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Abstrakt 

Syfte: Att belysa barnhälsovårdssjuksköterskornas erfarenheter av att möta och informera 

föräldrar till överviktiga barn. 

Bakgrund: De senaste två decennierna har övervikt och fetma hos barn blivit betydligt 

vanligare och WHO ser problemet som en snabbt växande epidemi. Barn som lever med 

övervikt riskerar sämre livskvalité, hjärt- kärlsjukdomar, högt blodtryck, diabetes och förtida 

död. Barn som är överviktiga tenderar att förbli överviktiga eller utveckla fetma i vuxen ålder 

vilket visar på vikten av att skapa tidig prevention.  

Design: Studien har en kvalitativ design.  

Metod: Data samlades in genom intervjuer med tio barnhälsovårdssjuksköterskor under två 

veckor i februari 2017. Intervjuerna utfördes med hjälp av öppna intervjufrågor och 

analyserades sedermera enligt Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys 

med induktiv ansats.  

Resultatet: Barnhälsovårdssjuksköterskorna möts av föräldrars olika reaktioner kring barnets 

övervikt samt att informationen behöver anpassas. Barnhälsovårdssjuksköterskorna önskar 

även mer resurser i arbetet med barns övervikt.  

Slutsats: Barns övervikt handlar många gånger om familjens livsstil och matvanor. För att 

kunna ändra på barnets livsstil behöver hela familjen komma till insikt och ändra på sina 

vanor. Att föräldrar inte ser problemet och saknar förståelse för problematiken försvårar 

arbetet för barnhälsovårdssjuksköterskorna i mötet med föräldrarna. 

Barnhälsovårdssjuksköterskorna önskar att fler resurser finns att tillgå samt bättre riktlinjer att 

arbeta efter för att kunna skapa bättre möjligheter i bemötandet med familjen.  

 

Nyckelord: Övervikt, Barnhälsovårdssjuksköterskor, Erfarenheter, Information, 

Innehållsanalys. 

 

  



Title: Child health nurses experiences in meeting and informing parents to obese children –an 

interview study. 

 

Abstract 

Purpose: To illustrate the child health nurses experiences while meet and inform parents to 

overweight children. 

Background: Over the last two decades, overweight and obesity in children have become 

more common and WHO sees the problem as a rapidly growing epidemic. Children with 

overweight risk poorer quality of life, cardiovascular disease, hypertension, diabetes and early 

death. Children who are overweight tend to remain overweight or develop obesity in 

adulthood, which indicates the importance of creating early prevention. 

Design: The study has a qualitative design. 

Method: Data was collected through interviews with ten child health nurses for two weeks in 

February 2017. The method used was open interview questions analyzed according to 

Graneheim and Lundman's (2004) qualitative content analysis with inductive approach. 

The result: The child health nurses meets with parents' different reactions about the child's 

overweight and that the information needs to be adapted. The child health nurses also wants 

more resources while manage with children's overweight. 

Conclusion: Children's problem with overweight is often the result of family's lifestyle and 

eating habits. In order to change the child's lifestyle, the whole family needs to get insight and 

change their habits. The fact that parents do not see the problem and lack understanding of the 

problem complicates the work of the child health nurses in the meeting with the parents. The 

child health nurses wishes that more resources are available and they need better guidelines to 

work for in order to create better opportunities for the family. 

 

Keywords: Obesity, Child health nurses, Experiences, Information, Content Analysis. 

  



Sammanställning: 

 

Varför denna studie behövdes? 

-För att belysa barnhälsovårdssjuksköterskornas erfarenheter av att möta och informera 

föräldrar till överviktiga barn. 

-Det finns få svenska studier som belyser barnhälsovårdssjuksköterskornas erfarenheter av att 

möta och informera föräldrar till överviktiga barn. 

 

Vad visar resultatet? 

-Barnhälsovårdssjuksköterskorna erfar att informationen bemöts med olika reaktioner samt att 

informationen behöver anpassas. 

-Barnhälsovårdssjuksköterskorna önskar mer resurser i arbetet med att möta och informera 

föräldrar till barn med övervikt. 

 

Hur ska resultatet användas för att påverka verksamhet, utbildning och forskning? 

-Resultatet kan användas för att barnhälsovårdssjuksköterskorna ska kunna skapa sig en bild 

av vad mötet innebär och hur det kan utformas. 

-Resultatet kan användas för att optimera möjligheterna för att information ges och tas i 

samförstånd där alla parter i samtalet upplever trygghet.  

-Resultatet kan användas för att utforma riktlinjer och optimera tillgång av resurser i syfte att 

skapa goda möjligheter för information och prevention.  
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INTRODUKTION 

Övervikt och fetma bland barn och unga har de senaste decennierna ökat och trenden visar att 

ökningen tenderar att fortsätta (WHO, 2016).  

Barnhälsovården är den instans i Sverige som utför hälsoundersökningar under barnets första 

fem levnadsår (Thor, 2015). Barnhälsovårdssjuksköterskorna (BHV-sjuksköterskorna) har ett 

stort ansvar i att informera, stödja och hjälpa familjerna till hälsosamma livsstilsval som leder 

till att förebygga och förhindra övervikt hos barn (Håkansson, 2016). Föreliggande studie kan 

skapa en ökad förståelse och insikt för de upplevelser BHV-sjuksköterskorna har av mötet 

med föräldrarna och deras överviktiga barn, upplevelser som kan belysa såväl styrkor som 

svagheter i mötet.  

Bakgrund 

De senaste två decennierna har övervikt och fetma hos barn blivit betydligt vanligare och 

WHO ser problemet som en snabbt växande epidemi (WHO, 2016). Med övervikt menas när 

ett barn väger för mycket (Derwig, 2014). WHO klassar övervikt som en riskfaktor till 

sjukdom och fetma som en sjukdom. För barn under fem år räknas övervikt vid två 

standarddeviationer (SD) över WHO:s medelviktkurva och fetma som tre standarddeviationer 

över WHO:s medelviktkurva. WHO:s tillväxtkurva är framtagen för att kunna representera ett 

medelvärde för populationen och har accepterats som officiell internationell standard i många 

länder. Tillväxtkurvan omfattar vikt, längd och huvudomfång upp till 18 månaders ålder och 

vikt, längd och Body Mass Index (BMI) för högre åldrar (se bilaga 1) (WHO, 2016).  

I Sverige och stora delar av övriga Europa finns en definition för övervikt som används i 

vården och benämns BMI, ett indirekt mått för att definiera mängd kroppsfett. BMI utgör ett 

mått över hur kroppsvikt förhåller sig till kroppslängd. Vikten anges i kilo och längden i 

meter och räknas ut genom att dividera vikten med längden i kvadrat, kg/m2. Det finns en del 

nackdelar med måttet då det inte tar hänsyn till om vikten är i form av muskelmassa eller fett, 

men fördelarna är att det är ett väletablerat mått som länge använts inom forskning samt att 

det är en relativ enkel och billig mätmetod (Socialstyrelsen, 2009). BMI hos barn är mer 

föränderlig än hos vuxna då barn växer på längden och har olika tillväxtfaser där 

kroppssammansättningen ständigt ändras. Andelen fettväv skiljer sig dessutom väsentligt åt 
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mellan flickor och pojkar i puberteten då pojkars muskelmassa ökar och flickor får en större 

mängd fettväv. Ett standardiserat mått har därför tagits fram för att mäta BMI hos barn, iso-

BMI, där man följer en ålderstabell som enbart visar mått på övervikt eller fetma mellan 2-19 

års ålder och skiljer mellan pojkar och flickor. Iso-BMI 25 och över klassas som övervikt, iso-

BMI 30 och över klassas som fetma och iso-BMI 35 och över klassas som svår fetma 

(Albertsson-Wiklander & Karlberg, 2000). Iso-BMI är inom barnhälsovården konstruerad i 

form av Standarddeviationer (SD) (se bilaga 2) (Hagenäs, 2012). 

I början på 2000-talet visade epidemiologiska undersökningar att övervikt bland barn ökade i 

såväl Sverige som andra länder. I Sverige var det skolundersökningen SISU som 2003 

rapporterade att 23 % av 6-13 åriga barn i Umeå hade utvecklat övervikt med ett BMI över 

25, 18 % hade en övervikt med BMI över 30 och 5 % hade utvecklat fetma med ett BMI över 

35 (Petersen et al. 2003). En undersökning från Göteborg 2004 visade att drygt en femtedel av 

Göteborgsområdets barn i årskurs 4 hade övervikt (Mårild et al. 2004). Lissner et al. (2010) 

ville med sin studie få en samlad bild av den ökade trenden med övervikt och fetma bland 

svenska skolbarn och resultatet visade att var femte skolbarn var överviktigt. Studien utfördes 

i sex svenska städer bland skolbarn i årskurs 4 som var mellan 11-12 år gamla och forskarna 

studerade och jämförde vikter som var tagna på skolbarnen mellan år 1999-2005. Resultatet 

visade att det framför allt är i de mindre städerna som övervikt och fetma ökar. 

Bygdell et al. (2017) har studerat hur utvecklingen av övervikt och fetma har förändrats bland 

8-åriga pojkar födda mellan åren 1946-2006. Forskarna såg att övervikten ökade för 8-åriga 

pojkar med födelseår 1971- 1991 för att därefter kulminera och tendera att gå ner bland 8-

åriga pojkar födda 1991- 2006. Forskarna menar att viktminskningen kan ha en betydande 

effekt i form av minskad övervikt bland vuxna svenska män inom de närmsta årtiondena. 

Övervikt och fetma ger ökad risk att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar, högt blodtryck (Messiah 

et al. 2012, Socialstyrelsen, 2009, Skybo & Ryan-Wenger, 2003) och diabetes, men det kan 

även ge sämre livskvalitet i form av minskad rörelseförmåga. Barn med övervikt eller fetma 

tenderar även att förbli överviktiga i vuxen ålder vilket visar på vikten av att skapa tidig 

prevention (Socialstyrelsen, 2009). Vissa forskare hävdar att fetma under barndomen ökar 

riskerna för framtida sjukdom och förtida död (Rijks et al. 2017). Statens beredning för 

medicinsk utvärdering (2004) menar att det inte finns någon forskning som visar att åtgärder 

mot fetma hos barn har några negativa effekter på tillväxt eller ökad frekvens av anorexi.  
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Messiah et al. (2012) menar att överviktiga barn, så små som tre år, har en ökad risk för att få 

både blodfettsrubbningar och inflammationer. Studien har även visat på ett samband mellan 

ett högt BMI värde och förhöjda kolesterolvärden, samt att 70% av barnen med förhöjda 

kolesterolvärden fortsätter att ha förhöjda värden även vid vuxen ålder. Messiah et al. (2012) 

menar att överviktiga barn ligger i riskzonen för att utveckla fetma som vuxen om inte 

mönstret för viktökning bryts. Kumar & Kelly (2017) menar att vikten av att skapa effektiva 

behandlingsmetoder är gynnsamt med tanke på de allvarliga risker som barnfetma för med 

sig. 

Borg et al. (2005) har visat på signifikanta kopplingar mellan högt BMI och högre 

slutenvårdskostnader, likaså att överviktiga och människor med fetma har en lägre 

överlevnadsgrad än normalviktiga samt att övervikt och fetma genererar högre indirekta 

kostnader på grund av dödsfall innan pensionsåldern. Vidare beskriver forskarna att 

behandlingsalternativ för att hjälpa denna grupp är kostsamma och genererar i slutändan inte 

någon ekonomisk vinst. För att minska de ökade kostnaderna som övervikt och fetma 

genererar visar Borg et al. (2005) vikten av att tidigt förebygga övervikt och fetma bland barn 

och unga.  

Inom barnhälsovården samarbetar flera professioner runt barnet och föräldrarna de första fem 

åren av barnets liv. BHV-sjuksköterskan är den som i regel kommer att träffa barnet oftast 

och flest gånger (Thor, 2015). Barnhälsovårdens nationella program riktar in sig på en 

hälsoövervakning som syftar till att följa barns hälsa, utveckling och livsvillkor från födseln 

upp till fem års ålder. Samtal, vägledning och insatser ska erbjudas alla när behov uppstår. 

Kring de barn och familjer där ytterligare insatser krävs i form av kontakt med andra 

vårdgivare eller socialtjänst, ska barnhälsovården erbjuda detta (Magnusson et al. 2015). 

Hälsosamma levnadsvanor har en betydande roll för barnets utveckling och hälsa och 

barnhälsovården är en betydelsefull instans i det hälsofrämjande arbetet med barn. 

Barnhälsovårdens arbete syftar bland annat till att påverka faktorer som bidrar till en positiv 

hälsoutveckling och uppmärksamma riskfaktorer som bidrar med en negativ hälsoutveckling 

(Håkansson, 2016). Kumar och Kelly (2017) beskriver vikten av familjebaserade 

livsstilsförändringar i form av förändrade kostvanor och ökad fysisk aktivitet i syfte att skapa 

viktkontroll hos barnet. Forskarna menar vidare att förändringarna i barnets livsstil bör 

genomföras i en lugn takt då det har visats ge bäst resultat på viktminskningen. Fysisk 
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aktivitet är viktigt för barns hälsa och folkhälsomyndighetens rekommendation är att barn 

aktivt rör på sig minst 60 minuter per dag med både måttlig och hög intensitet. Den fysiska 

aktiviteten kan delas upp under dagen och bör vara av olika slag (Faskunger, 2008). 

Gonzalez-Rui et al. (2017) såg i sin studie att ökad aktivitet hos barn gav minskade 

midjemåttet, minskad bukfetma och förbättrade värden på fettlever enzymer. 

I mötet med barn och deras föräldrar är förhållningssättet en betydelsefull faktor och bör vara 

uppmuntrande, stödjande samt främja barnets och föräldrarnas kompetens. I hälsosamtal med 

barn och föräldrar är det av betydelse att utgå ifrån att alla familjer är unika med olika 

perspektiv och värderingar. I samtalet med familjen är det av betydelse att lyfta och stödja 

positiva saker hos både barnet och familjen för att få föräldrarna att känna stolthet i sin roll 

samt att stärka självförtroendet i föräldraskapet. I mötet och samtalet med familjen är det av 

betydelse att få både förälder och barn att känna delaktighet och inflytande för att kunna fatta 

beslut (Håkansson, 2016). Dorothea Orem menar, enligt Renpennig och Taylor (2003) att i 

mötet mellan sjuksköterskan och patienten är det betydelsefullt att en trivsam och 

motiverande miljö skapas för att möjliggöra att patienten uppnår sina mål. Studier visar att ett 

gott bemötande är av betydelse för att öka föräldrars motivation och förmåga i att göra 

förändringar som är betydelsefulla för familjens livssituation och hälsa. (Nätverket för 

hälsofrämjande hälso- och sjukvård, 2014).  

Barnhälsovården kan motivera familjer att hitta livsstilsförändringar som till exempel inom 

mat eller rörelsevanor. Det är av betydelse vid informationen att fokusera på ett fåtal 

förändringar åt gången som kan arbetas in i vardagslivet för att få en förändring till att bli en 

naturlig del av livet. Att utgå från familjens tidigare kunskaper och att sedan bidra med 

kompletterande information samt att inte skuldbelägga föräldrarna men samtidigt få dem 

medvetna om ansvaret är en betydelsefull del för att nå fram till föräldrarna i samtalet 

(Håkansson, 2016). Som patient har du rätt till individuellt anpassad information om ditt 

hälsotillstånd och den vård och de behandlingsmetoder som finns. Om du inte själv kan ta 

emot informationen ska den lämnas till en närstående (Socialstyrelsen, u.å).   

Föräldrarnas uppfattning om barnets vikt är av betydelse för att kunna främja en hälsosam 

viktutveckling. Många föräldrar är beroende av en objektiv information från till exempel 

barnets vikt eller BMI-kurva, vilket är en enkel åtgärd inom barnhälsovården för att få 
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föräldrarnas förståelse vid informationen (Håkansson, 2016). Dorothea Orem menar, enligt 

Renpennig och Taylor (2003) att information och undervisning är betydelsefulla redskap för 

sjuksköterskan när patienten skall tillägna sig nya kunskaper för att klara sin egenvård. Att 

identifiera patientens behov av lärande och utifrån detta planera hur undervisningen ska 

planeras och genomföras är av betydelse för att sjuksköterskan på bästa sätt ska kunna stödja 

patienten i sin egenvård.   

Isma et al. (2012) kunde med sin studie visa på att övervikt bland förskolebarn ibland inte 

togs på allvar och problemet flyttades istället över på elevhälsan. Orsaker till att övervikten 

inte lyfts under tiden som barnet tillhörde barnhälsovården kunde bland annat kopplas till brist 

på tid, finansiella resurser och personal. Wiklund Gustin och Bergbom (2012) menar att de 

saker vi människor upplever i världen kallas för fenomen och kunskaper om de icke- 

materiella fenomenen får vi genom att människor berättar om hur de upplever världen, till 

exempel, en berättelse om en upplevelse. Både Isma et al. (2012) och Regber et al. (2013) 

lyfter i sina studier de problem som BHV-sjuksköterskan kunde uppleva inför att ta upp och 

prata om övervikt med föräldrar. BHV-sjuksköterskor uttryckte en rädsla för att skada 

relationen som byggts upp mellan dem och föräldrarna vilket medförde att behovet av att 

prata om övervikt flyttades fram till nästa besök. Även rädslor för att föräldrarna skulle känna 

sig kränkta inför det faktum att de orsakat övervikten hos sitt barn var något som både Isma et 

al. (2012) och Regber et al. (2013) kunde visa på i sina studier.  

Enligt barnkonventionen har barnets vårdnadshavare ett ansvar för att barnet ska må bra. 

Vårdnadshavaren ska se till att barnet får den omvårdnad och skydd som barnet är i behov av, 

till exempel skydd mot yttre faror, näringsrik kost samt vård och omvårdnad i samband med 

sjukdom. Vårdnadshavaren ska även se till barnets behov, hjälpa barnet med att sätta gränser 

samt ge barnet de bästa förutsättningar inför framtiden (Barnkonventionen, 1989). 

Forskningsresultat visar på kopplingen mellan föräldraskap och fetma hos barn, där 

ineffektivt föräldraskap och låg självkänsla inför föräldrarollen kan innebära riskfaktorer för 

att barnet utvecklar övervikt och fetma (West et al. 2010). Whitaker et al. (1997) kan i sin 

studie visa på resultat som belyser sambandet mellan övervikt hos föräldern och riskerna för 

barnet att utveckla övervikt. Både överviktiga och icke överviktiga barn under 10 år hade en 

dubbelt så stor risk att utveckla övervikt om föräldrarna var överviktiga, i jämförelse med 

barn till normalviktiga föräldrar.  
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Gillison et al. (2016) och Turner et al. (2012) visade med sina studier att föräldrar kan 

uttrycka en motvilja till att söka hjälp för deras barns övervikt då de känt en rädsla för att få 

skulden över att de orsakat övervikten. Vidare beskriver artikelförfattarna att föräldrarna även 

kan ifrågasätta om personalen har kunskap, tid och resurser för att kunna hjälpa barnen. En 

del föräldrar kände även en oro inför att prata om vikt med sina barn relaterat till deras egen 

rädsla för att skada barnets fysiska självuppfattning och välmående, vilket hindrade dem att 

söka hjälp för barnets övervikt. 

Stewart et al. (2008) lyfter med sin studie vikten av information och stöd till familjen genom 

hela behandlingen av barnets övervikt. Studien visar dock på att föräldrar kan sakna det 

långsiktiga stödet under hela resan både innan, under och efter behandlingen. Slutligt lyfter 

Stewart et al. (2008) vikten av en livsstilsförändring där alla familjemedlemmar är aktivt 

engagerade för att det skall vara möjligt att skapa ett hållbart resultat. 

Problemformulering 

BHV-sjuksköterskorna är ofta de personer som står för den första kontakten med föräldrarna 

när en konstaterad övervikt hos barn upp till fem år behöver belysas. Ett flertal studier visar 

på arbetet som bedrivs inom elevhälsan men få svenska studier belyser de situationer där 

BHV-sjuksköterskorna inom sin verksamhet möter och informerar familjer om övervikt. 

Forskning visar att det är av betydelse att gå in med tidiga insatser i form av rådgivning, stöd 

och täta kontroller, något som kan vara direkt avgörande för att de drabbade ska få bukt med 

problemet. Föreliggande studie kan bidra med ökad kunskap om BHV-sjuksköterskornas 

erfarenheter av att möta och informera föräldrar till överviktiga barn.  

Syfte 

Att belysa BHV-sjuksköterskornas erfarenheter av att möta och informera föräldrar till 

överviktiga barn.  
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METOD  

Design 

För studien valdes en kvalitativ design för att nå en förståelse för BHV-sjuksköterskornas 

erfarenheter av att möta och informera föräldrar till överviktiga barn (jfr. Polit & Beck, 2014). 

Den kvalitativa metoden ger föreliggande studie möjlighet att studera hur BHV-

sjuksköterskorna uppfattar och tolkar sin omgivande verklighet och möjlighet ges till att 

skapa fördjupad förståelse för BHV-sjuksköterskornas erfarenheter av att möta och informera 

föräldrar till barn som är överviktiga (jfr. Henricson, 2012). 

Urval 

Studien har begränsats till att omfatta ett län i svealand där både mellanstora städer och 

mindre byar inkluderats. För att uppnå en spridning i hela länet kontaktades inledningsvis 

samordningssjuksköterskan över barnhälsovårdsenheten i länet. Tillsammans med 

samordningssjuksköterskan valdes barnavårdscentraler ut från norr till söder inom länet, 

vilket resulterade i sju olika barnavårdscentraler. Brev om förfrågan att tillfråga personal om 

deltagande i studien skickades till verksamhetschefer på berörda enheter (se bilaga 3). När 

muntligt eller skriftligt samtycke erhölls från verksamhetscheferna kontaktades en till två 

slumpmässigt utvalda BHV-sjuksköterskor per enhet via telefon eller mail för förfrågan om 

deltagande i studien. Inklusionskriterier för deltagande i studien var minst ett års erfarenhet 

inom verksamheten för barnavårdscentral i länet samt specialistutbildning inom barnsjukvård 

eller distriktssjukvård. De tio BHV-sjuksköterskor som tillfrågades uppfyllde 

inklusionskriterierna och samtliga tackade ja till deltagande. Deltagande BHV-sjuksköterskor 

hade en ålder som varierade mellan 37-64 år med en medelålder på 51 år, antal år inom yrket 

varierade mellan 6-36 år med ett medelvärde på 18 år.  

Datainsamling 

I föreliggande intervjustudie utformades strukturerade intervjufrågor (jfr. Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2012). Tid för telefonintervju bokades med de BHV-sjuksköterskor som 

tackat ja till att delta i studien. På inbokade tider kontaktades sedan intervjudeltagarna för en 

telefonintervju. Intervjufrågorna bestod av sex frågor samt med följdfrågor som ”Kan du 

utveckla” eller “kan du beskriva mer”, kring någon redan beskriven erfarenhet (se bilaga 4). 
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De strukturerade frågorna användes på samma sätt vid alla telefonintervjuer. Innan 

intervjuerna utfördes gavs information om studiens syfte, att samtalet skulle spelas in samt 

utrymme för intervjuobjekt att ställa frågor. Sammanlagt genomfördes tio telefonintervjuer 

under en period av två veckor i februari 2017, varje intervju tog mellan 13 och 35 minuter. 

Samtliga intervjuer genomfördes i en miljö där såväl intervjuare som intervjuobjekt satt lugnt 

och ostört. Samtliga intervjuer spelades in via en diktafon. Efter genomförd intervju gavs 

intervjuobjekt möjlighet att ställa eventuella frågor. Inspelat material transkriberades 

sedermera till text inför en efterföljande analys.  

Forskningsetiska överväganden 

De etiska frågor som tagits hänsyn till innan genomförandet av intervjuer är information om 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav, konsekvenser och forskarens roll (jfr. Kvale & 

Brinkmann, 2009). Deltagarna gav såväl muntligt som skriftligt samtycke till att delta i 

studien, genom ett samtyckesunderlag sänt via mail (se bilaga 5). Deltagarna har fått skriftlig 

och muntlig information om studiens syfte, metod och genomförande samt rättighet att 

avbryta sitt deltagande under processens gång. Full konfidentialitet har försäkrats genom att 

inspelat material och skriftligt material har förvarats säkert och utan risk för att obehöriga 

skall få tillträde. Försäkran gavs om att forskningsmaterialet endast kommer användas för 

studiens forskningssyfte.  

Dataanalys 

Studiens analys grundades på Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av kvalitativa 

innehållsanalys med induktiv ansats, vilket innebär att textmaterialet analyserats 

förutsättningslöst utifrån deltagarnas berättelser om sina erfarenheter. I analysen lades fokus 

på det manifesta innehållet vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) lägger fokus på det 

texten säger, det synliga och uppenbara i textmaterialet. Manifest innehåll presenteras ofta i 

kategorier. Analysen inleddes med att det transkriberade materialet lästes upprepade gånger, i 

syfte att skapa en helhetsbild av textmaterialet. Meningsenheter plockades ur texten och 

diskuterades och analyserades ett flertal gånger för att säkerställa att de representerade 

meningsbärande enheter. Meningsenheter representerar text som är relevant för att besvara 

studiens syfte och det är av vikt att tillräckligt mycket text tas med i varje meningsenhet för 

att sammanhanget i texten skall kvarstå. Fortsättningsvis kondenserades meningsenheterna för 
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att skapa en kortare text med bibehållet meningsinnehåll. Analysarbetet fortsatte med en 

granskning av de kondenserade meningsenheterna, vilket syftade till att abstrahera och förse 

textenheterna med en kod. Graneheim och Lundman (2004) beskriver koden som en etikett på 

innehållet i en meningsenhet vilket tillåter att författarna tänker och ser data på ett nytt och 

annorlunda sätt. Analysen fortsatte sedan med att finna såväl internt homogena likheter som 

externt heterogena olikheter bland koderna, vilket resulterade i en uppdelning i åtta 

underkategorier. Slutligen abstraherades innehållet ytterligare och tre kategori skapades. Se 

illustration i tabell 1. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att underkategorier kan 

sorteras och abstraheras in i kategorier och att text inom respektive kategori delar en 

gemensamhet och skall inte passa in under en annan kategori. En kategori i sig representerar 

en beskrivande nivå av innehållet och ger uttryck för det uppenbara innehållet i texten. Se 

tabell 2 i bilaga 6, ett exempel på analysprocessens alla steg i denna intervjustudie, med att 

skapa meningsenheter och bryta ner till kondenserade meningsenheter, koder, underkategorier 

och kategorier. Vid upprepade tillfällen har de ursprungliga transkriberingarna studerats för 

att kunna skapa en djupare förståelse för textmaterialet och i analysens olika faser försäkra sig 

om att såväl analys som tolkning svarar mot studien syfte.  

Trovärdighet 

För studien valdes en kvalitativ metod då studien avsåg att belysa BHV-sjuksköterskornas 

erfarenheter av att möta och informera föräldrar till överviktiga barn. När avsikten är att ta del 

av andras erfarenheter och upplevelser lämpar sig en kvalitativ metod väl i enlighet med 

Graneheim och Lundman (2004). För att ta del av BHV-sjuksköterskornas erfarenheter 

lämpade sig intervjuer som datainsamlingsmetod (jfr. Polit & Beck, 2014). Det som 

bestämmer en kvalitativ studies trovärdighet är studiens tillförlitlighet, pålitlighet och 

överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004). Strukturerade intervjufrågor utarbetades till en 

intervjuguide tillsammans med handledare. Frågorna utformades som öppna frågor för att 

kunna ge svar på de centrala delarna i problemformuleringen. Samma intervjuguide användes 

vid samtliga intervjuer för att stärka tillförlitligheten (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). Då 

intervjuerna utfördes under en kort period på två veckor anses data inte ha förändrats vilket 

ökar pålitligheten (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). För att stärka tillförlitligheten i studien 

och för att frågorna skulle ge svar mot syftet har syftet lyfts fram och bearbetats vid ett flertal 

tillfällen under arbetets gång (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). För att få med 
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informanternas egna ord har inspelningsutrustning i form av diktafon använts vid samtliga 

intervjuer, vilket ytterligare styrker studiens trovärdighet (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). 

För att skapa ytterligare trovärdighet i studien enligt Graneheim och Lundman (2004) har 

såväl intervjuobjekt som intervjuare suttit enskilt och ostört för att ett lugnt klimat skall 

skapas. Inspelat material har transkriberats till text i direkt anslutning till att intervjuerna 

utförts, i syfte att ha intervjuerna färskt i minnet och på så vis minimera riskerna för 

feltolkningar och med det öka studiens trovärdighet (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). För 

val av analysmetod användes en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats vilket ansågs 

vara passande för att ge svar på studiens syfte och öka studiens trovärdighet (jfr. Graneheim 

& Lundman, 2004). Analysens olika steg har upprepade gånger belysts för att skapa en 

säkerhet i att rätt meningsenheter lyfts fram och att koder, underkategorier och kategorier 

svarar mot dess innebörd, i syfte att skapa trovärdighet (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). 

Trovärdigheten ökar med en beskrivning av resultatet där citat har lyfts direkt från det 

transkriberade materialet. För att skapa en trovärdighet under analysprocessen har en 

förståelse skapats för det fenomen som har studerats genom att författarna varit pålästa inom 

ämnet via teoretisk kunskap, erfarenheter samt egna förutfattade meningar (Graneheim & 

Lundman, 2004). Tydligt tillvägagångssätt beskrivs i metoddelen vilket stärker 

överförbarheten och möjligheten till att genomföra liknande studie inom verksamheten för 

barnhälsovård (Graneheim & Lundman, 2004).  
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RESULTAT 

Efter analys och bearbetning av textmaterialet beskrivs resultatet genom tre olika kategorier 

och åtta underkategorier. Varje underkategori belyses med ett antal citat från de intervjuade 

BHV-sjuksköterskorna. Citaten är märkta med “BHV-sjuksköterska” samt intervjukod. 

Underkategorier och kategorier presenteras i tabell 1. 

Tabell 1. Underkategorier och kategorier. 

Underkategori Kategori 

Att föräldrar saknar insikt om barnets övervikt  

Att bemöta föräldrarnas reaktioner 

Att föräldrar är medvetna om barnets övervikt  

Att inte mötas av motstånd  

 

Att anpassa informationen efter 

familjens förutsättningar  

Att anpassa mötet utifrån föräldrarnas behov 

Förändringsprocessen i familjen påverkas av 

föräldrarnas inställning 

Betydelsefullt att informera om kost- och 

motionsvanor 

Önskan om tillgång till specialistkunskaper  

Önskar mer resurser i mötet med 

dessa familjer Önskan om tid och tydlig struktur för samtalet 
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Att bemöta föräldrarnas reaktioner 

I denna kategori belyses BHV-sjuksköterskornas erfarenheter av att möta föräldrarnas 

reaktioner. Föräldrar kan visa avsaknad av insikt inför att barnet är överviktigt eller visa på en 

medvetenhet inför barnets övervikt.  

Att föräldrar saknar insikt om barnets övervikt 

BHV-sjuksköterskorna upplever att informationen om barnets övervikt kan komma som en 

chock för föräldrarna, vissa föräldrar har inte sett övervikten hos barnet och andra uppfattar 

inte övervikten som ett problem.  

“Många föräldrar ser ju inte den här viktuppgången, det är som om det har gått lite fort och 

att de inte riktigt är med på tåget”. 

 BHV-sjuksköterska 10. 

BHV-sjuksköterskorna upplever att föräldrar inte har någon förklaring till viktökningen, vikt- 

och BMI-kurvor ifrågasätts och BHV-sjuksköterskorna upplever att föräldrarna känner sig 

kränkta och påhoppade av informationen. Information om att övervikt kan hindra barn i den 

vardagliga leken visar många föräldrar bristande insikt om enligt BHV-sjuksköterskorna. När 

BHV-sjuksköterskorna väljer att visa BMI-kurvan möts hon inte sällan av förvåning hos 

föräldern över att barnets vikt i förhållande till längd klassas som övervikt.  

“De flesta föräldrarna blir väldigt förvånade även om man drar ut viktkurvan och visar 

dem”.  

BHV-sjuksköterska 3. 

När BHV-sjuksköterskorna skriver ut vikt- och längdkurvor för att visa föräldrarna att barnet 

har ökat i vikt, upplever hon att föräldrarna inte är mottagliga för informationen. BHV-

sjuksköterskorna upplever att hon kan mötas av ilska och rädsla hos föräldrarna över att de 

ska skapa en ätstörning hos barnet om de talas om vikt inför dem. BHV-sjuksköterskorna 

upplever att föräldrarna hittar på ursäkter till att övervikten har uppstått och att de anser sig ha 

en förklaring till övervikten som extra mat vid högtider eller jobbiga situationer inom 

familjen. Föräldrarna säger att de har tröstat barnet med onyttiga måltider, extra godis eller 
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andra sötsaker men att det enbart varit vid speciella tillfällen. BHV-sjuksköterskorna upplever 

även att föräldrarna inte ser att orsaken till övervikten är något som föräldrarna själva orsakat 

utan att de skyller på arvsanlag. Vidare upplever BHV-sjuksköterskorna att föräldrarna 

normaliserar övervikten och tycker att vikt- och BMI-kurvor inte är tillförlitliga, problemet 

förmildras och ses som en tillfällig viktuppgång som sannolikt går över med tiden. BHV-

sjuksköterskorna upplever även ett förnekande mellan olika familjemedlemmarna där ofta 

pappan säger ifrån sig ansvaret och lägger över ansvaret på mamman.  

Att föräldrar är medvetna om barnets övervikt 

BHV-sjuksköterskorna upplever att det förekommer informationstillfällen där problematiken 

om viktuppgången tas på allvar av föräldrarna och att det finns en vilja hos föräldern att gå 

vidare med problemet. BHV-sjuksköterskorna upplever att föräldern vill hjälpa sitt barn och 

att föräldrarna har en förståelse för att det rör barnets framtid och hälsa, där fokus ligger på 

hälsoperspektivet. Det kan vara föräldrar som själva har uppmärksammat barnets viktökning 

och har funderingar på att de behöver förändra barnets vanor men det kan även vara föräldrar 

som inte sett den här viktuppgången, att det gått lite fort men att de förstår innebörden under 

samtalet. Föräldrarna kan här uttrycka tacksamhet över att de har fått tagit del av vikt- och 

BMI-kurvor samt att de blivit uppmärksammade på den negativa utvecklingen efter att BMI-

kurvorna har visats. Föräldrar i fråga visar ofta förståelse för hur barnet i normala fall ska 

följa sina kurvor och vad det innebär när barnet avviker från sin kurva.  

“Ibland så upplever jag att de är jätteintresserade och blir verkligen motiverade av att se att 

de kan påverka hälsoutvecklingen för sitt barn”. 

BHV-sjuksköterska 7.  

BHV-sjuksköterskorna känner att många föräldrar tyngs av ett dåligt samvete, ett samvete 

som grundar sig på vetskapen om att de själva bidragit till barnets kost- och motionsvanor. 

Familjer med syskon som var normalviktiga hade också haft svårt att se sina vanor och 

uppmärksamma att ett av deras barn ökat i vikt, med BHV-sjuksköterskornas hjälp kunde 

faktumet belysas och föräldrarna tog tacksamt emot information.  
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“Men sen finns det även föräldrar som blir helt gråtfärdiga, som när de ser BMI-kurvan 

säger -oj vad har vi gjort”.  

BHV-sjuksköterska 2.   

Att anpassa informationen efter familjens förutsättningar  

I denna kategori belyses BHV-sjuksköterskornas erfarenheter av att hennes information måste 

anpassas efter familjens förutsättningar. Här upplever BHV-sjuksköterskorna möten där de 

inte möts av motstånd, möten där informationen behöver anpassas, möten där fokus ligger på 

att förändra inställning och möten där behov finns av att öka förståelsen om kost- och 

motionsvanor.  

Att inte mötas av motstånd 

BHV-sjuksköterskorna upplever att för att kunna skapa en hållbar förändring och en ökad 

insikt inom familjen så behöver hon ha med sig hela familjen på tåget, föräldrarna behöver 

vara positiva till en förändring och även se att det finns ett problem, först då upplever BHV-

sjuksköterskorna att familjen kan genomföra en förändring. BHV-sjuksköterskorna erfar att 

de bland annat möter föräldrar som själva har uppmärksammat att barnet börjat gå upp i vikt 

och att det avviker från den normala viktutvecklingen för barnet. BHV-sjuksköterskorna ser 

att föräldrar som visar på insikt kring problemet ofta kan visa känslor av dåligt samvete, vilket 

kan resultera i en motivation till att direkt vilja förändra, vilket för BHV-sjuksköterskorna 

skapar en helt annan ingång för att fortsätta arbetet med att stödja familjen i 

förändringsprocessen. BHV-sjuksköterskorna upplever att föräldrar som visar på insikt kring 

problematiken kan uttrycka en tacksamhet inför att barnets vanor utretts och att de i och med 

detta tagit emot den hjälp och de råd som BHV-sjuksköterskorna erbjöd.   

“De gånger som de gått bra så har det ju varit föräldrar som i övrigt är upplysta och som 

förstår innebörden av vad det kan ge i längden och vad det kan ge för konsekvenser som 

vuxen”.  

BHV-sjuksköterska 10. 
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Att anpassa mötet utifrån föräldrarnas behov 

BHV-sjuksköterskorna upplever att förändringsprocessen är beroende av föräldrarnas 

förmåga att ta in informationen och ändra inställning och gå vidare genom att ta emot den 

hjälp som erbjuds. BHV-sjuksköterskorna upplever att många föräldrar förnekar barnets 

övervikt vid första besöket och att föräldern då kan behöva gå hem och bearbeta 

informationen för att sedan komma tillbaka på ett återbesök inom en kort tid. BHV-

sjuksköterskorna erfar att det finns tillfällen då föräldrarna kan behöva flera återkommande 

besök för att slutligt ta till sig den information som givits, här kan BHV-sjuksköterskorna 

också behöva visa vikt- och längdkurvor upprepade gånger för att ytterligare hjälpa föräldern 

att ta till sig informationen. BHV-sjuksköterskorna kan vid bristande tilltro från föräldern 

behöva fokusera på att bygga upp ett förtroende, något som kräver tid och kan ta flera besök.  

“Oftast så tycker jag att man måste ta informationen flera gånger, 

första gången de får informationen så är de inte så mottagliga, det går liksom inte in”.  

BHV-sjuksköterska 9. 

BHV-sjuksköterskorna upplever att vi i dagens samhälle är vana att få snabba resultat på 

behandlingar och åtgärder och att en viktnedgång hos ett barn inte ska ses som en bantning, 

att det är av betydelse att föräldern kan se en utveckling över tid och visar tålamod inför att 

förändringen oftast inte visar sig inom två veckor. Vidare upplever BHV-sjuksköterskorna att 

de kan mötas av att föräldrar saknar både tålamod och insikt om vikten av att se sitt barns 

utveckling över en längre tidsperiod och insatser som påbörjats avbryts och invanda negativa 

mönster återupptas.  

“De gick med på att skriva en remiss till barnmottagningen, och de gick dit med flickan men 

sen hände inte så mycket mer”.  

BHV-sjuksköterska 8. 

Förändringsprocessen i familjen påverkas av föräldrarnas inställning 

BHV-sjuksköterskorna erfar att de kan möta föräldrar som är ovilliga till en förändring och 

som inte ser problemet, det kan vara föräldrar med en egen överviktsproblematik som de 
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själva inte upplever som ett problem och de ibland förekommande följdsjukdomarna som 

drabbat föräldern upplevs inte heller som ett problem. BHV-sjuksköterskorna känner att 

barnets övervikt normaliseras av föräldern och att vanor kring kost och motion anses 

oklanderliga. Vidare upplever BHV-sjuksköterskorna att de kan mötas av en ovilja till att ta 

emot information och skapa förändringar för barnets framtid vilket medför att BHV-

sjuksköterskorna måste arbeta med att hjälpa föräldrarna till att lyfta upp sina inställningar till 

reflektion och på så vis nå en samsyn kring problemet. 

“Jag kan uppleva att det är förälderns egen problematik man bemöter och inte barnets och att 

föräldern själv har svårigheter med sin vikt”. 

BHV-sjuksköterska 7. 

Betydelsefullt att informera om kost- och motionsvanor 

BHV-sjuksköterskorna upplever att det är betydelsefullt att noggrant gå igenom barnets vanor 

för att skapa en klarare bild för föräldern om vad som orsakat övervikten och genom 

förståelsen kunna skapa en förändring för barnet. BHV-sjuksköterskorna känner att det råder 

en okunskap kring normalportioner för ett barn samt om innehållet i olika produkter, 

exempelvis kunskaper om det dolda sockret. När BHV-sjuksköterskorna informerat om kost 

erfar de att många föräldrar visar på en tacksamhet och förmåga att kunna ta till sig 

informationen och använda sig av den nya kunskapen för att skapa en viktnedgång hos barnet. 

Föräldrar kan med hjälp av BHV-sjuksköterskorna se att de fallit till föga för att introducera 

sockrade produkter i barnets kost, oftast produkter som barnet själv tjatat sig till. BHV-

sjuksköterskorna känner att de ofta bemöts av en okunskap hos föräldern inför barnets för 

åldern förväntade kost- och motionsvanor och de upplever att föräldrar ofta kan ha egen 

övervikt och inte sällan osunda kost- och motionsvanor, vilket medför att familjen har lättare 

för att falla tillbaka i invanda negativa mönster. BHV-sjuksköterskorna anser att det är av 

betydelse att skapa tidiga insatser med information till föräldrar om hälsosam kost och för 

åldern adekvat motion. Föräldrar får mycket information barnets första år relaterat till 

kostintag men BHV-sjuksköterskorna känner att informationen även bör ges fortlöpande 

under hela tiden som barnet följs av barnhälsovården, i syfte att skapa varaktiga rutiner och 

förhållningssätt.  
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“Den här föräldern hade själv överviktsproblem och hade väl redan insett att hela familjen 

behövde ändra sina vanor, vi pratade om mycket rörelser och vardagsmotion och 

portionsstorlekar……...det bidrog till att hela familjen faktiskt gick ner i vikt och ändrade 

sina matvanor”.  

BHV-sjuksköterska 4. 

BHV-sjuksköterskorna upplever att det är av betydelse att framföra information till föräldrar 

om hur betydelsefull uteleken är för barnets rörelse, motorik och motion. BHV-sjuksköterskor 

som arbetat många år inom yrket upplever en tydlig förändring i barnens lek över tid, där barn 

idag är mer stillasittande än förr, leker mer inomhus och använder sig mer utav datorer och 

Ipad i sina lekar. BHV-sjuksköterskorna upplever att föräldrar i större utsträckning för över 

sina vanor på barnen vad beträffar användandet av mobiltelefoner, Ipad och datorer.  

“Sen tänker jag att skärmtittandet, där får vi vuxna tänka till och vara bättre förebilder för 

våra barn”.  

BHV-sjuksköterska 10. 

BHV-sjuksköterskorna upplever att barn tittar mer på tv och att det finns fler barnprogram 

som sänds över hela dagen, vilket gör tv-tittandet mer tillgängligt för barn och den aktiva 

leken prioriteras bort. BHV-sjuksköterskorna upplever att det är av vikt att informera om det 

positiva med aktiv lek och att det inte bara är bra för den ökade aktiviteten utan även för 

gemenskapen, fokus behöver inte ligga på stora utflykter utan att gemensamt gå till lekparken 

eller till simhallen kan göra stora skillnader för att barnet ska få en mer naturlig relation till 

både utevistelse och rörelselekar. BHV-sjuksköterskorna erfar att barn skjutsas i vagn högre 

upp i åldrarna vilket inskränker på barnets rörelse och motionsvanor, något som föräldern 

behöver upplysas om och stödjas i att våga förändra.  

“Det har ju varit främst det här med ökad aktivitet och utevistelse, man har försökt att prata 

om hur viktigt det är”.  

BHV-sjuksköterska 10. 
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Önskar mer resurser i mötet med dessa familjer 

I denna kategori belyses BHV-sjuksköterskornas erfarenheter av att mer resurser behövs för 

att kunna hjälpa familjerna i att förebygga och vända en viktuppgång.  

Önskan om tillgång till specialistkunskaper 

BHV-sjuksköterskorna känner att det finns ett behov av mer personal som är specialiserade på 

området, så som dietister och läkare. I vissa fall behöver BHV-sjuksköterskorna söka hjälp till 

familjerna utanför BHV-verksamheten. BHV-sjuksköterskorna anser att det skulle behövas ett 

mer aktivt arbete kring barns övervikt, att det är ett uppdämt behov men att det saknar 

instanser att vända sig till för hjälp, framför allt i förlängningen.  

“Jag skulle önska att det fanns en dietist mer lättillgänglig inom öppenvården”.  

BHV-sjuksköterska 5. 

BHV-sjuksköterskorna känner en önskan om mer kunskap och utbildning inför att samtala 

kring övervikt med föräldrarna. BHV-sjuksköterskorna upplever även att det finns ett behov 

av utbildning kring BMI-tabeller för att kunna arbeta med dem som ett hjälpmedel vid 

samtalet med föräldrarna. BHV-sjuksköterskorna lyfter behovet av kunskap och utbildning 

inom motiverande samtal då detta kan vara ett hjälpmedel när informationen inte tas emot 

positivt av föräldrarna.  

“Jag skulle vilja veta mer, hur jag ska bemöta de här föräldrarna som inte vill ta del av 

samtalet”.  

BHV-sjuksköterska 7.  

Önskan om tid och tydlig struktur för samtalet 

Tidsbrist och striktare ekonomiska förutsättningar är en aspekt som BHV-sjuksköterskorna 

lyfter som en brist i arbetet med att förebygga övervikt hos barn. BHV-sjuksköterskorna 

upplever att förändring är tidskrävande för många familjer och kan innebära återkommande 

besök. BHV-sjuksköterskorna anser att det är av betydelse att stödja föräldrarna och 

informera om enklare kost- och motionsråd, vilket kan ta tid och kräva återkommande besök 

för att informationen ska implementeras hos föräldern. BHV-sjuksköterskorna upplever att 
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återkommande och täta besök är en betydelsefull del i arbetet med att informera föräldern för 

att kunna skapa en hälsosam barndom för barnet samt att grunda goda vanor från början och 

bibehålla dem.  

“Det tror jag att alla kollegor håller med om, vi hittar dem men vad har vi att erbjuda i 

förlängningen...för vårt basuppdrag, vi hinner inte eller då ska det kopplas bort någonting 

annat då….och vad ska det vara..?”. 

BHV-sjuksköterska 5. 

BHV-sjuksköterskorna upplever att det av betydelse med en enhetlig strategi kring 

informationen som ges till föräldrarna då många föräldrar upplever att det ges olika 

information beroende på vem i vårdkedjan föräldrarna möter. BHV-sjuksköterskorna önskar 

att det fanns ett utarbetat vårdprogram med riktlinjer för hur de ska bemöta de här familjerna 

för att alla ska arbeta lika och kunna ge samma information till föräldrarna.  

“Vi har haft så många olika läkare här och alla tycker så olika om när man ska skicka en 

remiss till barnmottagningen”.  

BHV-sjuksköterska 9. 

DISKUSSION 

Huvudfynden i denna intervjustudie visar att BHV-sjuksköterskorna upplever att de måste 

anpassa sig i mötet med föräldrarna för att bemöta deras olika reaktioner, en del föräldrar 

saknar insikt om barnets övervikt medan andra är medvetna om barnets övervikt. BHV-

sjuksköterskorna upplever vidare att informationen måste anpassas efter familjens 

förutsättningar, först när förståelse uppnås kan familjen genomföra en förändring. BHV-

sjuksköterskorna önskar även mer resurser i mötet med dessa familjer för att kunna hjälpa och 

stödja familjen i att bedriva egenvård vilket är i linje med Renpenning och Taylor (2003) som 

beskriver Dorothea Orems egenvårdsteori, där vikten lyfts av att sjuksköterskan kompenserar 

egenvårdskapaciteten samt stödjer egenvårdsförmågan när en patient saknar kunskap om sitt 

problem eller förmågan till att bedriva egenvård. Enligt Renpenning och Taylor (2003) 

betonar Dorothea Orem den hjälp till egenvård som sjuksköterskan kan erbjuda genom att 

stödja och undervisa när en patient exempelvis behöver gå ner i vikt.  
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Resultatet i föreliggande studie visar på informationstillfällen där BHV-sjuksköterskorna 

upplever att föräldrar visar bristande insikt om barnets övervikt och dess konsekvenser. 

Föräldrar kan sakna en förklaring till viktuppgången och reagera med ilska samt sakna insikt 

om att viktuppgången är ett problem. Håkansson (2016) menar att föräldrarnas uppfattning 

om barnets vikt är av betydelse för att kunna främja en hälsosam viktutveckling. Att arbeta 

med tidig prevention och rådgivning för nyblivna föräldrar och att tidig undervisa föräldrar 

om barns matvanor och det dolda sockret i många livsmedelsprodukter är en betydelsefull 

insats då detta skulle kunna förebygga att barnet blir överviktigt, något som även Kumar & 

Kelly (2017) skriver om i sin artikel.  

I resultatet av föreliggande studie möter BHV-sjuksköterskorna föräldrar som vid första mötet 

visar på en medvetenhet om barnets övervikt samt vilja till att skapa förändring för barnet. 

BHV-sjuksköterskorna upplever att en hållbar förändring är beroende av att hela familjen är 

med på tåget, föräldrar behöver vara positiva till förändring och även se att ett problem finns 

för att en varaktig förändring ska åstadkommas. Liknande fynd har även Stewart et al. (2008) 

visat i sin studie, där vikten lyfts av en livsstilsförändring där alla familjemedlemmar är aktivt 

engagerade för att det skall vara möjligt att skapa ett hållbart resultat. 

Resultatet av föreliggande studie visar på en upplevelse hos BHV-sjuksköterskorna att 

föräldrar ibland är i behov av återkommande möten och upprepad information för att ta in den 

information som ges, samt ändra inställning och gå vidare genom att ta emot den hjälp som 

erbjuds. BHV-sjuksköterskorna upplever att många föräldrar förnekar barnets övervikt vid 

första besöket och att föräldern då kan behöva gå hem och bearbeta informationen för att 

sedan komma tillbaka på ett återbesök inom en kort tid. BHV-sjuksköterskorna upplevde även 

att BMI-skalan var till hjälp för att påvisa barnets vikt för föräldrarna. Liknande fynd visar 

Regber et al. (2013) med sin forskning där resultatet visar på föräldrarnas svårigheter med att 

se barnets övervikt men där BMI-skalan beskrevs som ett hjälpmedel för att påvisa barnets 

viktökning, samt för att kunna skapa en bra dialog med föräldrarna.  

Resultatet i föreliggande studie visar att BHV-sjuksköterskorna upplever att en del föräldrar 

till de överviktiga barnen själva är överviktiga, vilket ytterligare förstärker vikten av att skapa 

prevention och rådgivning som vänder sig till hela familjen. BHV-sjuksköterskorna beskriver 

att de ibland upplever att de möter föräldrarnas problematik mer än barnets och för att nå 

barnet krävs det att föräldern har insikt i sin problematik, saknas denna insikt kan det skapa 
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svårigheter för BHV-sjuksköterskorna att nå fram till barnet genom föräldrarna. Liknande 

fynd har även Whitaker et al. (1997) visat på i sin studie där sambandet mellan övervikt hos 

föräldern och i sin tur barnets då ökade risker för att utveckla övervikt, vilket styrker vikten av 

att arbetet med att förebygga övervikt hos barn behöver anpassas så att fokus ligger på hela 

familjen. 

Resultatet i föreliggande studie visar att BHV-sjuksköterskorna erfar att föräldrar till 

överviktiga barn berättar om sina rädslor inför att barnet kan utveckla ätstörning, då framför 

allt anorexi, om ämnet vikt och matvanor diskuteras öppet med barnet. Rädslor som BHV-

sjuksköterskorna upplevde kunde leda till att barnet inte fick någon insikt eller lärdom via 

föräldern kring ämnen som kost och motion, vilket kan ställas mot den forskning som visar på 

att åtgärder mot fetma hos barn och eventuella negativa effekter på tillväxt eller ökad frekvens 

av anorexi inte har påvisats enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (2004). 

Forskningsresultat som stärker att tidig information, lärdom och prevention inte skadar barnet. 

Implementering av sunda kost- och motionsvanor och med de sund kunskap inom ämnet 

tordes i förlängningen ge barnet minskade risker för övervikt och ätstörning.  

Resultatet av föreliggande studie visar att BHV-sjuksköterskorna även kan se ett samband 

mellan den ökade övervikten och minskad fysisk aktivitet bland barn de senaste åren. BHV-

sjuksköterskorna upplever att barn är mer stillasittande nu och använder sig oftare av Ipad och 

datorer i leken, de upplever även att tv-tittandet har ökat bland barn i yngre åldrar och att det 

finns ett större utbud av tv-kanaler och barnprogram som sänds under hela dagen. Här har 

BHV-sjuksköterskorna en betydelsefull roll i att informera föräldrar om vikten av 

utomhuslekar och fysisk aktivitet hos barn, något som Gonzalez-Rui et al. (2017) kunde visa 

på att fysisk aktivitet hos barn gav ett minskat midjemåttet, minskad bukfetma och förbättrade 

värden på fettlever enzymer. Tidig prevention i form av utbildning och information till 

barnfamiljer kring ämnen som kost och motion kan lägga grunden för att familjer skapar 

sunda vanor i låg ålder hos sina barn vilket medför en inlärd sund livsstil som kan vara 

livsviktig för barnet i framtiden.  

I resultatet av föreliggande studie upplever BHV-sjuksköterskorna att det finns mer de önskar 

göra för familjerna de möter men tillräckliga resurser saknas. BHV-sjuksköterskorna uttrycker 

en avsaknad av specialiserade resurser som till exempel dietister, vilket leder till att familjer 

som behöver extra hjälp inte alltid kan erbjudas det, något som kan ställas mot Kumar & 
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Kellys (2017) forskning som tar upp vikten av att barn remitteras vidare när resurserna hos 

barnhälsovården inte räcker till.  

Resultatet i föreliggande studie visar på att BHV-sjuksköterskorna upplever att det ofta kan 

krävas täta och återkommande besök för att implementera förståelse för problemet hos 

föräldrarna, något som ibland upplevdes som svårt att genomföra i praktiken. Många enheter 

har hårda besparingskrav där personalen minskas vilket leder till färre besökstider för 

patienterna, vilket kan ställas mot Borg et al. (2005) och deras forskning som visar på vikten 

av att i tidigt skede börja med att informera och arbeta preventivt för att motverka övervikt då 

det ger större vinster på sikt.  

I resultatet i föreliggande studie upplever BHV-sjuksköterskorna en avsaknad av ett utarbetat 

vårdprogram, kunskap om samtalet med föräldrar samt utbildning om övervikt och utökade 

kunskaper kring BMI-skalans funktion. Liknande fynd har även Regber et al. (2013) visat på i 

sin studie där BHV-sjuksköterskor uttryckte en osäkerhet kring hur BMI-skalan skulle 

användas och önskade mer kunskap kring detta.  

Fortsatt forskning 

En intressant forskning vore att vända sig direkt till familjer med överviktiga barn. Kan de 

belysa problemet ur en annan synvinkel för att ge ytterligare kunskap kring hur det preventiva 

arbetet kan förbättras och i och med det hur vården bäst kan bemöta barn och ämnet övervikt?  

Elevhälsan tar i samband med förskoleklass över de barn som tidigare följts inom BHV-

verksamheten och en fråga att lyfta är hur skolsköterskans arbete fortskrider beträffande att 

arbeta preventivt och stödjande kring ämnet övervikt. Finns det andra arbetssätt och insatser 

som skolsköterskan ser att BHV-verksamheten kan arbeta med? Isma et al. (2012) såg i 

resultatet av sin forskning att barnens övervikt många gånger inte togs på allvar av BHV-

sjuksköterskorna utan att problemet fick flytta med barnet till elevhälsan efter 6 års ålder, 

något som hade varit intressant att se skolsköterskornas syn på inom den fortsatta 

forskningen. 
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Begränsningar 

Under studiens utförande var tiden begränsad och för att vara tidseffektiva delades utförandet 

av intervjuerna upp och utfördes till hälften var. Det för studien valda geografiska området är 

stort varför telefonintervjuer med BHV-sjuksköterskorna valdes framför intervjuer på plats. 

Tidsbegränsningen har även påverkat urvalet av antalet medverkande BHV-sjuksköterskor 

samt valet att begränsa intervjuer till endast ett län i Sverige. 
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SLUTSATS 

Barns övervikt handlar många gånger om familjens livsstil och matvanor. Det är föräldrarnas 

ansvar att barnets hälsa och välbefinnande tillgodoses. För att kunna ändra på barnets livsstil 

är det av betydelse att hela familjen involveras och kommer till insikt för att ändra på sina 

vanor. Att föräldrar inte ser problemet och saknar förståelse för problematiken försvårar 

arbetet för BHV-sjuksköterskorna i mötet med föräldrarna. Arbetet med att få bukt med 

barnets övervikt är en process som pågår under lång tid och BHV-sjuksköterskorna behöver 

fler resurser att tillgå under hela processen både inom och utanför organisationen. Tydligare 

riktlinjer att arbeta efter i bemötandet med familjen kan skapa större möjligheter för både 

familjen och BHV-sjuksköterskorna. 
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Bilaga 1 

Figur 1. WHO:s medelviktkurva

 

(Hagenäs, 2012) 



 
 

Bilaga 2 

Figur 2.  Tabell över isoBMI. 

Tabell över isoBMI 

Ålder BMI 25 kg/m² BMI 30 kg/m² 

(år) Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

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 

6,5 17,71 17,53 20,23 20,08 

7 17,92 17,75 20,63 20,51 

7,5 18,16 18,03 21,09 21,01 

8 18,44 18,35 21,60 21,57 

8,5 18,76 18,69 22,17 22,18 

9 19,10 19,07 22,77 22,81 

(Bengtsson, 2016) 

 

9,5 19,46 19,45 23,39 23,46 

10 19,84 19,86 24,00 24,11 

10,5 20,20 20,29 24,57 24,77 

11 20,55 20,74 25,10 25,42 

11,5 20,89 21,20 25,58 26,05 

12 21,22 21,68 26,02 26,67 

12,5 21,56 22,14 26,43 27,24 

13 21,91 22,58 26,84 27,76 

13,5 22,27 22,98 27,25 28,20 

14 22,62 23,34 27,63 28,57 

14,5 22,96 23,66 27,98 28,87 

15 23,29 23,94 28,30 29,11 

15,5 23,60 24,17 28,60 29,29 

16 23,90 24,37 28,88 29,43 

16,5 24,19 24,54 29,14 29,56 

17 24,46 24,70 29,41 29,69 

17,5 24,73 24,85 29,70 29,84 

18 25 25 30 30 
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Till verksamhetschef 

  

Förfrågan om tillstånd att få genomföra en intervjustudie vid din enhet. 

  

Vi är två sjuksköterskor som arbetar vid barnklinikens neonatalavdelning på Falu 

lasarett, Charlotta Rydell och Magdalena Grönholm. Vi läser nu 

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot barn och ungdomar 60 hp 

vid Umeå Universitet. Under vårterminen 2017 kommer vi att utföra en 

studie/forskning inom ramen för magisterexamen. Institutionen för omvårdnad på 

Umeå Universitet tillhandahåller handledare. 

Övervikt bland barn har det senaste åren ökat i landet. Forskning visar på vikten av 

tidig information och aktiv prevention för att förhindra övervikt och fetma hos barn. 

En viktig del i preventionen är ett tidigt samarbete mellan vårdgivaren och 

föräldrarna. Vi vill med denna studie undersöka hur sjuksköterskor vid 

barnhälsovården upplever att föräldrar agerar och hanterar information kring sitt 

barns övervikt. 

Förfrågan avser erhållande av tillstånd att intervjua de sjuksköterskor som arbetar vid 

barnhälsovården vid din enhet, samt om du kan vara oss behjälplig med att välja ut 

sjuksköterskor från din enhet med minst ett års erfarenhet inom barnhälsovård och 

sända oss deras mailadresser samt telefonnummer. 

Så snart vi fått sjuksköterskornas mailadress, postadress och telefonnummer så 

skickar vi ut ett informationsbrev med samtyckesunderlag till sjuksköterskorna. De 

sjuksköterskor som samtycker att delta i vår studie meddelar oss via mail, med ett 

förslag på tid för intervju. Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan 

transkriberas till text. Texterna tolkas och analyseras sedermera till ett resultat med 

innehållsanalys som metod. Insamlad data kommer enbart att användas till syfte för 

forskningens ändamål. 



 
 

 Med vänlig hälsning 

 

Magdalena Grönholm 

Leg. Sjuksköterska, Studerar till 

specialist barnsjuksköterska 

magdalenagronholm@hotmail.com 

xxx-xxxxxxx 

                    

Charlotta Rydell 

Leg. Sjuksköterska, Studerar till 

specialist barnsjuksköterska 

charlotta.rydell@gmail.com 

xxx-xxxxxxx 

Handledare Elisabeth Bruce 

Universitetslektor institutionen för 

omvårdnad Umeå universitet 

xxx-xxxxxxx 

 

  

 

  

 

Intervjustudie: 

  

”Hur sjuksköterskor vid barnhälsovården upplever att föräldrar agerar och hanterar information kring 

sitt barns övervikt” 

  

Urvalet görs från personalregistret. De etiska bedömningar vi tagit hänsyn till i vår forskning är de 

grundläggande individskyddskraven som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  Intervjupersonernas deltagande är helt frivilligt och de har möjlighet att tacka nej eller avbryta 



 
 

deltagandet när som helst, även om de tackat ja från början. Deras berättelse kommer inte heller att läsas av 

obehöriga. 

  

Medgivande om tillstånd att rekrytera sjuksköterskor vid barnhälsovårdscentralen till en intervjustudie 

ges härmed. 

  

  

____________________________        ____________________________ 

Verksamhetschef, ENHET                        Ort, datum 

  

____________________________ 

Namnförtydligande 

  

Vänligen skicka denna blankett åter i bifogat frankerat svarskuvert 
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 Intervjufrågor 

-    Kan du berätta om situationer där du upplevde att informationen gick bra att förmedla 

-       Kan du berätta om situationer där du upplevde att informationen inte gick bra att förmedla 

-       Beskriv hur du upplever att föräldrar reagerar när du informerar om att deras barn är överviktigt 

-       Kan du berätta hur du upplever att föräldrar hanterar hälsoproblemet som barnet lever med 

-       Kan du berätta om en situation där du upplevde att föräldrarna inte håller med om att barnet är överviktigt 

-       Kan du berätta om en situation då du upplever att den informationen som du gett till föräldrarna bidragit till en 

livsstilsförändring för barnet 

  

  

Följdfrågor 

  

-    Kan du utveckla 

-    Kan du beskriva mer 
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Förfrågan om att delta i en intervjustudie: Hur sjuksköterskor inom BHV upplever att föräldrar 

agerar och hanterar information kring sitt barns övervikt. 

Vi har mottagit ett godkännande från verksamhetschefen/enhetschefen för din arbetsplats angående 

förfrågan till Dig om Du vill delta i intervjustudien. De sjuksköterskor som har fått denna förfrågan om 

att delta i denna intervjustudie har arbetat som sjuksköterska vid barnhälsovården minst 1 år. 

Vår förfrågan till Dig gäller om Du kan tänka Dig att delta i vår studie genom att medverka vid en 

telefonintervju. Intervjun kommer att spelas in och Du erbjuds att berätta om dina erfarenheter av att 

möta föräldrar i samband med att de har ett barn med övervikt. Intervjun beräknas ta c:a 40 minuter att 

genomföra. 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att 

behöva ange något skäl för detta Om Du vill delta i intervjustudien kommer allt Du delger att behandlas 

konfidentiellt, dvs att din identitet inte röjs vare sig under bearbetning av intervjuerna eller i 

redovisningen av resultaten. Inga obehöriga har tillgång till intervjuerna. Varje intervju avidentifieras 

och kommer inte att kunna spåras till deltagaren. Alla personuppgifter hanteras enligt 

Personuppgiftslagen (1998:204) och ansvarig för dina personuppgifter är Umeå Universitet. 

Resultaten kommer att sammanställas i en magisteruppsats inom ämnet omvårdnad vid Umeå 

Universitet. 

Accepterar Du att delta i intervjustudien? Vi ber Dig att skriva ja eller nej i svarsfältet nedan och 

signera med Ditt namn. Vi ber Dig sedan att returnera det här brevet till oss via mail. 

Vid eventuella frågor angående studien, kontakta i första hand: 

Charlotta Rydell: xxx-xxxxxxx, Magdalena Grönholm: xxx-xxxxxxx. 

  

Accepterar Du att delta i intervjustudien?         Svar:      

  

Datum: 

  

  

Namn: 



 
 

  

 

Telefonnummer vi kan nå Dig på: 

  

Med vänlig hälsning 

  

Charlotta Rydell & Magdalena Grönholm 
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   Tabell 2. Exempel på meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, underkategorier och kategorier. 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

”Jag har varit 

med om ganska 

många gånger att 

de inte tycker att 

det gör någonting 

att barnet är 

överviktigt” 

  

Föräldrarna 

tycker inte att 

det gör något 

att barnet är 

överviktigt 

  

  

Föräldrarna 

ser inte 

problemet 

  

  

 

 

Att föräldrar 

saknar insikt 

om barnets 

övervikt   

 

 

 

 

 

 

Att bemöta 

föräldrarnas 

reaktioner 
 

”Jag bemöts av 

att föräldrar 

själva inte 

upplever den här 

viktuppgången, 

de är inte riktigt 

med på tåget” 

  

  

Föräldrarna 

upplever inte 

viktuppgången 

   

Föräldrarna 

saknar 

insikt 

“Jag	tycker	att	
jag	har	för	lite	
kunskap	om	
samtalet	om	
övervikt”	
	

	
För	lite	kunskap	
om	samtalet	
om	övervikt	

	
	
Önskar	mer	
kunskap	om	
samtalet	

	
	
	
	
	
	
Önskan	om	
tillgång	till	
specialist-	
kunskaper	
	
	

	
	
	
	
Önskar	mer	
resurser	i	
mötet	med	
dessa	familjer	

	
“Jag	skulle	kunna	
känna	att	jag	
skulle	vilja	veta	
mer	hur	jag	ska	
bemöta	de	här	
föräldrarna”	

	
Vill	veta	mer	
om	hur	
föräldrar	ska	
bemötas	

	
Önskar	mer	
kunskap	om	
bemötande	

 


