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Abstrakt 
Syfte: Att belysa BVC-sjuksköterskors upplevelser av arbetet med föräldrar vars barn 

har övervikt. 

Bakgrund: Övervikt bland barn i förskoleåldern har ökat under de senaste åren i 

Sverige. Övervikt kan ge både fysiska och sociala konsekvenser för barnet. Föräldrar 

är nyckelpersoner i arbetet mot att förebygga övervikt hos barn. Sjuksköterskor inom 

barnhälsovård (BVC) är de som tidigt kommer i kontakt med dessa föräldrar.  

Design: Kvalitativ intervjustudie. 

Metod: Tio intervjuer som spelades in genomfördes med BVC-sjuksköterskor under 

februari 2013. Svarsmaterialet transkriberades ordagrant och analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Svarsmaterialet resulterade i tre kategorier: Det svåra samtalet med 

föräldrarna om barnets övervikt, Att mötas av motgångar i arbetet med föräldrarna 

och Att kunna motivera föräldrarna till livsstilsförändringar. BVC-sjuksköterskorna 

beskriver att barns övervikt har samband med övriga familjens livsstil. De beskriver 

att tillväxtkurvan är ett bra hjälpmedel för att göra föräldrar medvetna om barnets 

övervikt. Föräldrarnas reaktioner vid samtal om barnets övervikt beskrevs variera, de 

kunde ibland reagera med försvar och bortförklaringar. Dietistresurser upplevs 

saknas och önskan om utökat teamarbete finns. För att motivera till 

livsstilsförändringar nämns Motivational Interviewing (MI). 

Konklusion: Att tala om övervikt hos barn upplevs som ett känsligt ämne och 

föräldrar kan reagera starkt på det svåra samtalet om barnets övervikt. Utan 

föräldrarnas medvetenhet och engagemang är arbetet för att förebygga barns övervikt 

svårt. BVC-sjuksköterskorna saknar resurser i form av tid och teamarbete. Förslag till 

ytterligare forskning är intervjuer med föräldrar om deras erfarenheter samt 

underlättande sätt för BVC-sjuksköterskor att använda MI-tekniken i samtal med 

föräldrar. 

 

Nyckelord: BVC-sjuksköterskor, upplevelser, övervikt, barn, föräldrar, kvalitativ 

metod, intervjustudie 
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Abstract 
 
Aim: To highlight Child Health Care nurses experiences of working with parents of 

overweight children.  

Background: Over the last years in Sweden overweight among preschool children 

have increased.  Overweight can result in both physical and social consequences for 

the child. Parents are the key factors in preventing overweight among children. Child 

Health Care nurses have the possibility to early contact with these parents. 

Design: Qualitative interviewing. 

Method: Ten recorded interviews were conducted with Child Health Care nurses in 

February 2013. The data was transcribed verbatim and analysed using qualitative 

content analysis. 

Findings: The data resulted in three categories: The difficult conversation about the 

child’s overweight with the parents, To face barriers when working with the parents 

and To be able to motivate parents to lifestyle changes. The Child Health Care nurses 

describe that children overweight is related to the families’ lifestyle. The growth chart 

is a good instrument to make parents aware. Parents’ reactions to the difficult 

conversation about children overweight describes to vary, they can react with defence 

and different explanations. Lack of a dietician is described and there is a wish for 

extended teamwork. To motivate for lifestyle changes Motivational Interviewing (MI) 

was mentioned.   

Conclusion: Conversations about children’s overweight is a sensitive topic, parents 

reactions can be strong. It is hard to prevent overweight among children if the 

parents are unaware and not involved. The Child Health Care nurses need more 

resources such as more time and teamwork. Further research in parents’ experiences 

and facilitating MI-methods when communicating with parents is suggested.  

 
Keywords: Child Health Care nurses, experiences, overweight, children, parents, 

qualitative method, interviews  
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Introduktion 

Förekomsten av övervikt hos barn i förskoleåldern har under de senaste tio åren ökat 

i Sverige (Blomquist & Bergström 2007, Holmbäck et al. 2007). I nuläget finns 

tendenser till att denna ökning har stannat av (Bergström & Blomqvist 2009). 

Övervikt eller fetma hos barn definieras med ISO-Body Mass Index (ISO-BMI), och 

ISO-BMI-gränserna varierar med kön och ålder (Svenska barnläkareföreningen 

2011). Ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att tidigt förebygga övervikt hos barn 

då övervikt hos barn innebär en större risk att vara överviktig som vuxen. Merparten 

av barn som är överviktiga eller feta vid fem års ålder är det fortsatt vid 15 års ålder 

(Angbratt et al. 2011). Orsakerna till övervikt hos barn är livsstilsrelaterade och ofta 

associerade med övriga familjens livsstil. Föräldrarna har en viktig påverkan på 

barnens födointag och vikt (Marshall et al. 2011) och föräldrarna ses som 

nyckelpersoner i arbetet mot att förebygga övervikt och fetma hos barn (Hudson et al. 

2009). Sjuksköterskan på en barnavårdscentral (BVC) är ofta den första kontakten 

med hälso- och sjukvården för överviktiga barn och deras föräldrar (Svenska 

barnläkareföreningen. 2011). 

 

Bakgrund 

Övervikt hos barn ger fysiska konsekvenser som ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom. 

Två av tre barn med svår fetma har redan före tolv års ålder en eller flera 

kardiovaskulära riskfaktorer som högt blodtryck, höga blodsockervärden, typ 2-

diabetes och lågt HDL-kolesterol jämfört med normalviktiga barn (Freedman et al. 

2009, Corvalán et al. 2010, Pedrosa et al. 2011, Nyberg et al. 2011, Van Emmerik et al. 

2012). Övervikt ger också konsekvenser för barn med astma. De har större 

sjukfrånvaro från skolan, kraftigare astmamedicinering och måste oftare uppsöka 

sjukhus för astma jämfört med normalviktiga barn med astma (Stingone et al. 2011, 

Quinto et al. 2011). Ett högt BMI vid sju års ålder sågs öka risken för astma och 

känsligheten för inhalerade allergener jämfört med normalviktiga barn (Magnusson 

et al. 2012).  

 

Faktorer som har visat sig påverka risken att bli överviktig som barn är frukostvanor, 

tv-tittande, intag av söta drycker och låg fysisk aktivitet. Två signifikanta faktorer 

som ökade risken för övervikt vid fem års ålder var att inte äta frukost dagligen samt 

titta på tv mer än två timmar per dag. Ju fler av dessa faktorer som påverkade 
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tillsammans desto större var risken att drabbas av övervikt i tidig barndom (Veldhuis 

et al. 2012).  

 

Övervikt hos barn påverkar inte bara barnet utan det påverkar hela familjen. 

Föräldrarna upplever allmänhetens reaktioner på det överviktiga barnet som negativa 

och de själva kan ha olika uppfattningar av problemet, vilket skapar störningar i 

relationen mellan dem. Föräldrarna mår dåligt när de ser att deras barn blir uteslutet 

i sociala sammanhang.  Medias och skolornas uppmärksamhet gör barn mer 

medvetna om vem som är överviktig vilket inte alltid är positivt, utan kan leda till 

mobbing och utanförskap (Edmunds 2008).  

 

Familjers socioekonomiska situation har betydelse för barns övervikt. I en studie som 

jämförde två olika socioekonomiska områden i Göteborg framkom att övervikt var 

signifikant ökad bland barn från ett område med låg socioekonomisk status jämfört 

med ett område med hög socioekonomisk status (Thorn et al. 2010). Sjuksköterskor 

inom primärvård beskriver att övervikt hos barn är ett familjefokuserat problem och 

de känner sig skeptiska till att enbart kost- och träningsråd skulle ha någon positiv 

effekt (Walker et al. 2007). Föräldrars attityder kan av sjuksköterskor inom 

barnhälsovård upplevas som ett hinder i arbetet mot barns övervikt. Föräldrar kan 

ses som dåliga förebilder för sina barn när det gäller fysiskt aktivitet och kostvanor 

samt att de inte har kunskap eller motivation att skapa främjande 

livsstilsförändringar (Larsen et al. 2006).  

 

Många föräldrar upplever felaktigt sina barn som normalviktiga, trots att barnen är 

nära eller över gränsen för fetma. I en studie var en tredjedel av barnen i åldrarna tre 

till fem år feta eller riskerade att bli feta men endast 13,5% av föräldrarna till dessa 

barn rapporterade att deras barn tillhörde någon av de kategorierna (Hudson et al. 

2009). Föräldrarna upplever också situationen när ett barn lider av fetma 

annorlunda än vad vårdpersonal gör. I en studie där barnen led av fetma sågs tydlig 

skillnad mellan föräldrarnas och vårdpersonalens upplevelse huruvida barnen var 

feta eller inte, då föräldrarna oftare upplevde dem som normalviktiga. Föräldrarna 

angav att det största problemet relaterat till barnens fetma var framtida hjärtproblem 

och att de trodde att barnen skulle ha mindre energi till att leka på grund av fetman 

(Myers & Vargas 2000).   
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BVC-sjuksköterskors arbete handlar om att främja hälsa och förebygga ohälsa hos 

barn och de har nationella mål att sträva efter (Svenska barnläkareföreningen. 2011). 

I arbetet mot att framgångsrikt förändra barnens kostvanor är det viktigt att 

föräldrarna har kunskap, är motiverade och har energi att stötta deras barn och att 

deras ekonomiska situation är stabil nog för att ha en hälsosam livsstil (Lorentzen et 

al. 2012). Ett arbetssätt som har studerats inom BVC är Motiverande samtal (MI).  

Där framkom det att utbildning i MI upplevs positivt av sjuksköterskor som stöd i 

samtal med familjer som behöver göra en livsstilsförändring relaterat till barns 

övervikt och fetma (Söderlund et al. 2010) . MI är en arbetsmetod för att uppmuntra 

till livsstilsförändringar inom olika områden. Metoden bygger på en interaktion 

mellan patienten och vårdgivaren snarare än att vårdgivaren ska ge råd och ansvaret 

för resultatet läggs på patienten oberoende av dennes egenskaper. Det innebär istället 

ett terapeutiskt partnerskap där vårdgivaren inte ska beskriva specifika metoder eller 

tekniker, utan locka fram patientens egna yttranden kring motivation, behov, 

intention och egenförmåga till att genomföra förändringar. Detta bekräftar 

patientens egen valfrihet och självstyrande (Tucker et al. 2013).  

 

Föräldrarna ses som nyckelpersoner i arbetet mot att förebygga övervikt och fetma 

hos barn (Hudson et al. 2009) och ibland ses att de inte har kunskap eller motivation 

att skapa främjande livsstilsförändringar (Larsen et al. 2006). BVC-sjuksköterskor är 

de hälso- och sjukvårdspersonal som tidigt kommer i kontakt med föräldrar till 

överviktiga barn, tidigare studier av BVC-sjuksköterskornas upplevelser av arbetet 

med föräldrarna till dessa barn har sökts. I Australien har en studie (Edvardsson et 

al. 2009) genomförts angående barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenheter av att 

just ta upp problemet kring barnets övervikt med föräldrarna, medan någon 

motsvarande studie i Sverige saknas utifrån vår vetskap. Författarna önskar därför 

belysa BVC-sjuksköterskors upplevelser av arbetet med föräldrar till överviktiga barn 

inom barnhälsovården i Sverige 

Syfte 

Syftet med studien är att belysa BVC-sjuksköterskors upplevelser av arbetet med 

föräldrar vars barn har övervikt.  
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Metod 

Definition: BMI, Body Mass Index, är ett mått på vikt för längd (kg/m²). På 

individuell nivå är precisionen för relation till fettmängden inte exakt. Trots detta 

rekommenderas BMI som mått på viktutveckling för barn. BMI-linjer i tillväxtkurvan 

markerar gränser för övervikt och fetma. För vuxna definieras dessa gränser med 

BMI-värdena 25 och 30. För barn har man utgått från dessa nivåer och sedan 

extrapolerat nedåt i åldrarna. Dessa nivåer kallas för ISO-BMI 25 respektive ISO-BMI 

30 och finns markerade som linjer i de svenska tillväxtkurvorna (Svenska 

barnläkareföreningen. 2011). 

Design 

Denna studie genomfördes med kvalitativa intervjuer. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2009 s.15) är ett intervjusamtal ett sätt för forskare att lyssna till det som människor 

berättar om sina upplevelser. 

Deltagare 

Inför studien skapades ett informationsbrev av författare AJ som kontrollästes av 

författare Å F-G. Åtta BVC i Mellansverige valdes ut. Till enhetscheferna på dessa 

BVC skickades per mail information om studiens syfte och tillvägagångssätt via ett 

informationsbrev (se bilaga 1). Efter att de godkänt studien skickades därefter samma 

informationsbrev ut av författarna till totalt tio av de BVC-sjuksköterskor som 

arbetade på dessa BVC. I mailet ombads BVC-sjuksköterskorna att svara antingen per 

mail eller via kontaktuppgifterna i informationsbrevet om de ville delta i studien. 

Fyra stycken BVC-sjuksköterskor svarade per mail att de ville delta i studien och tid 

samt plats för intervjuerna bokades via mail. Tre stycken BVC-sjuksköterskor svarade 

per mail att de ville delta i studien och att författarna kunde ringa upp dem för att 

senare boka tid och plats för intervjuerna. Tre inbjudna sjuksköterskor tackade nej 

till deltagande via mail. Därför skickades nya inbjudningar ut till ytterligare tre BVC-

sjuksköterskor och dessa svarade per mail ja till deltagande och att författarna kunde 

ringa upp dem för att boka tid och plats för intervjuerna, vilket så gjordes. 

Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle arbeta på BVC och ha minst två års 

erfarenhet av BVC-arbete. Enligt Backman (2008 s. 60) väljs deltagare inom 

kvalitativa studier ut på andra sätt än utifrån statistiska kriterier, utan deltagarna 

väljs ut utifrån att möta fenomenet i sin naturliga miljö (Backman 2008 s. 60). I 
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samband med att tid och plats för intervjuerna bokades så efterfrågade författarna 

deras antal år av erfarenhet på BVC för att se att de föll inom inklusionskriterierna. 

Den information som samlades på individuell nivå var deltagarnas kön, ålder och 

antal års erfarenhet inom BVC. Deltagande BVC-sjuksköterskor var kvinnor mellan 

36 och 62 år och hade mellan tre och 18 års erfarenhet av arbete på BVC. Ambitionen 

var att genomföra ca åtta till tio intervjuer med hänsyn taget till studiens omfång och 

tidsbegränsning. Enligt Kvale och Brinkmann (2009 s. 130) brukar antalet ligga kring 

5-15 intervjuer i vanliga intervjustudier. Totalt tio stycken intervjuer genomfördes.  

 

Datainsamling 

Inför intervjuerna formulerades tio intervjufrågor (se bilaga 2) av författarna 

tillsammans och handledaren konsulterades för att se över frågornas relevans. Alla 

intervjuer genomfördes på respektive BVC under februari 2013. Författarna 

genomförde fem intervjuer vardera och vid tillfället var det enbart deltagaren och 

författaren i rummet. Innan själva intervjuerna inleddes så upprepades kort 

bakgrunden till studien för deltagarna. Alla intervjuer skedde på likartat sätt i 

enlighet med Lundman och Graneheims (2008 s.160) beskrivning av strukturerade 

frågeformulär då författarna i förväg formulerat frågor som ställs på samma sätt till 

alla deltagare.  En första intervju genomfördes som en pilotintervju och upplevdes 

givande med fungerande frågor så denna inkluderades i resultatet. Varje intervju 

varade mellan 20 och 45 minuter (i snitt 33.5 minuter). Intervjuerna ljudinspelades i 

syfte att inget som sades under intervjuerna skulle falla bort och att intervjuaren 

kunde fokusera på samtalet och inte samtidigt behöva anteckna allt som sades. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2009 s. 194) är ljudinspelning en vanlig metod för att 

registrera intervjuernas innehållande ord, tonfall och pauser.  Vid intervjuerna 

användes diktafon av den ena författaren och filmkamera (vars bild var riktad mot en 

vägg) av den andre författaren för att spela in intervjuerna.  

Analys  

Båda författarna (AJ och Å F-G) genomförde analysen. Efter intervjuerna skrevs de 

ordagrant ut till text och avidentifierades av den författare som genomfört dem. 

Därefter utbyttes allt textmaterial så att båda författarna hade tillgång till alla 

intervjuer. För att tolka texterna från intervjuerna användes kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats utifrån Graneheim och Lundman (2004). 
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Kvalitativ innehållsanalys är en metod som utvecklades för att hantera stora mängder 

data. Metoden fokuserar på tolkning av texter, så som utskrifter av bandade 

intervjuer. Innehållsanalys med induktiv ansats innebär en förutsättningslös tolkning 

av texter som handlar om bland annat människors upplevelser. Innehållsanalys 

innebär att texten delas in i meningsenheter, det vill säga meningsbärande delar av 

texten som hör ihop med innehåll och sammanhang. Därefter kondenseras dessa 

meningsenheter till kortare text, och kodas utifrån meningsenhetens kontext. Flera 

koder utgör sedan en kategori, innehållet i en kategori är likartat och skiljer sig från 

andra kategorier. En kategori kan omfatta ett antal underkategorier på olika 

abstraktionsnivåer (Graneheim och Lundman 2004). Det var enbart det textmaterial 

som svarade till studiens syfte som inkluderades i analysen. Texten från intervjuerna 

lästes först av författarna var för sig för att få en bild av textens innehåll som en 

helhet. Därefter delade författarna upp den initiala kondenseringen, där 

meningsenheter identifierades i textmaterialet som sedan kondenserades och 

benämndes med en kod (Graneheim och Lundman 2004). Författare AJ genomförde 

den initiala kondenseringen av sju intervjuer och författare Å F-G av tre intervjuer. 

Därefter lästes denna initiala kondensering av båda författarna tillsammans för att se 

eventuella likheter och skillnader i tolkningarna (Lundman och Graneheim, 2008 

s.165). Därefter konsulterades handledaren till studien innan vidare sammanställning 

av det analyserade textmaterialet. För exempel på innehållsanalysen, se bilaga 3. 

Utifrån genomförd innehållsanalys jämfördes koder av båda författarna tillsammans 

och sammanställdes i tre kategorier och tio subkategorier. 

 

Etiska överväganden  

Deltagandet i studien var frivilligt och deltagarna informerades i förväg via 

informationsbrevet att de när som helst kunde avsluta sin medverkan utan 

motivering. De informerades även muntligt vid intervjuerna att det inspelade 

materialet enbart användes för att kunna skriva om intervjuerna ordagrant till text 

och att därefter skulle ljudinspelningarna raderas. Det är enbart författarna och 

handledaren till studien som fått tillgång till materialet. Det skrivna materialet 

förvarades på författarnas privata datorer med lösenordsskyddande användare. Inga 

namn eller platser finns angivna i det skrivna materialet. Efter avslutad studie 

kommer allt material att förstöras. Risker som bedömdes kunna finnas för deltagarna 

i samband för förfarandet av studien var att de kunde uppleva att de lämnade ut 
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känslig och sekretessbelagd information. Deltagarna hade möjlighet att under hela 

studiens gång höra av sig till författarna om frågor kring studien. Författarna anser 

att nyttan med studien överväger riskerna då studien förväntas ge värdefulla insikter 

i BVC-sjuksköterskors upplevelser av arbetet med föräldrar till överviktiga barn. 

Författarna har utgått från Helsingforsdeklarationen i sitt etiska förhållningssätt 

(WMA General Assembly 2008). 

 

Uppsatsen är utformad utifrån Journal of Advanced Nursings riktlinjer för kvalitativa 

studier. 

 

Resultat 

Resultatet av BVC-sjuksköterskornas upplevelser av att arbeta med föräldrar vars 

barn har övervikt redovisas utifrån följande kategorier och underkategorier, se tabell 

1: 

Tabell 1. Kategorier och underkategorier 

Kategorier:               Underkategorier: 
 
 
 
 
Det svåra samtalet med föräldrarna om 
barnets övervikt 
 

Att ta upp barnets övervikt med 
föräldrarna 

Att tala med föräldrarna om hela familjens 
livsstil 

Att tala med föräldrarna om samhällets 
värderingar kring övervikt 

Att väcka medvetenhet hos föräldrarna om 
barnets övervikt 

Föräldrarnas reaktioner vid samtal om 
barnets övervikt 

 
Att mötas av motgångar i arbetet med 
föräldrarna 

Att sakna resurser i form av tid 

Att sakna möjligheten till teamarbete 

 
Att kunna motivera föräldrarna till 
livsstilsförändringar 

Att ha arbetssätt för att skapa motivation 
till förändring hos föräldrarna 

Att ge positiv feedback till föräldrarna 

Att följa upp familjerna genom återbesök 
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Det svåra samtalet med föräldrarna om barnets övervikt 

Att ta upp barnets övervikt med föräldrarna 

Att som BVC-sjuksköterska ta upp problemet kring ett barns övervikt med 

föräldrarna beskrivs som känsligt. BVC-sjuksköterskans samtal med föräldrar 

beskrivs främst handla om att ge generella budskap till alla, som råd kring kost och 

fysisk aktivitet. Att behöva ta upp barnets övervikt vid andra tillfällen än vid 

rutinsamtalet vid 4 år upplevs av BVC-sjuksköterskorna som extra svårt. När barnet 

kommer på 3-årskontroll har det gått lång tid (1.5 år) sedan BVC-sjuksköterskorna 

träffade barnet senast och det kan ha hänt mycket under den tiden. Barnet kan under 

den tiden ha blivit överviktigt och om så är fallet så känner BVC-sjuksköterskorna att 

de bör ta upp det redan då även om det inte hör till rutinsamtalet för 3-årsbesöket. 

Beroende på hur mottagliga föräldrarna är så är det också olika svårt att gå vidare i 

hanteringen av barnets övervikt. Föräldrarna får också titta på tillväxtkurvan och om 

det rör sig om övervikt kan BVC-sjuksköterskan fråga föräldrarna vad de tänker 

omkring barnets stegring på viktkurvan. 

 

Om det är så att barnet ligger högt enligt alla parametrar (längd, vikt och 

huvudomfång) på tillväxtkurvan och parametrarna följer varandra så kan BVC-

sjuksköterskan fråga hur övriga familjen ser ut, för att klargöra bakomliggande 

ärftlighet då det gäller barnets tillväxt. Om det är enbart vikten som avviker från de 

övriga parametrarna så kan föräldrarna bli medvetna om viktökningen när de ser 

barnets tillväxtkurva. Att få se barnets viktökning svart på vitt. 

 

”Det är jättebra med vår tillväxtkurva, då kan man verkligen visa på hur det 

ser ut och hur de har ökat. Här borde barnet ligga och… ja, det är svart på 

vitt.”  

 

Att höra föräldrarnas tankar när barnets övervikt tagits upp beskrivs av BVC-

sjuksköterskorna ge en bild av familjesituationen för att kunna möta föräldrarna där 

de är. De beskriver också att de försöker komma in på familjens vardag och vad 

familjen kan ändra på. Det beskrivs som viktigt att börja så kring ett känsligt ämne 

annars är det svårt att kunna initiera åtgärder gällande barnets övervikt.  
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BVC-sjuksköterskor upplever att det är svårt att ta upp ämnet om barnets övervikt 

och poängtera det som ett problem. Några BVC-sjuksköterskor uttrycker att kanske 

kan barnets överviktproblematik åtgärda ”sig självt” men de känner ändå att de bör 

göra en åtgärd trots att ämnet är känsligt. BVC-sjuksköterskorna beskriver att en av 

anledningarna till att ämnet upplevdes som så känsligt var att en del av föräldrarna 

själva hade överviktsproblematik. 

 

”Det är känsligt. Det är bland det känsligaste vi säger.”  

 

Det beskrivs underlätta och känns skönt vid de tillfällen då föräldrarna redan är 

medvetna om barnets övervikt samt att det är de själva som tar upp ämnet.  

 

”Det är svårare med de här föräldrarna som själva är överviktiga. Ibland 

tycker jag att det är jobbigt att prata om… det beror helt på. Det enklaste är 

ju när mamma och pappa tar upp det.”  

Att tala med föräldrarna om hela familjens livsstil 

BVC-sjuksköterskorna beskriver att familjernas livsstil tas upp på BVC redan från 

spädbarnsåldern. Det är viktigt att försöka lägga en grund redan då om hälsosamma 

vanor och vilka förebilder föräldrarna är för barnet. Det beskrivs också att genom att 

följa familjen ifrån spädbarnsåldern skapas en naturlig kontinuitet och en grogrund 

för att få en relation till familjen. BVC-sjuksköterskorna beskriver att det är viktigt att 

se föräldrarna som kompetenta personer och en tillgång i arbetet mot att förebygga 

barns övervikt. Då det är föräldrarna som behöver genomföra livsstilsförändringarna. 

Så att inte BVC-sjuksköterskan tar över deras strategier för att göra 

livsstilsförändringarna. 

 

”Vi försöker ju lägga grunden när de är spädbarn, pratar mycket om 

hälsosamma vanor för hela familjen. Vilket föredöme man är som förälder 

och att man liksom vaccinerar dem med goda vanor genom att själv visa att 

man har en bra måltidsordning.”  

 

Flera BVC-sjuksköterskor nämner att de talar om hela familjens livsstil med 

föräldrarna då barnens kostråd automatiskt blir kostråd till hela familjen, då barn i 

förskoleålder äter samma mat som föräldrarna gör och aktiverar sig på det sätt som 

de gör. Samtalen kan handla om att hitta nyttigare alternativ för barnen, som 
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tillexempel att dricka vatten som törstsläckare. BVC-sjuksköterskorna talar med 

föräldrarna om risker för följdsjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdom 

och att övervikten kan följa barnet hela livet. BVC-sjuksköterskorna beskriver att det 

är nu i ett tidigt skede av barnets liv som åtgärder bör sättas in och förebygga 

följdsjukdomar. BVC-sjuksköterskorna upplever att en del familjer äter mycket 

halvfabrikat och färdigmat. Det beskrivs också att någon förälder kan ha ett 

sockerberoende och för en del familjer är det en stor process att ändra till synes små 

vanor som att sluta med läsk.  

 

”Men så är det de här familjerna som.. ja mamman själv kanske är 

sockerberoende.. och har svårt att ändra vanor. /…/ Det är mycket psykologi 

i det.” 

 

Det beskrivs av BVC-sjuksköterskorna att det är svårt att komma tillrätta med 

barnets övervikt när mat används som belöning av föräldrarna. BVC-

sjuksköterskorna upplever att de inte vill kränka familjens livsstil men känner ändå 

att de måste ta upp barnets övervikt som ett problem. De känner att de bör göra 

någon åtgärd för att förebygga övervikt och gör ofta detta genom att ge alternativa 

förslag. Det beskrivs att föräldrar som tyckte att de åt bra kände sig tvungna att ta 

bort det där extra goda i tillvaron, som lördagsgodis och fredagsmyset. Det kunde 

göra det svårt att motivera föräldrarna att göra en livsstilsförändring.  

 

”För det första de tänker föräldrarna är ju att ”då blir det inget gott, då blir 

det inget fika på helgen eller”.. så det är väl det som gör att det kan vara 

svårt att få till en ändring. Det krävs att föräldrarna gör en livsstilsförändring 

också.” 

 

”Det är viktigt att prata med hela familjen. Barn äter inte fel utan de äter den 

mat de får. Jag försöker prata om att servera mat som är bra. Att röra sig, 

och göra det till en familjeaktivitet.”  

 

Svårigheter som beskrivs kring familjernas livsstil är när det finns olika behov inom 

familjen, ena barnet behöver kanske mer energi och mat än sina syskon.  

Det beskrivs av BVC-sjuksköterskorna också som en svårighet när familjerna har 

olika normer, till exempel att föräldrarna tycker att barnet är magert medan det är på 
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gränsen till överviktigt. Problemet finns då inte enligt föräldrarna och de vill inte ha 

någon hjälp.  

Att tala med föräldrarna om samhällets värderingar kring övervikt 

BVC-sjuksköterskorna upplever att familjerna har idag andra förutsättningar än barn 

hade förr. Familjer idag upplevs som alltmer stillasittande och barn gör som sina 

föräldrar gör, de har dataspel, Ipad etcetera. BVC-sjuksköterskorna beskriver att de 

kan diskutera med föräldrarna hur utvecklingen i samhället har sett ut sedan 

föräldrarna själva varit barn. Föräldrarna får reflektera över det obesogena samhället 

vi lever i idag och hur det blir för ett barn.  

BVC-sjuksköterskorna beskriver att det finns en påverkan från media på barn och 

föräldrar, familjerna upplevs vara medvetna om att övervikt ses som ett problem av 

samhället och i media.  

 

”Det är ett svårt ämne då man vet de medicinska konsekvenserna och även 

hur samhället ser ut gentemot överviktiga och feta.”  

  

BVC-sjuksköterskorna beskriver dock att förskolor verkar har fått en ökad 

medvetenhet om överviktsproblematik hos barn. BVC-sjuksköterskorna beskriver att 

förskolor har under senaste åren slutat fira högtider så som födelsedagar med mat 

och sött fika. Barnens vikt kan ju påverkas även av kostvanor på förskolan.  

 

”Jag vet många förskolor har ju någon sådan här speciell kudde som barnet 

får sitta på under samlingen och de kan ha princesskrona på sig vid fikat 

eller någon sådan där prinsgrej. Så jag tror att det inte behöver vara att man 

äter något gott.”  

Att väcka medvetenhet hos föräldrarna om barnets övervikt 

Det beskrivs av BVC-sjuksköterskorna att många föräldrar upplevs medvetna och 

motiverade till att göra en förändring för att minska barnets övervikt. Speciellt när de 

får se tillväxtkurvan och att barnets vikt går upp. En trygg och stabil familjesituation 

upplevs underlätta för att familjen skulle kunna bli medvetna och motiverade att 

hantera barnets överviktsproblematik. BVC-sjuksköterskan kan i ett tidigare skede 

diskutera familjens vanor samt föräldrarnas reflektioner om de redan är medvetna 

om barnets övervikt som ett problem.  
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BVC-sjuksköterskorna upplever att en del föräldrars medvetenhet många gånger hör 

ihop med att föräldrarna själva är överviktiga. BVC-sjuksköterskorna beskriver att 

när de försöker väcka föräldrarnas medvetenhet om barnets övervikt är det viktigt att 

inte skuldbelägga familjen och deras vanor. De överviktiga föräldrarna beskrivs ha 

andra referenser, att idag upplevs övervikt annorlunda än när föräldrarna själva var 

små. Övervikt kan vara en normal norm i en familj med överviktiga föräldrar och det 

beskrivs att föräldrarna då sällan anser att övervikten är ett problem. Föräldrar som 

själva är normalviktiga upplevs snabbare kunna se att barnets övervikt är ett 

problem.  

 

”Föräldrarna måste hjälpa barnen att bryta mönstret, jag lägger upp det så. 

Inte skuldbelägga, men det är på deras ansvar vad man har hemma och vad 

man ger sitt barn, det kan inte barnen själva bestämma eller välja i den här 

åldern.”  

 

Föräldrar kan också upplevas omedvetna om problemet när deras barn lider av 

övervikt och fetma, men beskrivs reagera med starka undermedvetna känslor mot 

problemet när BVC-sjuksköterskan tar upp ämnet. BVC-sjuksköterskorna menar då 

att föräldrarna kanske ändå är medvetna om problemet innerst inne.  

 

”Det känns som att dom är.. att dom kanske inte egentligen är medvetna fast 

dom är det. Alltså, säger man det så reagerar de väldigt kraftigt det känns 

som att de har vetat det innerst inne.”  

 

Att medvetandegöra problemet hos föräldrarna och motivera till en förändring 

beskrivs som extra motarbetat när det gäller separerade föräldrar med skilda åsikter 

kring barnets övervikt. När den ena föräldern anser att det inte finns ett problem och 

är då inte heller intresserad av livsstilsförändringar. Det beskrivs också av BVC-

sjuksköterskor att ibland kan barnets övervikt vara en konsekvens av helt andra saker 

som hänt, exempelvis separation i familjen. Föräldrarna orkar då sällan se eller ta tag 

i barnets överviktsproblematik. 

 

Problemet beskrivs även vara extra svårt att medvetandegöra bland invandrarfamiljer 

där språket innebär en barriär, då BVC-sjuksköterskan inte kan kommunicera med 

föräldrarna utan tolk. Det kan även innefatta olika uppfattningar kring familj och 

barn ur kulturella perspektiv.  
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”Sen är det ju väldigt svårt att nå invandrarfamiljer, nu tänker jag på en 

familj där jag alltid har tolk när de kommer. Den där halvtimmen går ju rätt 

fort när man ska säga saker, och så kan man ändå se dom sen på stan och nåt 

barn ligger där med saft i flaskan, vi har inte hittat nåt bra sätt att nå dem 

riktigt.. inte här i alla fall.”  

Föräldrarnas reaktioner vid samtal om barnets övervikt  

Föräldrarnas reaktioner när problemet tas upp av BVC-sjuksköterskan beskrivs 

kunna vara olika, de kan bli ledsna eller stötta, en del blir förvånade och vill göra 

något åt det. Några kan inte ta till sig det som ett problem utan vill ge barnet den mat 

det vill ha, de förstår inte konsekvenserna av det handlandet.  

 

”Alla vill ge barnet den mat som barnet vill ha och så mycket mat som barnet 

vill ha, och förstår inte konsekvenserna av sitt handlande. De upplever att 

barnet är bara lite gulligt mulligt och har inte förmågan att tänka så långt 

som till exempel tonårstid. Många föräldrar lever i nuet.” 

 

En del föräldrar beskrivs reagera genom att säga att barn får vara runda, att det till 

och med kan vara hälsosamt. Det kan då ta tid innan föräldrarna kan hantera att 

deras barns övervikt är ett problem. BVC-sjuksköterskorna beskriver att en del 

föräldrar beskrivs vända det mot BVC och vilja byta BVC-sjuksköterska eller till ett 

annat BVC. Vissa föräldrar känner sig attackerade och reagerar initialt med försvar 

men kan ibland efter en stunds samtal ta till sig informationen.  

 

”Barnet var överviktigt och de vände det mot oss på BVC, då ville de byta 

BVC-sjuksköterska, för de ville ha något annat. För att barnet var för stort. 

Visst, det kan man väl göra, men det förändrar ju ingenting.”  

 

”Reaktionerna varierar ju jättemycket, de flesta föräldrarna tar det ju på 

allvar och vill göra någonting. Och har de kommit så långt då kan man ju 

börja prata vanor.”  

 

BVC-sjuksköterskorna beskriver att det finns flera svårigheter av att möta 

föräldrarnas reaktioner i hanteringen av barnets övervikt och fetma. En svårighet kan 

vara att föräldrarna själva är överviktiga och har negativa erfarenheter av det från 

deras barndom och de vill inte att samma sak ska drabba deras barn. Föräldrarna kan 
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ofta komma med undanflykter när problemet tas upp och de ser inte barnets 

problem. Föräldrarna reagerar ibland genom att säga att övervikten som något som 

hör till i deras familj.  

 

”Ofta ser man att det hänger ihop med hur föräldrarna ser ut. Ibland får jag 

höra bortförklaringar, som att det här kommer de att springa bort, i vår 

familj ser vi ut såhär, det kommer att ordna sig.” 

 

Det beskrivs att en del föräldrar kan reagera väldigt starkt på BVC-sjuksköterskans 

försök att uppmärksamma och engagera dem i barnets övervikt. De tar det ibland 

som kritik mot hela deras livsstil och föräldrarna upplevs kunna ta det väldigt 

personligt.  

 

”Det är som kritik mot mamman.. hur hon har skött sitt barn, alltså man 

kritiserar ju hela deras levnadssätt.”  

Att mötas av motgångar i arbetet med föräldrarna  

Att sakna resurser i form av tid 

Sjuksköterskorna upplever att det är kort tid att från BVC:s sida hinna sätta in 

effektiva åtgärder mot att förhindra övervikt och när barnen är 6 år tar 

skolhälsovården över. Det upplevs som svårt att hinna initiera effektiva och 

kontinuerliga åtgärder på BVC men att det måste göras något då barns övervikt är 

något som kan kvarstå längre upp i åldern. En del upplever att det är för lång tid 

mellan rutinbesöken vid 1.5 och 3 års ålder. Det finns önskemål från en del BVC-

sjuksköterskor att det ska vara ytterligare ett besök där emellan för att hinna fånga 

upp barn med övervikt och vid det besöket fokusera på kost och aktivitet.  

 

”Det händer något mellan 1.5 och 3 år. Det är inget bra att vi inte har något 

rutinmässigt besök däremellan, det är alldeles för långt hopp. /…/ då skulle 

det bara vara fokus på familjen vanor, kost och rörelse. För det saknas.”  

 

”Vi träffar barnen vid 1.5 års ålder och därefter 3 års ålder. Det är ett 

jätteglapp i tid och då kan det ha hunnit hända jättemycket.”  

 

Det är många kontroller som ska göras vid de ordinarie besöken, tillexempel syn, 

språk och motorik vilket tar mycket tid och koncentration från barnet. Det beskrivs 
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att det blir då svårt att ta upp problemet angående barnets övervikt och fetma i 

samband med rutinbesöket. Det beskrivs att det skulle behövas mera tid med 

föräldrarna vid besöket för att göra det. Barnet kan då gå ut och leka för att man ska 

kunna tala med föräldrarna efteråt.  

 

”Mer utrymme för kostgrupper, där dietisten pratar och sedan jag. Vi gör ju 

screening vid fyra års ålder och det blir ju bara ett år. Jag skulle vilja att det 

fanns utrymme för tätare besök. Skulle vilja ha mer tid i tidboken och mer 

resurser.”  

Att sakna möjligheten till teamarbete  

BVC-sjuksköterskorna följer ofta en rutin gällande arbetet kring överviktiga barn, och 

ibland behöver de remittera vidare till barnklinik med mer medicinska resurser. Dock 

beskriver BVC-sjuksköterskorna att de får se sig själva som en viktig resurs, då de 

beskriver att de inte längre får remittera till andra yrkesprofessioner i samma 

utsträckning som de kunnat göra tidigare. Flertalet BVC-sjuksköterskor beskriver 

avsaknaden av sjukgymnast- och dietistkompetens i arbetet mot barns övervikt och 

fetma. Dietisten upplevdes kunna få familjen mer motiverad till livsstilsförändring 

med sin specifika kunskap om kost.  

 

”Sen skulle det ju vara perfekt att ha en dietist kopplad till barnhälsovården 

/…/ Det finns verkligen underlag för en dietist, för är det någonstans vi väger 

och mäter och pratar mat och upp och ned på tillväxten. Det är ju tillväxt 

hela tiden. Tyvärr är ju kanske vi då, fortfarande mer inriktad på när de 

växer för dåligt. För då har vi kanske mer verktyg, det är ju lättare att tala om 

vad man ska sätta till i kosten, än att ta bort något.”  

 

Samarbete med en dietist har funnits på en del BVC men BVC-sjuksköterskorna 

beskriver att de inte längre får remittera barnen till dietist i samma utsträckning som 

tidigare, då rutinerna för att remittera barn vidare har förändrats. De anser att ha 

ytterligare en yrkeskategori som uppmärksammar problemet kan ge extra tyngd för 

att få föräldrarna att inse att övervikten hos barnet är ett problem, detta även genom 

att till exempel boka besöket tillsammans med en läkare. 

 
 



 

16 
 

Att kunna motivera föräldrarna till livsstilsförändringar 

Att ha arbetssätt för att skapa motivation till förändring hos föräldrarna 

Flertalet BVC-sjuksköterskor uttrycker att de har arbetssätt för att motivera föräldrar 

till att genomföra livsstilsförändringar. De uppger sin kunskap från sin 

yrkesutbildning och olika typer av böcker, PM, CD-skivor med musik och aktiviteter 

som viktiga hjälpmedel i arbetet. Att få föräldrarna att skriva en matdagbok kan vara 

ett bra sätt att få en överblick över familjens situation för att kunna motivera till 

förändring. BVC-sjuksköterskorna kan visa bilder och konkreta förslag på att till 

exempel det rekommenderade intaget av frukt och grönt inte behöver vara så mycket 

som föräldrarna ofta tror.  

 

Motiverande samtal (MI) tas upp som något bra, då det syftar till att förstärka de 

positiva delarna hos familjen. MI fångar föräldrarnas reflektioner och stödjer dem i 

att komma på egna lösningar. BVC-sjuksköterskan behöver då inte sitta med svaren 

och känna att denne anklagar föräldrarna på något sätt. Att gå ned i vikt beskrivs som 

väldigt jobbigt, en livsstilsförändring som tar flera år.  

 

”MI lastar ju av en vad jag ska säga, rätt mycket ansvar, det handlar ju om att 

få dem med sig. Så det är rätt skönt för en själv så att man inte sitter med 

svaret, något behändigt förpackad lösning. Utan det ger en också bra 

möjligheter att få föräldrarna med sig även om det är svårt ibland. Det är nog 

det bästa verktyg vi har.”  

 

BVC-sjuksköterskorna beskriver att det finns ett frågeformulär tillhörande den BMI-

kurvan som sjuksköterskorna använder, som är tänkt som ett arbetssätt för att få en 

bild av barnens livsstil och aktivitetsnivå. Den möts dock av kritik av en del BVC-

sjuksköterskor. Ett exempel är en fråga som tar upp hur mycket barnet är ”utomhus”, 

och svar på det upplevs inte av BVC-sjuksköterskorna säga så mycket om barnets 

aktivitetsnivå.  

 

”Frisk luft är ju bra. Men det är inte säkert att man rör sig bara för att man är 

ute.”  
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Att ge positiv feedback till föräldrarna 

En del BVC-sjuksköterskorna beskriver att de peppade familjerna vid återbesök för 

hur duktiga de varit när de genomfört någon livsstilsförändring. BVC-

sjuksköterskorna ser då hur berömmet ger motivation till fortsatta ansträngningar 

från familjens sida. Det beskrivs som viktigt att framförallt fokusera på det som 

fungerat och lyfta fram det positiva i familjens livsstil, att motivera och ge beröm till 

familjen när det går bra och när de kommer på återbesök.  

  

”Jag hade ett barn som börjar skolan till hösten och då hade vi ett besök med 

viktkontroll där vi pratade mycket kost och gav beröm för det de ändrat på 

och peppat dem för hur duktiga de var. Och då ville de själva komma en tid 

tidigare innan skolan började, /…/ för att de har kommit på själva att det är 

bra det här.”  

 

”Och ja, förstärk det som fungerar. Säg att de äter en frukost, ja men förstärk 

det då, jättebra. Det finns alltid någonting att plocka fram som är positivt. 

Och det försöker man ju att förstärka.” 

Att följa upp familjerna genom återbesök  

BVC-sjuksköterskorna beskriver att många familjer kallas till återbesök efter att BVC-

sjuksköterskan samtalat med föräldrarna kring barnets övervikt under ett rutinbesök. 

BVC-sjuksköterskorna upplevde att föräldrarna generellt är engagerade i problemet 

med deras barn övervikt och kommer på erbjudna återbesök. Det beskrivs att 

föräldrarna själva kan se att en liten förändring såsom att sluta med saft gör skillnad. 

Dock upplevs det ibland att föräldrarna kommer på återbesöken för att de vill göra 

BVC-sjuksköterskan nöjd, även om de inte genomfört någon livsstilsförändring fram 

till dess.  

Vid återbesöket är BVC-sjuksköterskorna intresserade av att veta hur det hade gått 

för familjen och vilka strategier familjen använt sig av. Barnen vägs igen och följs 

med tillväxtkurvan. Tillsammans med föräldrarna kommer BVC-sjuksköterskorna 

överens om ytterligare återbesök och hur problemet ska följas upp. BVC-

sjuksköterskorna beskriver att vid stor problematik och kraftig övervikt hos barnet 

blir familjen remitterade till en barnmedicinsk klinik. Ett fåtal BVC-sjuksköterskor 

beskriver också att de ibland tar prov på sköldkörteln men övrig medicinsk utredning 

sker sällan inom primärvården. Barnets besök är få på BVC men det är vid de 

tillfällena det är viktigt att göra något för att motivera föräldrarna till förändring. 
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”Vid kraftig övervikt tar jag tillbaka dem redan efter 2-3 veckor. Ibland måste 

man utreda fysiska orsaker också och ibland tar vi tyroideaprov.” 

 

”Vid vanliga kontrollerna hinner man ju inte så mycket ingående, utan det är 

ju när man kallar tillbaks dem för att se om det händer något.” 

 

Resultatdiskussion 
 

Syftet med studien var att belysa BVC-sjuksköterskors upplevelser av arbetet med 

föräldrar vars barn har övervikt. Resultatet av studien sammanfattas med tre 

kategorier angående BVC-sjuksköterskornas upplevelser: 1. Det svåra samtalet med 

föräldrarna om barnets övervikt, 2. Att mötas av motgångar i arbetet med 

föräldrarna, 3. Att kunna motivera föräldrarna till livsstilsförändringar, med tio 

tillhörande underkategorier. BVC-sjuksköterskorna uttrycker att barnets övervikt har 

ett samband med övriga familjens livsstil och det är ett svårt ämne att ta upp med 

föräldrarna, speciellt om föräldrarna också är överviktiga. BVC-sjuksköterskorna 

menar att tillväxtkurvan är en god hjälp för att väcka medvetenhet hos föräldrarna 

om barnets övervikt. Föräldrarnas reaktioner vid samtal om barnets övervikt 

beskrevs variera och de kunde ibland reagera med försvar och bortförklaringar. BVC-

sjuksköterskorna upplever att de saknar möjligheten till mer tid med föräldrarna och 

de saknar också möjligheten till mer teamarbete kring barns övervikt. För att 

motivera familjen till livsstilsförändringar nämns olika PM, böcker, CD-skivor och 

motiverande samtal (MI) som bra arbetssätt. Det upplevs som viktigt att kunna ge 

positiv feedback till föräldrarna och kalla tillbaka dem på återbesök för att motivera 

dem till livsstilsförändringar.  

 

När ämnet övervikt hos ett barn ska tas upp med föräldrarna beskrev BVC-

sjuksköterskorna det som underlättande att ha något konkret att visa med, till 

exempel tillväxtkurvan. Det är troligt att det känns lättare att ha något konkret att 

visa problematiken med. BVC-sjuksköterskorna vill troligen inte att det ska kunna 

uppfattas som deras personliga åsikter. Detta nämndes till exempel också vid 

användningen av MI, då det upplevdes avlasta BVC-sjuksköterskan från personligt 

ansvar. Något att tänka på som BVC-sjuksköterska är dock vad Goodell et al. (2008) 
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kom fram till i sin studie, där föräldrar beskrev att till skillnad mot vårdpersonal så 

använde föräldrarna sig inte av mätskalor, mätband eller tillväxtkurvor för att avgöra 

om barnet är överviktigt. De gick däremot på vad de såg med sina ögon. Där 

refererade föräldrarna till och med tillväxtkurvan som ”ett främmande språk” och vill 

hellre ha problemet i klarspråk från läkare. Föräldrarna ansåg också att 

tillväxtkurvan inte såg till det individuella hos varje barn.  

 

BVC-sjuksköterskorna upplever att hela familjens livsstil påverkar barnets övervikt 

och det är viktigt att försöka skapa en hälsosam grund redan från början. I norra 

Sverige har det utformats en satsning (SALUT) för att skapa hälsofrämjande 

levnadsvanor hos bland annat barn i förskoleåldern (Edvardsson et al. 2012). 

Föräldrarna följs då med en steg-för-steg modell genom barnens olika åldrar och 

livsfaser. BVC-sjuksköterskor var en av de yrkesgrupper som genom SALUT-

satsningen fick utbildning och manualer att använda i sitt dagliga arbete. Efter denna 

utbildning sågs signifikanta förbättringar i arbetet på BVC bland annat gällande att ta 

upp livsstilsfrågor med föräldrarna och att i större utsträckning använda sig av MI. 

Det finns även en pågående studie i Kanada (Lemelin et al. 2012) som studerar 

möjligheten att identifiera och utveckla strategier till en hälsosammare livsstil i 

samarbete med föräldrarna till barn i förskoleåldern. Förhoppningen är också att 

skapa ett kliniskt verktyg som reflekterar sjuksköterskornas och föräldrarnas 

synvinkel på arbetet.   

 

BVC-sjuksköterskorna beskrev svårigheter med att väcka medvetenhet hos 

föräldrarna om att övervikt hos barn är ett problem ur både hälso- och psykologisk 

synpunkt. Enligt Gerards et al. (2012) upplever sjuksköterskor inom 

ungdomshälsovård att det största problemet kring att arbeta med barns övervikt är 

föräldrarnas förnekande av problemet. BVC-sjuksköterskorna i vår studie beskrev 

också att föräldrarnas reaktioner vid samtal om barnets övervikt kan vara starka och 

ibland höra ihop med att föräldrarna själva är överviktiga. Det framkommer i en 

studie av Edmunds (2005) att mödrar känner sig skuldbelagda av vårdpersonalen 

angående sitt barns övervikt. Detta kan vara en tänkbar orsak till föräldrars starka 

reaktioner.  
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Från BVC:s sida är det en kort tid av barnens första år som det finns tid att hinna 

fånga upp föräldrar till barn med övervikt. Ungefär 30-45 min per år är avsatt till 

ordinarie rutinkontroller. Med tanke på hur komplext ett problem som övervikt och 

behov av livsstilförändring är, så är det lite tid att medvetandegöra föräldrarna om 

problemet samt initiera och utvärdera åtgärder tillsammans med familjen. I 

basprogrammet för barnhälsovården i Sverige (Svenska barnläkareföreningen 2011) 

finns beskrivet vad som bör göras under varje rutinbesök. Det står också att vid behov 

ska det bokas extra besök på BVC eller i hemmet. Angående rutinbesöket vid 3 års 

ålder finns inte begreppet ”matvanor” eller ”fysisk aktivitet” med. Först vid 4 år 

kommer ”fysisk aktivitet” med skrivet på rutinprogrammet. (Bohman et al. 2013) har 

studerat vad BVC-sjuksköterskor riktade fokus på under besöken för att få reda på 

hur de jobbar förebyggande mot barns övervikt. Kostvanor kom på fjärde plats, med 

9.5% av totala besökstiden. Fysisk aktivitet kom först på 14:e plats med 3.5% av totala 

besökstiden. TV- och datortid kom på 21:a plats och togs upp under bara 1.7% av 

totala besöktiden.  

 

BVC-sjuksköterskorna i vår studie beskriver en saknad av möjligheter till utökat 

teamarbete. I en studie av Bocca et al. (2012) visade det sig att barn som behandlades 

av ett multidisciplinärt team, med läkare, sjuksköterska, dietist, sjukgymnast och 

psykolog gick ned mer i vikt jämfört med barn som behandlades enligt sedvanliga 

rutiner. Barnen som behandlades av det multidisciplinära teamet fick träffa dem 

oftare än enligt vanliga rutiner. Det förefaller därför rimligt att som BVC-

sjuksköterskorna i vår studie beskriva en saknad av möjligheter till utökat 

teamarbete. Med tanke på en dietists specifika kunskap kring kost kan ett samarbete 

mellan BVC och dietist vara värdefullt vid ett barns övervikt. Även BVC-

sjuksköterskorna i en annan studie uttrycker att samarbete med en dietist vore 

värdefullt (Isma et al. 2012). Ett utökat teamarbete är något som skulle kunna stötta 

BVC-sjuksköterskorna som ofta jobbar ensamma. Med tanke på den korta tid, som 

nämnts ovan, de har på sig att hantera problemet kan det vara av värde att även 

andra yrkeskategorier än BVC-sjuksköterskorna är involverade i problemet.  

 

Vår studies resultat visar att BVC-sjuksköterskorna tycker att användandet av MI-

teknik avlastade dem i hanteringen av barns övervikt. Genom att använda MI-teknik i 

samtal med föräldrarna så fick föräldrarna själva reflektera över vad de kan göra för 
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att hantera problemet, istället för att BVC-sjuksköterskan skulle tala om för dem vad 

som är rätt eller fel. I en studie av Söderlund et al. (2009) styrks MI som en 

användbar metod för BVC-sjuksköterskor och skolsköterskor att effektivt kunna 

uppmuntra och motivera till livsstilsförändringar. MI-utbildningen har vid en 

utvärdering i en studie av Bohman et al. (2013) dock visat sig vara för kort för att ge 

sjuksköterskor tillräckliga kunskaper i den specifika samtalstekniken. 

Rekommendationer kring metoden följdes inte av sjuksköterskorna i studien och det 

var svårt att vara konsekvent när och hur MI skulle användas (Bohman et al. 2013). 

MI-tekniken i teorin verkar vara en effektiv metod med positiv upplevelse hos 

patienterna, men för att den ska kunna användas i praktiken krävs det att BVC-

sjuksköterskor får tillräcklig utbildning, träning och uppföljning i metodiken. Detta 

för att de dels ska kunna lära sig metoden effektivt men också själva få feedback på 

sitt användande av MI.   

 

Att uppmuntra med positiv feedback och att följa upp föräldrarna genom återbesök 

beskrevs som nödvändigt för att motivera dem till livsstilsförändringar. Att ge positiv 

feedback och ha kontinuitet stärkte förutsättningarna för att lyckas. I en studie av 

Isma et al. (2012) ansåg även de BVC-sjuksköterskorna att de behövdes fler besök för 

att arbeta med föräldrar och deras barn med övervikt.   

 

Överviktiga föräldrar kan troligtvis av egen erfarenhet vara medvetna om den 

livsstilsförändring det innebär att försöka gå ned i vikt och vill inte att barnet ska 

behöva gå igenom det, fast det egentligen är det som är nödvändigt för barnets hälsa. 

Att familjerna kommer på återbesök skapar en kontinuitet och ökade möjligheter till 

stöd av BVC-sjuksköterskan. I svårare fall av övervikt, eller där BVC-

sjuksköterskorna upplever att de inte ”når” föräldrarna så remitteras familjerna till 

barnmedicinsk mottagning. BVC:s primära uppgift är att verka för barnets bästa och 

det bör läggas resurser på preventivt hälsoarbete. I en studie av Isma et al. (2012) 

menar BVC-sjuksköterskorna att trots BVC:s medvetenhet om problemet med barns 

övervikt är det ändå i slutändan en fråga om prioriteringar och resurser från 

samhället. 
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Metoddiskussion 

Åtta BVC som låg inom närområdet för författarnas bostadsorter valdes ut som 

arbetsplats för att genomföra studien. Detta för att underlätta praktiskt 

genomförande med tanke på att studien var tidsbegränsad och att författarna skulle 

hinna med fem intervjuer vardera. I informationsbrevet (se bilaga 1) till intervjuerna 

gavs förslag på att intervjuerna skulle ske vissa veckor med tanke på tidsplaneringen 

för kommande analysförfarande, varpå deltagarna kom med egna förslag på tillfällen 

för intervjuerna under dessa veckor. Urvalskriterierna för studien var att deltagarna 

skulle arbeta på BVC och ha minst 2 års erfarenhet av BVC-arbete. Detta för att 

deltagarna skulle ha hunnit med att få erfarenhet av att arbeta med föräldrar till barn 

som har övervikt och att de skulle ha hunnit få upplevelser att dela med sig av under 

intervjuerna.  Med tanke på att ingen övre gräns för antal års erfarenhet sattes 

förväntades variationer i deltagarnas antal års erfarenhet och därmed upplevelser 

kring föräldrar vars barn har övervikt. Alla deltagare var kvinnor och det skiljde 26 år 

mellan den yngsta respektive äldsta deltagaren. Det skiljde 15 år i erfarenhet mellan 

den deltagare som hade kortast respektive längst erfarenhet inom arbete på BVC. 

Enligt Lundman och Graneheim (2008 s. 169) har urvalet av deltagare betydelse för 

resultatets giltighet. Ju fler deltagare ur olika kön- och åldersgrupper torde öka 

möjligheterna till variation i upplevelser av det studerade fenomenet (Lundman och 

Graneheim 2008 s. 169). Det hade varit intressant att även fått möjlighet att bjuda in 

och intervjua manliga deltagare för att se om detta hade varit en faktor som kunnat 

ge andra perspektiv på ämnet. Enligt Backman (2008 s. 91) är en poäng med 

olikheter i urvalet att företeelser kan vara tydligare hos vissa deltagare och diffusare 

hos andra. Dessa variationer gör också att författarna bör göra en större eftertanke 

kring det studerade fenomenet och hur det framträder hos olika deltagare (Backman 

2008 s. 91). Författarna upplevde att intervjua tio deltagare var tillräckligt många för 

att ta del av BVC-sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med föräldrar vars barn 

har övervikt samt att det skulle ge en hanterbar textmassa att analysera.  

 

Efter analys av 7-8 intervjuer började upprepningar i materialet att ses.  Ytterligare 

intervjuer hade möjligtvis gett en större spännvid i svarsmaterial, men i relation till 

studiens praktiska genomförande ansågs det av författarna inte rimligt för denna 

studie, med tanke på dess tidsbegränsning och omfattning.  
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Författarna valde att formulera tio intervjufrågor (se bilaga 2) som skulle svara till 

studiens initiala syfte, BVC-sjuksköterskors upplevelser av att samtala med föräldrar 

vars barn har övervikt. Därför valdes ett strukturerat frågeformulär som stöd för att 

hålla intervjuernas innehåll till just denna del. Övervikt hos barn är ett ämne som vid 

ostrukturerade frågor eller narrativa intervjuer anades kunde ge omfattande 

svarsmaterial beroende på deltagarnas olika upplevelser. Att använda sig av 

exempelvis narrativa intervjuer för att svara på syftet till studien innebär att 

deltagarna fritt får berätta utifrån ämnesområdet. Vid en narrativ intervju är 

intervjuarens huvudsakliga roll att vara tyst, inte avbryta och då och då ställa frågor 

som hjälper deltagaren att fortsätta berätta sin historia (Kvale och Brinkmann 2009 

s. 171). Dock innehöll svarsmaterialet från de strukturerade intervjuerna ett rikt 

material som svarade på bredare information än enbart samtal med föräldrar vars 

barn som har övervikt. Detta gjorde att studiens syfte efterhand omformulerades av 

författarna till: BVC-sjuksköterskornas upplevelse av att arbeta med föräldrar vars 

barn har övervikt. Författarnas oerfarenhet av att intervjua kan ha bidragit till att 

svaren blev mer omfattande än förväntat. Författarna kunde troligen genomfört 

intervjuerna på ett bättre sätt och som enligt Kvale och Brinkmann (2009 s. 151) 

avbryta ett långt svar som inte är relevant, då intervjuaren bör markera när ett ämne 

är uttömt och är ansvarig för intervjuns förlopp vid användandet av strukturerade 

frågor.  

 

Den första intervjun som genomfördes av författare Å F-G var tänkt som en 

pilotintervju beroende på hur väl dess genomförande skulle gå och huruvida 

intervjuaren och deltagaren upplevde frågorna och förfarandet. Stor vikt lades på att 

frågorna inte skulle upplevas som ledande. Inga justeringar av intervjufrågorna efter 

denna intervju gjordes och svarsmaterialet ansågs givande vilket gjorde att denna 

intervju inkluderades i studien (Paulsson 2008 s. 82). Svarsmaterialet från den första 

intervjun var relativt kortfattad men det sades liknande saker, i jämförelse med 

kommande intervjuer i studien. Därav uppfattades inte vid den tidpunkten att 

intervjufrågorna gav mer omfattande svar än förväntat, som nämnt ovan.  

 

Under transkriberingen till text insåg författarna att mycket som sades under 

intervjuerna hade glömts bort om det inte hade funnits inspelat. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009 s. 195) finns begränsningar med att försöka komma ihåg 
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intervjuerna i minnet alternativt att föra anteckningar. Exakta formuleringar kan 

glömmas bort och om intervjuaren gör omfattande anteckningar under intervjun kan 

detta upplevas distraherande. 

 

Enligt Lundman och Graneheim (2008 s. 169) är en studies giltighet beroende på 

huruvida den lyfter fram det som är typiskt och representativt för det som är avsett 

att beskrivas. Detta genom att koder och kategorier efter innehållsanalysen stämmer 

överens med textens innehåll och att tolkningen verkar trovärdig. Inspelningarna av 

intervjuerna till denna studie var av god kvalitet och allt som sades var hörbart för att 

kunna transkriberas till text. På grund av tidseffektivitet genomförde författarna den 

första delen av innehållsanalys, nedbrytning till meningsenheter och kondensering 

till koder, var för sig. Detta ansågs inte som någon nackdel för analysförfarandet, då 

båda författarna gick igenom all tolkning gemensamt sedan, även kontakt med 

handledare togs för bedömning av materialets giltighet (Lundman och Graneheim 

2008 s. 169). Tolkningar kan dock vara giltiga även om de är olika. En text har inte en 

given mening utan får mening genom läsaren (Lundman och Graneheim 2008 s. 

160). Ett sätt för läsaren att bedöma studiens giltighet och tillförlitlighet är också att 

författarna noggrant har beskrivit urval och analysarbete. Tillförlitlighet innebär att 

författarna verifierar sina ställningstaganden, i denna studie har författarna 

genomfört delar av analysen gemensamt och läst igenom allt material tillsammans 

vilket stärker resultatets tillförlitlighet. Efter innehållsanalys kan kategorier och 

underkategorier vara varandra inte helt uteslutna, vilket inte är ovanligt vid analys av 

människors upplevelser. För att kunna bedöma studiens överförbarhet till andra 

sammanhang, är det av värde att studiens urval, deltagare, insamling och analys är 

noggrant beskrivet (Lundman och Graneheim 2008 s. 170). 

 

Författarnas egen förförståelse inom ämnet att arbeta med föräldrar vars barn har 

övervikt, baseras på inläst litteratur inför studien. Ingen av författarna har själva 

arbetat på BVC vilket kan göra att tolkningen av BVC-sjuksköterskornas upplevelser 

blir mer objektiv och ses med neutrala ögon. Författarnas erfarenhet av kvalitativ 

innehållsanalys är liten, vilket kan göra att analyserna kunde ha gjorts ännu mer 

djupgående och kondenserats till ytterligare abstraktionsnivåer. Ju mer erfarenhet 

författarna har och ju bättre datamaterialet är, desto mer fullödigt blir resultatet 

enligt Lundman och Graneheim (2008 s. 171).  
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Implikationer för omvårdnad och förslag till vidare forskning 

Utifrån studiens resultat är förslag till förbättringar att öka möjligheterna till 

teamarbete inom barnhälsovård, liksom möjlighet till mer tid och fler besök med 

föräldrar till överviktiga barn. Ytterligare forskning skulle kunna vara intervjuer med 

föräldrar angående deras upplevelser i samband med att deras barns övervikt tas upp 

på BVC. Det kan ge en ökad kunskap om hur föräldrar ser på BVC-sjuksköterskan och 

det arbete de gör, och kanske kunna verka positivt för samarbete mellan BVC-

sjuksköterskan och föräldrar till överviktiga barn.  

 

BVC-sjuksköterskornas arbete för att motivera föräldrar till livsstilsförändringar 

skulle kunna underlättas om de får en god och kontinuerlig utbildning i MI-teknik. 

Vidare forskning gällande detta område skulle kunna vara att finna ett underlättande 

sätt att använda MI-teknikens fördelar kontinuerligt i samtal med föräldrar på BVC.  

 

BVC-sjuksköterskorna beskriver också att övriga samhället har förändrats, att till 

exempel förskolorna är medvetna på ett annat sätt idag och använder inte mat eller 

fika vid något att fira i samma utsträckning längre. Ett utökat samarbete och 

likartade rutiner mellan BVC, förskola och skolhälsovård kanske skulle underlätta 

familjernas motivation och eget engagemang i arbetet att motverka barns övervikt. 

Konklusion  

Att tala med föräldrarna om övervikt hos barn är svårt, och det upplevs som ett 

känsligt ämne. Föräldrarna kan reagera starkt på det svåra samtalet om barnets 

övervikt och det kan finnas en svårighet i att möta föräldrarnas reaktioner när ämnet 

tas upp på BVC. Tillväxtkurvan nämns som ett bra verktyg för att visa övervikten med 

och göra föräldrarna medvetna om barnets övervikt. Utan föräldrarnas medvetenhet 

och engagemang är arbetet för att förebygga barns övervikt svårt. BVC-sjuksköterskor 

saknar resurser i form av tid och teamarbete med andra yrkesprofessioner för att på 

ett bra sätt stötta föräldrarna i arbetet mot barns övervikt. 
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uppsats i utbildningen till specialistsjuksköterska inom barn- och ungdomsvård. Bakgrunden 

till uppsatsen är övervikt och fetma bland barn i 4-5 årsåldern och hur BVC-sjuksköterskor tar 

upp ämnet med föräldrarna, som enligt befintliga studier är nyckelpersoner i det förebyggande 

arbetet mot övervikt och fetma hos barnen. 

 

Du tillfrågas härmed att delta i intervjustudien som ska resultera i ett examensarbete. 

 

Intervjun kommer att bestå av 8-10 frågor och beräknas ta ca 30 min. Intervjun hålls av någon 

av studenterna på plats utifrån Ert önskemål, till exempel Er arbetsplats. För att inte gå miste 

om något av intervjuns innehåll bandas den. Resultatet utifrån 8-10 intervjuer kommer att 

sammanställas och presenteras så att ingen deltagare skall kunna identifieras.  

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering.  

 

Intervjun sker vid deltagande under vecka 5,6 eller 7. Vi hör av oss till Er för att komma 

överens om tid och plats.  
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Bilaga 2: Strukturerat frågeformulär, intervjufrågorna 
 
 

1. Hur agerar du gentemot föräldrarna när du blir medveten om att ett barn lider av 

övervikt eller fetma? Hur tar du upp ämnet? 

 

 

2. Hur upplever du föräldrars medvetenhet om att deras barn lider av övervikt eller 

fetma? 

 

 

3. Hur upplever du att man kan öka föräldrarnas medvetenhet om att barnets övervikt och 

fetma är ett problem? 

 

 

4. Hur upplever du föräldrars reaktioner när man talar om deras barn övervikt och fetma 

som ett problem? 

 

 

5. Vilka svårigheter eller motgångar upplever du i samband med att du tar upp barnets 

övervikt och fetma med föräldrarna? 

 

 

6. Pratar ni om hela familjens livsstil och i så fall hur, med vilka ord etc.? 

 

 

7. Hur tror du att man kan samtala med föräldrarna för att ändra samtalets fokus från 

”information” till ”motivation”? 

 

 

8. Känner du att du i ditt jobb får tillräckliga ”verktyg” att jobba med för att kunna få 
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Bilaga 3: Exempel på vår Innehållsanalys 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet, 
beskriven nära texten 

Kod Underkategori Kategori 

För här är det ju ändå barn 
som ändå är så pass stor så 
de äter ju familjens mat. Så 
när man frågar hur barnet 
äter så blir det ju automatiskt 
vad familjen äter. 

Dessa barn är så pass stor 
att de äter vad hela 
familjen äter.   
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matvanor 
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Eller be dem reflektera 
litegrann hur de såg ut när de 
själva var barn, det är 70- och 
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jämfört med idag. Så de får 
lite medvetenhet om hur 
obesogent samhälle vi lever i 
idag. 

Be dem reflektera hur 
samhället såg ut när 
föräldrarna var barn 
jämfört med hur det ser 
ut idag. 
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samhället påverkar 

 
Att tala med 
föräldrarna om 
samhällets påverkan 

 
 

Det svåra 
samtalet med 
föräldrarna om 
barnets övervikt  

Att föräldrarna sätter upp 
skyglappar. Att ”jamen, i vår 
familj ser vi ut såhär” 
ungefär. Så det är också 
skillnad. Sen finns det ju 
också de här som tycker att 
barn får vara runda och det 
kan till och med vara 
hälsosamt.  

Föräldrarna reagerar med 
”skyglappar” och 
bortförklaringar. En del 
tycker att det kan vara 
hälsosamt att vara rund 
som barn. 

Föräldrar kan reagera 
med försvar eller 
bortförklaringar 
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