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Abstrakt 

Övervikt och fetma är ett ökande problem bland barn i tidig ålder. Syftet var att belysa 

BVC-sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med övervikt och fetma bland barn 

under 5 ½ år. Nio BVC-sjuksköterskor intervjuades. Texten analyserades med  kvalitativ 

innehållsanalys. Resultatet visade att BVC-sjuksköterskorna inte beskriver fetma och 

övervikt som ett stort problem. Resultatet visade på kulturella skillnader. I det dagliga 

arbetet använder de sig av stödjande och motiverande samtal utan att kritisera eller 

skuldbelägga föräldrarna. I arbetet med övervikt och fetma är det viktigt att se arbetet 

långsiktigt ur ett familjeperspektiv.  

 

  

Nyckelord:  

Barn; 

Förskolebarn; 

Övervikt; 

Fetma; 

BVC-sjuksköterska 
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Abstract 

Overweight and obesity is an increasing problem among children in early age. The 

purpose was to illustrate public health nurses (BVC-sjuksköterskor) experiences of 

working with overweight and obesity among children under 5 ½ years of age. Nine 

public health nurses were interviewed. The text was analyzed using qualitative content 

analysis. Results show that they do not experience overweight as a major problem. 

Results show cultural differences.  In their daily work they use supportive and 

motivational interviewing without criticizing or blaming the parents. It is important to 

see their work in the long-term and with a family-perspective.  

 

 

Keywords: 

Children; 

Preschool children; 

Overweight; 
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Public health nurse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Bakgrund 

Övervikt och fetma är ett stort problem bland barn i tidig ålder (cf Socialstyrelsen, 

2009). Barnavårdscentralens sjuksköterskor (BVC-sjuksköterskor) är de första som 

möter familjen och barnet med övervikt och fetma och det är betydelsefullt att BVC-

sjuksköterskan arbetar för att alla barn har en hälsosam vikt (cf Jonsell, 2012). Denna 

magisteruppsats kommer att handla om BVC-sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta 

med övervikt och fetma bland barn.  

  

I Sverige och globalt är övervikt och fetma ett problem som växer (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering, SBU, 2004). År 2011 hade mer än 40 miljoner barn under fem år 

övervikt i världen. Tidigare har det ansetts vara ett problem för höginkomstländer men 

nu ses en ökning även i andra länder (World Health Organization, WHO, 2013). Det har 

skett en fördubbling av antalet barn (0-18 år) med övervikt i Sverige de senaste 20 åren. 

I Sverige har 15-20 procent av barnen övervikt och andelen barn med fetma är 3-5 

procent (Socialstyrelsen, 2009). Bland svenska 4-åringar var det vanligare med övervikt 

och fetma bland flickor, 22.1% av flickorna hade övervikt medan andelen pojkar med 

övervikt var 16.7%. Motsvarande siffror för andelen med fetma var 4.5% för flickor och 

3.1% för pojkar. Det fanns en ökad risk för fetma bland 4-åriga flickor som bodde i 

områden med en låg socioekonomisk nivå. Andelen flickor med fetma i områden med 

låg socioekonomisk nivå var omkring 10 % medan motsvarande siffra för flickor i 

områden med hög socioekonomisk nivå låg på omkring 5.5% (Blomquist & Bergström, 

2007). En jämförelse av förekomst av övervikt och fetma bland 4-åringar i Västerbotten 

under en 5-års period visade att bland fyraåriga flickor hade förekomsten av övervikt 

sjunkit från 22.3% till 19 % och andelen överviktiga pojkar hade sjunkit från 17.2% till 

14.2%. Förekomsten av fetma bland flickor hade sjunkit från 5.7% till 3.1%. Andelen 

pojkar med fetma var 3.1% respektive 2.3%, andelen pojkar med fetma motsvarande 

dock inte någon signifikant minskning (Bergström & Blomquist, 2009).  

 

Barn i låg- och medelinkomstländer är mer sårbara. De utsätts för mat som har ett högt 

innehåll av fett, socker och salt samtidigt som maten har ett dåligt näringsinnehåll. Det 

beror på att denna mat tenderar att vara billigare. Dessa kostvanor tillsammans med för 
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lite fysisk aktivitet gör att fetma hos barn (0-18 år) ökar även i dessa länder (WHO, 

2013). Fetma hos barn (0-18 år) leder till allvarliga hälsoproblem och kan även leda till 

dödsfall senare i livet (de Onis, Blössner & Borghi, 2010). Fetma hos barn (1-18 år) tycks 

öka risken för ett stort antal åkommor av både medicinsk och psykosocial karaktär. Ett 

säkerställt samband finns mellan fetma hos barn och ökad förekomst av och astma och 

högt blodtryck (Pulgarón, 2013). Fetma hos barn leder till ökad risk för att utveckla 

insulinresistens, ökad risk för frakturer samt hjärtsjukdomar (WHO, 2013). 

  

Det är vanligt att barn med övervikt utan medicinska problem har en tendens att vara 

långa. De här barnen måste lära sig att hantera sin stora kropp trots att de inte är lika 

utvecklade kognitivt och känslomässigt. Det är ofta svårt att hitta kläder till barn med 

övervikt som sitter bra och har en bra passform. Ofta kan de ha kläder som är för barn 

som är flera år äldre än de själva. Barnen blir lätt ledsna då de inte kan ha samma kläder 

som andra jämnåriga. Det är vanligt att barn med övervikt utsätts för mobbning. Det är 

inte heller alltid så lätt för de här barnen att delta i sporter då ledarna kan ha en dålig 

attityd (Edmunds, 2008). Resultatet från en studie med barn med övervikt i åldern 3 till 

5 år visade att många av barnen tittade på tv upp till 4-5 timmar per dag. I samma 

studie undersöktes fysisk aktivitet hos familjer med barn med övervikt. Resultatet 

visade att många föräldrar jobbade och därför inte hade så mycket tid att vara aktiva 

själva eller tillsammans med sina barn. Konsekvensen blev att barnen oftast fick sköta 

sig själva. Föräldrarna ansåg även att barnen var upptagna med sin egen lek samt att 

vikten var acceptabel jämfört med andra barn i den åldern. Föräldrarna beskrev även att 

de förutom sina arbeten inte hade någon fysisk aktivitet på fritiden förutom 

hushållssysslor. När de gjorde saker tillsammans med barnen var det oftast genom att 

involvera barnen i sina egna aktiviteter (Seal & Yurkovich, 2009).  

 

Hela familjen påverkades av att ett barn hade övervikt eller fetma. Ofta försökte 

mödrarna påverka intaget av kost och motion för barnet samtidigt som de skulle ta 

hänsyn till övriga familjen (Edmunds, 2008). Washington, Reifsnider, Bishop, 

Ethington och Ruffin (2010) beskrev att mödrar till barn med övervikt ofta tenderade 

att ha övervikt själva. Eventuellt kan det vara så att dessa mödrar förknippar positiva 

händelser med mat.  
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Doolen, Alpert och Miller (2009) visade att föräldrar tenderade att missbedöma barnens 

vikt. Föräldrarna uppfattade barnen som att de hade en normal vikt trots att de hade 

övervikt. Även Vourela, Saha och Salo (2010) visade att majoriteten av föräldrarna till 5-

åriga barn med övervikt och fetma bedömde att deras barn hade en normal vikt. Enligt 

Wake, Canterford, Hardy och Ukoumunne (2011) var föräldrars oro för barnens vikt 

enbart till en liten del relaterade till barnens body mass index (BMI). I studien fann de 

inte någon definitiv punkt på BMI-skalan där föräldrarna blev oroliga för barnens vikt. 

En annan studie gjord av Crouch, O´Dea och Battist (2007) visade att mödrar oftare var 

mer oroliga över sina döttrars vikt än de var över sina söners vikt. Föräldrarna var också 

mer benägna att begränsa sina döttrars diet än sina söners. Wake et al. (2011) visade 

vidare att 13,1% av föräldrarna till barn med övervikt respektive 52,5% av föräldrarna till 

barn med fetma var oroliga för sina barns vikt. Att föräldrarna inte var oroliga för 

barnens vikt diskuterades som ett möjligt hinder för att motivera föräldrarna till 

förändringar i familjens livsstil. 

  

Det är viktigt att arbeta med förebyggande åtgärder mot fetma eftersom det är svårt att 

behandla när problemet redan uppkommit (SBU, 2004). Att föräldrarna har en 

realistisk bild av barnens vikt är en förutsättning för att kunna motivera till 

livsstilsförändringar. Det är därför en viktig uppgift för hälsovårdspersonal att hjälpa 

föräldrarna att få en realistisk syn på barnens vikt (Vourela et al., 2010). Det är viktigt 

att utbilda och informera mödrar med övervikt att de i samspel med sina barn är mer 

aktiva och inte alltid inkludera mat vid umgänge. De kan istället göra saker som att läsa 

en bok, gå på promenader samt umgås med sina barn övrig tid än vid måltider. Det lär 

barnen att det finns andra sätt att få positiv uppmärksamhet än vid måltider och 

matintag (Washington et al., 2010). Barn som har övervikt när de fyllt 3 år behöver få 

hjälp med åtgärder. BVC-personalen ska tillsammans med barnets familj utröna vilken 

hjälp som barnet behöver. Från BVC får alla föräldrar information om bra kost och 

vikten av regelbundna måltider. Vatten är den bästa måltidsdrycken men om barnet 

dricker mjölk till måltiden bör den bytas ut mot en som har ett lägre fettinnehåll. Det är 

viktigt att undvika fika och övriga sötsaker och om det inte går att undvika dem så bör 

intaget begränsas till en gång per vecka. Hela familjen måste hjälpas åt men barnet bör 

även sakta men säkert lära sig att vara delaktig. En annan viktig aspekt är att 
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uppmuntra till rörelse eftersom barn behöver röra på sig mycket och bra aktiviteter kan 

t.ex. vara att cykla, gå, leka och bada (Jonsell, 2012). 

 

 Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten (2009) visade att sjuksköterskor upplevde att 

det var svårt att lyfta frågan om övervikt hos barn, i synnerhet om även föräldrarna hade 

övervikt. Förnekande, ursäkter och att föräldern gick i försvarställning beskrevs som 

vanliga reaktioner och upplevdes som svåra för sjuksköterskan att hantera. Att diskutera 

ämnet vikt beskrevs som ett känsligt ämne som kändes obekvämt, samtidigt upplevde 

sjuksköterskorna att det var deras uppgift att diskutera ämnet och gjorde därför det. 

Sjuksköterskorna närmade sig ämnet om vikt långsamt genom att först prata om det på 

ett generellt plan. De var också noga med sitt ordval när de diskuterade övervikt med 

föräldrarna. Söderlund, Nordqvist, Angbratt och Nilsen (2009) visade att i samband 

med att sjuksköterskan genomförde motiverande samtal kring barn med övervikt och 

fetma fanns både omständigheter som var försvårande och underlättande.  Försvårande 

omständigheter i samband med motiverande samtal kring vikt var att sjuksköterskan 

inte uppmärksammade barnets vikt som ett problem eller kände sig tveksam till att ta 

upp det. Andra försvårande omständigheter var att sjuksköterskan upplevde att 

föräldrarna inte var motiverade till förändring eller förnekade att vikten var ett problem. 

Underlättande omständigheterna var att föräldrarna själva var motiverade och 

medvetna om problemet, att barnet hade fetma och att sjuksköterskan upplevde 

motiverande samtal som en effektiv metod för att hantera problemet. Edvardsson et al. 

(2009) visade att en underlättande faktor för att diskutera barns vikt var en bra relation 

mellan föräldrarna och sjuksköterskan. Tillväxtkurvan nämndes som ett viktigt verktyg 

och sjuksköterskorna upplevde att det genom att hänvisa till den blev lättare att 

diskutera barnens övervikt.   

 

Sammanfattningsvis framkommer av ovan litteraturgenomgång att övervikt och fetma 

hos barn är ett stort folkhälsoproblem och det är viktigt att förebygga övervikt och fetma 

hos barn i ett tidigt skede i livet. Det är viktigt att öka förståelsen för hur 

hälsovårdspersonal på bästa sätt ska kunna hjälpa familjer till livsstilförändringar som 

syftar till att barn med övervikt och fetma ska kunna nå en hälsosam vikt. BVC-

sjuksköterskor är de som först möter barnen med övervikt och fetma och de kan i sitt 
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arbete stötta och hjälpa familjen att försöka skapa goda vanor gällande kost och fysisk 

aktivitet de första åren. Genom att tillvarata BVC-sjuksköterskornas erfarenheter av att 

arbeta med familjen till barnet med övervikt och fetma kan förhoppningsvis viktig 

kunskap komma fram som medför en ökad insikt om vad som kan fungera och inte 

fungerar i dessa samtal. 

 

Syfte 

Syftet är att belysa BVC-sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med övervikt och 

fetma bland barn under 5 1/2 år. 

  

Metod 

  
Studiens design och metoder 

En kvalitativ intervjustudie har genomförts. Författarna har använt sig av narrativa 

intervjuer. Enligt Kvale (2009) innebär narrativa intervjuer att det är den som 

intervjuas som berättar sin historia. Intervjuaren ska efter inledningen av intervjun 

försöka vara tyst medan den som intervjuas berättar sin historia. Antingen kommer 

historien fram spontant eller så får intervjuaren locka fram den. Intervjuaren ställer 

under intervjun frågor och visar att den deltar aktivt genom att tillexempel nicka (a,a., s. 

169,171). Materialet har analyserats med inspiration av innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004, se nedan).  

 

Begreppsbeskrivningar 

Begreppen barn, övervikt och fetma har definierats i denna magisteruppsats enligt vad 

som framgår nedan. Med barn avses alla människor i åldern 0-18 år (Unicef, 2013). 

Denna magisteruppsats handlar enbart om de barn som BVC-sjuksköterskan träffar på 

BVC och är under 5 ½ år, författarna har valt att använda ordet barn för att beskriva 

dessa. Om inget annat anges i texten syftar alltså ordet barn på barn under 5 ½ år. När 

innehållet vid något enstaka tillfälle syftar på barn i allmänhet eller barn i någon annan 

ålder framgår det i texten.  
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I denna magisteruppsats används orden övervikt och fetma vilket räknas ut enligt body 

mass index. Iso-BMI är en anpassning till barn utifrån vuxnas BMI som har räknats ut 

av IOTF (International Obesity Task Force). Övervikt och fetma hos barn räknas ut 

genom att ta vikten i kilo och dela med längden i kvadrat, då framkommer ett värde 

enligt Iso-BMI där 25 eller mer räknas som övervikt och 30 eller mer räknas som fetma 

(Wikipedia, 2013). Författarna har inte haft någon särskild avsikt att skilja begreppen 

övervikt och fetma åt och det förekommer att ordet övervikt syftar både på fetma och på 

övervikt. När enbart ordet fetma används avses däremot alltid Iso-BMI 30 eller mer.  

 

Deltagare och datainsamling 

Nio verksamhetschefer tillfrågades om tillstånd att genomföra studien varav åtta 

tackade ja. Tjugotvå BVC-sjuksköterskor tillfrågades om att delta i studien varav nio 

tackade ja. Samtliga nio som tackade ja valde att fullfölja sitt deltagande. De 

intervjuades på sina respektive arbetsplatser. Den första intervjun av respektive 

författare räknades som pilotintervjuer, men inkluderades i resultatet. Intervjuerna 

spelades in och tog mellan 12 och 35 minuter att genomföra. Författarna utförde 

intervjuerna var för sig med hjälp av en gemensamt utarbetad frågemall som stöd 

(bilaga 1). Under intervjuerna uppmuntrades det fria berättandet.  

  

De BVC-sjuksköterskor som deltog i studien valdes ut genom ett konsekutivt urval 

utifrån författarnas bostadsorter. Av de som deltog arbetade fyra inom Västerbottens 

läns landsting, en inom Dalarnas läns landsting samt fyra inom Västmanlands läns 

landsting. Samtliga BVC-sjuksköterskor som deltog hade vidareutbildning till 

distriktssköterska, vissa hade även specialistutbildning till barnsjuksköterska eller 

andra specialistutbildningar och antalet år de hade arbetat på BVC varierade mellan fyra 

till över 30 år.  Den som hade arbetat kortast tid på BVC hade dock över 20 års 

erfarenhet från barnsjukvård. Åldern på BVC-sjuksköterskorna varierade från ca 40-60 

år och samtliga var kvinnor.  Några arbetade på familjecentral medan de andra arbetade 

på hälsocentral som inte hade familjecentral. 

  

Inom Dalarnas läns landsting, Västmanlands läns landsting och Västerbottens läns 

landsting sker arbetet på BVC utifrån de riktlinjer som finns i rikshandboken i 
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barnhälsovård samt lokala rutiner som utarbetats utifrån rikshandboken i 

barnhälsovård.  Inom Västerbottens läns landsting arbetar BVC-sjuksköterskorna även 

utifrån salut-satsningen. Det innebär att arbetet sker utifrån ett så kallat salutogent 

(hälsofrämjande) perspektiv. Genom samverkan mellan de olika aktörerna i barnets 

närhet (t.ex. BVC, förskola, skola, folktandvård, öppen förskola, socialtjänst) och 

familjen sätts barnets bästa i fokus. Inom BVC i Västerbottens läns landsting används 

manualen “Barnens hälsoprogram” som utarbetats inom projektet. Där ingår det bland 

annat att främja goda matvanor och ökad fysisk aktivitet för föräldrar och barn 

(Västerbottens läns landsting, 2011). 

  

Dataanalys 

Materialet analyserades med  innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004).  

Denna kvalitativa metod kan användas exempelvis för att belysa eller beskriva något. 

Innehållsanalys innebär att materialet läses igenom för att få en helhetsförståelse av det. 

Därefter delas det in i meningsenheter, vilket innebär att innehållet indelas i ord, 

meningar eller stycken som har ett gemensamt innehåll. Dessa meningsenheter 

kondenseras därefter, vilket innebär att mängden text kortas ner utan att kärnan i det 

som sägs går förlorat. Därefter benämns innehållet med en kod som fungerar som en 

etikett för att beskriva vad den kondenserade meningen handlar om. Koderna jämförs 

sedan med varandra för att se vilka likheter och skillnader som går att identifiera och 

koderna sorteras i grupper (subkategorier) utifrån gemensamt innehåll. En fortsatt 

sortering sker utifrån gemensamt innehåll och subkategorierna sorteras i kategorier. 

 

Intervjuerna lyssnades igenom samma dag som den utförts och skrevs ner ordagrant 

samma dag eller inom de närmaste dagarna efter intervjun. Analysen inleddes med att 

båda författarna upprepade gånger läste igenom alla intervjuerna för att få en 

helhetsförståelse av materialet. Därefter delades texten in i meningsenheter. 

Meningsenheterna kondenserades, kodades och sorterades i subkategorier utifrån 

gemensamt innehåll. Subkategorierna sorterades därefter i kategorier utifrån innehåll. 

Benämningarna på subkategorierna och kategorierna diskuterades mellan författarna 

och handledaren vid flera tillfällen för att finna de ord som bäst beskrev subkategorier 

och kategorier tills enighet uppnåtts. Vissa delar av det analyserade materialet 
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grupperades om och flyttades till den delen av resultatpresentationen där de upplevdes 

passa bäst. Författarna har gått fram och tillbaka mellan intervjuerna i sin helhet och de 

utplockade meningsenheterna och haft en dialog kring detta med handledaren för att 

förvissa sig om att allt innehåll som svarade mot syftet inkluderades i resultatet. 

Analysarbetet resulterade i fyra kategorier och 13 subkategorier som svarade mot syftet 

(tabell 1) (cf Graneheim & Lundman, 2004). Båda författarna har bidragit i lika stor 

omfattning till samtliga delar av arbetsprocessen och i presentationen av den slutliga 

magisteruppsatsen. Författarna har i magisteruppsatsens utformning valt att följa 

författarriktlinjerna från den vetenskapliga tidskriften Journal of Pediatric Nursing. 

 

Etik 

Etiska riktlinjer har beaktats enligt Helsingforsdeklarationen (2008). Informerat 

samtycke gavs av deltagande BVC-sjuksköterskor. Innan de kontaktades skickade 

författarna brev till respektive verksamhetschef med förfrågan om tillstånd att fråga 

BVC-sjuksköterskorna om de ville delta i studien (bilaga 2). När godkännande getts av 

verksamhetschef skickade författarna brev till BVC-sjuksköterskorna med förfrågan att 

delta i studien (bilaga 3). De kontaktades därefter personligen av författarna. De som 

kontaktades fick skriftlig information om att de hade full rätt att tacka nej om de inte 

ville delta i studien. De fick också information om att de när som helst kunde avbryta 

deltagandet utan att ange något skäl till detta samt att de själva valde hur utförliga svar 

de ville ge på frågorna. I den skriftliga informationen framgick också att intervjuerna 

skulle spelas in och att intervjuerna skulle avidentifieras när de skevs ut så att det inte 

skulle gå att identifiera enskilda deltagare i studien. Den skriftliga informationen till 

deltagarna i studien upprepades muntligt innan intervjun påbörjades. En av BVC-

sjuksköterskorna begärde direkt efter avslutad intervju att ett avsnitt skulle strykas från 

intervjun och den delen exkluderades därför från materialet (cf 

Helsingforsdeklarationen, 2008). 
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Resultat 

Analysen av intervjuerna resulterade i fyra kategorier och 13 subkategorier som svarade 

mot syftet (tabell 1). 

  

Tabell 1. Översikt subkategorier och kategorier 

Subkategori Kategori 

Omfattning av övervikt och fetma i 
dagligt arbete 

  
Föreställningar om orsaken till övervikt 
och fetma 

BVC-sjuksköterskors 
uppfattningar om övervikt och 
fetma 

  

Rutinmässiga kontroller 

  

Stödjande och motiverande samtal 
  

Information och kunskapsförmedling 
 

Att se arbetet långsiktigt 

BVC-sjuksköterskors dagliga 
arbete med övervikt och fetma 

Föräldrars medvetenhet och vilja att 
förändra 
 
Mötesplatser för föräldrar och BVC-
sjuksköterskor 

  
Bristande föräldrainsikt 
 
Känsligt område att diskutera 
 
Kulturella skillnader 

Underlättande och försvårande 
faktorer som har betydelse för att 
arbetet ska ge resultat 

Behov av mer information och 
utbildning 
  
Behov av mer resurser 

BVC-sjuksköterskors 
behov/önskemål för att kunna 
förbättra arbetet 

  

BVC-sjuksköterskors uppfattningar om övervikt och fetma 

BVC-sjuksköterskors uppfattningar om övervikt och fetma omfattas av två 

subkategorier; förekomst av övervikt och fetma i dagligt arbete och föreställningar om 

orsaken till övervikt och fetma. 
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Omfattning av övervikt och fetma i dagligt arbete 

När det gäller förekomst av övervikt och fetma bland barn i BVC-åldrarna så beskriver 

BVC-sjuksköterskorna att de inte upplever det som något stort problem, detta gäller 

oberoende av var i landet de arbetar. Flera av BVC-sjuksköterskorna beskriver att de 

upplever att det skett en minskning av antalet barn med övervikt. Endast en av de nio 

intervjuade BVC-sjuksköterskorna säger att det finns många barn med övervikt. 

 

Föreställningar om orsaken till övervikt och fetma 

BVC-sjuksköterskorna säger att de har föreställningar om att övervikt och fetma bland 

de barn de möter på BVC orsakas av olika livsstilsfaktorer kopplade till framförallt kost 

och motion. En viktig bidragande orsak tros vara felaktig kost, dels i form av felaktiga 

matvanor och tider men framförallt att barnen konsumerar för stora mängder sötsaker 

och liknande. BVC-sjuksköterskorna tar upp att mängden sötsaker som barnen äter vid 

varje tillfälle blivit större och att antalet tillfällen när barnet äter godis och sötsaker ofta 

ökar när barnet kommer upp i 3-4 års ålder, i vissa fall kanske barnet äter eller dricker 

något sött varje dag. En annan orsak kan vara att föräldrarna använder sig av mat och 

sötsaker som belöning till barnet. En aspekt som nämns är att mat som egentligen inte 

är ohälsosam kan bli fel om det skapar felaktiga vanor i form av att det lär barnet att äta 

när det egentligen inte behöver det. Det förekommer också att föräldrar som haft 

problem med att få barnet att äta tycker att det är bättre att det äter onyttig mat än 

ingenting alls.  I vissa fall äter barnet mycket mellan måltiderna utan att föräldrarna 

reflekterar över det. Ibland förekommer det också att barnet övermatas liksom att 

föräldrarna försöker ha goda matvanor men att exempelvis mor- och farföräldrar ger 

sötsaker. Förekomst av stress och konsumtion av halvfabrikat uppges som andra 

tänkbara bidragande orsaker till övervikt och fetma. Flera av BVC-sjuksköterskorna 

beskriver att de upplever att problem med övervikt och fetma är ett familjeproblem och 

det beskrivs som vanligt att både föräldrar och barn har övervikt. BVC-

sjuksköterskornas tankar kring det är att hela familjen har felaktig kost eller livsstil. I 

vissa enstaka fall kan det också finnas en medicinsk orsak till övervikten och fetman. 

  

För lite rörelse och för mycket stillasittande är två andra faktorer som nämns av BVC-

sjuksköterskorna som bidragande orsaker till övervikt och fetma. Det beskrivs att 
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barnen inte leker och rör sig lika mycket idag och att mängden utelek har minskat. 

Istället sitter barnen framför tv:n eller datorn och ibland sitter de dessutom och äter 

onyttig mat samtidigt som de ser på tv. De tar också upp att barnen skjutsas mycket idag 

istället för att gå själva. Bland annat nämns att det förekommer att femåringar åker vagn 

till dagis som en konsekvens av att föräldrarna har bråttom på morgonen. Det finns 

också tankar om att föräldrarna kanske uppmuntrar barnen för lite till aktivitet 

eftersom barnen varit på dagis och föräldrarna tror att de rört på sig tillräckligt där. 

 

BVC-sjuksköterskors dagliga arbete med övervikt och fetma 

BVC-sjuksköterskors dagliga arbete med barn med övervikt och fetma omfattas av fyra 

subkategorier; rutinmässiga kontroller, stödjande och motiverande samtal, information 

och kunskapsförmedling samt att se arbetet långsiktigt.  

 

Rutinmässiga kontroller 

BVC-sjuksköterskor använder sig dagligen av rutinmässiga kontroller där de väger och 

mäter barn samt visar föräldrarna barnets kurvor och frågar om de har några 

funderingar. När kurvorna visas kan även barnets BMI visas. De frågar föräldrarna om 

det finns en ärftlighet för övervikt och fetma. När barn med övervikt och fetma upptäcks 

får barnet en återbesökstid längre fram för ny vikt och längdkontroll som BVC ansvarar 

för. Föräldrarna uppmuntras att föra matdagbok. Flera av BVC-sjuksköterskorna 

beskriver att de upplever att det ibland inte riktigt känns som att BMI-kurvan stämmer 

när det gäller de långa barnen. De barnen hamnar högt på BMI kurvan trots att BVC-

sjuksköterskorna säger att de inte upplevs som att de har övervikt. 

 

Stödjande och motiverande samtal 

När BVC-sjuksköterskorna upptäcker ett barn med övervikt eller fetma brukar de flesta 

vänta tills 4-årskontrollen med att ta upp barnets övervikt eller fetma. I vissa fall om 

kurvorna brakar rakt upp kan de behöva ta upp det tidigare. Resultatet visar att en del 

av de intervjuade BVC-sjuksköterskorna använder sig av motiverande samtal för att 
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föräldrarna själva ska få prata om problemet. När de samtalar med föräldrarna vill de få 

en uppfattning om föräldrarnas tankar kring barnets övervikt eller fetma. Flertalet av de 

BVC-sjuksköterskor som deltagit i studien visar kurvorna och pratar lite snabbt om 

ämnet när barnet är närvarande för att sedan be att få återkomma till föräldrarna när 

barnet inte är närvarande. De kan antingen be att få ringa upp föräldrarna eller boka in 

ett enskilt återbesök för att få prata enskilt med föräldern. BVC-sjuksköterskorna 

arbetar med stödjande och motiverande samtal där de uppmuntrar föräldrarna till att se 

över sina vanor, vad de kan göra själva, förändringar i vardagen som de enkelt kan 

genomföra. De pushar för bra vanor, inspirerar föräldrarna till rörelse som att t.ex. gå 

till simhallen eller åka skridskor hela familjen tillsammans. Föräldrarna uppmuntras till 

förändringar i vardagen t.ex. att de handlar hem frukt istället för kakor och/eller går en 

promenad på kvällen istället för att titta på tv. De pratar om barnets vanor. Här gäller 

det att hjälpa barnet utan att kritisera eller skuldbelägga föräldrarna. BVC-

sjuksköterskorna vill motivera föräldrarna att vara delaktiga istället för att de ska känna 

sig kränkta. Det är viktigt att de lyckas så ett frö och öka föräldrarnas medvetenhet samt 

få dem att inse vikten av rörelse. De samtalar med föräldrar och barnet om rörelse, hur 

viktigt det är att barnet aktiverar sig i vardagen, finns det intressanta aktiviter? De 

undersöker hur mycket barnet rör på sig, brukar de vara ute och leka? hur rör de sig i 

vardagen? Saker som diskuteras är vardaglig motion samt utevistelse, att barnet är 

utomhus och leker och rör på sig samt låter barnet gå bredvid vagnen. Vad de kan göra 

på de olika årstiderna och vad händer på fritiden.  “Man kan göra det här vardagliga. 

Leta pinnar i skogen och gräva på våren så de kan stoppa in och se hur de följer med i 

spåren. Rännilar till bäckar och så där” (Intervju 3). 

 

Resultatet visar att BVC-sjuksköterskorna som tidigare nämnts samtalar stödjande och 

motiverande. De försöker under samtalet få en bild av familjens kost och matvanor, äter 

barnet godis? småäter barnet? Genom samtalen hjälper de föräldrarna att få en bild av 

deras vardag, de utgår från barnet och samtalar om barnets kostintag, att begränsa 

godis till lördagar, undvika småätande och undvika att fika dagligen. BVC-

sjuksköterskan berättar att det inte fungerar om de bestämmer vilken mat familjen ska 
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äta utan de frågar om vilken mat barnet tycker om och försöker leda in samtalet på bra 

kost. 

 

 Information och kunskapsförmedling 

I det dagliga arbetet med barn med övervikt och fetma ger BVC-sjuksköterskorna 

information och kunskapsförmedling i form av råd och tips, de diskuterar motion och 

familjens kostvanor. BVC-sjuksköterskorna samtalar med föräldrarna om kost, vilken 

mat som är bra samt vikten av regelbundna måltider. Föräldrarna får enkla förslag hur 

de kan förändra sin livsstil, och konkreta kostråd bland annat matråd för barn över 2 år. 

De pratar om sunda och osunda vanor och om vikten av att ta tag i vanor och ovanor.  

Resultatet visar att en del BVC-sjuksköterskor ger mer konkreta råd medan andra ger 

mer generella råd. I Västerbottens läns landsting jobbar BVC-sjuksköterskorna utifrån 

salutprojektet vilket leder till att de i ett tidigt skede pratar om kost och rörelse. En del 

av de intervjuade BVC-sjuksköterskorna använder sig av barnet för att få information, 

de pratar med barnet i första hand och föräldrarna får information på ett mindre 

hotande sätt, men föräldrarna är trots allt med i dialogen. En del BVC-sjuksköterskor 

låter barn och föräldrar träffa en läkare som pratar om risker ur den medicinska 

synpunkten hos barn med övervikt och fetma. Ibland remitteras även barnen vidare till 

dietist, detta kan ske vid grav fetma, där föräldrarna tappat kontroll över maten eller där 

föräldrarna själva är medvetna om problemet och vill ha hjälp att komma till rätta med 

det. Om det finns en misstanke om en medicinsk åkomma remitteras barnet till 

barnmottagningen. Resultatet visar dock att det finns BVC-sjuksköterskor som anser att 

man inte ska göra ett problem av barn med övervikt och fetma, att det inte är något 

sjukligt utan att det ska skötas på BVC-nivå. 

 

Att se arbetet långsiktigt 

Det framgår att BVC-sjuksköterskan ser långsiktig på sitt arbete. De kan se resultat av 

sitt arbete i form av avplanande viktkurvor. Det handlar både om att vikten stannat av 

och inte längre fortsätter uppåt och att barnen drar iväg på längden. Det nämns att det 
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är vanligt att de barn som har övervikt vid tre och fyra år har vuxit i sin vikt tills de är 

fem år. Det nämns också att resultat ses på de barn där föräldrarna kommit till insikt. 

Det beskrivs som ett långsiktigt problem och ett familjeproblem och BVC-

sjuksköterskorna beskriver att det tar tid att jobba med övervikt och fetma hos barn. ”Jo 

men hos vissa gör man ju det till nästa år de kommer, kan man se att det skett en 

förändring i alla fall. För det är ju ändå en långsiktighet också... Det sker ju inte över en 

dag liksom” (Intervju 2). 

 

Underlättande och försvårande faktorer som har betydelse för att arbetet 

ska ge resultat 

Underlättande och försvårande faktorer som har betydelse för att arbetet ska ge resultat 

omfattas av fem subkategorier; Föräldrars medvetenhet och vilja att förändra, 

mötesplatser för föräldrar och BVC-sjuksköterskor, bristande föräldrainsikt, känsligt 

område att diskutera samt kulturella skillnader. 

 

Föräldrars medvetenhet och vilja att förändra 

En viktig underlättande faktor som BVC-sjuksköterskorna beskriver är en god insikt och 

medvetenhet om problemet hos föräldrarna. De berättar att de upplever att de allra 

flesta föräldrar är medvetna om problemet och att många redan har börjat fundera på 

hur de skulle kunna förbättra situationen och vidta åtgärder. Det nämns också att 

medvetenheten upplevs ha ökat hos föräldrarna. Det faktum att föräldrarna är 

medvetna om problemet gör att det sägs vara lättare att prata om det och föräldrarna 

har ofta också svaret själv på vad som skulle kunna vara lösningen på problemet. 

  

Och då är det i regel så att de flesta föräldrar har svaren på och redan känt på sig…att vi 

har lite mat som kanske inte är så bra och… jag vet en förälder som sa direkt när de såg 

kurvan här: Ja, men nu ska jag sluta ge henne glass varje dag… Så hon svara på själv… så 

att många föräldrar har redan svaren (Intervju 8). 
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Vissa av BVC-sjuksköterskorna beskriver att medvetenheten hos föräldrarna är något 

större hos föräldrar som har barn sedan tidigare. Det är också lättare att prata om 

problemet med föräldrar som själva har en normal vikt och de föräldrarna tar ofta upp 

frågan själva. Andra underlättande faktorer är att föräldrarna oftast är positiva till att få 

hjälp och BVC-sjuksköterskan beskriver också att det är lättare när föräldrarna själva 

lyfter problemet för diskussion. De säger att de inte upplever det som svårt att ge 

föräldrar kostrådgivning men erfarenhet och utbildning underlättar. Det underlättar 

också att ha bra informationsmaterial där det blir överskådligt när de ska prata om det 

med föräldrarna. BVC-sjuksköterskorna beskriver att det är naturligt att ta upp ämnet 

eftersom kost och aktivitet ingår i det de ska ta upp med föräldrarna och samtalen om 

kost och aktivitet kommer in tidigt på BVC. 

  

Mötesplatser för föräldrar och BVC-sjuksköterskor 

Familjecentral och arbete i föräldragrupper uppges vara två viktiga delar som 

underlättar. Familjecentralen skapar en neutral miljö som ger förutsättningar till ett bra 

möte med föräldrarna. Personalen som finns på familjecentralen kan också hjälpas åt i 

arbetet kring familjen. Dessutom ger familjecentralen en möjlighet för BVC-

sjuksköterskan att observera barnets matvanor utan att föräldrarna är medvetna om det 

vilket gör det möjligt att skaffa sig en bättre bild av vad som orsakar viktproblemet hos 

barnet. Föräldragrupper där föräldrarna lär sig laga nyttig mat till sig själva och sina 

barn sägs upplevas som positivt och underlättar BVC-sjuksköterskans arbete med att nå 

resultat. Föräldragruppen beskrivs också som ett forum där det finns utrymme att på ett 

naturligt sätt väcka tankar som kan skapa goda vanor.  

  

och det pratade vi faktiskt jättemycket om just i mammagrupperna. Att vi pratade om 

det här, ja men vad gör vi.... och då var det många föräldrar som började tänka efter, så 

nu ser vi aldrig majskrokar här ...så jag tror att just att ha de här gruppverksamheterna, 

tror jag gör jättemycket, man behöver inte så mycket som BVC-sköterska då gå in och ta 

enskilda. ...Det blir liksom inte nu ska vi sätta oss och prata om kosten, utan... det blir ett 

naturligt… ett naturligt möte, ett naturligt sammanhang att man pratar om det  

(Intervju 9). 

  

 

 



21 
 

Bristande föräldrainsikt  

En försvårande faktor är när föräldrarna inte upplever barnets övervikt eller fetma som 

ett problem eller att de inte vill inse problemet. En del föräldrar tycker det är larvigt när 

BVC-sjuksköterskorna tar upp om barnets vikt. Andra föräldrar kan vara mottagliga för 

barnets vikt men de vill inte erkänna problemet, medan andra har en ovilja att ta tag i 

problemet. 

Men det var en gång jag kommer ihåg men det var många år sen det var en pojke jag tror 

han var runt 4 år som var överviktig och han skämdes för sin kropp så han skämdes för 

att visa sin vikt. Men till slut så klev han på vågen och då sa pappan så här, nu vet du att 

om du ställer dig på vågen så vet du att jag har lovat att vi ska gå och köpa godis efteråt. 

Och då har man inte riktigt förstått (Intervju 1). 

  

BVC-sju     ksköterskorna berättar att det är svårare om föräldrarna har övervikt själva, 

dels ser de inte alltid problemet eller så vill de inte ta till sig problemet när de samtalar 

om barnets övervikt. Ofta kan det finnas en förklaring hos stora föräldrar att då vi är 

stora så är det inte konstigt att barnen är stora. När föräldrarna inte är sammanboende 

får barnen ofta olika regler beroende på vilken förälder de bor hos för tillfället. Det 

försvårar också arbetet för att komma tillrätta med barnets övervikt och fetma. BVC-

sjuksköterskorna berättar att det är svårt när föräldrarna inte är motiverade att ta till sig 

problemet med barnets övervikt eller fetma. Det beskrivs även svårt att motivera dessa 

föräldrar.  

 

Känsligt område att diskutera 

Ofta kan det vara svårt att ta upp ämnet med föräldrarna, de måste vara noga med hur 

de uttrycker sig och använda sig av fingertoppskänsla så föräldrarna inte hamnar i 

underläge. De beskriver en rädsla för att såra och kritisera föräldrarna genom att säga 

att barnet har övervikt. BVC kan uppfattas som en kontrollmyndighet vilket gör att 

föräldrarna känner sig i underläge. En del av de intervjuade BVC-sjuksköterskorna 

tycker det är svårt att prata med föräldrarna om övervikt och fetma då barnen är 

närvarande. Detta då barnen är i en känslig ålder, de vill inte att barnen ska höra att de 

samtalar om mat och bantning. En del föräldrar är rädda för att prata om mat och sätta 
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begränsningar för deras barns matintag då de är rädda för att barnen inte kommer vilja 

äta i framtiden.  

 

Kulturella skillnader 

BVC-sjuksköterskorna beskriver att kulturella skillnader kan vara en försvårande faktor, 

de beskriver att de upplever att mödrar från Afrika vill ha tjocka barn då det är ett 

tecken på att barnen mår bra, ju rundare barnen är desto bättre är det. Barn som har ett 

ursprung från Somalia beskrivs ofta ha övervikt och att deras föräldrar vill att de ska 

väga mycket och vara runda. Det beskrivs som att deras kultur är att barnen ska vara 

runda och att det är svårt att få föräldrarna till insikt om att barnen inte behöver vara 

runda i Sverige och att de inte behöver vara rädda om barnen är normalviktiga. BVC-

sjuksköterskor beskriver att de upplever det som att en del afrikanska mödrar inte litar 

på sin bröstmjölk och att barnet får tillräckligt med näring från bröstmjölken. De vill 

gärna ge barnet lite ersättning som tillägg till amningen. 

 

BVC-sjuksköterskors behov/önskemål för att kunna förbättra arbetet 

BVC-sjuksköterskors behov/önskemål för att kunna förbättra arbetet omfattas av två 

subkategorier; behov av mer information och utbildning och behov av mer resurser. 

  

Behov av mer information och utbildning 

De egna behoven som BVC-sjuksköterskorna har och som de beskriver skulle kunna 

förbättra arbetet är mer informationsmaterial, mer utbildning och gärna utbildning av 

de som har mer erfarenhet av att arbeta med barn med övervikt och fetma. 

 

Behov av mer resurser 

Några av de intervjuade BVC-sjuksköterskorna tar upp att det finns för lite tid för 

uppföljning av barn med övervikt och fetma. De resurser som de har önskemål om är 

mer tid för att kunna arbeta med prevention. De har idéer om att det skulle gå att 

förbättra arbetet kring barnen med övervikt och fetma genom att ha föräldragrupper där 
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föräldrarna kan ge varandra tips och råd och kunna ha små grupper med barngymnastik 

för att stimulera rörelseglädje. De berättar också att det skulle vara fördelaktigt att ha en 

liten grupp som jobbar med den här frågan. Det finns förslag om ett team för barn med 

övervikt dit BVC-sjuksköterskan skulle kunna slussa barnen vidare och där familjen 

skulle kunna få hjälp med att hitta lösningar på problemet. En sak som nämns är att ett 

närmare samarbete med öppna förskolan skulle kunna förbättra. Förskolan uppges 

också ha en viktig roll i arbetet med övervikt och fetma bland barn. De önskar också ett 

närmare samarbete med dietist och upplever att det vore fördelaktigt att ha en dietist på 

plats på hälsocentralen ”det är väl kanske att man har en dietist på plats kanske i huset... 

det är lättare kanske att träffas, då kan man ju träffas allihop på ett annat vis” (Intervju 

7). 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att belysa BVC-sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med 

övervikt och fetma bland barn under 5 1/2 år. Resultatet visar att de säger att de inte 

upplever det som något stort problem. Deras föreställningar om orsakerna till övervikt 

och fetma är att det är kopplat till livsstilsfaktorer. I det dagliga arbetet med övervikt 

och fetma använder de sig av rutinmässiga kontroller, stödjande och motiverande 

samtal, förmedlar information och kunskap samt betonar vikten av att se arbetet 

långsiktigt. Underlättande faktorer för att arbetet ska ge resultat är att föräldrarna är 

medvetna och villiga att förändra, även arbete i föräldragrupper och på familjecentral 

underlättar. Försvårande faktorer som har betydelse är bristande föräldrainsikt, att vikt 

är ett känsligt ämne att diskutera, även kulturella skillnader kan försvåra.  De ser 

långsiktigt på sitt arbete och det beskrivs som ett familjeproblem som tar tid att jobba 

med. De behov och önskemål som de har för att kunna förbättra omfattas av behov av 

mer information och utbildning och behov av mer resurser. 

 

Det framgår av resultatet att BVC-sjuksköterskorna säger att de inte upplever övervikt 

och fetma bland barn i BVC-åldrarna som något stort problem. Författarna har inte 

kunnat finna någon bra förklaring till detta. Statistik visar att andelen barn med 

övervikt i 4-års åldern i Sverige ligger på omkring 20 % (cf Blomquist & Bergström, 
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2007). Med tanke på dessa siffror tycks det enligt författarna märkligt att BVC-

sjuksköterskorna inte säger sig uppleva det som ett problem. I resultatet framkommer 

dock att vissa av BVC-sjuksköterskorna uppger att det är vanligt att de barn som har 

övervikt vid tre och fyra år har vuxit i sin vikt tills de är fem år. En reflektion från 

författarna är att om det är så att många av barnen växer i vikten tills de är fem år 

kommer det inte att synas i statisktiken, eftersom registreringen sker vid fyra år och 

sedan finns ingen uppföljande statistik på dessa barn. Då finns en möjlighet att dessa 

barn lämnar BVC som normalviktiga trots att de registrerats som fyraåringar med 

övervikt. Av resultatet framgår också att många av BVC-sjuksköterskorna uppger att det 

har skett en minskning av antalet barn med övervikt och fetma. Ytterligare en reflektion 

från författarna är om det möjligen kan vara så att i och med att barnen med övervikt 

och fetma har blivit färre i vissa delar av landet så bedöms inte problemet som lika stort 

trots att barnen med övervikt och fetma fortfarande förekommer i ganska stor 

utsträckning (cf Bergström & Blomquist, 2009). Detta förklarar dock inte hur det 

kommer sig att svaret kring problemets omfattning inte skilde sig åt mellan de olika 

landstingen. En möjlig teori för att förklara detta som författarna har reflekterat kring är 

att problemet kanske är större på vissa hälsocentraler och att urvalet har gjort att de 

utvalda hälsocentralerna som ingick i studien har en låg förekomst av barn med övervikt 

och fetma. Ytterligare en möjlig teori skulle enligt författarna kunna vara att de små 

barnen med övervikt och fetma förekommit så pass lång tid i det svenska samhället att 

det inte längre är lika lätt att urskilja dem. Flera av BVC-sjuksköterskorna beskriver att 

de upplever att det ibland inte riktigt känns som att BMI-kurvan stämmer när det gäller 

de långa barnen. De barnen hamnar högt på BMI kurvan trots att BVC-sjuksköterskorna 

säger att de inte upplevs som att de har övervikt, vilket också enligt författarna skulle 

kunna förklara varför statistiken inte stämmer överens med vad BVC-sjuksköterskorna 

säger sig uppleva beträffande problemets omfattning. 

 

BVC-sjuksköterskorna beskriver att deras jobb går ut på att hjälpa barnet med dess 

övervikt och fetma utan att kritisera eller skuldbelägga föräldrarna. De vill motivera 

föräldrarna utan att skuldbelägga dem. Liknande resultat framkommer i Chadwick, 

Sacher och Swain (2008) att många professionella kan uppleva det svårt att ta upp 

ämnet barn med övervikt med deras föräldrar. Enligt studien råder negativa attityder 
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mot övervikt i samhället, när ämnet tas upp kan en del föräldrar känna sig skyldiga då 

orsaken kan bero på dem och deras levnadsvanor att barnet väger för mycket. Det är 

viktigt att inte skuldbelägga föräldrarna. Hälsovårdspersonal bör tänka på hur de 

uttrycker sig och inte använda sig av en skuldbeläggande attityd. Genom att prata öppet 

om övervikt och utan att stigmatisera kan föräldrarna uppmuntras att göra likadant.  

 

BVC-sjuksköterskorna berättar i resultatet att de ger stöd till familjen genom stödjande 

och motiverande samtal. De vill gärna få föräldrarna att själva prata om problemet. 

BVC-sjuksköterskorna vill få föräldrarna att inse vikten av rörelse och de uppmuntrar 

till förändringar i vardagen både gällande kost och motion. Detta styrks genom en studie 

av Mikhailovich och Morrisson (2007). Enligt dem bör hälsovårdspersonal i 

kommunikationen med föräldrar till barn med övervikt och fetma ha vissa saker i 

åtanke för att främja för en god kommunikation kring barnets vikt. 

Hälsovårdspersonalen bör vara föreredd på att föräldrarna kan reagera väldigt olika på 

informationen. Det är viktigt att ha förståelse för att det här är ett problem som behöver 

ses ur ett socialt sammanhang och att ingen skuld läggs varken på föräldrarna eller på 

barnet. Det underlättar i kommunikationen om hälsovårdspersonalen lyfter familjens 

och barnets styrkor och inbjuder till en dialog där föräldrarnas perspektiv på problemet 

lyfts fram i fokus. Det är också viktigt att hälsovårdspersonalen intar ett förhållningssätt 

med fokus på lösningarna och uppmuntrar familjen att fortsätta med det som de provat 

som verkar fungera. Hälsovårdspersonalen bör också ha ett empatiskt och stödjande 

förhållningssätt och erbjuda korrekt och tydlig information kring ämnet.  

 

Det framkommer av resultatet att arbetet med övervikt och fetma bland barn enligt 

BVC-sjuksköterskorna bygger på föräldrarnas mottaglighet och medvetenhet och att det 

är avgörande faktorer för att arbetet ska ge resultat. I vissa fall beskriver BVC-

sjuksköterskorna att det saknas såväl mottaglighet som medvetenhet. En studie visade 

att det fanns vissa faktorer förknippade med föräldrarnas motivation att förändra 

situationen vid övervikt hos barn. Viktiga faktorer förknippade med 

förändringsbenägenhet var att det fanns en upplevelse bland föräldrarna att barnets vikt 

var ett hälsoproblem och att föräldern själv upplevde att han/hon hade övervikt. Det 

fanns också en större förändringsbenägenhet om barnet var över 8 år (Rhee, De Lago, 
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Mills, Mehta & Davis, 2005). En reflektion från författarna är att ovanstående faktorer 

delvis skulle kunna förklara varför vissa föräldrar enligt vad BVC-sjuksköterskorna 

berättar upplevs sakna mottaglighet för problemet. Barnen är ju under 5 ½ år vid 

kontakterna med BVC och några hälsoproblem kopplade till övervikten eller fetman har 

troligtvis inte hunnit utvecklas. Resultatet visar att BVC-sjuksköterskorna berättar att 

en del föräldrar är rädda för att prata om mat och sätta begränsningar för deras barns 

matintag då de är rädda för att det kan skapa framtida problem. De uppgifterna 

bekräftas i en studie av Sulheim, Graff-Iverssen, Bechensteen och Hallberg (2011). 

 

Flera av de intervjuade BVC-sjuksköterskorna har berättat om kulturella skillnader runt 

barns vikt. De berättar att mödrar från Afrika vill ha runda kraftiga barn då det är ett 

tecken på att barnen mår bra. Det framkommer även att dessa mödrar kan ha svårt att 

lita på sin bröstmjölk, att de små barnen får tillräckligt med näring. Liknande resultat 

framkommer i en studie som Mamabolo et al. (2004) genomfört. De beskriver i sin 

studie att de flesta afrikanska mödrar ger sina barn tillägg till bröstmjölken redan från 

det att spädbarnet är en månad gammal. Det vanligaste är att spädbarnen får 

bröstmjölksersättning, eller annan flytande kost. En del spädbarn får även gröt gjort på 

olika råvaror från det att spädbarnet är en månad. Mödrarna i studien var benägna att 

tillsätta socker i spädbarnets vatten eller ge spädbarnet te med mjölk och socker. Detta 

kan leda till att spädbarnet blir överviktigt då det inte finns plats för bröstmjölk i de små 

barnens magar, då magen redan är full av annan föda än bröstmjölk.  Mamabolo, 

Alberts, Steyn, Delemarre-van de Waal och Levitt (2005) beskriver i sin studie att det är 

viktigt att hälsovårdspersonal som arbetar med barn förstår vikten av normalvikt hos 

barnen redan i ett års åldern, då det redan då kan ge en visning om hur barnets vikt 

kommer se ut vid tre års ålder. Med tanke på att många av de intervjuade BVC-

sjuksköterskorna tog upp att barn med ursprung från Afrika ofta är rundare, kan det 

vara bra att känna till som fingervisning att barnets vikt redan vid ett års-ålder kan ge 

en antydan om hur barnets vikt kommer se ut vid tre års ålder. 

 

Hudson (2008) beskriver i sin studie att det är viktigt att finna kulturella vägar att nå 

familjer med afrikanskt ursprung. Detta för att komma tillrätta med övervikt och fetma 

hos deras barn och genom det undvika kroniska följdsjukdomar.  Det är viktigt att jobba 
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förebyggande redan i en tidig ålder hos barnen då det kan vara en avgörande faktor 

angående övervikt och fetma hos barn med afrikanskt ursprung. Barn är mer beroende i 

tidig ålder av att få mat serverad och de äter det som erbjuds och tar till sig de vanorna. 

Här framkommer vilken viktigt roll BVC-sjuksköterskorna har att de redan i ett tidigt 

skede kan komma in och arbeta förebyggande om barns övervikt och fetma. Kimbro, 

Brooks-Gunn och McLanahan (2007) beskriver i sin studie om etniska skillnader i 

relation till barn med övervikt och fetma i tre års ålder.  Studien visade att barn med ett 

svart (black) ursprung kontra vitt (white) ursprung hade lika stor del övervikt eller 

fetma. Det studien däremot beskrev var att barn med latinskt ursprung hade en större 

del övervikt och fetma. Det visade sig att de svarta mödrarna var mer överviktiga än 

övriga mödrar, samt att deras barn vistades mer inomhus och tittade mer på tv.  Studien 

visade även att barn som hade en hög födelsevikt, drack i flaska i sängen samt bodde 

längre ifrån en affär hade en större risk för övervikt och fetma oavsett kultur. 

Författarna fann även att mödrar med Latinskt ursprung och en lägre utbildning trodde 

att knubbiga barn är friskare. Den här studien är genomförd i USA men det intressanta 

är att lika stor andel barn med vitt eller svart ursprung var feta eller överviktiga. Ett 

intressant resultat var att det bara var mödrar med latinskt ursprung som trodde att 

knubbiga barn är friska barn.  

 

Det framkommer inte av resultatet om BVC-sjuksköterskorna lägger någon vikt vid om 

det är mamman eller pappan till barnet som de för dialogen med och om de har några 

tankar kring detta. Det framkommer att det beskrivs som ett familjeproblem men 

arbetet tycks ändå ske på en individuell nivå med båda föräldrarna till barnet. Vem som 

BVC-sjuksköterskan för dialogen kring livsstil och vanor med verkar således vara 

beroende av vem det är som kommer till BVC-besöket. En reflektion från författarna 

kring detta är om det möjligen skulle vara mer effektivt att arbeta med problemet med 

hela familjen tillsammans istället för att arbeta med familjemedlemmarna individuellt 

eftersom BVC-sjuksköterskorna beskriver övervikt och fetma hos barn som ett 

familjeproblem. För att åstadkomma positiva förändringar finns behov av att arbeta 

med övervikt hos barn genom att arbeta med åtgärder som riktar sig både till föräldrar 

och till barn (Berry et al., 2004; Junnila et al., 2012; Reinehr, 2011). Det beskrivs av 

Berry et al. (2004) som ett komplext problem att hjälpa familjer med övervikt och det 
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finns ett behov av att utveckla individuellt familjeanpassade lösningar för att komma 

tillrätta med problemet. Författarna anser att ett sätt att arbeta med det på familjenivå 

och utformad hjälpen individuellt skulle kunna vara att använda sig av hälsofrämjande 

samtal med familjen enligt den modell som beskrivs av Benzein, Hagberg och Saveman 

(2008). I det hälsofrämjade samtal med familjen som de förespråkar betraktas 

familjemedlemmarna och sjuksköterskan som likvärdiga samarbetspartners. Familjen 

anses vara de som är experter på sin egen familj och utgångspunkten är att 

familjemedlemmarna är de mest kompetenta att bedöma vad som fungerar i just deras 

familj. Sjuksköterskans roll i dessa samtal är att genom att ställa reflekterade frågor 

skapa en miljö där familjens resurser kan lyftas till ytan och där det därigenom skapas 

utrymme för positiva förändringar. Hälsosamtal med familjen enligt denna modell kan 

användas av sjuksköterskor i alla vårdsituationer. Vid ett samtal med flera 

familjemedlemmar samtidigt enligt ovan beskriva modell tror författarna att det skulle 

vara lättare att ringa in problemet och involvera samtliga i vad som skulle kunna vara 

lösningen på problemet. Det skulle troligtvis också ge upphov till att hinder som 

framkom av resultatet exempelvis i form av att föräldrarna har olika regler för barnet 

möjligen skulle kunna avhjälpas. Resultatet visar också att föräldrarna ofta har 

lösningarna på problemet och genom att lyfta det i samtal med hela familjen samlad 

kanske behovet av förändringar och lösningar skulle vara lättare att synliggöra. BVC-

sjuksköterskorna påtalar att föräldrarna ibland försöker ha goda matvanor men att mor- 

och farföräldrar kanske ger sötsaker. Genom att använda sig av ovan beskrivna 

hälsostödjande samtal skulle även övriga personer i barnets närhet (inte bara 

föräldrarna) kunna involveras i arbetet och sträva mot samma mål kring barnets vikt. 

Eftersom resultatet visar att BVC-sjuksköterskorna riktar in sig på föräldrarna när ett 

barn har övervikt och fetma anser författarna att det är rimligt att det är de vuxna 

familjemedlemmarna som deltar i det hälsofrämjande samtalet. Den slutliga 

bedömningen om barnen ska delta eller inte bör ändå vara upp till föräldrarna att 

besluta så att även barnen kan involveras i samtalen om föräldrarna anser att det är 

lämpligt. 
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Studiens begränsningar 

I kvalitativa studier kan enligt Lincoln och Guba begreppen tillförlitlighet, pålitlighet, 

bekräftelsebarhet samt överförbarhet användas för att bedöma trovärdigheten i 

forskningsresultatet. Tillförlitlighet innebär att forskarna som genomför kvalitativa 

studier måste sträva efter att få fram sanningen i innehållet utifrån deltagarnas 

medverkan. Forskarna måste även använda sig av bekräftelsebarhet vilket innebär att de 

insamlade uppgifterna stämmer med det som deltagarna lämnat. Forskarna får inte 

förvränga resultatet eller under intervjun påverka deltagarna. Utan det är helt och hållet 

deltagarnas röst som styr.  Med pålitlighet av innehållet menas att resultatet skulle bli 

detsamma om undersökningen genomfördes på nytt med samma eller liknande 

deltagare. Överförbarhet innebär att resultatet kan överföras till andra förutsättningar 

eller grupper (Polit & Beck, 2010, s. 492).  

 

Författarna har under hela forskningsprocessen försökt att vara medvetna om de egna 

föreställningarna för att inte påverka det slutliga resultatet (cf Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 260). Författarna är ovana intervjuare och detta kan tänkas ha påverkat 

resultatet. Intervjuerna blev i vissa fall kortare än beräknat. Författarna tror att det är en 

konsekvens av att intervjusituationen är ovan för författarna och att de därför inte 

uppfattade alla de trådar de hade kunnat följa i svaren för att få BVC-sjuksköterskorna 

att utveckla sina svar. En mer van intervjuare skulle möjligen ha kunnat få mer 

uttömmande svar på frågorna och också haft lättare att uppfatta vilka 

uppföljningsfrågor som är viktiga att ställa. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att det 

behövs träning för att bli duktig på att genomföra intervjuer och på att öva upp 

förmågan att lära sig ställa frågor utifrån de svar som ges (a.a., s.98-103, 154-156). 

Intervjuerna spelades in för att materialet skulle kunna analyseras så detaljerat som 

möjligt och för att författarna skulle kunna ägna större uppmärksamhet åt samtalet. Det 

faktum att vara inspelad kan ha påverkat både författarna och de som intervjuades 

eftersom det kan upplevas som en stressande situation att spelas in. Enligt Polit och 

Beck (2010) upplever många av de som intervjuas en obehagskänsla av att spelas in i 

början av intervjun. Efter en kort stund glömmer de i regel av bandspelaren eller det 

material som används för bandning av intervjun (a.a., s.343).  Författarna märkte att en 

som intervjuades inte kunde koppla av utan var spänd genom hela intervjutillfället, de 
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övriga verkade snabbt glömma bort bandspelaren. Då författarna använt sig av narrativa 

frågeställningar har deltagarna fått berätta fritt utifrån frågemallen. Genom att 

intervjuerna bandades är den intervjuades röst inte tolkad eller antecknad utan 

intervjuerna har skrivits ner ord för ord av författarna. Författarna har också hela tiden 

under intervjuerna försökt att inte lägga in personliga åsikter för att inte påverka 

resultatet vilket styrker studiens tillförlitlighet, bekräftelsebarhet och pålitlighet (cf Polit 

& Beck, 2010, s. 492).  

 

En gemensam mall med frågor utarbetades tillsammans och författarna har följt den för 

att få så likvärdig intervjusituation som möjligt samt för att författarna skulle få svar på 

samma frågor. Trots det är författarna medvetna om att resultatet kan ha påverkats av 

att intervjuerna utfördes separat. Polit och Beck (2010) beskriver att forskarna skriver 

en frågeguide som forskarna har som stöd under intervjun för att veta att alla frågor 

som ska tas upp har blivit benämnda. Intervjuarens uppgift under intervjun är att få den 

som blir intervjuad att fritt berätta om sitt ämne och med hjälp av frågeguiden som stöd 

vet intervjuaren att alla frågor blivit besvarade även om det skett i en annan ordning 

(a.a., s.341). 

 

Under analysen har författarna arbetat utifrån den struktur för innehållsanalys som 

beskrivs av Graneheim och Lundman (2004). Författarna har gemensamt kontrollerat 

tolkningarna av meningsenheterna och även kontinuerligt diskuterat med handledaren 

för att säkerställa att analysen skett så objektivt som möjligt för att ge en rättvis bild av 

det insamlade materialet. Författarna har också gått fram och tillbaka mellan det hela 

insamlande materialet och det analyserade materialet för att säkerställa att inga resultat 

som svarade mot syftet missats vilket styrker tillförlitligheten i resultatet (cf Polit & 

Beck, 2010, s. 492).  

  

Vid studien har ett konsekutivt urval använts och författarna har inte beaktat aspekten 

med att få ett brett underlag med avseende av socioekonomiska och kulturella faktorer. 

Bortfallet i studien är ganska stort och det är omöjligt för författarna att bedöma hur det 

kan ha påverkat resultatet. De som spontant uppgav skäl till att inte delta uppgav att 
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orsaken till att de valde att avstå var tidsbrist. Studien genomfördes dock i tre olika 

landsting i Sverige och författarna fick likartade svar på frågorna. Författarna anser att 

det styrker studiens tillförlitlighet. Något som styrker bekräftelsebarheten i studien är 

att mycket av det resultat som framkommer också kan bekräftas av andra studier. 

Författarna bedömer sammanfattningsvis att resultaten är överförbara till liknande 

kontext dvs. BVC-sjuksköterskans arbete i Sverige och världen med likartad kultur. 

 

Implikationer 

Det framgår av resultatet att BVC-sjuksköterskorna beskriver att det finns olika former 

av hinder som gör att det är svårt att åstadkomma förändring. Det framkommer också 

att det beskrivs som ett familjeproblem när ett barn har övervikt eller fetma och att de 

nuvarande åtgärderna är ofta riktade mot den enskilda föräldern. En möjlighet kan 

därför vara att implementera hälsofrämjande samtal med familjen på BVC enligt den 

modell som beskrivs av Benzein, Hagberg och Saveman (2008). Genom en 

implementering av hälsofrämjande samtal med familjen på BVC skulle det vara möjligt 

att involvera fler familjemedlemmar i arbetet och i de samtalen skulle både hinder och 

familjens resurser kunna lyftas för att åstadkomma positiva förändringar beträffade 

barnens vikt. Det framgår också av resultatet att kulturella skillnader kan försvåra 

arbetet. En större inblick och förståelse av hur upplevelsen kring övervikt och fetma hos 

familjer med invandrarbakgrund ser ut skulle kunna underlätta för BVC-sjuksköterskan 

i mötet med dessa familjer.  

 

Slutsatser 

Sammanfattningsvis framkommer av resultatet att BVC-sjuksköterskans arbete med 

övervikt och fetma bland barn är ett dagligt pågående arbete där det till stor del handlar 

om att väcka tankar och vägleda till goda vanor och att göra det på ett respektfullt sätt 

gentemot föräldrarna. Arbetet innehåller både faktorer som underlättar och försvårar. 

Det upplevs som ett långsiktigt arbete och övervikt och fetma hos barn ses som ett 

familjeproblem. BVC-sjuksköterskor behöver ha kunskap om kulturella värderingar och 

traditioner då de dagligen möter barn från olika kulturer. Det som är en norm i Sverige 

stämmer inte alltid överrens med normer från andra länder. Kulturkrockar kan uppstå 

och det kan vara svårt att nå föräldrarna. Det finns ett behov av fortsatt forskning kring 
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problematiken barn med övervikt och fetma och hur BVC-sjuksköterskan bäst kan 

hjälpa barnet och familjen. En fortsatt forskning kring detta som föreslås är att 

undersöka attityderna till övervikt och fetma bland familjer i Sverige med 

invandrarbakgrund. Viktiga frågor att undersöka är hur de upplever att barnets vikt ska 

vara för att det ska upplevas som välmående och om det finns rädslor kopplade till en 

lägre vikt. 

 

Tillkännagivande 

Vi vill tacka vår handledare Gunilla Strandberg för hennes engagemang och 

handledning i arbetet med vår magisteruppsats. För alla trevliga träffar vi haft och den 

kunskap vi fått ta del av. Tack till de BVC-sjuksköterskor som tagit sig tid och ställt upp 

på att intervjuas av oss. Vi vill även tacka de verksamhetschefer som gett oss tillåtelse att 

fråga BVC-sjuksköterskor som arbetar i verksamheten om deltagande i vår 

magisteruppsats.  

 

  



33 
 

Referenser 

Benzein, E. G., Hagberg, M., & Saveman, B. (2008). 'Being appropriately unusual': a 
challenge for nurses in health-promoting conversations with families. Nursing 
Inquiry, 15(2), 106-115.  

Bergström, E., & Blomquist, H. K. s. (2009). Is the prevalence of overweight and obesity 
declining among 4-year-old Swedish children? Acta Paediatrica, 98(12), 1956-
1958. doi: 10.1111/j.1651-2227.2009.01490.x 

Berry, D., Sheehan, R., Heschel, R., Knafl, K., Melkus, G., & Grey, M. (2004). Family-
based interventions for childhood obesity: a review. Journal of Family Nursing, 
10(4), 429-449.  

Blomquist, H. K., & Bergström, E. (2007). Obesity in 4-year-old children more prevalent 
in girls and in municipalities with a low socioeconomic level. Acta Paediatrica, 
96(1), 113-116. doi: 10.1111/j.1651-2227.2006.00018.x 

Chadwick, P., Sacher, P., & Swain, C. (2008). Talking to families about overweight 
children. British Journal of School Nursing, 3(6), 271-276.  

Crouch, P., O'Dea, J. A., & Battisti, R. (2007). Child feeding practices and perceptions of 
childhood overweight and childhood obesity risk among mothers of preschool 
children. Nutrition & Dietetics, 64(3), 151-158.  

de Onis, M., Blössner, M., & Borghi, E. (2010). Global prevalence and trends of 
overweight and obesity among preschool children. American Journal of Clinical 
Nutrition, 92(5), 1257-1264. doi: http://dx.doi.org/10.3945/ajcn.2010.29786 

Doolen, J., Alpert, P. T., & Miller, S. K. (2009). Review. Parental disconnect between 
perceived and actual weight status of children: a metasynthesis of the current 
research. Journal of the American Academy of Nurse Practitioners, 21(3), 160-
166. doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-7599.2008.00382.x 

Edmunds, L. D. (2008). Social implications of overweight and obesity in children. 
Journal for Specialists in Pediatric Nursing, 13(3), 191-200.  

Edvardsson, K., Edvardsson, D., & Hörnsten, Å. (2009). Raising issues about children's 
overweight - maternal and child health nurses' experiences. Journal of Advanced 
Nursing, 65(12), 2542-2551. doi: 10.1111/j.1365-2648.2009.05127.x 

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing 
research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse 
Education Today, 24(2), 105-112.  

Helsingforsdeklarationen. (2008). Hämtad 26 april, 2013, från 
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html 

Hudson, C. E. (2008). Being overweight and obese: black children ages 2-5 years. ABNF 
Journal, 19(3), 89-91.  

Jonsell, R. (2012, 24 september). Övervikt. Rikshandboken barnhälsovård. Hämtad 19 
mars, 2013, från 

 http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Allmant/Overvikt/ 
Junnila, R., Aromaa, M., Heinonen, O. J., Lagström, H., Liuksila, P.-R., Vahlberg, T., & 

Salanterä, S. (2012). The weighty matter intervention: A family-centered way to 
tackle an overweight childhood. Journal of Community Health Nursing, 29(1), 
39-52. doi: 10.1080/07370016.2012.645742 

Kimbro, R. T., Brooks-Gunn, J., & McLanahan, S. (2007). Racial and ethnic differentials 
in overweight and obesity among 3-year-old children. American Journal of 



34 
 

Public Health, 97(2), 298-305. doi: 10.2105/AJPH.2005.080812 
Kvale, S., Brinkmann, S., & Torhell, S.-E. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun 

(2. uppl. ed.). Lund: Studentlitteratur. 
Mamabolo, R. L., Alberts, M., Mbenyane, G. X., Steyn, N. P., Nthangeni, N. G., Ha, & 

Levitt, N. S. (2004). Feeding practices and growth of infants from birth to 12 
months in the central region of the Limpopo Province of South Africa. Nutrition, 
20(3), 327-333.  

Mamabolo, R. L., Alberts, M., Steyn, N. P., Ha, & Levitt, N. S. (2005). Prevalence and 
determinants of stunting and overweight in 3-year-old black South African 
children residing in the central region of Lompopo Province, South Africa. Public 
Health Nutrition, 8(5), 501-508.  

Mikhailovich, K., & Morrison, P. (2007). Discussing childhood overweight and obesity 
with parents: a health communication dilemma. Journal of Child Health Care, 
11(4), 311-322.  

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2010). Essentials of nursing research : appraising evidence 
for nursing practice (7., [updated] ed.). Philadelphia PA: Wolters Kluwer 
Health/Lippincott Williams & Wilkins. 

Pulgarón, E. R. (2013). Childhood obesity: A review of increased risk for physical and 
psychological comorbidities. Clinical Therapeutics, 35(1), A18-32. doi: 
10.1016/j.clinthera.2012.12.014 

Reinehr, T. (2011). Effectiveness of lifestyle intervention in overweight children. 
Proceedings of the Nutrition Society, 70(4), 494-505. doi: 
10.1017/S0029665111000577 

Rhee, K. E., DeLago, C. W., Arscott-Mills, T., Mehta, S. D., & Davis, R. K. (2005). 
Factors associated with parental readiness to make changes for overweight 
children. Pediatrics, 116(1), e94-101.  

Seal, N., & Yurkovich, E. (2009). Physical activity within rural families of overweight 
preschool children: a pilot. Online Journal of Rural Nursing & Health Care, 9(1), 
56-68.  

Socialstyrelsen. (2009). Folkhälsorapport 2009 Kapitel 2 Barns hälsa. Hämtad 26 
april, 2013, från  
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-
71/Documents/2_Barns.pdf 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) (2004). Förebyggande åtgärder 
mot fetma. Hämtad 6 februari, 2013, från 

http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/fetma_2005.pdf  
Sulheim, Graff-Iversen, S., Bechensteen, B., & Hallberg, U. (2011). Parenting an 

overweight or obese child: A process of ambivalence. Journal of Child Health 
Care, 15(1), 71-80. doi: 10.1177/1367493510396262 

Söderlund, L. L., Malmsten, J., Bendtsen, P., & Nilsen, P. (2010). Applying motivational 
interviewing (MI) in counselling obese and overweight children and parents in 
Swedish child healthcare. Health Education Journal, 69(4), 390-400. doi: 
http://dx.doi.org/10.1177/0017896910373136 

Unicef. (2013). Hämtad 28 april, 2013, från 
http://unicef.se/barnkonventionen 

Vuorela, N., Saha, M.-T., & Salo, M. K. (2010). Parents underestimate their child's 
overweight. Acta Paediatrica, 99(9), 1374-1379. doi: 10.1111/j.1651-



35 
 

2227.2010.01829.x 
Wake, M., Canterford, L., Hardy, P., & Ukoumunne, O. C. (2011). At what BMI are 

parents of pre-schoolers concerned? National cross-sectional study. 
International Journal of Pediatric Obesity, 6(5-6), 499-501. doi: 
10.3109/17477166.2011.575159 

Washington, P. S., Reifsnider, E., Bishop, S. L., Ethington, M. D., & Ruffin, R. E. (2010). 
Changes in family variables among normal and overweight preschoolers. Issues 
in Comprehensive Pediatric Nursing, 33(1), 20-38. doi: 
http://dx.doi.org/10.3109/01460860903486531 

Wikipedia. (2013). Hämtad 28 april, 2013, från 
http://sv.wikipedia.org/wiki/IsoBMI 

World health organization (WHO). (2013). Obesity and overweight. Hämtad 18 mars, 
2013, från  
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/ 

Västerbottens läns landsting. (2011, 18 mars). Barnens hälsoprogram. Hämtad 13 mars, 
2013, från 
http://www.vll.se/Sve/Centralt/Standardsidor/V%C3%A5rdOchH%C3%A4lsa/
H%C3%A4lsaOchLivsstil/Nedladdningsboxar/Filer/2011-03-
21%20Delar%20ur%20BHP%20webb.pdf 



36 
 

Bilaga 1. Intervjumall 

 

● Kan du berätta om hur du upplever att det är att samtala med föräldrar till barn 

med övervikt/fetma?  

 

● När och hur tar du upp ämnet med föräldrarna? 

  

● Kan du beskriva hur ett typiskt samtal kan se ut när barnet har övervikt/fetma? 

(uppföljningar? möjligheter? hinder?) 

 

● Hur upplever du att medvetenheten hos föräldrarna ser ut kring barnets 

övervikt/fetma?  

 

● Hur gör du om föräldrarna inte känns mottagliga för att ta till sig att barnets vikt 

är ett problem?   

 

● Ser du resultat av samtalen?  

 

● I den bästa av världar, skulle BVC verksamheten kunna förbättras för att hjälpa 

dig arbeta som du vill? 

 

● Har du något mer som du skulle vilja säga som vi inte har pratat om? 
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