dataanalysen och resultatet (Ibid), men författarna 

menar att de hela tiden försökte vara observanta på sin förförståelse. 	  
	  

Förförståelse enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) innebär att författarna 

redan har en uppfattning om det fenomen som ska studeras. Det innebär både 

erfarenheter, kunskap men även att ha förutfattade meningar kring ämnesområdet (Ibid). 

Författarnas förförståelse inom det berörda ämnesområdet är begränsade, då ingen har 

klinisk erfarenhet av arbete inom BVC-verksamhet eller av att arbeta med barn. Båda 

författarna är sjuksköterskor men har arbetat inom andra specialistområden.  

 

Överförbarheten innebär i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra miljöer 

än de som har studerats. Det som möjliggör överförbarheten är en utförlig beskrivning 

av studien, valet av informanter, datainsamling och analysmetod. Författarna kan ge 

förslag om hur resultatet kan överföras till annan kontext men det är läsarens 

uppfattning om de kan ta resultatet till sig i sin verksamhet (Graneheim & Lundman, 

2004). Överförbarheten av studiens resultat kan ses som begränsad då den endast vänder 

sig till BVC- sköterskor vilket är ett specifikt yrke. Det begränsar då även studiens urval 

av informanter. Dock anser författarna att det skulle vara möjligt att överföra resultatet 

till vårdpersonal som vårdar barn inom både i öppen- och slutenvården, då en 

förtroendefull relation är viktig i alla vårdsammanhang. 

 

Enligt Polit och Beck (2012) ökar trovärdigheten för studien då författarnas datamaterial 

svarar på syftet och att författarna har beskrivit analysprocessen på ett bra och tydligt 
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sätt. Samt att informanterna som deltar i studien är väl utvalda för det ämne som 

eftersöks (Ibid). Detta anses vara uppnått i föreliggande intervjustudie.  

	  

7.2 Resultatdiskussion   

 

Syftet med studien var att belysa BVC-sköterskans erfarenhet av samspel i det 

hälsofrämjande arbetet med föräldrar till överviktiga barn.  

  

I resultatdiskussionen kommer författarna att diskutera några viktiga fynd som 

framkommit i studien. Författarna kommer diskutera vikten av föräldrarnas förtroende 

och hur det kan påverka kommunikationen och samspelet med föräldrarna. Vidare 

diskuteras BVC-sköterskans sätt att stödja föräldrarna till överviktiga barn. Till sist 

diskuteras föräldrars försvar och undanflykter vid BVC-sköterskans förmedling av 

barnets övervikt.  

 
7.2.1 Vikten av föräldrarnas förtroende 
 

Av studiens resultat framkommer det att BVC-sköterskorna kan uppleva 

kommunikationen med föräldrar till överviktiga barn som svår eftersom ämnet är 

känsligt. Författarna tror att ämnet kan vara känsligt att prata om för vissa föräldrar, 

eftersom det är föräldrarna som har ansvaret för sina barns hälsa. Har barnet en övervikt 

tror författarna att föräldrarna kan känna sig misslyckade i sitt föräldraskap. Författarna 

tror även att de kan skämmas över sitt barns övervikt, vilket också kan göra det svårt att 

prata om, detta lyfts även fram av Isma et al. (2012) och Gillison et al. (2014). Detta kan 

göra att föräldrar känner att de behöver stå till svars för sitt misslyckande inför BVC-

sköterskan. Thorsén (2013) menar att om en individ behöver stå till svars, kan denne 

känna sig blottad och därmed uppleva en kränkning av sin integritet (Ibid). Författarna 

anser också att BVC-sköterskan redan har ett övertag genom sin yrkesroll gentemot 

föräldrarna, och bör därför vara medveten om detta i sin relation till dem. Travelbee 

(1971) menar att det är viktigt att se varandra som unika individer och inte som de roller 

de har. Därmed förkastar hon rollerna som sjuksköterska och patient, i detta fall BVC-

sköterska och föräldrar. I det första mötet håller de sig automatiskt till sina roller men 

genom interaktionsprocessen försvagas deras rolluppfattning och en äkta relation kan 

uppnås (Ibid). Författarna tror även att föräldrar lättare kan känna sig bekväm inför en 

BVC-sköterska som de känner tillit för.  
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I resultatet framkommer det även att BVC-sköterskorna inte vill förstora upp problemet 

med övervikten, utan avdramatisera det. Författarna tror att genom att inte förstora upp 

problemet utan att istället försöka bygga upp förtroendet till föräldrarna, kan göra att en 

trygghet infinner sig i relationen. När det finns en förtroendefull relation tror författarna 

att det finns goda chanser till att uppmuntra och motivera föräldrar till ändrade 

livsstilsvanor. Enligt Edvardsson et al. (2009) har att sättet att prata med föräldrar om 

barnets övervikt har stor betydelse för hur det tas emot. Att närma sig problemet 

långsamt och att prata om övervikt rent allmänt kan vara en diplomatisk strategi. Dock 

poängterar Travelbee (1971) att båda parterna har behov av att uttrycka sig för att det 

ska bli en bra kommunikation och samspel sinsemellan i syfte att uppnå en bra vård. 

Travelbee (1971) menar vidare att ett förtroende skapas genom en ömsesidig process 

som utvecklas i relationen med individen under en längre tid (ibid). Författarna tror att 

om BVC-sköterskan träffat föräldrarna sedan barnet var litet och då hunnit etablera en 

förtroendefull relation, kan möjligheten ökas till att stärka och stödja föräldrarna i deras 

barns hälsa och välbefinnande på ett bra sätt. Benzein et al. (2008) menar att kvalitén på 

relationen mellan sjuksköterska och familj stärks och fördjupas ju fler gånger de träffas 

och de kan därmed förstå varandra bättre (ibid). Författarna tror också att ett förtroende 

är något som BVC- sköterskan måste förvalta för att om det blir fel i kommunikationen 

så kan hon förlora föräldrarnas tillit och kontakten med dem, vilket även lyfts fram av 

Regber et al. (2013). Walker, Strong, Atchinsson, Saunders & Abbot (2007) menar att 

om det inte finns något förtroende mellan BVC-sköterska och föräldrar kan det bli ett 

hinder i det hälsofrämjande arbetet kring barnet. De menar vidare att ett förtroende 

mellan BVC-sköterskan och föräldrarna är nyckeln till att lösa problemet. 

  

7.2.2 BVC-sköterskans sätt att stödja 
  

I resultatet framkommer det att BVC-sköterskor behöver lyssna in och känna av 

föräldrarnas motivation och delaktighet för att kunna anpassa sitt hälsofrämjande arbete 

kring det överviktiga barnet. Författarna tror att om föräldrarna är medvetna om barnets 

övervikt och är villiga att hjälpa det till en bättre hälsa, kan det göra föräldrarna mer 

mottagliga och villiga att ta emot BVC-sköterskans information i det hälsofrämjande 

arbetet, vilket även stärks av McKee, Maher, Deen och Blank (2010) och Gillespie et al. 

(2014). Det framkommer även i resultatet att BVC-sköterskorna vill att föräldrarna 

själva skulle komma fram till vilka förändringar de vill och kan göra i sitt liv för att 
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hjälpa sitt barn. Författarna tror också att det är viktigt att respektera föräldrarnas 

autonomi, genom att de själva tar beslut att genomföra livsstilsförändringar för att det 

kan gynna barnets hälsa. För om föräldrarna själva inte är delaktiga i beslutet kan det 

minska möjligheten till att genomföra och behålla sin förändring, vilket även lyfts fram 

av Magnusson, Källgren och Winkvist, (2012). Travelbee (1971) menar att en individ 

som accepterar sin situation har lättare att hantera sitt problem och kan möta 

påfrestningar bättre än de som förneka sin situation. Faktorer som har betydelse för hur 

de hanterar sin situation är vilken inställning individen har till livet och de olika 

livsvillkoren som individen utgår ifrån (Ibid). Författarna tror då att föräldrarnas 

inställning att acceptera barnets övervikt är av betydelse för att lättare kunna hantera 

problemet och möta den omställning som de många gånger behöver göra, för att barnet 

ska uppnå god hälsa. Vidare tror författarna att det är viktigt att varje BVC-sköterska 

anpassar sitt stödjande arbete efter varje familjs situation, för att kunna hjälpa barnet 

med sin övervikt. Tengland (2005) menar att en individs autonomi kan stärkas genom 

empowerment vilket innebär att individen ges möjlighet till ökad kunskap och som kan 

leda till bättre självkänsla och ger individen förutsättningar till bättre autonomi. Stryhn 

(2007) menar dock att det kan vara svårt att förhålla sig till individens autonomi, då 

BVC-sköterskan är förpliktigad att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återupprätta 

hälsa och att lindra lidande hos barnen (Ibid). Tengland (2005) menar att professionella 

relationer ofta är paternalistiska och inte leder till empowerment, då exempelvis BVC-

sköterskan identifierar ett riskbeteende och föreslår en livsstilsförändring. För att kunna 

utveckla empowerment måste den professionelle ta ett steg tillbaka från det 

paternalistiska förhållningssättet och minska sin beslutsfattande och inflytande roll 

samtidigt som den enskildes engagemang att ta ansvar för processen måste öka (Ibid). 

Författarna tror då att BVC-sköterskan kan komma i ett etiskt dilemma, när föräldrarna 

inte kan eller vill tillgodose deras barns behov av hjälp med sin övervikt. Samtidigt som 

hon är förpliktigad att upprätthålla sina åtaganden som BVC-sköterska. För det är BVC-

sköterskan som besitter kunskaper om det hälsofrämjande arbetet kring övervikt och 

kan därför veta vad som är bäst för barnet. Men när BVC-sköterskan inte då får det 

gehör från föräldrarna finns det en risk att hon får utöva ett paternalistiskt 

förhållningssätt, för barnets bästa. 

  

7.2.3 Föräldrars försvar och undanflykter vid förmedling av övervikt 
 

I resultatet framkom det att många föräldrar kom med ursäkter eller undanflykter när 
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barnet identifierades som överviktigt. Några föräldrar kom i försvarsställning och kunde 

bli aggressiva. Författarna tror att orsaken till deras reaktion kan vara som tidigare 

nämnts att det är ett känsligt ämne, som kan väcka minnen till liv av vad de själva 

upplevt i sin barndom. Det kan även bero på att de känner sig kritiserade och 

misslyckade i sitt föräldraskap. Edvardsson et al. (2009) beskriver i sin studie att BVC-

sköterskan känner att hon måste ta ett steg tillbaka när föräldrarna blir aggressiva. De 

menar vidare att om föräldrarna inte är intresserade av att hjälpa sitt barn blir det ett 

hinder i deras kommunikation (ibid). Enligt Travelbee (1971) är kommunikationen 

sjuksköterskans viktigaste redskap då tankar och känslor kan förmedlas på både verbalt 

och icke verbalt sätt (ibid). Föräldrar som får sitt barn identifierats som överviktig anser 

att sättet de får det till sig spelar stor roll. Om BVC-sköterskan använder ord som fet 

och stor mage, väcker det starka känslor hos föräldrarna. De kan känna att det är 

respektlöst från BVC-sköterskan, och vissa föräldrar kan känna en rädsla för att BVC-

sköterskan ska anmäla dem till socialen (Toftemo et.al, 2013). Författarna tror därför  

att det har stor betydelse för hur budskapet om barnets övervikt läggs fram. I studiens 

resultat beskrivs det hur BVC-sköterskan använder isoBMI kurvan som ett verktyg när 

hon ska förmedla barnets övervikt till föräldrarna, för att hon själv ska slippa säga det. 

Författarna anser att isoBMI kurvan är ett enkelt sätt att visa barnets övervikt på, men 

samtidigt kan det kanske vara så att hon gömmer sig bakom ”verktyget”. Kan det då 

uppfattas av föräldrarna som att BVC-sköterskan tycker att det är ett känsligt ämne att 

prata om, genom att hon själv inte vill säga det? Samtidigt tror författarna att det kan 

vara lättare för föräldrarna att förstå att barnet är överviktigt när de se det på ett konkret 

sätt. Toftemo et al. (2013) anser att genom att visa isoBMI kurvan förstår många 

föräldrar lättare att barnet är överviktigt. Binkin, Spinelli, Baglio och Lamberti (2011) 

visar i sin studie att föräldrar har svårt att se övervikten hos sitt barn enbart visuellt, då 

den ökade förekomsten av övervikt i samhället har gjort ögat mer vant att se större barn.  

 

I resultatet framkommer det att föräldrar använder ursäkter för barnets övervikt, som att 

det är genetiskt och att föräldrarna själva varit stora som barn. Isma et. al, (2012) menar 

att många föräldrar inte känner någon oro över sitt barns övervikt utan att de tror att de 

kommer växa ifrån det (Ibid). Författarna tror att föräldrars inställning till övervikt kan 

bero på okunskap om vilka psykiska och fysiska konsekvenser det kan bli för barnet. 

Överviktiga barn som inte har uppnått skolåldern kanske inte är lika utsatt för 

utanförskap som barn som går i skolan, därför tror författarna att föräldrarna inte tänker 
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i de banorna fullt ut förrän innan barnet börja skolan. Författarna tror att föräldrarna 

lever mer i nuet, medan BVC-sköterskan ser de framtida problemen som  kan uppstå om 

föräldrarna inte ta tag i problemet i tid. Detta påvisar även Gillespie et. al (2015).  

 

 
8 Slutsats och klinisk implikation 
Att samtala om övervikt med föräldrar kan vara ett känsligt ämne. Det kan bland annat 

bero på föräldrars tidigare livserfarenheter, olika synsätt på vikt eller att de uppfattar det 

som kritik mot deras levnadsvanor. Förtroendet och samspelet mellan föräldrarna och 

BVC-sköterskorna spelar en viktig roll för hur de förhåller sig till varandra då det är en 

del av deras ömsesidiga kommunikation. Ett uppbyggt förtroende kan underlätta 

samspelet och förståelsen dem emellan i det hälsofrämjande arbetet kring barnets 

övervikt. Brist på förtroende mellan BVC-sköterska och föräldrar kan påverka barnets 

hälsa negativt genom att föräldrarna inte är mottagliga för BVC-sköterskans stöd. 

Genom att BVC-sköterskorna alltid försöker känna av föräldrarnas inställning och 

motivation till att hjälpa sitt barn, försöker hon anpassa sitt stöd och förhållningssätt till 

föräldrarna för att bevara relationen och optimera det hälsofrämjande arbetet. 

 

Författarnas förhoppning är att studiens resultat kan gynna distriktsköterskor och BVC-

sköterskor i deras arbete när de träffar föräldrar i olika vårdsituationer kring barnet, i ett 

led för att förbättra barnets förutsättningar till en bättre hälsa. Studien belyser barnets 

övervikt som ett komplext problem, då det är föräldern som har huvudansvaret över 

barnets hälsa. Därför är det till föräldrarna som BVC-sköterskan samspelar med i sitt 

hälsofrämjande arbete. Studien visar även att BVC-sköterskor har olika arbetssätt, och 

det kan därför vara av värde att reflektera över sitt eget och andras arbetssätt för att 

kunna utveckla sig i sin yrkesroll. Författarna anser att studiens resultat kan vara 

kliniskt överförbart till andra professioner som samarbetar med BVC-sköterskan kring 

ett barns övervikt, exempelvis dietist, barnläkare eller kurator. Dessa professioner 

samspelar med föräldrar på ett eller annat sätt, för att kunna hjälpa barnet till en bättre 

hälsa. 

 

8.1 Förslag till fortsatta studier 

Under studiens gång kom det många funderingar till författarna hur föräldrarna upplever 

det när deras barn identifieras som överviktigt och det hälsofrämjande arbetet kring det. 
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I ett led till förbättring av det hälsofrämjande arbetet skulle det vara intressant att forska 

vidare på hur föräldrarna upplever samspelet med BVC-sköterskorna och vilka 

strategier som kan utvecklas för att uppnå optimalt hälsofrämjande arbete i denna grupp. 

Författarna hade också tyckt att det hade varit intressant att studera vidare om BVC-

sköterskan har tillräckliga kunskaper och kompetenser att möta föräldrar från andra 

kulturer som har barn som är överviktiga. 
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10 Bilagor 
Bilaga 1 

Tabell över isoBMI 
 

Ålder Pojke Flicka Pojke Flicka 
 

År isoBMI 25 isoBMI 25 isoBMI 30 isoBMI 30 
 

2 18,41 18,02 20,09 19,81 
2,5 18,13 17,76 19,80 19,55 
3 17,89 17,56 19,57 19,36 
3,5 17,69 17,40 19,39 19,23 
4 17,55 17,28 19,29 19,15 
4,5 17,47 17,19 19,26 19,12 
5 17,42 17,15 19,30 19,17 
5,5 17,45 17,20 19,47 19,34 
6 17,55 17,34 19,78 19,65 
 

Källa: http://www.1177.se/Kronoberg/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Overvikt-och-fetma-

hos-barn/?ar=True ,(2015-05-18) 

 

IsoBMI är ett mått som kan visa övervikt och fetma hos barn och unga mellan 2-18 år 
och har definierats av Cole et al. (2000). IsoBMI är en motsvarighet till BMI för vuxna. 
IsoBMI 25 motsvarar övervikt och isoBMI 30 motsvarar fetma hos barn.  
 
Uträkning av BMI= Vikten (kg)/ längden i kvadrat (m)² 
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hälsofrämjande arbetet med föräldrar till överviktiga barn.  
 
Fetma och övervikt bland barn och ungdomar är ett ökat folkhälsoproblem. Enligt 
Socialstyrelsen har 15-20% av barnen i Sverige en övervikt. Konsekvenserna av detta är 
fysisk och psykisk ohälsa som hjärt-kärlsjukdomar, minskat välbefinnande, vantrivsel 
och minskad självkänsla. Hälso- och sjukvårdens mål är att barnen ska vara friska och 
starka och ge dem möjlighet till ett bra framtida liv.  
Tidigare studier har visat att föräldrar har en viktig roll vad gäller att hjälpa sina barn 
som lider av övervikt. Det finns mycket forskning kring barns övervikt och fetma men 
det finns en kunskapslucka gällande BVC-sköterskans erfarenhet samspel i det 
hälsofrämjande arbetet med föräldrar till överviktiga barn. 
 
Er verksamhetschef har gett tillåtelse för dig att delta i vår studie under eller efter 
arbetstid.  
 
Intervjun kommer att bestå av öppna frågor som du fritt får besvara, följdfrågor kommer 
eventuellt att ställas.  
Intervjuerna kommer att ske i ett enskilt rum, förslagsvis på din arbetsplats. Det 
beräknas ta 30 minuter och vi kommer endast att träffas vid ett tillfälle. Samtalen 
kommer att spelas in på band, för att därefter kunna analyseras vetenskapligt. Den 
inspelade intervjun kommer att handskas konfidentiellt där ingen obehörig kan få 
tillgång till materialet. Efter att intervjun har analyserats och uppsatsen är godkänd 
kommer bandet att raderas. Ingen kommer att veta vad just du har svarat i det färdiga 
materialet. Studien kommer att publiceras men ingen kommer att utläsa vilka 
vårdcentraler eller BVC- sköterskor som deltagit i studien. 
Vi planerar att genomföra intervjuerna under veckorna 10-14. 
 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 
utan att motivera varför.  
 
Skriftligt samtycke till att delta i studien 
 
Härmed godkänner jag att delta i studien efter att har tagit del av ovanstående 
information. Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta 
deltagandet utan motivering. 
 
Underskrift………………………………………….. 
Ort/datum…………………………………………… 
Telefon/Epost……………………………………… 
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Bilaga 3 s. 2(2) 
Samtycket inhämtas vid intervjutillfället. 
 
 
 
Har du några frågor kan du kontakta någon av nedanstående. 
 
Marine Pettersson, Sjuksköterska                                          
Magisterstuderande vid  
institutionen för vårdvetenskap, 
Linnéuniversitetet Växjö/Kalmar 
Tel: xxx-xxxxxxx 
Mail: mp222sj@student.lnu.se                        
 
Sofie Carling, Sjuksköterska 
Magisterstuderande vid  
institutionen för vårdvetenskap, 
Linnéuniversitetet Växjö/Kalmar                     
Tel: xxx-xxxxxxx 
Mail: sc222fg@student.lnu.se 
  
 
Handledare:  
Stig Wenneberg 
Lektor vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap 
Tel: xxxx- xxxxx 
Mail: stig.wenneberg@lnu.se 
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Bilaga 4 

Intervjuguide  
 
Allmän information: 
 
-Ålder? 
-Utbildad distriktssköterska eller barnsjuksköterska? 
-Hur länge har du arbetat som distriktssköterska? 
-Hur länge har du arbetat på BVC? 
 
Semistrukturerade frågor: 
 
Kan du berätta om dina upplevelser av att möta föräldrar till överviktiga barn? 

- Kan du berätta om någon situation du varit med om 
- Beskriv ett bra och ett mindre bra möte som du har upplevt 

 
Vilka är dina erfarenheter av hur du kan upptäcka de överviktiga barnen? 

- I vilka situationer upptäcks övervikten? 
 
Hur upplever du föräldrarnas respons/ reagera när barnets övervikt tas upp i samtalet? 

- Berätta gärna om en situation 
 
Berätta om hur/vilka stöd du ger till föräldrarna initialt? 

- Efter hand? 
Hur upplever du att föräldrarna tar emot de stödjande insatserna? 

 
 
Hur upplever du samtalen med föräldrarna? 
 
 
Eventuella följdfrågor  
- Kan du utveckla/ vill du berätta mer om?   
- På vilket sätt? 
-vad gjorde du då?  
- Vad kände du?  
- Hur menar du?  
-Vad tänkte du då? 
 
 
 
 
 


