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Sammanfattning    

 

Övervikt och fetma är ett stort folkhälsoproblem. Forskning visar att barn som har 

övervikt eller fetma i låg ålder tenderar att ha det även i vuxen ålder. På 

barnavårdcentralen finns kunskap och förutsättningar att arbeta hälsofrämjande och att 

uppmärksamma övervikt eller fetma på ett tidigt stadium hos barn. Syftet med studien 

var att beskriva barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenheter av att delge föräldrar att 

övervikt har identifierats hos deras barn. Åtta barnhälsovårdssjuksköterskor intervjuades 

enskilt. En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats genomfördes utifrån 

intervjumaterialet. Ur resultatet framkom tre kategorier: En situation som utmanar, Att 

känna sig trygg i en utmanande situation och Att vilja arbeta för barnens bästa. Dessa 

tre kategorier mynnade i ett gemensamt tema: Att arbeta med barnets bästa i fokus i en 

känsloladdad situation. Det fastlogs att den studerade vårdsituationen är utmanande och 

känsloladdad för barnhälsovårdssjuksköterskan. En faktor som försvårar i situationen är 

exempelvis barnets närvaro i rummet. Det beskrevs även att lång tid mellan besöken 

medför att barnets övervikt kan komma som en överraskning för barnhälsovårds-

sjuksköterskan, som därmed inte känner sig förberedd för sin uppgift i situationen. 

Deltagarna i studien beskrev därtill faktorer de erfor skapar trygghet i den utmanade 

situationen, såsom erfarenhet och ett medvetet förhållningssätt. Resultatdiskussionen 

visar på konsekvenser av övervikt utifrån hållbar utveckling. Vidare belyses tänkbara 

möjligheter som finns för att underlätta i den studerade situationen. Motiverande samtal, 

att använda e-hälsa samt att ge tillgång till reflekterande team framhålls av författarna 

som förslag på tillämpbara arbetsmodeller. 
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INLEDNING 

Att motverka ohälsa hos befolkningen, är en del i arbetet för en hållbar 

samhällsutveckling. Genom våra distriktssköterskestudier, har kunskapen om folkhälsa 

och hälsofrämjande arbete fördjupats. I distriktssköterskans profession ingår att arbeta 

med människor i alla åldrar utifrån ett helhetsperspektiv. På barnavårdscentralen träffar 

sjuksköterskan i princip alla barn som växer upp i vårt samhälle och har således en bra 

förutsättning att arbeta hälsofrämjande för barnen och familjerna. Den fördjupade 

förståelsen för hur viktigt detta arbete är, har väckt ett starkt engagemang hos oss. 

Särskilt ohälsa hos barn påverkar oss och väcker lust att göra mer. I samhällsdebatten är 

övervikt och fetma hos barn ett högaktuellt ämne. Den nuvarande livsstilen har lett till 

en dramatisk ökning av antalet överviktiga respektive feta barn. 

 

Övervikt går i de flesta fall att förebygga. Det finns mycket att göra för att stödja barn 

med övervikt och fetma – bara det görs. Forskning visar, att barnhälsovårds-

sjuksköterskor på barnavårdscentralen många gånger erfar att det är svårt att ta upp med 

föräldrar att deras barn är överviktigt. I denna studie ska vi beskriva vilka erfarenheter 

barnhälsovårdssjuksköterskor har av möten där föräldrar delges att deras barn har 

identifierats med övervikt. 

 

BAKGRUND 

Inledningsvis beskriver bakgrunden de begrepp som är vanligt förekommande i 

föreliggande studie. En översikt görs av det vårdvetenskapliga ämnet folkhälsa, med 

fokus på övervikt. Vidare beskrivs övervikt hos barn. Bakgrunden fortsätter sedan med 

distriktssköterskans roll i barnhälsovården, hur barnens tillväxt följs och hur övervikt 

identifieras. Avslutningsvis beskrivs relationen mellan familjer och barnhälsovårds-

sjuksköterskan. 

 

Begrepp och benämningar 

I föreliggande studie benämns sjuksköterskor verksamma på barnavårdscentraler 

sammanfattningsvis för barnhälsovårdssjuksköterskor (BHV-sjuksköterskor) oavsett 

specialistinriktning. 

 

I studien används genomgående termen föräldrar och med detta avses de personer som 

har ansvaret för barnet i dess vardag. 

 

I studien används begreppet övervikt som samlingsnamn för både övervikt och fetma 

med avsikt att göra texten mer läsbar. När begreppet fetma används, är det med avsikt 

att beskriva just detta tillstånd per definition. Definitionsmässigt innebär övervikt ett 

body mass index (BMI) mellan 25-29,9 kg/m² och fetma ett BMI från 30 kg/m² hos 

vuxna (World Health Organization (WHO) u.å.a). 

 

Övervikt ur ett folkhälsoperspektiv 

En positiv utveckling av det allmänna hälsotillståndet i befolkningen, folkhälsan, är 

avgörande för människors välbefinnande och för en hållbar samhällsutveckling. 
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Folkhälsan påverkas dels av individers egna val och livsstil, dels av faktorer i deras 

omgivande miljö och förutsättningar i samhället (Folkhälsomyndigheten 2015). Med 

syfte att skapa jämlika förutsättningar för en god hälsa i befolkningen, har regeringen 

identifierat elva målområden. Inom dessa målområden bedöms insatser ha positiv 

inverkan på många av folkhälsans bestämningsfaktorer. Ambitionen är att härigenom nå 

de grupper som är mest drabbade av ohälsa (Socialdepartementet 2002, s. 1). 

 

Ett av de allvarligaste folkhälsoproblemen är övervikt, som bedöms vara en av de fem 

främsta orsakerna i Sverige till förlorade friska levnadsår (Folkhälsomyndigheten 2016; 

Livsmedelsverket 2016). Den grundläggande orsaken till övervikt hos en individ är 

obalans mellan energiintag och energiförbrukning. Tillståndet går i de flesta fall att 

förebygga (WHO 2016b). Övervikt utgör riskfaktor för att drabbas av sjukdomar av 

fysiologisk-, mekanisk- och psykologisk karaktär. Exempel på relaterade sjukdomar och 

tillstånd är olika cancerformer, typ 2-diabetes, leverförfettning, gallsten, hjärt- och 

kärlsjukdomar som hypertoni, hyperlipidemi, stroke, ateroskleros, hjärtsvikt, arytmi och 

lungemboli. Ytterligare exempel på konsekvenser av övervikt är infertilitet (hos både 

män och kvinnor), sömnapné, trötthet, värk, nedsatt rörelseförmåga, inkontinens, 

artrosförändringar, gikt, åderbråck, svamp och eksem (Kuehn Krylborn & Trygg Lycke 

2013, ss. 21-22; Livsmedelsverket 2016; WHO 2000, ss. 46-55). Mellan åren 1980 och 

2016 har antalet människor med fetma i världen mer än fördubblats. I Sverige har 

antalet tredubblats under samma period. Övervikt orsakar fler dödsfall jämfört med 

undernäring överallt i världen förutom i subsahariska Afrika och i Asien. År 2014 var 

39 procent av den vuxna världsbefolkningen överviktig. Övervikt utgör ett globalt 

problem och det krävs internationella strategier för att vända på utvecklingen 

(Folkhälsomyndigheten 2016; WHO 2016b). Enligt WHO (u.å.c) bör strategier som 

fokuserar på barns övervikt ha hög prioritet, då barn med övervikt oftast fortsätter att 

vara överviktiga i vuxen ålder. 

  

Övervikt hos barn 

WHO (u.å.b) vill klargöra att barnen representerar framtiden och därmed borde en 

hälsosam uppväxt och utveckling vara en angelägen fråga för alla samhällen. Ett av de 

målområden som Sveriges regering definierat som viktiga att arbeta med, för en 

förbättrad folkhälsa, är: ”trygga och goda uppväxtvillkor” (Socialdepartementet 2002, s. 

53). Detta motiveras med att hälsan grundläggs under barndomen. För att utveckla en 

god hälsa under barndomen, är trygga uppväxtvillkor och jämlika förutsättningar 

avgörande. Insatser inom detta område får effekt på både kort och lång sikt 

(Socialdepartementet 2002, s. 53-54). 

 

Prevalens av övervikt hos barn 

Enligt WHO (u.å.c) utgör barnfetma det senaste seklets svåraste utmaning för 

folkhälsan och prevalensen ökar med en alarmerande hastighet. År 2014 var 41 miljoner 

av världens barn under fem års ålder överviktiga, vilket motsvarar 6,1 procent (WHO 

2016a). I Sverige har det sedan slutet av 1980-talet skett en kraftig ökning av antalet 

överviktiga barn. Antalet fyraåringar med övervikt ökade från 10 procent till 22 procent 

hos flickor respektive från 10 procent till 18 procent hos pojkar mellan år 1992 och år 

2002 (Holmbäck, Fridman, Gustafsson, Proos, Sundelin & Forslund 2007, s. 578). En 
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studie publicerad 2011 visar nationell statistik där 17 procent av barn mellan sju och nio 

år lider av övervikt (Sjöberg, Moraeus, Yngve, Poortvliet, Al-Ansari & Lissner 2011, 

ss. 308, 310). Bråbäck, Bågenholm och Ekholm (2009, ss. 2758-2759) drar, genom sin 

studie, slutsatsen att den tidigare snabbt ökande prevalensen av övervikt hos svenska 

barn verkar ha stannat av. 

 

Sverige har ratificerat Förenta Nationernas (FN:s) barnkonvention.  Konventions-

ländernas efterlevnad av barnkonventionen kontrolleras av FN:s barnrättskommitté 

(Unicef u.å.b). Enligt barnkonventionens artikel 24 ska konventionsländerna bland 

annat erkänna och säkerställa barnens rätt att uppnå bästa möjliga hälsa samt bekämpa 

sjukdom (Unicef u.å.a). År 2009 uttryckte FN:s barnrättskommitté oro över den ökande 

förekomsten av övervikt hos svenska barn till följd av fysisk inaktivitet och bristfällig 

kosthållning. Rekommendationerna lämnades, att detta problem skulle uppmärksammas 

och att en hälsosam livsstil skulle främjas (Committee on the Rights of the Child 2009). 

 

Riskfaktorer för övervikt hos barn 

Förutom en obalans mellan intag och förbrukning av energi, finns även genetiska 

komponenter kopplade till uppkomst av övervikt hos barn. Genetiska faktorer förklarar 

dock inte de senaste årens dramatiska ökning av antalet överviktiga. Orsaken till 

energiobalansen är multifaktoriell – omgivning, livsstil och kultur spelar centrala roller 

(Sahoo, Sahoo, Choudhury, Sofi, Kumar & Bhadoria 2015, ss. 187-188, 190). Gällande 

barnens livsstil är det huvudsakligen föräldrarna som är betydelsefulla. De ansvarar för 

tillgången på mat i hemmet, vilken typ av mat som finns tillgänglig, måltidsrutiner samt 

portionsstorlekar. De ansvarar även för barnens rörelsevanor, där bland annat lång 

skärmtid har lyfts fram som en riskfaktor för övervikt. Indirekt påverkar också 

föräldrarna, där riskfaktorer som att vara ensambarn, låg utbildningsnivå hos mamman 

och övervikt samt ohälsosamma vanor hos föräldrarna själva, har identifierats. Vidare 

har föräldrarna en påverkan genom sin uppfostringsstil och sin relation till barnen (De 

Coen, De Bourdeaudhuij, Verbestel, Maes & Vereecken 2013, ss. 1996, 1998; 

Livsmedelsverket 2016; Sahoo et al. 2015, ss. 188-190). Folkhälsomyndigheten (2013) 

belyser att risken för ohälsa och riskbeteenden hos barnen minskar genom en god 

relation till föräldrarna. En kombination mellan värme och gränssättning anses gynna en 

hälsosam utveckling. Enligt Kirkevold (2003, ss. 31-32) har familjen genom tradition 

huvudansvaret för familjemedlemmarnas hälso- och sjukdomsstatus, en situation som 

anses rådande än idag. Sammantaget kan familjen påverka de enskilda individerna i 

både positiv och negativ riktning. 

 

Konsekvenser av övervikt hos barn 

För barnen medför övervikt en ökad risk att drabbas av samma typ av fysiska sjukdomar 

och tillstånd som vuxna. Dock innebär en övervikt som uppkommit redan under 

barndomen, att övervikten belastar kroppen under en längre tid, vilket ökar risken att 

drabbas under sin livstid samt tidigarelägger sjukdomsdebuter. Sjukdomar till följd av 

övervikt, som fram tills nyligen endast förekommit hos vuxna, ses nu med ökande 

prevalens också hos barn och ungdomar (Kuehn Krylborn & Trygg Lycke 2013, s. 22; 

Sahoo et al. 2015, s. 190; WHO u.å.c). Övervikt har även effekt på barnens psykiska 

och psykosociala hälsa. Övervikt hos barn kopplas till känslor av skuld och skam, dålig 
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självkänsla och dåligt självförtroende. Barn med övervikt utsätts lättare för mobbning 

och tenderar att ha färre vänner. De utsätts för diskriminering och knyts till negativa 

stereotyper. Detta leder i sin tur till mindre social interaktion, mindre lek och mer 

stillasittande (Kuehn Krylborn & Trygg Lycke 2013, s. 24; Sahoo et al. 2015, s. 190). 

En amerikansk studie påvisar att barn med fetma har sämre livskvalitet än barn som står 

under cancerbehandling (Schwimmer, Burwinkle & Varni 2003, ss. 1816-1817). Vidare 

relateras lägre akademiska prestationer till övervikt (Karnehed, Rasmussen, 

Hemmingsson & Tynelius 2006, s. 1423; Sahoo et al. 2015, s. 191). Tidigt insatt 

behandling skulle kunna bespara barnen omfattande lidande (Trygg Lycke 2013b, s. 

172; WHO u.å.c). 

 

Barnhälsovården och distriktssköterskan 

I 2 § Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) definieras målet för all hälso- och sjukvård, 

och därmed också för barnhälsovården, enligt följande: ”Målet för hälso- och 

sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska 

ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till 

vården.” Barnhälsovården utgör en del i arbetet för folkhälsan. De övergripande målen 

inom barnhälsovården, som formulerats av Socialstyrelsen (2014b, s. 17), innebär att 

främja hälsa och utveckling samt att förebygga ohälsa. Vidare innebär målen att, vid 

problem i barnens hälsa, utveckling och uppväxtmiljö, tidigt identifiera problemen och 

initiera åtgärder. 

 

I Sverige organiseras barnhälsovården genom barnavårdscentraler och är en frivillig och 

kostnadsfri vård (Socialstyrelsen 2014b, s. 15). En svensk studie visar att alla barn har 

kontakt med barnhälsovården under sitt första levnadsår. Studien visar också att 99,1 

procent av barnen gör sex eller fler besök hos barnhälsovården fram tills att de skrivs ut 

till skolhälsovården, vilket görs i samband med att de börjar förskoleklass/första klass 

(Wallby, Modin & Hjern 2012, s. 21).  

 

I kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor (Distriktssköterskeföreningen (DSF) 

2008, ss. 8, 10) anges att ett av distriktssköterskors grundläggande ansvarsområden, är 

att främja hälsa och förebygga sjukdom hos människor i alla åldrar. Genom en 

fördjupad kompetens inom omvårdnad, ska de exempelvis kunna identifiera och agera 

på negativa förändringar i människors hälsotillstånd. Inom ämnet folkhälsa omfattar 

distriktssköterskors kompetens att, för människor i alla åldrar, kunna arbeta 

hälsofrämjande på individ-, grupp- och samhällsnivå. För att arbeta på en barnavårds-

central, ska legitimerade sjuksköterskor ha specialistsjuksköterskeexamen med 

inriktning mot antingen distriktssköterska eller barn och ungdom (Socialstyrelsen 

2014b, s. 18).  

 

På barnavårdscentralen är BHV-sjuksköterskor nyckelpersoner, eftersom den största 

delen av arbetet där utförs av dem. Barnhälsovårdssjuksköterskorna, vägledda av 

barnkonventionen, arbetar mot barnhälsovårdens hälsofrämjande och förebyggande mål 

och med en helhetssyn där familjens betydelse är medvetandegjord (Berglund, Fassih, 

Holmqvist, Nygren & Thor 2015). Det hälsofrämjande arbetet innebär att arbeta för att 

stärka eller bibehålla barns välmående och positiva utveckling. Det förebyggande 
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arbetet som BHV-sjuksköterskorna utför, innebär att reducera risker och orsaker till 

uppkomst av sjukdomar, skador, fysiska, psykiska och sociala problem eller att bromsa 

förloppet av dessa fenomen. Det innebär även att stärka de skyddsfaktorer som har en 

positiv inverkan på barnens upplevda hälsa (Socialstyrelsen 2014b, s. 43). Att förhindra 

uppkomst och progress av övervikt, är en angelägen del av BHV-sjuksköterskornas 

hälsofrämjande och förebyggande arbete (Håkansson 2016). 

 

Att bedöma övervikt hos barn 

Forskning visar att det kan vara svårt att se på ett barn om det har övervikt (Regber, 

Novak, Eiben, Bammann, De Henauw, Fernández-Alvira, Gwozdz, Kourides, Moreno, 

Molnár, Pigeot, Reisch, Russo, Veidebaum, Borup & Mårild 2012, ss. 121, 126). På 

barnavårdscentralen vägs och mäts barn regelbundet för att tillväxten ska kunna följas 

över tid. Detta är ett viktigt redskap i arbetet med att bedöma ett barns välbefinnande 

och hälsotillstånd. Mätvärdena förs in på en tillväxtkurva och på en BMI-kurva. BMI 

anger relationen mellan längd och vikt. BMI är ett mått och en metod som identifierar 

övervikt och fetma. Det finns särskilda BMI-kurvor för barn i åldrarna 2-18 år, som tar 

hänsyn till ålder och kön. Det som mäts kallas då ISO-BMI (Cole, Bellizzi, Flegal & 

Dietz 2000, ss. 5-6; Ekholm 2016a, 2016b, 2016c; Trygg Lycke 2013a, s. 174). För 

BHV-sjuksköterskor är detta mått ett verktyg i arbetet med att förebygga ohälsa hos 

barn. I Rikshandboken i barnhälsovård förordar Derwig (2014) att BHV-sjuksköterskor 

alltid ska visa barnets BMI-kurva för föräldrarna i samband med de besök då vikt och 

längd mäts. Vid en ohälsosam viktutveckling rekommenderas, att BHV-

sjuksköterskorna diskuterar förändringen med föräldrarna för att finna bakomliggande 

orsak. 

 

Familjen i barnhälsovården 

Barnhälsovården hade från början en kontrollerande och övervakande funktion. 

Successivt har vården skiftat fokus till att ha en mer hälsofrämjande och stödjande 

uppgift och relationen till föräldrarna ses som ett partnerskap (Socialstyrelsen 2014b, s. 

14). Föräldrar har ett juridiskt ansvar för sina barn tills de är 18 år (Föräldrabalk 

1949:381). Det är föräldrarnas ansvar att göra sitt bästa för att upprätthålla sitt barns 

hälsa. Familjen har en hälsofrämjande funktion i barnets grundläggande fysiska, 

utvecklingsmässiga och psykosociala behov. Vidare åligger det barnets familj att 

ombesörja att barnet får vård vid exempelvis skada eller sjukdom (Kirkevold 2003, ss. 

32-33).  

 

Barnhälsovårdssjuksköterskans relation till familjen 

Med syfte att stärka föräldrarna i deras föräldraskap rekommenderar Socialstyrelsen 

(2014b, s. 17) att barnhälsovården erbjuder stödjande insatser till familjen. Då i stort 

sett alla barn följs på barnavårdscentralen, har BHV-sjuksköterskorna stor möjlighet att 

vägleda familjerna i enighet med vad som gynnar barnens hälsa och utveckling 

(Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin 2012, s. 8). Relationen mellan BHV-

sjuksköterskan, barnet och föräldrarna byggs upp under barnets sex första levnadsår. Att 

upprätta en vårdande relation, är en viktig komponent i mötet med familjerna. Att stödja 

och stärka hälsoprocesser, med patienten och dennes behov i fokus, kännetecknar en 
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vårdande relation (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 190, 192, 195). En vårdande relation 

utvecklas under vad Dahlberg och Segesten (2010, ss. 191-192) benämner som 

”vårdande möten”. På barnavårdscentralen är det BHV-sjuksköterskornas ansvar att 

ombesörja att mötena blir vårdande. I vårdande möten krävs, från vårdarens sida, 

professionell kunskap samt stor öppenhet och följsamhet. Från båda parters sida måste 

det, för vårdande möten, finnas ömsesidig tillit (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 191, 

193, 195). I vårdande möten på barnavårdscentralen uppmuntras familjerna att vara 

delaktiga och ta egna beslut samt att med stöd av BHV-sjuksköterskorna själva 

formulera sina mål (DSF 2008, s. 12; Socialstyrelsen, 2014b s. 14). Till barnavårds-

centralen kommer familjer med olika bakgrund och levnadsförhållanden. 

Barnhälsovårdssjuksköterskornas uppgift är att, utifrån varje familjs förutsättningar och 

värderingar, möta familjerna med respekt och guida dem genom småbarnsåren. Detta 

innebär bland annat att uppmärksamma barn som i tidiga uppväxten är överviktiga samt 

att ge föräldrar verktyg i form av rådgivning om goda matvanor och fysisk aktivitet 

(Socialstyrelsen 2014b, ss. 66, 161). 

 

Att samtala om övervikt 

I mötet med familjer med ett överviktigt barn är det särskilt viktigt med ett respektfullt 

och ödmjukt förhållningssätt. Många föräldrar kan känna skam över att deras barn 

uppvisar övervikt och kan således vara ovilliga att prata om det (Isma, Bramhagen, 

Ahlstrom, Östman & Dykes 2012, ss. 5-6). Genom att mat och matvanor har komplexa 

innebörder för människor, är ämnet laddat. För personal inom vården medför detta, att 

samtal och arbete kring mat och vikt kan upplevas som svårt. Mat och matvanor 

associeras till mer än närings- och energiintag. Sociala, kulturella och psykologiska 

aspekter påverkar människors tankar och känslor kring mat. Mat kan skänka glädje, 

trygghet, tröst och social samvaro. En människas identitet är tätt kopplad till utseendet, 

vilket gör att samtal om matvanor och kroppsvikt kan upplevas som kritik. Att vara en 

bra förälder, är associerat till att ge sina barn bra och näringsriktig mat. Samtal och 

frågor om barnets vikt och matvanor kan därmed uppfattas som ifrågasättande av 

föräldraskapet, vilket ofta väcker starka känslor (Holm Ivarsson 2013c, s. 15; Regber, 

Mårild & Johansson Hanse 2013, s. 5; Trygg Lycke 2013a, s. 174, 2013b, s. 171). 

Vidare finns det då risk att relationen mellan föräldrarna och BHV-sjuksköterskan 

skadas. Föräldrar har alltid en möjlighet att vända sig till en annan barnavårdscentral 

och den relation som tidigare har byggts upp mellan föräldrar och BHV-sjuksköterska 

riskerar då att raseras (Regber, Mårild & Johansson Hanse 2013, s. 6). 
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PROBLEMFORMULERING 

Övervikt hos en person grundläggs ofta under barndomen. Enligt FN:s barnkonvention 

ska konventionsländerna arbeta mot att säkerställa att inget barn berövas rätten att ha 

tillgång till sådan hälso- och sjukvård som möjliggör att bästa möjliga hälsa uppnås. 

Barnhälsovårdssjuksköterskor innehar en nyckelroll i detta arbete. På 

barnavårdscentralen identifierar BHV-sjuksköterskor övervikt hos barn i samband med 

rutinmässiga tillväxtkontroller. I arbetet med att få till stånd hälsofrämjande åtgärder för 

dessa barn, utgör föräldrarna det viktigaste redskapet. Det är därför angeläget för BHV-

sjuksköterskan att ha en bra relation till föräldrarna. Samtal med föräldrar om övervikt 

hos deras barn kan dock försvåras av att detta kan vara ett laddat ämne. 

 

Vad har BHV-sjuksköterskor för erfarenheter av mötet med föräldrar i samband med att 

övervikt har identifierats hos deras barn? Avsikten med föreliggande studie är att 

beskriva just detta. Genom studiens resultat blir en vårdsituation, som utgör en viktig 

del i BHV-sjuksköterskornas hälsofrämjande och förebyggande arbete, belyst. 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenheter av att 

delge föräldrar att övervikt har identifierats hos deras barn. 

 

METOD 

I följande avsnitt beskrivs hur studien har genomförts, vilka metoder som har använts 

samt hur dessa har tillämpats. Avslutningsvis diskuteras författarnas förförståelse och 

forskningsetiska ställningstaganden. 

 

Ansats 

Föreliggande studie har gjorts inom disciplinen vårdvetenskap. Vårdvetenskap avser, 

enligt Dahlberg och Segesten (2010, ss. 18-19, 23), att beskriva, analysera och utveckla 

vårdandet vetenskapligt. För att kunna uppnå studiens syfte, att beskriva erfarenheter av 

en specifik situation, har en kvalitativ forskningsmetod använts med inspiration av den 

fenomenologiska filosofin och livsvärldsteorin. Genom detta angreppssätt, synliggörs 

ett subjekts levda erfarenheter av situationer i dennes vardagsverklighet, ur dennes 

perspektiv. Kunskapsintresset riktas mot meningsinnehållet i den levda erfarenheten, 

fenomenet, vilket framträder genom analys och tolkning av subjektets beskrivning 

(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 128, 145; Kvale & Brinkmann 2014, ss. 46-47; Polit & 

Beck 2012, s. 56; Rosberg 2008, ss. 85-86, 88; Willman, Stoltz & Bahtsevani 2011, s. 

98). I föreliggande studie utgörs fenomenet av erfarenheter av mötet med föräldrar till 

barn med övervikt, så som det erfars av BHV-sjuksköterskor. 

 

Deltagare 

Distriktssköterskor har behörighet att arbeta inom olika verksamheter. Bland annat 

arbetar distriktssköterskor på barnavårdscentraler. På barnavårdscentraler arbetar även 
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barnsjuksköterskor. I den dagliga verksamheten, i mötet med familjerna, skiljer sig inte 

de olika professionernas arbetsuppgifter åt. I denna studie har därför båda 

professionerna inkluderats – båda kan förväntas bära på information som svarar upp 

mot studiens syfte och bör därför kunna kallas experter enligt Kvales och Brinkmanns 

beskrivning (2014, s. 129). 

 

För att kunna besvara studiens syfte, krävdes information från sjuksköterskor 

verksamma på barnavårdscentraler. De kunde förväntas ha förstahandserfarenhet av det 

fenomen som avsågs att studeras (Kvale & Brinkmann 2014, s. 129; Polit & Beck 2012, 

s. 515). Då, som beskrivet ovan, problemet med övervikt hos barn är vanligt 

förekommande, hade författarna en föreställning om att det studerade fenomenet är 

något alla BHV-sjuksköterskor tidigt och frekvent möter som verksamma. Utifrån detta 

resonemang, sattes inget krav på visst antal år med arbetslivserfarenhet som 

inklusionskriterium. Om det dock hade visat sig, i kontakten med en tänkt deltagare, att 

denne saknade erfarenhet av det studerade fenomenet, hade denne exkluderats från 

studien. Enligt Polit och Beck (2012, s. 523) är detta det centrala inklusionskriteriet i en 

kvalitativ fenomenologisk studie, att alla deltagare har erfarenhet av det studerade 

fenomenet. Det var ingen av de tillfrågade som exkluderades på denna grund. 

 

För att få tillträde till, och kontakt med, lämpliga deltagare, skickades en förfrågan om 

studiedeltagande brevledes ut till tio stycken verksamhetschefer ansvariga för 

barnavårdscentraler inom Västra Götalandsregionen och Region Halland (se bilaga 1). 

Även information till studiedeltagare bifogades (se bilaga 2). Utskick gjordes under 

vecka 37 år 2016. Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 157), är det vanligt att 

intervjustudier baseras på 5-25 intervjuer. Enligt Polit och Beck (2012, s. 495) handlar 

det vanligtvis om tio intervjuer eller färre. Urvalet av barnavårdscentraler gjordes 

utifrån avstånd till författarna. För att öka sannolikheten för deltagande, kontaktades de 

berörda verksamhetscheferna via telefon i samband med brevutskicket. Sex 

verksamhetschefer godkände studiedeltagande inom deras verksamhet. Tidsbrist angavs 

av de övriga fyra som anledning till att avslå förfrågan om deltagande. 

 

På två av barnavårdscentralerna deltog vardera två BHV-sjuksköterskor. Totalt deltog 

åtta BHV-sjuksköterskor i studien. Deltagarna bestod av sju distriktssköterskor och en 

barnsjuksköterska. Deras erfarenhet av att arbeta på barnavårdscentral varierade mellan 

1-31 år med ett medelvärde på 14 år och medianvärde på 19 år. Samtliga var kvinnor. 

Uppgift om deltagarnas ålder noterades ej, då detta ansågs sakna relevans för studien. 

 

Datainsamling 

Den främsta metoden för att samla in kvalitativ data är att intervjua en studies deltagare. 

Ostrukturerade eller halvstrukturerade livsvärldsintervjuer ger tillgång till skildringar av 

deltagarens erfarenheter av den levda världen ur deras perspektiv och genererar 

beskrivande data till studiens efterföljande analys. Att en intervju är halvstrukturerad, 

innebär att den varken är helt öppen som ett vardagssamtal eller styrd efter ett strikt 

frågeformulär (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 17, 19, 41, 45-46, 165; Polit & Beck 2012, 

ss. 532, 535). 
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Intervjuerna till studien genomfördes under veckorna 38-42 år 2016. Deltagarna valde 

tid och plats. Alla deltagare valde en lokal på sin arbetsplats. I samband med bokning av 

intervjutillfälle fick deltagarna muntlig information om studiens övergripande syfte och 

villkoren kring deltagandet som komplement till den skriftliga informationen som inför 

bokningen hade förmedlats via verksamhetschefen (se bilaga 2). Innan intervjuerna 

påbörjades beskrevs åter det övergripande syftet med studien, att ljudupptagning skulle 

ske, att alla uppgifter hanterades konfidentiellt, att deltagandet var frivilligt samt att 

deltagandet när som helst kunde avslutas utan motivering. Deltagarna fick även 

möjlighet att ställa frågor. Därpå överlämnades en blankett för påskrift om samtycke till 

deltagande (se bilaga 3). Härefter genomfördes intervjuerna utifrån Kvales och 

Brinkmanns (2014, ss. 45, 170-171, 173-177) beskrivning av en halvstrukturerad 

kvalitativ livsvärldsintervju. Intervjuerna spelades in på en ljudupptagningsenhet. 

 

Intervjuerna utgick från en frågeguide (se bilaga 4). Utifrån den ställdes initialt några 

orienterande frågor. Därefter följde en fråga om en specifik situation, vilken deltagarna 

skulle beskriva sina erfarenheter av, så rikligt som möjligt. Frågan ställdes med 

utgångspunkt från studiens syfte. För att generera en vidare beskrivning av den 

efterfrågade situationen eller för förtydliganden, ställdes uppföljande och sonderande 

frågor. Exempel på sådana fanns angivna som stöd i frågeguiden. Frågeguiden 

modifierades vid ett tillfälle under studiens gång. Dock gjordes detta endast med 

avseende på följdfrågorna och då för att öka möjligheten att hjälpa deltagaren att ge en 

rikligare beskrivning av fenomenet. Dahlberg och Segesten (2010, ss. 149-150, 152, 

155) samt Rosberg (2008, ss. 86-88) rekommenderar att det under intervjuerna ges 

deltagarna frikostigt med tid för eftertanke och reflektion för att livsvärldens skall kunna 

kommuniceras. Intervjuarna bör sträva efter att vara öppna och följsamma för det som 

visar sig samt att vara medvetna om sin egen förförståelse i sammanhanget. Intervjuerna 

avslutades med en uppföljning där deltagarna åter fick möjlighet att ställa frågor efter 

att ljudupptagningen avbrutits. Detta för att säkerställa att deltagarna inte lämnades med 

obesvarade funderingar. Intervjuerna tog mellan 10-27 minuter (Kvale & Brinkmann 

2014, s. 156; Polit & Beck 2012, ss. 62, 521). Ljudupptagningarna av intervjuerna 

skrevs ut ordagrant. I de flesta fall, förutom två, genomfördes detta i direkt anslutning 

till respektive intervju. För de övriga två genomfördes utskrift dagen efter. Utskrift 

gjordes av den författare som hade genomfört intervjun. 

 

Dataanalys 

Det textmaterial som erhölls efter utskrift av intervjuerna, utgjorde studiens 

analysenhet. En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats genomfördes, utifrån 

Lundmans och Hällgren Graneheims beskrivning (2012, ss. 187-201). Kvalitativ 

innehållsanalys används med fördel inom vårdvetenskapen då analysmetoden har till 

syfte att strukturera och tolka datamaterialet och därigenom urskilja meningsinnehållet i 

deltagarnas livsvärldsbeskrivningar (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 187-

188). 

 

Analysenheten lästes igenom upprepade gånger för att göras välbekant för författarna 

och för att ge en bild av helheten. Därefter hade författarna en diskussion om 

analysenheten, med syfte att få en bild av varandras uppfattning om innehållet. Vidare 

söktes ord, meningar eller stycken som hade relevans för studiens syfte, så kallade 
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meningsenheter. Detta gjordes först på egen hand av vardera författare. Författarna 

granskade sedan varandras resultat av denna process för att säkerställa att inget material 

gick förlorat och för att sträva efter en enhetlig bedömning. Totalt identifierades 112 

meningsenheter. Genom att ta bort överflödiga ord och bara bevara de ord som var 

centrala för att förstå innehållet, så kallad kondensering, gjordes meningsenheterna mer 

hanterbara. De kondenserade meningsenheterna märktes upp med korta beskrivningar 

av sitt innehåll, kallat abstraktion och kodning. Hänsyn togs till textens kontext. 

Koderna grupperades därefter i olika underkategorier. Dessa sammanfördes i kategorier, 

beroende på likheter och skillnader i innehåll. Exempel på denna process ses i tabell 1. 

Genom att identifiera en gemensam nämnare, en ”röd tråd”, i kategoriernas budskap, 

producerades ett tema. 

 

Tabell 1: Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Underkategorier Kategorier 

 

Åh, det är känsligt. 

Det är väldigt svårt 

och det är laddat det 

här med övervikt. 

 

 

 

Känsligt, svårt 

och laddat ämne 

 

 

Ett känsligt 

ämne 

 

 

En känsloladdad 

situation 

 

 

 

En situation 

som utmanar 

 

Sen är det ju svårt att 

prata om detta när 

barnet är i rummet 

och så där, men 

många gånger vill de 

ju vara kvar. 

 

 

 

Svårt att prata 

när barnet är 

med i rummet 

 

 

Barnets 

närvaro i 

rummet 

 

 

Yttre faktorer som 

försvårar 

 

 

Författarnas förförståelse 

I samband med fenomenologiska studier är det centralt att ha en öppenhet inför de 

beskrivningar av livsvärlden som framkommer. Enligt Rosberg (2008, s. 87) och 

Dahlberg och Segesten (2010, s. 155) bär forskare med sig en förförståelse om det som 

ska studeras, ett subjektivt forskningsperspektiv. Förförståelse utgörs bland annat av 

forskarens teoretiska kunskap, tidigare erfarenheter och föreställningar (Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 197). Författarna till föreliggande studie hade en föreställning om 

att kunskap om det som avsågs att studeras skulle kunna vara BHV-sjuksköterskor till 

gagn i deras yrkesutövande. Inför studien hade författarna ingen erfarenhet av att själva 

arbeta på en barnavårdscentral. Professionell kontakt med verksamheten har dock skett i 

samband med verksamhetsförlagd utbildning. I detta sammanhang förekom emellertid 

inte den situation som här studerades. Inför studiens början fanns ändå kunskap om att 

problemet med överviktiga barn idag är vanligt förekommande. Därtill fanns en 

föreställning om att ämnet sannolikt, av BHV-sjuksköterskor, kunde upplevas svårt att 

ta upp med föräldrar med tanke på de starka reaktioner som kan ses väckas i samband 

med viktfrågor generellt i samhället. Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 156) kan 

förförståelsen utgöra ett hinder för öppenheten som kan göra forskaren blind inför det 
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nya och oväntade som visar sig. Genom att kontinuerligt, under studiens förlopp, inta en 

reflekterande hållning och föra en reflekterande dialog med varandra, strävade 

författarna efter att medvetandegöra förförståelsen. Detta gjordes för att försöka tygla 

förförståelsen och göra det möjligt att inte bara se det som förväntades att ses. 

 

Etiska överväganden 

Enligt 2 § Lag om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) 

definieras inte vetenskapligt arbete inom högskoleutbildning på avancerad nivå som 

forskning. Detta medför att det för föreliggande studie inte krävdes etikprövning. 

Inhämtande av ett skriftligt informerat samtycke var dock ett krav (Högskolan i Borås 

2016, s. 2). Enligt Vetenskapsrådet (2002, ss. 7, 9-10, 12-13) samt Codex (2016) krävs 

det, för att studiedeltagare skall kunna ge ett informerat samtycke, att deltagarna inför 

sin medverkan har fått information om bakgrunden till studien och dess övergripande 

syfte, urvalsförfarandet, vad som kommer att krävas av deltagaren samt information om 

att datamaterialet och personuppgifter kommer hanteras konfidentiellt, det vill säga att 

inga uppgifter kommer att kunna spåras tillbaka till deltagarna. Deltagarna skall även få 

information om att deltagandet är frivilligt och att det när som helst går att avbryta 

deltagandet utan motivering till varför och utan konsekvenser för dem. Vidare skall 

deltagarna få tillgång till kontaktuppgifter till studiens ansvariga. 

 

Inför föreliggande studies datainsamling fick deltagarna muntlig samt skriftlig 

information enligt Vetenskapsrådets (2002, ss. 7, 9-10, 12-13) samt Codex (2016) 

rekommendationer (se bilaga 2). Skriftligt informerat samtycke inhämtades från 

samtliga deltagare på bifogad blankett (se bilaga 3). För att bevara deltagarnas 

konfidentialitet och integritet, var deras identitet endast känd av intervjuaren och 

registrerades inte någonstans. 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002, s. 7) skall eftertanke skänkas till de eventuella negativa 

konsekvenser, för studiedeltagarna, som deltagandet kan medföra. Kvale och 

Brinkmann (2014, s. 99) lyfter att det i samband med intervjusituationer hos deltagarna 

kan uppstå stress och förändringar av självkänslan. I denna studie fanns hos författarna 

tankar om att frågor kring den studerade situationen skulle kunna väcka negativa 

känslor hos deltagarna. Deltagarna tillfrågades direkt efter intervjun om de själva hade 

något ytterligare de ville förmedla och de uppmanades även att kontakta författarna i 

efterhand om behov av detta upplevdes. 
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RESULTAT 

I resultatet redovisas BHV-sjuksköterskors erfarenheter av att delge föräldrar att deras 

barn har identifierats med övervikt. I samband med att föräldrar ska delges denna 

information, påverkas BHV-sjuksköterskornas erfarenheter av både yttre och inre 

faktorer. Några faktorer medför att BHV-sjuksköterskor upplever det utmanande att 

lyfta ämnet. Andra faktorer medför en känsla av trygghet eller fungerar som drivkraft 

till att ändå genomföra uppgiften. I texten nedan presenteras resultatet indelat i 

underkategorier och kategorier. För att tydliggöra indelningen, redovisas den i 

nedanstående tabell 2. Textredovisningen innehåller också citat från intervjuerna för att 

exemplifiera hur intervjutexterna har tolkats. Intervjuerna är numrerade 1-8. I 

resultatdiskussionen redovisas resonemang kring resultatets tema: Att arbeta med 

barnets bästa i fokus i en känsloladdad situation. 

 

Tabell 2: Resultattabell 

Underkategori Kategori Tema 

 

En känsloladdad situation 

 

 

 

En situation som 

utmanar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att arbeta med barnets bästa i 

fokus i en känsloladdad situation 

 

Yttre faktorer som 

försvårar 

 

 

Att vara rustad 

 

 

 

Att känna sig trygg i en 

utmanande situation  

Yttre faktorer som 

underlättar 

 

 

Att se till barnens bästa 

 

 

 

Att vilja arbeta för 

barnens bästa  

Känsla av frustration när 

man inte når fram 

 

 

En situation som utmanar 

Studiens deltagare beskriver omständigheter som förorsakar att den studerade 

situationen upplevs utmanande. Omständigheterna har delats in i underkategorierna: En 

känsloladdad situation och Yttre faktorer som försvårar. 
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En känsloladdad situation 

I studien framkommer utmanande omständigheter som påverkar BHV-sjuksköterskors 

känslor inför och under situationen. Studiens deltagande BHV-sjuksköterskor är eniga 

om att övervikt är ett känsligt ämne. De beskriver de möten, där ämnet avhandlas, som 

laddade och svåra samt att mycket starka känslor uppvisas vid dessa besök. 

Beskrivningar av att ämnet är känsligt är både utifrån BHV-sjuksköterskornas egen 

upplevelse av ämnet och ur perspektivet att ämnet är känsligt för de flesta föräldrar. 

Framförallt där föräldrarna själva lider av övervikt, uppstår laddade situationer då 

föräldrarna exempelvis kan drabbas av skuld- och skamkänslor. Barnhälsovårds-

sjuksköterskorna upplever vidare att ämnet är något som kommer familjen väldigt nära. 

Detta förklaras av att svar på frågan hur barnets övervikt har uppkommit, och hur en 

lösning skulle kunna se ut, ofta ligger i familjens vanor och livsstil. Detta ger BHV-

sjuksköterskorna en känsla av att de inkräktar, att de gör påhopp på familjen, vilket gör 

att de känner en oro inför att ta upp ämnet. Fog finns för oron, då deltagarna beskriver 

att de ibland möts av föräldrar som ifrågasätter vad BHV-sjuksköterskan har med saken 

att göra. 

 

Erfarenheter av att möta ilska hos föräldrar är utbrett bland deltagarna och något som 

påverkar deras känslomässiga förförståelse inför liknande efterföljande situationer. 

Föräldrarnas ilska förmedlas genom alltifrån irritation, ”taggarna ut”, till att de direkt 

lämnar rummet eller byter barnavårdscentral. Att möta ilska beskrivs bland annat vara 

obehagligt. Deltagarna skildrar även erfarenheter av föräldrar som har reagerat med att 

se BHV-sjuksköterskans besked som en möjlighet att ta tag i en negativ utveckling och 

som har en öppenhet inför den hjälp som BHV-sjuksköterskan kan erbjuda. Dock vet 

inte BHV-sjuksköterskan på förhand vilka reaktioner hon kommer att möta. Denna 

känsla av ovisshet beskrivs av deltagarna och ger upphov till en känsla av osäkerhet 

inför hur beskedet ska tas emot. 

 

Vi sa det häromdagen faktiskt, jag och mina kollegor, att näst efter 

orosanmälan till socialtjänsten så är detta de mest laddade mötena, de med 

övervikt och fetma. (1) 

 

Det som jag kommer ihåg är just det när en mamma inte alls ville se det 

överhuvudtaget. Hon blev väldigt irriterad på mig, och ja, det är en väldigt 

speciell mamma kan jag ju säga från början också. Vi tittade på kurvan, men 

hon ville absolut inte se det. Sen så ringde hon hit till telefonsvararen och 

talade om vilken skitstövel jag var. Sen så gick hon till kollegor och sa att 

jag hade sagt att hennes barn var fet och det uttrycket använder jag aldrig. 

Hon var väldigt irriterad och väldigt arg. Hon har slutat gå på denna BVC. 

(2) 

 

Yttre faktorer som försvårar 

Studiens deltagare förmedlar att det även finns yttre faktorer som medför att BHV-

sjuksköterskor erfar situationen som utmanande. Barnhälsovårdssjuksköterskorna 

upplever det försvårande med barnets närvaro i rummet i samband med att beskedet ska 

ges. Detta blir aktuellt när barnet är fyra år eller äldre. Barn i dessa åldrar bedöms vara 

så pass medvetna, att ämnet kan vara känsligt för dem. Barnhälsovårdssjuksköterskorna 
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beskriver olika strategier som de ibland använder för att hantera situationen. Exempelvis 

försöker de uppmuntra barnen att gå ut och leka själva i väntrummet. Dock vill de flesta 

barn vara kvar i rummet med sina föräldrar. Barnhälsovårdssjuksköterskorna försöker 

även med avledande metoder, som att barnet får sätta sig vid ett annat bord och rita eller 

titta i en bok eller tidning. I samtalet med föräldern försöker BHV-sjuksköterskorna 

vara lite mer diskreta om barnet är närvarande. De försöker visa visuellt på kurvorna 

och prata på ett annat sätt, såsom att inte använda ord som fetma eller övervikt. Ett 

annat alternativ är att boka in ett nytt besök med föräldern, där barnet inte är med. 

 

Ytterligare en omständighet som beskrivs vara försvårande för BHV-sjuksköterskorna 

är att efter att barnen är 18 månader erfars det vara lång tid mellan besöken. Detta 

upplevs besvärande ur två perspektiv. Dels upplevs det besvärande då BHV-

sjuksköterskan inte är beredd på att barnet har utvecklat en övervikt sedan det 

föregående besöket. Detta medför att hon känner sig överrumplad och oförberedd på 

uppgiften att delge föräldrarna beskedet. Den andra aspekten är att det hinner hända så 

mycket under tiden mellan besöken, en redan ohälsosam viktutveckling får utrymme att 

förvärras. Detta gör att det är väsentligt att nå fram till föräldern i det aktuella mötet, 

vilket skapar en stress för BHV-sjuksköterskan. 

 

Man kan tycka att en fyraåring inte är så stor, men ändå, en fyraårig tjej är 

ändå ganska medveten och kan lyssna och så där. Det gäller att man tar det 

på ett bra sätt, för de är ju med i rummet. Det kan vara lite känsligt. (7) 

 

Jag tycker att, när jag har barnet på besök och man vet att det är långt till 

nästa besök, då tycker jag att det känns jätteolustigt att inte ta upp det för 

barnets skull, för då har ju föräldrarna inte heller en chans att hjälpa sitt 

barn. (6) 

 

Att känna sig trygg i en utmanande situation 

I studien identifieras strategier, verktyg och omständigheter som upplevs skänka en 

känsla av trygghet i situationen. Dessa delas in i underkategorierna: Att vara rustad och 

Yttre faktorer som underlättar. 

 

Att vara rustad 

Studiens deltagare beskriver faktorer, som de bär inom sig, vilka ger en känsla av att 

vara rustade för mötet med föräldrarna. Barnhälsovårdssjuksköterskorna berättar att de 

använder sig av ett medvetet förhållningssätt i mötet med föräldrarna, vilket erfars 

underlätta situationen för dem. De beskriver att de noga väger sina ord, använder sig av 

fingertoppskänsla och gör avvägningar kring hur de ska närma sig ämnet. Att förmedla 

att de inte vill skuldbelägga, är något som BHV-sjuksköterskorna har en medvetenhet 

kring. De upplever att förhållningssättet påverkar hur ämnet tas emot av föräldrarna. I 

förhållningssättet ingår även att vara lyhörd och öppen samt att låta föräldrarna komma 

till tals. För möjligheten att ha detta förhållningssätt, är det grundläggande att låta mötet 

ta tid. 
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Barnhälsovårdssjuksköterskor med lång erfarenhet, men även de med färre år inom 

barnhälsovården, beskriver att erfarenhet ger en trygghet i mötet. I den studerade 

situationen stärks BHV-sjuksköterskan genom erfarenheter av tidigare möten. 

Barnhälsovårdssjuksköterskan bär med sig vilka strategier som har fungerat, vilket gör 

att det är lättare att närma sig ämnet i ett nytt möte. Deltagarna beskriver vidare att det 

underlättar att vara mentalt förberedd inför de känslor som kan uppkomma i mötet med 

föräldrarna. Detta innebär att samla kraft, ladda och ta sats. Även vikten av att jobba 

med sig själv och att vara påläst i ämnet medför en känsla av att vara mentalt förberedd. 

 

Jag tycker att man måste försöka att vara ganska inlyssnande och höra hur 

de tänker kring det, hur de uppfattar situationen. Man måste börja där 

någonstans. (6) 

 

Ja, det krävs mycket och det är skönt när man har jobbat ett tag. När man 

tänker tillbaka så kändes det ännu värre när man var nyfärdig. Det är en 

osäkerhet, de här besöken. Det känns bättre ju mer besök av det här slaget 

man har haft. (8) 

 

Yttre faktorer som underlättar 

Studiens deltagare beskriver yttre faktorer som skänker en inre trygghet och som 

underlättar i mötet. Deltagarna i studien beskriver BMI-kurvan som visualiserande 

hjälpmedel. Det upplevs vara en trygghet att kunna visa BMI-kurvan för föräldrarna och 

härigenom kunna delge en objektiv bild av barnet. På detta sätt flyttas föreställningen 

att den påstådda övervikten är BHV-sjuksköterskans egen åsikt, till att sakligt visa hur 

tillståndet ser ut för barnet. Deltagarna vittnar också om att det blir något konkret att 

titta på tillsammans med föräldrarna, vilket ger en trygg bas att kunna fortsätta mötet 

med föräldrarna på. 

 

Deltagarna i studien beskriver att det strävas efter att samma BHV-sjuksköterska ska 

följa barnet under de år det är inskrivet i barnhälsovården. Detta ger möjlighet till en 

kontinuerlig relation till familjen. Barnhälsovårdssjuksköterskorna upplever att denna 

typ av relation underlättar i mötet där ett känsligt ämne tas upp. Vidare förklarar 

deltagarna att genom en kontinuerlig relation till familjen, som oftast börjar med ett 

hembesök, lär BHV-sjuksköterskan känna familjen och dennes förutsättningar. Hon får 

en större förståelse för familjen och deras situation och härigenom ges större möjlighet 

att bemöta föräldrarna på ett personanpassat sätt. 

 

Vi har ett jättebra hjälpmedel med kurvan. Då är det inte bara min 

upplevelse, utan då har jag kurvan, liksom svart på vitt. (2) 

 

Det handlar ju också om att man har träffat de här föräldrarna och skapat en 

relation, då blir det ju lättare även med jobbiga saker och att ta upp det. (6) 

 

Att vilja arbeta för barnens bästa  

Ingen av studiens deltagare uppger att de har undvikit att ta upp ämnet med föräldrar på 

grund av att det har upplevts för svårt. Studiens deltagare förmedlar att de drivs av en 
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vilja att arbeta för barnens bästa trots erfarna utmaningar. Denna vilja uttrycks genom 

kategorierna: Att se till barnens bästa och Känsla av frustration när man inte når fram. 

 

Att se till barnens bästa  

Barnhälsovårdssjuksköterskorna beskriver hur de upplever sitt uppdrag i den studerade 

situationen, vilket är att se till barnens bästa. De beskriver att de har en pliktkänsla, att 

de känner ett ansvar och att de genomför uppgiften utifrån sin yrkesroll. Vidare uppger 

BHV-sjuksköterskorna att de vill hjälpa barnen, de gör det för barnens skull, även om 

det samtidigt känns obehagligt.  

 

Har man då haft ett möte som inte blivit så bra, då känns det ju kanske 

jobbigt och det sitter liksom kvar det här. Samtidigt får man försöka att 

bortse ifrån det för det är ju ändå mitt ansvar som BVC-sköterska att ta upp 

det här. (7) 

 

Känsla av frustration när man inte når fram  

En upplevelse som beskrivs av BHV-sjuksköterskorna är känslan av frustration när de 

inte når fram till föräldrarna i situationen. Flera skildringar av erfarenheter av att möta 

föräldrar som inte tar beskedet till sig framkommer. Det är olika typer av 

föräldrareaktioner som resulterar i känslan av att inte nå fram och därmed en upplevd 

frustration. Bland annat beskrivs att en del föräldrar inte anser att övervikt utgör ett 

problem och många uttrycker att det är positivt att vara ”lite rund”. Deltagarna har 

erfarenheter av föräldrar som inte ser att barnet är överviktigt. Detta gäller många 

gånger föräldrar som själva är överviktiga. En del föräldrar går i försvarsställning och 

förmedlar, antingen uttryckligen eller underförstått, att de inte vill prata om det som 

BHV-sjuksköterskan tar upp. Vidare skildras erfarenheter, där föräldrar uppger att 

ansvaret för uppkomsten av barnets övervikt inte är deras. Problemet ligger hos grannar 

eller far- och morföräldrar som ger barnet sötsaker. Att inte nå fram till föräldrarna, är 

det som upplevs som svårast i samband med den studerade situationen och ger upphov 

till en oro för barnet.  

 

Man blir ju orolig. Hur ska det gå? Hur ska det bli för barnet om inte 

föräldrarna förstår vad vi pratar om? Övervikt är ju ett stort problem, det är 

ju ett jättestort problem, och det blir bara större och större. Man blir ju 

orolig för barnets hälsa och framtid. (7). 
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DISKUSSION 

Diskussionsavsnittet inleds med reflektion över studiens metod. Därefter diskuteras 

studiens resultat. 

 

Metoddiskussion 

För att ge läsarna möjlighet att avgöra om det resultat som presenteras i studien är 

trovärdigt, rekommenderar litteraturen att en detaljerad beskrivning av tillvägagångssätt, 

ställningstaganden samt styrkor och svagheter för studien redovisas (Lundman & 

Hällgren Graneheim 2012, ss. 196-197; Willman, Stoltz & Bahtsevani 2011, ss. 106-

107). 

 

För att svara upp mot studiens syfte, ansågs det lämpligt att använda en kvalitativ 

forskningsmetod med inspiration av fenomenologin. Fenomenologin används inom 

kvalitativ forskning då kunskapsintresset riktas mot hur fenomen erfars utifrån 

individens perspektiv (Kvale & Brinkmann 2014, s. 44; Willman, Stoltz & Bahtsevani 

2011, s. 98). Studiens syfte var att beskriva erfarenheter av mötet med föräldrar då de 

delges att deras barn har identifierats med övervikt, så som det erfars av BHV-

sjuksköterskan. 

 

Studien avsåg att beskriva ett fenomen ur BHV-sjuksköterskors perspektiv. Alla 

studiens deltagare var BHV-sjuksköterskor. Alla studiens deltagare var kvinnor, vilket 

var representativt för de berörda barnavårdscentralerna. Författarna har beskrivit 

tillvägagångssättet kring hur tillgång till studiens deltagare erhölls. I samband med urval 

av de barnavårdscentraler som kontaktades för förfrågan om studiedeltagande, togs inte 

hänsyn till socioekonomiska faktorer. Utifrån detta perspektiv kan resultatet inte 

förväntas vara överförbart till alla barnavårdscentraler. Dock är inte avsikten med en 

kvalitativ studie att resultatet ska vara överförbart. Syftet är istället att studera och förstå 

en människas subjektiva upplevelse av en specifik situation (Polit & Beck 2012, s. 524). 

Ingen av deltagarna saknade erfarenhet av det studerade fenomenet, vilket var ett 

exklusionskriterium. Ingen deltagare avbröt sin medverkan.  Antalet deltagare föll inom 

ramen för vad som är brukligt för kvalitativa studier enligt Kvale och Brinkmann (2014, 

s. 157) samt Polit och Beck (2012, s. 495). Beslut att stanna vid åtta deltagare togs 

utifrån författarnas upplevelse av att ingen ny information tillkom i samband med de 

sista intervjuerna – likartade beskrivningar kring den efterfrågade situationen återkom. 

 

Halvstrukturerade, kvalitativa, livsvärldsintervjuer användes som metod för 

datainsamling. En kvalitativ livsvärldsintervju syftar till att förstå och beskriva den 

intervjuades levda erfarenheter av en specifik situation ur dennes perspektiv (Kvale & 

Brinkmann 2014, ss. 17, 19, 41, 45, 165). Detta stämmer väl överens med avsikten med 

föreliggande studie. I en intervju uppstår, mellan intervjuaren och den som blir 

intervjuad, en interpersonell situation som påverkar den kunskap som produceras (Kvale 

& Brinkmann 2014, ss. 18, 85, 165). I föreliggande studie genomfördes intervjuerna 

enskilt, fördelade mellan båda författarna. Att intervjuerna genomfördes av två olika 

personer, kan ha påverkat studiens resultat negativt genom individuella skillnader i 

genomförandet av intervjuerna och skillnader i hur sociala relationer skapades till 

studiedeltagarna. För att minimera skillnader i genomförandet utgick författarna från 
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samma frågeguide. Frågeguiden justerades med avseende på följdfrågorna vid ett 

tillfälle. Följdfrågorna i frågeguiden sågs dock mest som ett stöd och inget som tvunget 

måste följas. Inför intervjuerna fick alla deltagare information i enlighet med 

Vetenskapsrådets (2002, ss. 7, 9-10, 12-13) samt Codex (2016) rekommendationer. 

Detta, samt författarnas etiska förhållningssätt i övrigt under studiens genomförande, 

har redogjorts för i ett tidigare avsnitt. 

 

Författarna hade ingen tidigare erfarenhet av att genomföra intervjuer, vilket sannolikt 

hade en negativ inverkan på datainsamlingen. Inför intervjuerna hade dock en 

litteraturgenomgång genomförts, vilket möjliggjorde att ställa initierade följdfrågor. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014, ss. 46, 85, 149) måste den som intervjuar ha 

kunskap om intervjuämnet. Varje intervju utvecklades emellertid olika, med avseende 

på följdfrågor och de ämnen som deltagarna valde att fokusera på. Detta kan tyda på att 

författarna förhållit sig följsamma och nyfikna till deltagarnas beskrivningar (Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 48). Denna variation i intervjuerna kan dessutom ha genererat en 

vidare skildring av fenomenet. I samband med formulerandet av följdfrågor under 

intervjuerna, var författarna medvetna om sin förförståelse av ämnet som undersöktes 

och strävade efter en tyglande hållning. Förförståelsen påverkades även under studiens 

gång, genom att nya erfarenheter, kunskaper och föreställningar tillkom. 

 

Författarna upplevde det i några fall svårt att få deltagarna att inte bara beskriva 

faktaplanet av situationen utan även, det för studien sökta, meningsplanet. Detta 

beskrivs av Kvale och Brinkmann (2014, s. 47) vara en utmaning vid denna typ av 

intervjuer och kan således ha varit resultat av intervjuarnas oerfarenhet. Intervjuerna 

genomfördes i en miljö som deltagarna själva hade valt. Inga yttre störningar förekom 

under intervjuerna. Deltagarna upplevdes inte, av författarna, stressade under tiden för 

genomförandet. Tidsramen för den planerade tidsåtgången hölls, då intervjuerna tog 

mellan 10-27 minuter. Den uppskattade tiden, som deltagarna hade fått besked om i 

samband med bokning av intervjun, var 30 minuter. En intervju var kortare än de andra, 

den tog endast 10 min jämfört med de övriga som tog mellan 21-27 min. Det berodde 

troligtvis på att detta var den första intervjun som genomfördes och författaren var en 

novis på området. Det framkom dock rikligt med användbar information i intervjun och 

därmed ansågs den vara värdefull för studien. I samband med intervju som 

forskningsmetod, är resultatet beroende av deltagarnas förmåga att minnas om de ska 

beskriva något som ligger bakåt i tiden (Kvale & Brinkmann 2014, s. 66). Gällande för 

denna studie upplevde inte författarna att deltagarna hade svårt att återkalla minnen från 

den situation som efterfrågades. 

 

Intervjuerna registrerades med hjälp av en ljudupptagningsenhet. Tekniken fungerade 

väl och hade bra ljudkvalitet. Det möjliggjorde för författarna att fokusera på deltagaren 

och på innehållet i det som sades istället för att föra anteckningar. Transkribering av 

ljudupptagningarna genomfördes av respektive författare. Det strävades efter att 

transkriberingen skulle göras ordagrant. Dock reflekterade författarna över att de 

ordagrant skrivna återgivningarna av intervjuerna ofta upplevdes svåra att läsa och följa. 

Vid sådana upplevda svårigheter, lyssnade författarna om de oklara sekvenserna från 

ljudupptagningarna. Detta gjordes för att öka möjligheten att innehållet i det sagda 

uppfattats riktigt. Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 227) använder sig skriftligt och 
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muntligt språk av skiljda retoriska former, vilket kan försvåra läsbarheten efter en 

ordagrann transkribering. 

 

Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats avser att, så förutsättningslöst som 

möjligt, tolka och kategorisera ett textmaterial för att identifiera det underliggande 

budskapet (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 187-189). Denna analysmetod 

ansågs, på denna grund, lämpad att använda i föreliggande studie och det har ovan 

lämnats en beskrivning av hur metoden har applicerats. En svaghet med denna metod är 

dess beroende av att den som använder den gör en egen tolkning av den manifesta 

texten i analysenheten. Sannolikt gör olika användare olika tolkningar utifrån 

individuella skillnader i personlighet och förförståelse. Användaren blir en medskapare 

av den kunskap som produceras (Graneheim & Lundman 2004, s. 106; Lundman & 

Hällgren Graneheim 2012, ss. 188-189, 196). För att sträva efter att resultatet skulle bli 

mer giltigt och därmed mer trovärdigt, var båda författarna aktiva i analysprocessen. 

Alla delmoment diskuterades och reflekterades kring tills konsensus mellan författarna 

uppnåddes. Dock var författarna oerfarna även i detta sammanhang, vilket kan ha 

påverkat tolkningsförfarandet negativt. För att ge läsarna möjlighet att själva bedöma 

tolkningarnas giltighet, har citat från intervjuerna presenterats i resultatdelen. 

 

Studiens resultat beskriver det som avsågs att beskrivas. Det resultat som presenteras i 

en kvalitativ fenomenologisk studie gör inte anspråk på att beskriva en sanning 

(Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 188). Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 

156) finns det ingen slutlig sanning när det kommer till att beskriva livsvärlden, då 

denna är både komplex och föränderlig (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 18, 85, 165; 

Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 196). Författarnas roll, som tolkare av 

resultatet, påverkas bland annat av deras förförståelse, vilken har diskuterats i tidigare 

avsnitt. Trovärdigheten i föreliggande studies resultat stärks dock av att resultatet i stort 

överensstämmer med vad tidigare forskning påvisat samt att deltagarna i studien gjorde 

likartade beskrivningar av de erfarenheter de hade av den efterfrågade situationen. Detta 

gör att författarna tycker sig ha belägg för att anse att resultatet kan vara överförbart till 

en kontext liknande den i studien. 

 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva BHV-sjuksköterskors erfarenheter av att delge föräldrar 

att övervikt har identifierats hos deras barn. Situationen erfars, av BHV-

sjuksköterskorna, många gånger utmanande och laddad med känslor. Resultatet visar på 

både inre och yttre omständigheter, av antingen underlättande eller försvårande 

karaktär, vilka påverkar BHV-sjuksköterskors erfarenheter av den studerade situationen. 

De negativa känslor, som i situationen förmedlas av föräldrarna, kan väcka starka 

känslor hos BHV-sjuksköterskorna. Likaså yttre, organisatoriska omständigheter 

beskrivs ha en negativ inverkan på den specifika situationen. Vidare lyfter BHV-

sjuksköterskorna faktorer som skänker dem en känsla av trygghet i mötet med 

föräldrarna. Även här identifieras omständigheter som är av både inre karaktär, som 

BHV-sjuksköterskor bär med inom sig, och av yttre karaktär, som påverkar hur 

situationen erfars i det specifika mötet. Slutligen beskriver BHV-sjuksköterskorna, med 

en övertygande enighet, sitt fokus på barnens välbefinnande och hälsa i situationen, 
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vilket får dem att inte vika för de hindrande känslorna. Med lika stor enighet beskrivs 

den frustration som upplevs då föräldrar inte gör sig mottagliga för beskedet och dess 

betydelse. 

 

Studiens resultat har tolkats in under tre kategorier. En gemensam och sammanhållande 

röd tråd ses i dessa kategorier, vilket utgör resultatets tema: Att arbeta med fokus på 

barnens bästa i en utmanade situation. Temat avser att förmedla att situationen är 

känslomässigt utmanande för BHV-sjuksköterskorna. Det finns olika möjligheter att 

rusta sig för att möta den. Fokus är alltid på barnens bästa. 

 

Utifrån författarnas egna reflektioner, diskuteras nedan studien i förhållande till hållbar 

utveckling samt i förhållande till tidigare forskning. Därpå diskuteras resultatet i 

förhållande till potentiella arbetsmodeller för framtida verksamhetsutveckling. 

 

Hållbar utveckling 

God folkhälsa är en förutsättning för ett hållbart samhälle. Att arbeta för barnens bästa, 

att främja välbefinnande och motverka ohälsa hos barn, utgör en stor del av 

folkhälsoarbetet.  Nedan beskrivs negativa effekter av övervikt ur ett socialt, ett 

ekologiskt och ett ekonomiskt perspektiv. Ur alla dessa perspektiv, är tidigt insatta 

hälsofrämjande och förebyggande insatser för barn med övervikt, ett framgångsrikt 

angreppssätt. Att BHV-sjuksköterskor besitter en nyckelposition är tydligt. Vikten av att 

hon når fram i sitt arbete är avgörande. Ju tidigare insatser, desto större chans att lyckas. 

 

Övervikt och relaterade följdsjukdomar medför kostnader för samhället både direkt och 

indirekt. Till de direkta kostnaderna räknas kostnad för behandling och vård. Indirekta 

kostnader innebär produktionsbortfall till följd av sjukfrånvaro, förtidspension och 

dödsfall före pensionsålder (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

(SBU) 2002, ss. 83, 88). En svensk studie visar att sannolikheten att bli anställd är 83 

procent lägre för en person med kraftig övervikt jämfört med en normalviktig (Eriksson, 

Johansson & Langenskiöld 2012, ss. 14-15). En tysk studie, med syfte att beräkna 

indirekta samhällskostnader för övervikt som uppkommer under barndomen, visar att 

majoriteten av barnen behåller sin övervikt genom livet, vilket medför en signifikant 

samhällsekonomisk börda under hela livstiden. Riktade kostnadseffektiva insatser, för 

att minska övervikt hos barn, skulle innebära avsevärt reducerade utgifter på lång sikt 

resonerar Sonntag, Ali och deBock (2015, s. 734). 

 

Den ökade sjuklighet, som övervikt kan medföra, innebär en hög 

läkemedelsförbrukning. Enligt en rapport från SBU (2002, s. 90) är kostnaden för 

läkemedel 77 procent högre för personer med fetma jämfört med personer i en 

referensgrupp. Läkemedelsanvändning orsakar påverkan på miljön bland annat genom 

utsläpp i samband med tillverkning samt genom utsöndring från kroppen via urin och 

avföring. Enligt Larsson och Lööf (2015) pågår, bland annat från Sveriges kommuner 

och landstings sida, informationsinsatser och aktiviteter rörande läkemedel. Dessa är 

riktade mot allmänhet och förskrivare för att främja folkhälsan och på så vis minska 

miljöbelastningen. 
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Övervikt associeras med omfattande psykosociala konsekvenser. Beck (2016, ss. 23-25) 

beskriver sammanfattande att personer med överviktig i stor utsträckning utsätts för 

mobbning och diskriminering. Personer med övervikt möts av negativa fördomar och 

fördömande attityder. Barn med övervikt uppfattas, av jämnåriga, vara lata, elaka, 

oärliga och trögtänkta och det är mindre troligt att de väljs som vänner. Akademiskt 

lyckas de sämre än jämnåriga normalviktiga med motsvarande intelligensnivå. Dessa 

påfrestningar leder vidare till ökad förekomst av depression, dåligt självförtroende och 

låg livskvalitet. Enligt Folkhälsomyndigheten (2014) omfattar den sociala dimensionen 

i hållbar utveckling att förutsättningar ska finnas för att människor ska kunna tillgodose 

sina behov, leva ett gott liv med en god hälsa. Människor ska mötas av hög tolerans och 

utan orättfärdiga skillnader. Utbildning, delaktighet och livskvalitet är några av de 

faktorer som anges bidra till social hållbarhet. Beskrivningen ovan vittnar om att 

behandling och förebyggande av övervikt utgör en central del i arbetet för ett hållbart 

samhälle. 

 

Tidigare forskning 

Det är oomtvistligt att ämnet övervikt hos barn är känsligt, enligt föreliggande studie. 

Känslor av osäkerhet och obehag följer härav. Detta bekräftas även av tidigare 

forskning (Dera-de Bie, Brink-Melis, Jansen & Gerver 2016, ss. 160-161; Ljungkrona-

Falk, Brekke & Nyholm 2013, s. 737; Regber, Mårild & Johansson Hanse 2013, s. 5). 

Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten (2009, s. 2545) beskriver att BHV-

sjuksköterskor kämpar med att föra det känsliga ämnet på tal. Genom föreliggande 

studies deltagare framkommer dessutom, att ämnet blir ytterligare laddat om även 

barnets föräldrar lider av övervikt. Samma erfarenheter förmedlas av deltagare i tidigare 

studier (Dera-de Bie et al. 2016, ss. 160-161; Edvardsson, Edvardsson & Hörnsten 

2009, ss. 2545-2546; Isma et al. 2012, s. 8; Ljungkrona-Falk, Brekke & Nyholm 2013, 

s. 736; Regber, Mårild & Johansson Hanse 2013, s. 5). Svaret till varför ämnet är laddat, 

ligger i att det rör privata frågor som föräldraskap, val av livsstil och utseende, resonerar 

vi författare. Laddningen i ämnet kan förstärkas av att många inte delar uppfattningen 

att övervikt är ohälsosamt, vilket gör att anmärkningen på barnets vikt upplevs obefogad 

och kritiserande. Det anses av en del att ett ”runt barn” är ett friskt barn (Laws, 

Campbell, van der Pligt, Ball, Lynch, Russel, Taylor & Denney-Wilson 2015, s. 5). 

Vidare kan föräldrarna reagera med ilska då ämnet tas upp. I litteratur beskrivs att 

BHV-sjuksköterskor känner rädsla över att äventyra den goda relationen till föräldrarna 

i samband med situationen och i förlängningen stöta bort och förlora kontakten med 

familjen (Edvardsson, Edvardsson & Hörnsten 2009, s. 2545; Ljungkrona-Falk, Brekke 

& Nyholm 2013, s. 737). Denna rädsla är emellertid inget som föreliggande studies 

deltagare uttrycker, även om erfarenhet av att en familj bytt barnavårdscentral på denna 

grund skildrats. 

 

Barnhälsovårdssjuksköterskorna i studien framlägger att barnets närvaro i rummet erfars 

försvårande i situationen. Även lång tid mellan besöken upplevs försvårande. 

Motsvarande beskrivningar av dessa mer organisatoriska omständigheter är inget som 

författarna kunnat finna i tidigare forskning. Organiseringen av barnhälsovården skiljer 

mellan olika länder, vilket ytterligare minskar möjligheten att hitta jämförbara studier ur 

dessa perspektiv. Utifrån Sveriges nationella barnhälsovårdsprogram besöker barnet 
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efter 18 månaders ålder barnavårdscentralen vid ytterligare tre tillfällen, vid cirka 2½-, 

4- och 5-års ålder (Magnusson, Tell, Blennow, Reuter 2015). 

 

Att väga sina ord, i samband med beskedet till föräldrarna att deras barn har identifierats 

med övervikt, är en återkommande beskrivning i studiens intervjuer. Det handlar om att 

gå varsamt fram, uttrycka sig diplomatiskt och att vara inkännande. Vidare handlar det 

om att, efter föräldrarnas behov och förutsättningar, kunna personanpassa informationen 

och att uttrycka sig utan att uppfattas anklagande. Deltagarna fastslår att 

förhållningssättet gentemot föräldrarna är avgörande för hur beskedet tas emot. Vikten 

av ett medvetet förhållningssätt beskrivs i flera tidigare studier (Edvardsson, 

Edvardsson & Hörnsten 2009, s. 2545; Isma et al. 2012, s. 6; Ljungkrona-Falk, Brekke 

& Nyholm 2013, s. 737; Puhl, Peterson & Luedicke 2011, ss. 789-792; Regber, Mårild 

& Johansson Hanse 2013, s. 5). 

 

Resultatet visar att BHV-sjuksköterskorna i studien har som rutin att använda sig av 

BMI-kurvan i den studerade situationen, vilket är en rekommendation från 

Rikshandboken i barnhälsovård (Derwig 2014). Det erfars vara en trygghet att kunna 

uppvisa ett objektivt verktyg i mötet med föräldrarna. Det anses av deltagarna vara en 

fördel att kunna presentera en bild av hur förhållandet faktiskt ser ut och därigenom inte 

behöva ta på sig rollen som den som stämplar barnet som överviktigt. Deltagarna 

understryker att BMI- och tillväxtkurvorna också utgör ett bra samtalsunderlag. Även 

tidigare studier betonar BMI- och tillväxtkurvornas funktion som trygghetsfaktor för 

BHV-sjuksköterskor i dessa situationer (Edvardsson, Edvardsson & Hörnsten 2009, ss. 

2546-2547; Regber, Mårild & Johansson Hanse 2013 ss. 4-5). Däremot beskriver BHV-

sjuksköterskor i studien av Ljungkrona-Falk, Brekke och Nyholm (2013, s. 734) ett 

etiskt dilemma, då barnet inte uppvisar en visuell övervikt trots att detta objektivt 

framhålls av BMI-kurvan. Att detta utgör ett etiskt dilemma, har dock inte framkommit 

i föreliggande studie. Däremot uppmärksammar deltagarna, att det kan vara svårt att se 

på ett barn att det är överviktigt och att BMI-kurvan då är ett stort stöd för att påvisa en 

övervikt. Detta är en uppfattning som även visas i Ismas et al. (2012, s. 4) studie. 

 

Att få kontinuitet med familjen, ses som en tillgång för BHV-sjuksköterskan. Studiens 

deltagare understryker vinsten med att ha möjlighet att följa barnet och föräldrarna från 

barnets födelse. Relationen som härigenom byggs upp, underlättar då känsliga ämnen 

uppkommer, som att delge att barnet har identifierats med övervikt. Ljungkrona-Falk, 

Brekke och Nyholm (2013, ss. 736-737) understryker i sin studie, att en bra relation 

mellan familjen och BHV-sjuksköterskan är essentiell. Vidare uppmärksammas att 

upprättandet av en god relation med familjen är tidskrävande. Detta styrks även i 

föreliggande studie, där deltagare betonar att en god relation skapas genom kontinuitet 

samt genom att möten får ta tid. 

 

Studien visar, att BHV-sjuksköterskor drivs av en vilja att arbeta för barnens bästa. 1 

januari 2015 antogs en ny patientlag (Patientlag 2014:821) med syfte att bland annat 

stärka och tydliggöra barnens ställning. I 1 kap. 8 § anges att: ”När hälso- och sjukvård 

ges till barn ska barnets bästa särskilt beaktas.” Den nya lagen avser att möta 

barnkonventionens krav på barnperspektivet. Vad som är barnens bästa måste avgöras i 

varje enskilt fall och för att avgöra det måste hälso- och sjukvårdspersonal bland annat 

beakta vetenskap och beprövad erfarenhet (Socialdepartementet 2014). Enligt resultatet 
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slits BHV-sjuksköterskorna mellan att behålla en god, bestående vårdrelation till 

föräldrarna och att se till barnens bästa, vilket kan äventyra den goda relationen. Ingen 

av deltagarna uppger dock att de avstått från att delge föräldrarna informationen att 

barnet uppvisar en övervikt. Barnhälsovårdssjuksköterskorna beskriver en stark 

pliktkänsla som fokuserar på barnens perspektiv. Detta skildras även i tidigare 

forskning, där ämnet uppges vara oundvikligt att behandla, trots det obehag som kan 

uppkomma härvid (Edvardsson, Edvardsson & Hörnsten 2009, s. 2545; Regber, Mårild 

& Johansson Hanse 2013, s. 5). I en australiensk studie framkommer att BHV- 

sjuksköterskor skulle vara hjälpta av mer utbildning, för att kunna upprätthålla en god 

relation till föräldrar till överviktiga barn (Laws et al. 2015, s. 12). 

 

Deltagarna beskriver vidare en frustation då de inte når fram till föräldrarna. Om 

föräldrarna inte är mottagliga för den information som ges, finns en oro hos BHV-

sjuksköterskorna att de inte kan hjälpa barnet på bästa sätt. Detta styrks även genom 

tidigare studier (Edvardsson, Edvardsson & Hörnsten 2009, s. 2546; Regber, Mårild & 

Johansson Hanse 2013, s. 6). I Laws et al. (2015, s. 9) studie beskriver majoriteten av 

BHV-sjuksköterskorna, att den upplevda bristen på mottaglighet hos föräldrar kring råd 

om förebyggande åtgärder för övervikt, är den huvudsakliga barriären för att arbeta för 

en hälsosam viktutveckling hos barn. Att inte nå fram till föräldrar, beskrivs även som 

ett hinder i Edvardssons, Edvardssons och Hörnstens (2009, s. 2546) studie. I 

föreliggande studie undersöks inte djupare vad som orsakar bristen på mottaglighet hos 

föräldrarna. Dock förekommer förklaringar som att föräldrar inte anser att övervikt 

utgör ett hälsoproblem och att de inte anser att barnet är överviktigt. Enligt Regber et al. 

(2012, ss. 121, 126) anser 58 procent av svenska föräldrar till överviktiga barn att deras 

barn inte är överviktigt. Fyrtio procent av föräldrar till barn med övervikt eller fetma 

oroar sig till och med för att barnet ska bli underviktigt. Föräldrarnas uppfattning om 

barnets viktstatus är avgörande för att en hälsosam viktutveckling ska kunna främjas 

(Derwig 2014). 

 

Arbetsmodeller för verksamhetsutveckling 

Motiverande samtal 

Motiverande samtal är en metod som har sina rötter i beteendeterapi och som idag ofta 

används i samband med livsstilsförändringar. Metoden beskriver förhållningssätt och 

samtalsteknik med syfte att vägleda människor mot att hitta sin egen motivation till 

förändring. Förhållandet mellan rådgivare och patient ska vara ett samarbete. 

Rådgivarens roll är att erbjuda information och kunskap och därefter locka fram 

patientens egna resurser till att genomföra förändringen. Metoden är personcentrerad, 

vilket innebär att det är av stor vikt att rådgivaren aktivt och intresserat lyssnar in 

patienten och anpassar sig därefter. Det förordas att vara fördomsfri och respekterande. 

När patienten är ett litet barn, är det föräldrarna som rådgivaren främst samarbetar med 

(Holm Ivarsson 2013a, ss. 36-37, 2013b, s. 38, 2013e, ss. 32, 34). 

 

Då ett motiverande samtal ska inledas, ligger fokus på att visa empati och skapa en 

trygg känsla för patienten, för att skapa ett gott samarbetsklimat. Det rekommenderas att 

rådgivaren ber patienten om lov att få lyfta det ämne som utgör ett problem. Känsliga 

ämnen ska inte undvikas. Dock är det viktigt att gå varsamt fram, lyssna in och bekräfta 

patienten samt att inte skuldbelägga (Holm Ivarsson 2013d, s. 48; Trygg Lycke 2013a, 
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s. 173). Trygg Lycke (2013a, s. 174) beskriver en balansgång mellan att informera och 

lyssna på föräldrarna för att inte väcka deras motstånd. Det förhållningssätt som 

förordas i samband med användande av metoden med motiverande samtal 

överensstämmer på flera punkter med det förhållningssätt som BHV-sjuksköterskorna i 

föreliggande studie beskriver att de har i mötet med föräldrarna som ska delges att deras 

barn identifierats med övervikt. Ingen av BHV-sjuksköterskorna uttalar dock att de 

medvetet använder metoden. 

 

Vi författare ser, utifrån studiens resultat, flera förtjänster med att använda metoden i 

den studerade situationen. Faktorerna att det är ett känsligt ämne och känslan av att de 

inkräktar adresseras genom riktlinjer kring hur känsliga ämnen kan närmas och 

rekommendationen att ”be om lov” innan ett ämne lyfts. Metoden tillhandahåller 

instruktioner för ett medvetet förhållningssätt som skänker rådgivaren trygghet i 

situationen. Förhållningssättet resulterar även i större framgångar att nå fram till 

patienten. Erfarenheter av att inte nå fram till föräldrarna, beskrivs av studiens deltagare 

vara det mest svåra med den studerade situationen. Dawson, Brown, Cox, Williams, 

Treacy, Haszard, Meredith-Jones, Hargreaves, Taylor, Ross och Taylor (2014, ss. 461-

469) har undersökt effekten av att använda motiverande samtal i ett enstaka samtal där 

föräldrar informeras om sitt barns övervikt (vanligast är att motiverande samtal används 

under en process som sträcker sig över flera samtalstillfällen). Dawsons et al. (2014, ss. 

461-469) studie visar att använda motiverande samtal i denna situation, leder till att 

föräldrarnas visar mer oro över barnets vikt och blir mer motiverade till förändring än 

föräldrar som fått information på sedvanligt sätt. Att föräldrarna blir mer oroade, tolkas 

som att de tagit till sig av den givna informationen. Tucker, Ytterberg, Lenoch, Schmit, 

Mucha, Wooten, Lohse, Austin och Mongeon Wahlen (2013, s. 546) beskriver vidare 

att föräldrar upplever att relationen till BHV-sjuksköterskan stärks genom användande 

av motiverande samtal. 

 

Reflekterande team 

Reflektion betyder bland annat att begrunda, att skänka eftertanke (Svenska Akademien 

1956). Inom olika vårdverksamheter förekommer reflektion i grupp, reflekterande team, 

som arbetsmodell. Med fokus på den vårdande vården, reflekterar en grupp medarbetare 

över erfarenheter från vårdverkligheten. En i gruppen presenterar, utifrån sitt 

livsvärldsperspektiv, en konkret vårderfarenhet som upplevts problematisk. De övriga 

medarbetarna lyssnar med öppet förhållningssätt och reflekterar därefter var och en över 

det introducerade problemet (Nyström 2013, s. 42). 

 

Forskning påvisar att deltagarna i reflekterande team upplever positiva effekter av 

denna arbetsmodell. Dessa effekter gör att vi författare, utifrån studiens resultat, 

övertygas om att arbetsmodellen skulle gynna BHV-sjuksköterskors arbete. Bland annat 

adresseras faktorerna: ett känsligt ämne, erfarenheter av att möta ilska hos föräldrar, 

känsla av ovisshet, känsla av att de inkräktar, mentalt förberedd, erfarenhet och känsla 

av frustration när man inte når fram. Enligt Taylor (2014, ss. 26-29) främjar 

reflekterande team deltagarnas professionella och personliga utveckling. Genom att 

deltagarna delar med sig av känslor som de upplevt i olika vårdsammanhang, 

normaliseras dessa. De inser att de inte är ensamma om känslorna. Att höra att andra 

upplever liknande situationer utmanande, ger insikten att känslan inte är unik för dem 
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och inte ett tecken på deras egna tillkortakommanden. Deltagarna i reflekterande team 

upplever även att de får psykologiska strategier för att hantera utmanande möten. De 

känner att de får förbättrat självförtroende och självinsikt. Vidare beskrivs modellen 

leda till att deltagarna har en mer förlåtande inställning till sig själva. Ibland lyckas man 

inte hela vägen. Genom att lyssna på varandra, tillgodogör sig medlemmarna i 

reflekterande team av varandras erfarenheter och drar lärdom av dessa. Härigenom 

utvecklas de i sin kompetens och får idéer till nya handlingsalternativ. De kan även ha 

förberett sig inför reflektionstillfället, genom att läsa på om ämnet som de ska tala om, 

vilket medför en kompetensutveckling (Taylor 2014, ss. 26-29). 

 

E-hälsa 

Enligt Socialstyrelsen (2014a), innebär begreppet e-hälsa kortfattat att med hjälp av 

digitala verktyg digitalt utbyta information för att härigenom uppnå och bibehålla hälsa. 

Regeringen har som målsättning att utveckla e-hälsan i Sverige. eHälsomyndigheten är 

ett organ som samordnar utvecklingen inom e-hälsa och ska på ett säkert sätt 

implementera e-hälsa inom vård och omsorg (eHälsomyndigheten u.å). 

 

I studiens resultat beskriver flera deltagare, att de i samband med att de ska delge 

föräldrar att deras barn är överviktigt, erfar att barnets närvaro i rummet utgör en 

försvårande omständighet. En lösning, som de ibland föreslår, är att boka in ett nytt 

möte med föräldern då barnet inte är med. Författarna ser här ett möjligt, digitalt, 

alternativ.  Föräldrarna skulle, via videolänk, kunna erbjudas ett virtuellt besök av 

BHV-sjuksköterskan hemma, i lugn och ro. Denna arbetsmodell skulle eventuellt öka 

tillgängligheten och flexibiliteten i mötet. 

 

Då e-hälsan är på frammarsch i Sverige, ser vi författare ytterligare möjligheter. 

Studiens deltagare erfar att det går för lång tid mellan barnens besök. Detta gäller då 

barnen har passerat 18 månaders ålder. Barnet kan ha hunnit utveckla en påtaglig 

övervikt mellan de följande besöken. Barnhälsovårdssjuksköterskorna beskriver sig 

exempelvis ha känt sig överrumplade vid sådana tillfällen och därmed känt sig 

oförberedda på att ta upp ämnet med föräldrarna. Detta kan påverka BHV-

sjuksköterskans förhållningssätt i situationen och därmed påverka möjligheterna att nå 

fram till föräldrarna på ett konstruktivt sätt. Dessutom uttrycker de att det kan kännas 

som att de inte får en chans att hinna hjälpa barnet i tid. Den långa tiden till nästa besök 

innebär att det, vid det aktuella besöket, kan vara avgörande att nå fram med 

informationen till föräldrarna, för att möjlighet ska ges att så snart som möjligt vända 

trenden. Genom digitala verktyg ges förutsättningar för tätare kontakt med familjer som 

följs inom barnhälsovården. Det ska vara enkelt och inte kännas betungande eller 

kontrollerande. Det ska snarare ses som en möjlighet och ett positivt erbjudande 

gentemot familjerna. Genom att kunna svara till den anpassningsbarhet och frihet som 

idag är eftersträvansvärt, skulle regelbundna, eller behovsstyrda, kontakter med BHV-

sjuksköterskan via videolänk kunna vara ett attraktivt erbjudande.  Enligt 

barnhälsovårdens nationella barnhälsovårdsprogram belyses familjesituation, tillväxt, 

hälsosamtal samt åtgärder vid varje besök på barnavårdscentralen (Magnusson et al. 

2015). Vid tätare digitala kontakter kan hälsosamtal och familjesituation beröras djupare 

och BHV-sjuksköterskan kan också få möjlighet att fånga upp om barnet behöver 

komma till barnavårdscentralen för en ny tillväxtbedömning. 
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Kliniska implikationer 

Författarna menar, att studiens resultat kan utgöra ett underlag för att motivera till 

implementering av de ovan beskrivna arbetsmodellerna: motiverande samtal, 

reflekterande team samt e-hälsa. Författarna har i diskussionen, utifrån de erfarenheter 

som beskrivits av studiens deltagare, lyft fram förtjänster med dessa verktyg för den 

specifika vårdsituation som studien har undersökt. 

 

Vidare forskning 

I samband med förebyggande, alternativt behandlande, insatser för barn med tendens till 

eller etablerad övervikt, erfar BHV-sjuksköterskorna i studien att det går för lång tid 

mellan deras besök. Denna erfarenhet har det resonerats kring tidigare i diskussionen. 

Vi författare tycker dock att det skulle vara intressant om fortsatt forskning undersökte 

effekten av tätare besök på barnavårdscentralen. Tätare besök, tror vi, skulle möjliggöra 

för BHV-sjuksköterskorna att stärka relationen till familjen. Det skulle göra det möjligt 

att tidigare identifiera övervikt, rekommendera åtgärdande insatser, följa upp 

samt erbjuda stöd i större utsträckning. Tätare besök innebär på kort sikt ökade 

vårdkostnader och eventuellt förlorad arbetsinkomst för föräldrarna i samband med 

besöken. Författarna spekulerar att på lång sikt, ur socialt och ekonomiskt hållbart 

perspektiv, kan de tätare besöken bland annat leda till minskade vårdkostnader, 

minskade sjukskrivningskostnader, minskad psykosocial belastning på individer, 

minskat utanförskap och därmed fler friska arbetsföra människor. Eventuellt leder tätare 

besök på barnavårdscentralen även till andra positiva effekter, hos barn som har andra 

problem än övervikt. Fortsatta, förslagsvis longitudinella, studier skulle kunna ställa 

förlusterna mot vinsterna. Vilket är det hållbara alternativet?  

 

Även vilka effekter den digitala utvecklingen, genom e-hälsa, har på hälso- och 

sjukvården och dess patienter, skulle kunna vara värdefullt och intressant att beforska. 

 

SLUTSATS 

Föreliggande studie påvisar att BHV-sjuksköterskan många gånger erfar att situationen 

som uppstår då föräldrar ska delges att övervikt har identifierats hos deras barn, är 

känslomässigt utmanande. Emellertid övervinns negativa känslor hos BHV-

sjuksköterskorna av viljan att ge barnen de bästa förutsättningarna för en god hälsa och 

framtid. Studien har identifierat flera faktorer som försvårar respektive underlättar hur 

den studerade vårdsituation erfars. Majoriteten av dessa faktorer överensstämmer med 

faktorer som identifierats i tidigare, liknande forskning. Genom att implementera 

arbetsmodellerna motiverande samtal och reflekterande team samt genom att nyttja de 

möjligheter som e-hälsa inrymmer, kan en del av de försvårande faktorerna adresseras 

och de underlättande och trygghetsskapande faktorerna stärkas. Syftet är att få BHV-

sjuksköterskan att känna sig bättre rustad för dessa vårdsituationer och möjliggöra en 

relation till föräldrarna som gynnar en hälsosam utveckling hos det berörda barnet. 

Vidare föreslår författarna uppföljande forskning som ställer ekonomiska intressen 

rörande tätare besök på barnavårdscentralen mot hållbara effekter ur framförallt 

ekonomiska och sociala perspektiv. 
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Till verksamhetschef för godkännande av datainsamling: 

 

Vi är två sjuksköterskor, Katrin Nellström och Hanna Tolf, som studerar på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan 

i Borås. Som en del i utbildningen, gör vi ett examensarbete på avancerad nivå. Syftet 

med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som 

distriktssköterskan kommer i kontakt med genom sitt arbete. 

 

Vi avser i detta arbete att undersöka vilka upplevelser sjuksköterskor på 

barnavårdscentraler har av möten med föräldrar till barn med övervikt. Vi skulle 

uppskatta Din hjälp att hitta intresserade sjuksköterskor till vårt arbete. 

 

Metoden i examensarbetet kommer att vara kvalitativ innehållsanalys baserad på 

halvstrukturerade intervjuer. Datainsamling kommer att ske genom intervjuer med 

sjuksköterskor inom primärvård som är verksamma på barnavårdscentraler. Intervjuerna 

kommer att ske under oktober månad och kan gärna ske på arbetsplatsen eller enligt 

överenskommelse. Tidsåtgången beräknar vi till cirka 30 minuter. Att medverka i 

studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Allt material 

hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid publiceringen. 

 

För att underlätta för oss att komma igång med våra intervjuer uppskattar vi svar om 

deltagande senast v 39. Vi hör av oss via telefon. Bifogat formulär om godkännande 

upphämtas vid det eventuella intervjutillfället.  

 

Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare. 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Hanna Tolf    Katrin Nellström  

mailadress: xxx   mailadress: xxx  

mobilnr.: xxx   mobilnr.: xxx 

 

Handledare: 

Anne-Louise Bergh, universitetslektor, 

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås 

mailadress: xxx 

mobilnr.: xxx 
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Godkännande 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Hanna Tolf och Katrin Nellström 

genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 

X-stad/2016 
 
 
_______________________________ 

Namn 

Titel/Verksamhet/Ort 
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Hej, 

vi är två sjuksköterskor, Katrin Nellström och Hanna Tolf som studerar på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Akademin 

för vård, arbetsliv och välfärd på Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör vi 

ett examensarbete på avancerad nivå. Syftet med examensarbetet är att erhålla 

fördjupade kunskaper inom ett område som distriktssköterskan kommer i kontakt med 

genom sitt arbete.  

 

Övervikt hos barn är ett vanligt förekommande problem som kan leda till långsiktiga 

negativa konsekvenser både fysiskt och psykosocialt. Genom sin återkommande kontakt 

med i princip alla barn i Sverige, besitter sjuksköterskan på barnavårdscentralen en 

nyckelposition i arbetet för dessa barn. 

 

Vi avser i detta arbete, att undersöka vilka erfarenheter sjuksköterskor på 

barnavårdscentraler har av möten med föräldrar till barn med övervikt. Detta gör att vi 

vill intervjua dig som är sjuksköterska med specialistutbildning och verksam på 

barnavårdscentral. Intervjun kommer att utföras på barnavårdscentralen eller annan 

överenskommen plats och planeras att ta cirka 30 minuter. Intervjun kommer att spelas in 

för att sedan skrivas ut i sin helhet i text. Intervjun kommer då att vara avidentifierad. Ingen 

obehörig har tillgång till datamaterialet. Genomförda intervjuer kommer att ligga till grund 

för resultat i examensarbetet. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan 

förklaring. Du är välkommen att höra av dig vid frågor annars kontaktar vi dig för mer 

information och tidsbokning. Vi avser att utföra intervjuerna under september och oktober 

månad 2016. 

Med vänliga hälsningar 

Hanna Tolf      Katrin Nellström  

mailadress: xxx      mailadress: xxx    

mobilnr.: xxx  mobilnr.: xxx 

Handledare: 

Anne-Louise Bergh, universitetslektor 

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås 

mailadress: xxx 

mobilnr.: xxx
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Informerat samtycke  

Informerat samtycke till studien gällande vilka erfarenheter sjuksköterskor på 

barnavårdscentral har av möten med föräldrar till barn med övervikt. 

 

Jag har tagit del av skriftlig information angående ovan nämnda studie. Jag är medveten 

om att mitt deltagande i studien är konfidentiellt och helt frivilligt. Jag kan när som 

helst avbryta mitt deltagande utan att behöva ange orsak. 

 

Datum  

 

 

……………………………………………….. 

Underskrift  

 

 

………………………………………………..  

Namnförtydligande  

 

 

………………………………………………. 
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INTERVJUGUIDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfarenhet av att delge föräldrar att 

deras barn är överviktigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orienterande frågor 

Hur många år har du arbetat på BVC? 

Vilken specialistutbildning har du? 

Hur ofta uppskattar du att du får ta upp 

med föräldrar att deras barn har 

identifierats med övervikt? 

Tematisk fråga 

Kan du berätta om ett specifikt möte 

med föräldrar då du tog upp ämnet att 

deras barn var överviktigt? 

Följdfrågor 

Vad kände du i detta möte? 

Hur tänkte du inför mötet? 

Hur kände du inför mötet? 

Generellt 

Hur går du till väga? 

Vad upplever du kan vara 

hinder/svårigheter i dessa situationer? 

Vad upplever du kan underlätta?  

Vad har du mötts du av för reaktioner 

från föräldrarna? 

Vad kände du då? 

Hur påverkade det dig inför nästa 

liknande möte gällande ett annat barn? 


