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Sammanfattning    
Övervikt och fetma ökar bland barn i Sverige. Under de senaste 25 åren har 
fetmaförekomsten hos barn ökat från 1 procent till 4 procent. Totalt bland barn i Sverige 
idag lider 15–20 procent av övervikt och fetma. Studier har visat att 80 procent av de 
som lider av övervikt under förskoleåldern även lider av övervikt när de lämnar tonåren. 
Barn med fetma kan utveckla insulinresistens, blodfettrubbningar, påverkan på levern, 
psykisk ohälsa, och är en av dem främsta orsakerna till förlorade friska levnadsår. Det är 
därför viktigt att förebygga barnfetma och sätta in behandling tidigt. 
Barnhälsovårdssjuksköterskan har en unik roll att kunna påverka föräldrar och barn, 
tidigt i livet. Mötet mellan BVC-sjuksköterskan och familjen måste bli bra för att få rätt 
förutsättningar att kunna påverka. Syftet med studien är att beskriva BVC-
sjuksköterskans upplevelse av mötet med överviktiga barn och deras föräldrar. För att få 
svar på forskningsfrågan gjordes en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv inriktning 
efter att sju BVC-sjuksköterskor intervjuats kring sina erfarenheter. 
Intervjumaterialet resulterade i fem kategorier: Första mötet – en god start, att 
tydliggöra övervikt, BVC-sjuksköterskans begränsningar, mötet med familjens värld 
och det långsiktiga arbetet. I resultatet framkom att BVC-sjuksköterskans första möte 
med det överviktiga barnet och hens föräldrar är mycket viktigt, men att BVC-
sjuksköterskorna känner att de saknar specifik utbildning för detta möte. BVC-
sjuksköterskorna använde sig av både iso-BMI och tillväxtkurvan i sitt arbete, men 
föredrog att använda tillväxtkurvan framför iso-BMI.  Diskussionen tar upp vikten av 
att ta tag i problemet med övervikt i ett tidigt skede i livet för att minska framtida 
vårdkostnader och ett lidande för barnet upp i vuxen ålder.  

Nyckelord: BVC-sjuksköterska, övervikt, föräldrar, barn, mötet, iso-BMI, tillväxtkurva, 
fetma. 



Abstract 
Overweight and obesity are increasing among children in Sweden Over the past 25 
years the incidence of obesity in children has increased from 1 percent to 4 percent. A 
total of 15–20 percent of children in Sweden suffer from overweight or obesity. Studies 
have shown that 80 percent of those who suffer from overweight during preschool age 
also suffer from overweight when leaving adolescence. Children with obesity can 
develop insulin resistance, blood fat disorders, liver effects, mental illness. Obesity is 
one of the leading causes of loss of healthy years of life. It is therefore important to 
prevent childhood obesity and start treatment early. The child health care nurse has a 
unique role in being able to influence parents and children early in life. And the meeting 
between the child health care nurse and the family must be sufficient in order to have 
the right conditions to be able to influence. The purpose of this study is to describe the 
child health care nurse's experience of meeting overweight children and their parents. 
To obtain answers to the research question, a qualitative content analysis was conducted 
with an inductive focus in which seven child health care nurses were interviewed about 
their experiences.  
 
The interview material resulted in five categories: The first meeting - a good start, 
clarifying obesity, the child care nurses limitations, meeting the family's world and the 
long-term work. The results showed that the child health care nurse's first meeting with 
the overweight children and their parents is very important, but also that the health care 
nurses felt that they lacked specific education for this meeting. The child health care 
nurses used both iso-BMI and the growth curve, but preferred to use the growth curve 
over iso-BMI. The discussion addresses the importance of the child health care nurse 
work to prevent the problem of being overweight at an early stage in life to reduce 
future health care costs and suffering for the child even when becoming adult. 
 
Key words: Child health care nurse, overweight, parents, children, meeting, iso-BMI, 
growth curve, obesity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

INLEDNING _________________________________________________________ 1 

BAKGRUND _________________________________________________________ 1 

Vikt hos barn _____________________________________________________________ 1 
Övervikt och fetma hos barn______________________________________________________ 1 
Iso-BMI-kurva __________________________________________________________________ 2 
Tillväxtkurva ___________________________________________________________________ 2 

Hälsoproblem orsakade av övervikt ___________________________________________ 3 

Distriktssköterskans arbete på BVC __________________________________________ 4 
Samtal vid övervikt och fetma ____________________________________________________ 4 

Individens möjlighet till egenvård ____________________________________________ 5 

PROBLEMFORMULERING ____________________________________________ 6 

SYFTE ______________________________________________________________ 6 

METOD _____________________________________________________________ 6 

Ansats ___________________________________________________________________ 6 

Urval ____________________________________________________________________ 6 

Datainsamling _____________________________________________________________ 7 

Dataanalys _______________________________________________________________ 7 
Studiens tillförlitlighet ____________________________________________________________ 8 
Tabell 1. Exempel från analysprocessen. ______________________________________________ 9 

Etiska överväganden _______________________________________________________ 9 

Författarnas förförståelse __________________________________________________ 10 

RESULTAT _________________________________________________________ 11 

Tabell 2. Sammanställning av samtliga kategorier och subkategorier som framkom 
under innehållsanalysen. ___________________________________________________ 11 

Första mötet – en god start _________________________________________________ 11 
Att få med föräldrarna på tåget ____________________________________________________ 11 
Att möta motstånd ______________________________________________________________ 12 
Att bemöta barnet _______________________________________________________________ 13 

Att tydliggöra övervikt ____________________________________________________ 13 
Att se helheten _________________________________________________________________ 13 
Iso-BMI och tillväxtkurva ________________________________________________________ 13 

BVC-sjuksköterskans begränsningar ________________________________________ 14 
Att känna sig begränsad i sin kunskap _______________________________________________ 14 
Vikten av kommunikation ________________________________________________________ 14 
Ekonomiska aspekter – ur ett hållbarhetsperspektiv ____________________________________ 15 

Mötet med familjens värld _________________________________________________ 15 
Olika utgångspunkter – att bemöta familjen där den befinner sig __________________________ 15 
Att arbeta förutsättningslöst _______________________________________________________ 16 

Det långsiktiga arbetet _____________________________________________________ 16 
BVC-sjuksköterskans möjlighet till samverkan ________________________________________ 16 
Vikten av uppföljning ___________________________________________________________ 17 



DISKUSSION _______________________________________________________ 17 

Metoddiskussion __________________________________________________________ 17 

Resultatdiskussion ________________________________________________________ 19 
Första mötet – en god start ________________________________________________________ 19 
Att tydliggöra övervikt ___________________________________________________________ 21 
BVC-sjuksköterskans begränsningar ________________________________________________ 22 
Mötet med familjens värld ________________________________________________________ 23 
Tillämpning och fortsatt forskning _________________________________________________ 25 

SLUTSATSER _______________________________________________________ 25 

REFERENSER ______________________________________________________ 27 

Bilaga 1: Intervjuguide ________________________________________________ 31 

Bilaga 2: Informationsbrev till verksamhetschef ____________________________ 32 

Bilaga 3: Informationsbrev till deltagare __________________________________ 35 
 
 
 



 1 

INLEDNING 
Allt fler barn är idag överviktiga och antalet fortsätter att öka. BVC-sjuksköterskans 
hälsofrämjande arbete är en viktig del i att stödja familjen till en hälsosam vikt hos 
barnet. BVC-sjuksköterskan kan i sitt arbete möta motstånd från föräldrarna och 
behöver då ha kompetens att på ett pedagogiskt sätt involvera familjen och få en samsyn 
samt vägleda familjen till en hälsosam vikt hos barnet.  Genom att använda olika 
pedagogiska verktyg såsom kurvor och samtal synliggör BVC-sjuksköterskan 
problematiken för familjen och kan på så sätt förebygga både fysisk och psykisk ohälsa 
hos barnet. På lång sikt bidrar arbetet till att skapa förutsättningar för ett hållbart 
samhälle där socioekonomiska förutsättningar inte ska behöva ha betydelse för 
möjlighet till ett hälsosamt liv.  
 
 
BAKGRUND 

 
Vikt hos barn 
 
Efter födseln har barn en naturlig viktnedgång under några dagar för att sedan åter nå 
sin födelsevikt efter cirka 8 dagar. Därefter följer en fettspurt det första levnadsåret. 
Detta syns även i Body Mass Index-måttet som vid födseln är runt 14 kg/m2 och sedan 
ökar brant uppåt första året. Vanligtvis ökar inte storväxta spädbarn lika mycket som 
små. Därefter smalnar barnet av för att vara som slankast vid 6–7 års ålder för att sedan 
öka succesivt till puberteten. De barn som tidigt vänder och ökar i vikt har högre risk att 
utveckla övervikt senare i livet (Hanséus, Lagercrantz & Lindberg 2012, s. 41–43) 
 
Övervikt och fetma hos barn 
 
Övervikt och fetma definieras vanligen med BMI. För barn finns en anpassad skala som 
kallas iso-BMI. Denna skala är anpassad för ålder och kön på barnet där iso-BMI 25 är 
gränsen för övervikt och iso-BMI 30 är gränsen för fetma. Mellan 0–2 år sätts ingen 
diagnos på övervikt eller fetma då vikten varierar så mycket i denna ålder (Derwig 
2016). I det praktiska arbetet är skillnaderna inte så stora eller direkt avgörande mellan 
de olika kurvorna. Fördelen är om man är bekant med en kurva och inte byter mellan 
olika kurvor. En studie med data från 4 700 barn, i åldern 0–8 år, från olika länder i 
Europa visade att barns BMI-utveckling kunde förutspå ett barns framtida vikt. Detta 
visar att barnets BMI-kurva kan användas som ett objektivt verktyg i det förebyggande 
arbetet mot övervikt hos barn (Rikshandboken, 2019). När det gäller tillväxtkurvan 
förväntas barnet följa sin kanal, alltså växa parallellt med kurvlinjerna på tillväxtkurvan. 
Tillväxtkurvan tar dock inte hänsyn till individuella skillnader i barnets kroppsmognad. 
Förflyttningar på tillväxtkurvorna är vanliga under de första åren innan barnet hittar sin 
tillväxtkanal, vilket barnet ofta har gjort vid två års ålder (Rikshandboken, 2019). 
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Nedan tydliggörs iso-BMI-kurvan samt tillväxtkurvan som används på BVC 
(Rikshandboken, 2019). 

Iso-BMI-kurva 

 
 

Tillväxtkurva 
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Under de senaste årtiondena har antal barn med övervikt fördubblats och barn med 
fetma har blivit fyra gånger så vanligt. Blair, Hjern, Stewart-Brown och Bremberg 
(2013, ss. 42–43) visar att 15–20 procent av svenska barn är överviktiga. Förekomst av 
fetma är 3–5 procent. Störst bekymmer med övervikt och fetma har barn som bor på 
landsbygden och barn från familjer med socioekonomiska problem (Blair et al. 2013, ss. 
42–43). En sammanställning gjord 2018 visar att 9,4 procent av fyraåringarna i Sverige 
idag lider av övervikt och 2,3 procent av fetma (Rikshandboken 2016). Även gener, 
fysisk aktivitet och ärftlighet är påverkande faktorer för risken att utveckla övervikt eller 
fetma hos barn. Den direkta orsaken bakom att barn blir feta är att barnet äter och 
dricker mer kalorier än vad som förbrukas (Marcus & Thorén 2017). Baur och 
Mihrshahi (2018) påtalar, i en studie från Australien, att fetma är ett komplext problem 
och att det inte är en enstaka riskfaktor som ger fetma. En kombination av exempelvis 
dåliga kostvanor, minskad fysisk aktivitet, minskad sömn och stillasittande bidrar till 
fetma. Även aggressiv marknadsföring av mat och dryck kan vara ett bekymmer. Enligt 
studien behövs problemet med fetma angripas övergripande och systematiskt för att 
minska riskfaktorer och för att stödja barnet och familjen till en hälsosam livsstil (Baur 
& Mihrshahi 2018). Övervikt är ingen sjukdom i sig men övervikt kan däremot leda till 
fetma. Och då fetma kan leda till följdsjukdomar för barnet så räknas fetma som en 
sjukdom (1177 2016). Forskare har inte kunnat se något samband mellan övervikt hos 
barn under tre år och fetma, men det är tydligt att fetma grundläggs redan under 
småbarnsåren och det som händer med vikten mellan 3–10 år är viktigt. Forskningen 
har även visat att barn som lider av fetma vid sju års ålder ofta även lider av fetma som 
vuxna (Hofsten & Lidbeck 2005, s. 347). 
 

Hälsoproblem orsakade av övervikt 
 
Barn med övervikt och fetma kan drabbas av både psykisk och fysisk ohälsa. Barnen 
kan bli missnöjda med sig själva, utsättas för mobbing och få sämre självkänsla. På sikt 
har barnen med fetma en ökad risk att drabbas av artros, hormonrubbningar, diabetes 
typ 2 och hjärt-kärlsjukdomar. Det finns även risk att drabbas av olika typer av cancer 
som vuxen (Blennow, Hagelin, Magnusson & Sundelin 2016, s. 183).  
 
Familjens betydelse 
 
Familjen är viktig för att motverka att barn utvecklar fetma. Genom att tidigt uppmuntra 
hela familjen till en hälsosam livsstil ökar chansen att barnet får goda vanor (Blennow 
et al. 2016, s. 183). Wright och Leahey (2013) definierar familjen som en grupp och 
behöver nödvändigtvis inte vara förbundna genom blodsband eller lag, men de känner 
sig som en familj. I och med denna definition kan många familjer rymmas, där t ex 
utvidgade familjer med mor- och farföräldrar inte är ovanligt. Även grannar och vänner 
kan räknas till familjen. När någon i familjen bidrar med positiva influenser kommer 
detta att påverka hela familjen på ett positivt sätt. Familjen kan bidra till minskat 
lidande, förbättrad hälsa och ökat välbefinnande. Men det kan även vara det omvända 
förhållandet, att familjen kan bidra till ökat lidande och försämrad hälsa för familjens 
medlemmar. Familjens betydelse är därför inte alltid enbart en tillgång (Wright & 
Leahey 2013). I denna studie kommer författarna att använda sig av den omgivande 
familjen för att definiera den familj som barnet har utöver sina föräldrar. Ambler, Ball, 
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Chui, Maximova och Rudko (2014) visar i en studie från Kanada, med familjer med 
överviktiga barn, att föräldrarna hade en varierad motivation att göra 
livsstilsförändringar till det bättre. De som hade mer motivation hade också bättre 
levnadsvanor redan innan. Bland de föräldrar som var aktiva i att byta livsstil och såg 
till att barnet åt bra mat så minskade barnets övervikt mer än bland de som var 
omotiverade. Studien visade att genom att sätta in insatser till de mer omotiverade 
föräldrarna så skulle överviktsproblemet minska redan innan barnet når nivån för fetma, 
eftersom familjen har en stor betydelse för viktnedgång hos barnet. Eli, Fisher, Howell 
och Nowicka (2016) menar att nå ut till hela familjen och de som står barnet nära och 
att även involvera mor- och farföräldrar ger ett bättre resultat för viktminskning. Ofta 
kan mor- och farföräldrar tycka att de har rätt att skämma bort sina barnbarn med godis 
och andra sötsaker vilket motarbetar föräldrarnas intuition att bättra på kostvanorna. Att 
främja en god familjedynamik är till fördel för barnets viktnedgång (Eli et al. 2016). 
 
 

Distriktssköterskans arbete på BVC 
 
Enligt Socialstyrelsen (2014) skall barnkonventionen vara vägledande för 
barnhälsovårdens arbete. Barnet bästa ska komma först och barnperspektivet ska stå i 
fokus för arbetet. Ett av barnkonventionens mål är att alla barn har rätt till bästa 
uppnåeliga hälsa. Enligt Förenta Nationens barnkonvention definieras ett barn som en 
individ som ännu inte fyllt 18 år. 
 
För att arbeta på barnavårdscentral krävs en specialistsjuksköterskeexamen med 
inriktning distriktssköterska eller med inriktning hälso- och sjukvård för barn och 
ungdom. BVC-sjuksköterskan samverkar med läkare, psykolog, logoped och dietist för 
att ge den absolut bästa vården till barnen och deras familjer. Att ha en helhetssyn och 
uppmärksamma barnets livsmiljö är viktigt. Att samtala med föräldrar och ge stöd i 
deras föräldraroll är också en viktig del i arbetet (Almqvist-Tangen, Hedman, Nygren & 
Olsson Kristiansson 2019). 
 

Samtal vid övervikt och fetma 
 
Man har kunnat visa på att tidigt påbörjat hälsofrämjande arbete behövs för att främja 
barns hälsa. Under förskoleåldern är det många föräldrar som inte är uppmärksamma på 
sitt barns viktutveckling. Utvecklingen från att vara överviktig till att bli fet kan ske då 
inte rätt hälsofrämjande insatser sätts in. Det är därför av vikt att informera föräldrar om 
barnets vikt under hälsokontrollerna på BVC, även om detta ibland kan vara ett känsligt 
ämne (Regber 2014). Många föräldrar ser inte själva sitt barns viktökning och är på så 
sätt beroende av den objektivitet som en iso-BMI-kurva tillhandahåller. Om ett barn 
ligger på övervikt eller fetma synliggörs detta väl på kurvan, och när föräldrarna 
objektivt kan se trenden kan det vara lättare att hjälpa föräldrarna att hitta och föreslå 
möjliga förändringar i levnadsvanor. Föräldrar kan bli mycket förvånade när barnet 
visar sig ha övervikt eller fetma. En europeisk studie av Regber (2014) med föräldrar 
som har barn i åldrarna 2–9 år, varav 1 800 av deltagarna var föräldrar från Sverige, 
visar att varannan förälder till barn med övervikt anser att barnet är normalviktigt.  
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Detta styrks av Rikshandboken (2016) som även hävdar att 40 procent av föräldrarna till 
barn med övervikt eller fetma oroar sig över att barnet skulle vara för magert. 
 
BVC-sjuksköterskan bör tänka på att inte skuldbelägga familjen och inte heller ha egna 
värderingar i samtalet om barnets vikt. Genom att ställa öppna frågor och vara lyhörd 
kan vägledning om hälsosamma levnadsvanor ges på ett bra sätt (Blennow et al. 2016, s. 
185). Enligt Wiklund (2003, s. 79) är det av vikt att tänka på att hälsa uppfattas olika av 
olika personer, men även för samma person vid olika tidpunkter. En människa är 
komplex och unik. Det är därför viktigt att ta hänsyn till personens egna värderingar för 
att kunna motivera en livsstilsförändring i en hälsosammare riktning. Varje människa 
har både hälsohinder, dvs det som hindrar personens upplevelse av hälsa, men också 
resurser, dvs personens tillgångar för att hantera lidande och ohälsa och för att främja 
sin hälsa (Wiklund 2003, s. 88). Att föräldrarna får en bra och lättförståelig förklaring 
till att förutsättningarna för att barn får en övervikt/fetma är olika, kan ibland minska 
föräldrars skuldkänslor. Att undvika att familjen upplever skuldkänslor men samtidigt 
inte frånta dem känslan av ansvar, är en viktig nyckel till en framgångsrik behandling av 
fetma (Rikshandboken 2016). Wiklund (2003, s. 113) påpekar att känslan av skam lätt 
kan få en person att dra sig undan, eller att gå in i en försvarsposition och reagera med 
ilska eller projektion. Detta kan givetvis ha en negativ påverkan på det vårdande mötet, 
då relationen mellan vårdare och patient är en betydelsefull del i vårdandet. Den 
vårdande personen befinner sig alltid i en maktposition gentemot patienten. Vårdaren är 
därmed den som måste vara lyhörd och behandla patienten med respekt för att gynna en 
så god vårdrelation som möjligt (Wiklund 2013, ss. 155–158).   
 
Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad metod som syftar till att hjälpa 
människor till förändring. Utgångspunkten är att det är familjen som har makten och 
möjligheten att genomföra förändring, och att BVC-sjuksköterskans roll endast är att 
vägleda familjen och skapa en samtalssituation med en genomgående 
förändringsinriktad dialog. I samtalet är det viktigt att BVC-sjuksköterskan a) visar 
empati, b) ökar familjens självtillit, c) inte argumenterar emot familjen eller d) kommer 
med moraliserande pekpinnar samt e) inte försöker övertala utan f) istället låter familjen 
själva komma fram till vad som är bäst för just dem. Både BVC-sjuksköterskans men 
också familjens tro på att förändring är möjligt är i sig motivationshöjande 
(Rikshandboken 2018). 
 

Individens möjlighet till egenvård 
 
Orem började på 1970-talet att utveckla en teori som innebär att alla människor har 
möjlighet att ta hand sin egen hälsa om de får stöd och hjälp. Genom att hitta patientens 
brister i egenvård och ge dem kunskap kan patienten själv ta hand om sin hälsa (Arman, 
Dahlberg & Ekebergh 2015, s. 293). Enligt Orem är en individs förmåga till självhjälp 
beroende av exempelvis ålder, mognad, livserfarenhet, sociokultur, hälsa och 
tillgängliga resurser (Hartweg 1991, s. 32). I de fall där patientens kunskap om 
egenvård brister är det viktigt att sjuksköterskan kan stötta upp med kunskap (Hartweg 
1991, s. 32). För att kunna utöva egenvård är det viktigt att ha kunskap om hur kroppen 
fungerar eller att ha kännedom om hur denna kunskap kan sökas upp.  Detta kan 
exempelvis göras genom att stötta individer med sämre utbildning då de inte alltid har 
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kunskap och möjlighet att söka information om hälsovård jämfört med de som har bättre 
utbildning (Hartweg 1991, s. 10).  
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Övervikt bland barn i Sverige ökar och man ser även en tendens till att övervikten går 
allt längre ner i åldrarna. Inte alltför sällan beror barnets övervikt på familjens livsstil. 
Man har kunnat se att barn som lider av övervikt vid 4-års ålder löper en större risk att 
bli överviktiga i tonåren och vidare upp i vuxenlivet och att barn som lider av fetma vid 
sju års ålder ofta kommer att lida av fetma i vuxen ålder. Övervikt och fetma kan i sin 
tur leda vidare till sjukdomar som t ex diabetes och hjärt-kärlsjukdomar men även till 
psykiska påfrestningar genom till exempel mobbing och dålig självkänsla. 
Överviktsproblematiken hos barn har visat sig vara större i socioekonomiskt utsatta 
områden, samt invandrartäta områden. Ett stort ansvar för detta läggs på BVC-
sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. Som BVC-sjuksköterska följer man barnet från 
födsel upp till skolålder och man har där ett stort ansvar i att fånga upp barn och 
familjer där det finns överviktsproblematik. Men hur upplever BVC-sjuksköterskan 
mötet med dessa barn och deras föräldrar? Har de tillräckligt med kunskap för att 
bemöta problemet? Är verktygen som de har till sitt förfogande adekvata och hur 
reagerar föräldrar på samtal om övervikt i förskoleåldern? 
 
SYFTE 
Syftet är att beskriva BVC-sjuksköterskans upplevelse av mötet med överviktiga barn 
och deras föräldrar. 

 
METOD 

Ansats 
Studien är en empirisk studie med induktiv ansats. Induktiv ansats är en ansats som tar 
utgångspunkt i det empiriska materialet, utan att ha någon teori att arbeta efter eller 
någon förförståelse när man går in i arbetet (Alvehus 2019). Enligt Kvale och 
Brinkmann (2009, s. 40) är syftet med den kvalitativa forskningsintervjun att förstå 
ämnet utifrån den intervjuades perspektiv. Studien är en kvalitativ intervjustudie som 
kommer att analyseras med en kvalitativ innehållsanalys. 

 
Urval 
Urvalet till denna studie har varit dels strategiskt då vi sökt en specifik yrkesgrupp och 
dels ett bekvämlighetsurval då författarna ämnade ha deltagare inom fem mils avstånd. 
Genom att kontakta närliggande BVC fann författarna de informanter som senare deltog 
i studien. I urvalet av informanter har författarna strävat efter maximal variation i 
datainsamlingen vad gäller arbetade år, kultur osv. Inklusionskriterierna för att 
medverka i studien var att deltagaren skulle vara specialistutbildad sjuksköterska och 
arbeta på BVC samt att deltagaren har erfarenhet av arbetet med överviktiga barn och 
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deras föräldrar. Enligt Alvehus (2019, s. 74) är målet med urvalet att nå en s.k. empirisk 
mättnad. Detta innebär att man på förhand aldrig kan säga hur många informanter som 
behövs till studien utan att detta får framkomma under tiden som intervjuerna utförs.  
 
Via mail och telefon tog författarna kontakt med de deltagare som uppfyllde studiens 
inklusionskriterier. Totalt intervjuades sju BVC-sjuksköterskor från fem olika BVC. 
Deltagarna hade arbetat på BVC mellan tre månader och 17 år. Alla deltagare arbetade 
inom en region i Västsverige. Alla deltagare var kvinnor. Fem av deltagarna arbetade i 
socioekonomiskt goda områden och två av deltagarna arbetade i mer utsatt områden. Av 
de tillfrågade var det ingen som valde att tacka nej till att medverka i studien. Alla de 
tillfrågade informanterna gjorde sig tillgängliga för intervju.  
 

Datainsamling 
Deltagarna informerades om studiens syfte, en kortare bakgrund samt 
problemformulering via telefon eller mail och sedan, vid intervjutillfället, även 
skriftligt. Innan intervjuerna togs även kontakt med varje verksamhetschef via email 
genom ett informationsbrev om studien. Alla verksamhetschefer gav sitt godkännande 
att intervjun kunde utföras på arbetstid. Intervjuerna har skett ansikte mot ansikte och 
har spelats in digitalt och sedan transkriberats. Intervjuerna har varit semistrukturerade. 
Detta innebär, enligt Kristensson (2014), att alla informanterna svarar på samma frågor 
men har möjlighet att tala fritt. Frågorna behöver inte ställas i samma följd till alla och 
relevanta följdfrågor kan ställas. Författarna valde att ställa en övergripande fråga där 
deltagaren fick tala fritt, för att sedan ställa relevanta följdfrågor om vissa tidigare 
bestämda punkter vilka författarna ville att informanten skulle beröra (Bilaga 1). Ibland 
bad även författarna informanten att utveckla sitt svar ytterligare. Enligt Kvale och 
Brinkmann (2009, s.41) skall en kvalitativ intervju ha känslan av ett vardagligt samtal, 
dock med skillnad i angreppssätt och frågeteknik. Tiden för intervjuerna varierade 
mellan 12–20 minuter. Fem av intervjuerna utfördes på deltagarens arbetsrum, där 
intervjun kunde utföras ostört. Övriga två deltagare intervjuades efter arbetstid på lugna 
avskilda platser.  
 

Dataanalys 
Intervjuerna har analyserats utifrån en kvalitativ innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs 
(2008). Denna metod går att använda vid både kvalitativa och kvantitativa studier med 
antingen induktiv eller deduktiv ansats. Enligt Elo och Kyngäs (2008, s. 109) finns inga 
regler för hur en innehållsanalys ska genomföras. Syftet är att nyttja mängden ord som 
en text utgör för att sedan skala ner den till mer stringenta kategorier. Analysen 
genomfördes i tre steg. Inledningsvis skedde förberedelsen med intervjuer, intervjuerna 
transkriberades sedan ordagrant och lästes sedan igenom flertalet gånger för att 
författarna skulle få en djupare förståelse samt en känsla för helheten. Författarna gick 
sedan vidare till organisationsfasen där de använde sig av öppen kodning då författarna 
gjorde noteringar i marginalen medan de läste texten. Först därefter selekterades 
meningsbärande enheter, som var relevanta för studiens syfte ut ur texten. Dessa skrevs 
över på post-it lappar. Därefter kondenserades dessa meningar ner, då ord som inte var 
nödvändiga för texten togs bort. Därefter fick varje meningsbärande enhet en kod. 
Dessa koder organiserades sedan i grupper, så kallade subkategorier för att sedan 
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grupperas in under en generisk kategori. Innehållsanalysen resulterade i 12 
subkategorier som tillsammans underställdes fem kategorier. Elo och Kyngäs (2008, s. 
111) menar att syftet med att skapa kategorier är att beskriva fenomenet man 
undersöker, ge ökad förståelse och skapa kunskap. Då författarna kände att abstraktion 
inte längre var möjlig så redovisades resultatet.  
 

Studiens tillförlitlighet 
Trovärdighetsbegreppet används av forskare för att bedöma kvalitén av en 
forskningsstudie. Trovärdighetsbegreppet består av fyra olika dimensioner: 
tillförlitlighet (sanningshalten i det resultat som presenterats), överförbarhet (i vilken 
utsträckning är resultatet giltigt i andra sammanhang), giltighet (materialet och 
resultatets stabilitet över tid) och verifierbarhet (kan tolkningar och resultat verifieras) 
(Kristensson 2014, ss. 124–126). 
 
Genom att redovisa ingående hur studien har utförts så säkerställer man både 
trovärdigheten samt ger läsaren en chans att själv bedöma studiens trovärdighet 
(Kristersson 2014, ss. 124–126). Författarna anser att resultatet är tillförlitligt då det helt 
grundar sig på det insamlade materialet och inte på förutfattade meningar. Då analysen 
är gjord av två personer elimineras risken för att resultatet har färgats av en persons 
förförståelse. Författarna anser att materialet är överförbart och verifierbart, då detta är 
en direkt studie av BVC-sjuksköterskans upplevelser och dagliga arbete med 
överviktiga barn och deras föräldrar. Resultatet är rimligt utifrån syftet och kan 
användas av BVC-sjuksköterskor i deras arbete med att förbättra mötet med överviktiga 
barn och deras föräldrar. Författarna anser materialet vara giltigt över tid, då övervikt är 
ett växande problem i Sverige och sannolikheten är stor att BVC-sjuksköterskorna 
kommer att befinna sig i möten med överviktiga barn och föräldrar även i framtiden.  
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I tabell 1 nedan visas exempel från analysprocessen.  
 

Tabell 1. Exempel från analysprocessen.  

Meningsenhet Kod  Subkategori Kategori 
 
Men det händer att 
de får taggarna utåt 
ganska snabbt. 
 
Det är en svår 
uppgift att veta hur 
man ska gå tillväga, 
man får ta det 
varligt och 
försiktigt fram. 
 
Jag tror att det ofta 
grundar sig i dåligt 
samvete, att man 
låtit det gå så långt 
och det blir jobbigt 
när någon annan 
påpekar det. 
 

 
 
Taggarna utåt 
 
 
 
 
Gå försiktigt fram 
 
 
 
 
 
 
Förälderns dåliga 
samvete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att möta motstånd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Första mötet – en 
god start 

 
 

Etiska överväganden 
 
Författarna har enligt Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2013) 
informerat deltagarna om att studien är frivillig och att de som intervjuas när som helst 
har rätt att avbryta om de inte längre önskar att delta.  Här har de som skall intervjuas 
även informerats om vilket syfte som studien har. Intervjupersonerna informeras även 
om att de alltid kan kontakta författarna efter intervjun om det i efterhand uppkommit 
några frågor eller funderingar. Alla intervjuer har avidentifierats. Endast författarna och 
handledare har haft tillgång till materialet. Även godkännande av klinikchef/enhetschef 
eller dylikt har sökts och erhållits (Bilaga 2). Intervjuerna har spelats in och sedan 
transkriberats och både inspelningar och transkriberingar har förvarats så att endast 
författarna haft tillgång till dessa under arbetets gång. Materialet kommer då studien är 
färdig att raderas. Samtycke har inhämtats både muntligt och skriftligt (Bilaga 3). Detta 
samtycke försäkrar att de som blivit intervjuade inte utsatts för påtryckningar eller tvång 
utan medverkar av egen fri vilja. Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 87) innebär 
informerat samtycke att informanterna har blivit informerade om syftet med studien och 
hur den är upplagd, men även vilka risker samt fördelar det finns med att delta i studien. 
Då intervjuerna är frivilliga bedömer författarna inte att någon av de intervjuade 
kommer att kunna påverkas negativt eller ta skada av studien. Dock finns det enligt 
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Sandman och Kjellström (2018, s. 390–391) alltid en risk med en kvalitativ intervju där 
man som intervjuare kommer närmare sin forskningsperson än vid till exempel enkäter 
och att detta också kan medföra att forskningspersonen påverkas av intervjuarens 
närvaro och svarar så som man tror att forskaren vill och inte som man själv 
tänker/tycker. Känslan av tvång kan även kännas större i en intervjusituation. 
 
I intervjusituationen har författarna haft ett öppet klimat där det tydligt framgått att 
studien endast syftar att lyfta problematiken kring arbetet med överviktiga barn och inte 
är en kritik mot BVC-sjuksköterskans arbete. Frågorna har varit öppna och tid till 
reflektion och eftertanke har getts. Författarna har även informerat om att materialet inte 
kommer att ändras för att passa studien utan att det som berättas i intervjun kommer att 
vara det som berättas i studien. Författarna kommer inte att söka något tillstånd då 
uppsatser som skrivs på grundläggande eller avancerad nivå inte behöver gå igenom en 
formell etisk prövning (2003:460).  
  
 

Författarnas förförståelse 
Att som författare bortse från sin egen förförståelse är svårt. Dahlberg, Segesten, 
Nyström, Suserud & Fagerberg (2003 s. 26) påpekar att man skall arbeta så 
förutsättningslöst som möjligt, men samtidigt vara medveten om vi aldrig kan arbeta 
helt förutsättningslöst då vi alltid har någon form av förförståelse. Kristensson (2014, s. 
36–37) skriver att många forskare tror att man inte kan göra en tolkningsfri beskrivning, 
och att förförståelsen och forskarens egna tolkningar är ofrånkomliga i en studie.  
Författarna till denna studie har arbetat så förutsättningslöst de kunnat. Dock har 
tidigare VFU samt egna erfarenheter av barn på BVC gett en förförståelse som varit 
svår att bortse från. Förförståelsen har belysts och diskuterats författarna emellan och 
det har genom hela arbetet funnits en medvetenhet om sagda förförståelse. Intervjuerna 
har dock utförts förutsättningslöst, och inga försök till att styra deltagarens svar har 
gjorts.  
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RESULTAT 
Analysen av BVC-sjuksköterskans upplevelse av mötet med överviktiga barn och deras 
föräldrar genererade i fem kategorier och 12 subkategorier (Tabell 2).  
 

Tabell 2. Sammanställning av samtliga kategorier och subkategorier som framkom 
under innehållsanalysen. 

Kategori Subkategori 
Första mötet – en god start - Att få med föräldrarna på tåget 

- Att möta motstånd 
- Att bemöta barnet 

Att tydliggöra övervikt - Att se helheten 
- iso-BMI och tillväxtkurva 

BVC-sjuksköterskans begränsningar - Att känna sig begränsad i sin 
kunskap 

- Vikten av kommunikation 
- Ekonomiska aspekter – ur ett 

hållbarhetsperspektiv 
Mötet med familjens värld - Olika utgångspunkter – att bemöta 

familjen där den befinner sig 
- Att arbeta förutsättningslöst  

Det långsiktiga arbetet - BVC-sjuksköterskans möjlighet 
till samverkan  

- Vikten av uppföljning 
 
 

Första mötet – en god start 
BVC-sjuksköterskorna lyfter fram vikten av att det första mötet med överviktiga barn 
och deras föräldrar blir bra. Det är en svår balansgång mellan att inte ligga på för hårt, 
med risk för att tappa föräldrarna och möta motstånd, samtidigt som man vill få fram 
hur viktigt det är att ta tag i ett överviktsproblem i tidig ålder. Svårigheter inträffar även 
när föräldrarna inte har samsyn vilket BVC-sjuksköterskorna upplevde som utmanande. 
Situationen är extra känslig då barnen är små men förstår vad som sägs. BVC-
sjuksköterskorna understryker att man inte vill skuldbelägga barnen på något vis eller 
ge dem en skev kroppsuppfattning så tidigt i livet.  
 

Att få med föräldrarna på tåget 
Resultatet visar att samtalet om övervikt med föräldrar är känsligt. Föräldrarna kan 
genast få taggarna utåt och se samtalet om övervikt som en kritik mot både deras barn 
men också mot deras föräldraskap. BVC-sjuksköterskorna uttrycker det som att de inte 
får framstå som ett hot, utan att de måste prata lugnt och försiktigt med föräldern och 
väcka förälderns egna tankar och intresse.  
 

”…om jag kan få med föräldrarna på banan med vad jag menar med goda vanor då 
kan jag ju få till en förändring. Men om föräldern inte fattar vad jag pratar om, hon 
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tycker mitt barn är tjockt liksom, jag kommer aldrig gå till den kärringen igen, då är det 
ju ogjort arbete. Då blir inget bra för då är dem förbannade på mig.” (7) 

 
Resultatet visar att det är bra att ställa öppna frågor och att hela tiden bekräfta det som 
föräldrarna gör bra, att förstärka det positiva. Då upplevs det enklare att få föräldrarna 
att sedan lyssna på råd om förändring. Detta resulterar även i att föräldrarnas egna 
tankar och funderingar startar och kan tas upp till diskussion. Samtidigt visar resultatet 
att BVC-sjuksköterskorna även upplever föräldrar som blir väldigt lättade när frågan tas 
upp, då de själva funderat över sitt barns vikt men inte vetat vad de ska göra åt det. 
 

”Ibland är det jättesvårt och väldigt känsligt för många att mitt barn inte duger. Hur 
närmar man sig det? Och andra kan själva komma och vara oroliga, så utgångspunkten 

kan ju vara väldigt olika vad man har att börja med.” (5) 
 

BVC-sjuksköterskorna upplever att man ofta får ta samtalet om vikt i små portioner och 
träffas flera gånger. De lyfter fram att tiden att prata om övervikt vid exempelvis 4-
årsbesöket är mycket begränsad. Då behöver man ofta boka in ett separat möte om 
övervikten. 
 
Att äta tillsammans är enligt BVC-sjuksköterskorna av stor vikt och resultatet visar att 
BVC-sjuksköterskorna upplever att det inte alltid ser så ut i dagens samhälle. BVC-
sjuksköterskorna frågar ofta hur matsituationen ser ut hemma och ofta framkommer det 
att barnet äter ganska mycket onyttigt, mer än föräldrarna kanske själva har insett.  
 
”…det viktigaste är ju att ha med sig föräldrarna och då pratar vi mycket om hur äter ni 

hemma? Många familjer äter inte tillsammans.”(6) 
 
Under samtalet med föräldern är det viktigt att BVC-sjuksköterskan vinklar sina frågor 
rätt. De försöker undvika ja och nej frågor då dessa ofta inte ger en hel bild.  
 
”…man kan ju fråga äter barnet bra? Då säger föräldern, ja han äter bra. Men om man 

istället frågar vad äter barnet? För det som är självklart för mig att ett barn äter bra, 
behöver inte alltid vara bra.” (3) 

 

Att möta motstånd 
BVC-sjuksköterskorna berättar att föräldrar kan reagera negativt då frågan om övervikt 
kommer upp. Det är viktigt att gå försiktigt fram. BVC-sjuksköterskorna talar om att 
man bygger upp en fingertoppskänsla för hur man skall hantera varje unikt möte. De 
lyfter fram att de ofta upplever att ilskan från föräldrarna bottnar i dåligt samvete för att 
de låtit situationen gå så långt, och att det blir jobbigt då någon annan påtalar problemet. 
 
Resultatet visar att en stor utmaning för BVC-sjuksköterskorna är när föräldrarna inte 
har samma syn på barnets vikt. BVC-sjuksköterskorna berättar att det i familjer, 
framförallt där föräldrarna inte längre lever tillsammans, uppstår ett problem i arbetet 
mot en hälsosammare livsstil. Konflikter uppstår då den ena föräldern känner att den 
inte har den andre föräldern med sig, vilket gör BVC-sjuksköterskans arbete mycket 
svårare.  
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Att bemöta barnet 
Resultatet visar att BVC-sjuksköterskorna upplever att samtal om vikt med barn bör 
undvikas. BVC-sjuksköterskorna berättar att de oftast ber barnet gå ut och leka i 
väntrummet då frågan om övervikt skall tas upp. Om det inte fungerar och barnet inte 
vill lämna mamma eller pappa är det bättre att boka in ett nytt möte då föräldrarna 
kommer själva. Givetvis kan man prata mat med barnet, men BVC-sjuksköterskorna 
upplever då att man inte bör komma med några pekpinnar, utan bara fråga barnet vad de 
tycker är bra mat att äta. BVC-sjuksköterskorna berättar att om de säger fel saker kan 
detta få stora konsekvenser för barnet. Flera har varit med om barn som inte velat äta 
alls då de fått uppfattningen att de är tjocka.  
   
”Det är ju alltid en avvägning vad man pratar om när barnet är med för de hör och de 

tolkar.” (5) 
 

 
Att tydliggöra övervikt 
Resultatet visar att det är viktigt för BVC-sjuksköterskan att inte bara fokusera på 
tillväxtkurvan eller iso-BMI utan faktiskt använda sin kliniska blick och se hela barnet. 
BVC-sjuksköterskorna upplever dock att iso-BMI i många fall tydliggör situationen. På 
samma sätt visualiserar tillväxtkurvan på ett bra och tydligt vis viktutvecklingen. Det 
finns dock fall där varken iso-BMI eller tillväxtkurvan upplevts som ett bra hjälpmedel. 
  

Att se helheten 
Resultatet visar att det finns olika upplevelser av iso-BMI och tillväxtkurva. Dels 
upplever BVC-sjuksköterskorna att iso-BMI och tillväxtkurva blir ett bra verktyg då det 
inte alltid syns på barnet att det är överviktigt. Då kan de visa kurvan så att föräldern 
kan se att så är fallet. Å andra sidan upplever flertalet BVC-sjuksköterskor att det är 
viktigt att titta på barnet och hur barnet ser ut mer än att titta på iso-BMI och 
tillväxtkurva. BVC-sjuksköterskorna framhäver att de med tiden blir duktiga på att 
använda sin kliniska blick.  
 

Iso-BMI och tillväxtkurva 
Resultatet visar att BVC-sjuksköterskan upplever att många föräldrar reagerar negativt 
på att det pratas iso-BMI när det gäller barn. BVC-sjuksköterskorna uppger att de hellre 
fokuserar på tillväxtkurvan än iso-BMI. BVC-sjuksköterskorna upplever också att det 
känns tidigt att prata iso-BMI vid 2,5 årsbesöket och att det är bättre att vänta tills 4-
årskontrollen innan iso-BMI tas upp. 
 

”Men många föräldrar upplever att det är jättekonstigt att man pratar BMI ihop med 
barn.../../ någon har blivit, att detta är helt sjukt att ni gör det.” (4) 

 
Resultatet framhäver vikten av att berätta att tillväxtkurvan faktiskt visas för alla 
föräldrar. BVC-sjuksköterskan upplever då att det blir mer acceptabelt att titta på 
kurvan. Många föräldrar upplevs också mer visuella och kurvan blir då ett bra verktyg.  
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”Så tillväxtkurvan är tydlig för att kunna tydliggöra. Många föräldrar är mer visuella, 

då blir det liksom åååhhh.” (7) 
 
BVC-sjuksköterskorna upplever att det kan bli en kulturkrock då nyanlända föräldrar 
ska visas tillväxtkurvan. De är inte bekanta med tillväxtkurvan sedan tidigare och har i 
vissa fall inte heller den kunskap som krävs för att läsa av kurvan. I vissa fall kan mötet 
bli negativt då BVC-sjuksköterskan upplever det som att föräldern blir både förvirrad 
och kränkt. Däremot upplevs det ofta som att föräldrar till barn som följts på BVC 
sedan födseln verkligen ber om att få titta på kurvan och att det då blir lättare att prata 
om kurvan på ett naturligt sätt.  

 

 
BVC-sjuksköterskans begränsningar 
Resultatet visar att BVC-sjuksköterskorna känner sig begränsade i sin kunskap. 
Specialistutbildningarna fokuserar väldigt lite på mötet med överviktiga barn och deras 
föräldrar. Framförallt är det pedagogiken som känns bristfällig. Det är viktigt för ett gott 
möte att kunna hitta en bra pedagogisk nivå. BVC-sjuksköterskorna upplever att deras 
arbete med övervikt ligger till grund för minskade vårdkostnader i framtiden men 
samtidigt att väldigt lite fokus läggs på hållbar utveckling på arbetsplatserna.  
 

Att känna sig begränsad i sin kunskap 
BVC-sjuksköterskorna upplever att de har en begränsad kunskap av att möta föräldrar 
till överviktiga barn. Specialistutbildningarna fokuserar mer på kostråd och hälsosam 
livsstil och mindre på hur man bemöter föräldrarna på ett bra sätt.  
 
”Jag kan inte säga att jag har någon spetskompetens. ../../ Mitt viktigaste uppdrag är att 
få föräldrarna att gå härifrån med en känsla av att jag är en bra förälder, jag fixar det 

här. Med en känsla av att jag kan. Då kan jag också göra förändringar.” (7) 
 
BVC-sjuksköterskorna lyfter dock fram att den utbildning i bemötande man har, har 
getts från BVC:s sida som t.ex. kurser i motiverande samtal och har varit positiv. BVC-
sjuksköterskorna upplever att mer sådan kompetenshöjande utbildning behövs. 
 

Vikten av kommunikation 
BVC-sjuksköterskorna berättar att det är viktigt att lägga sig på rätt nivå för familjen de 
har framför sig, att inte prata ovanför deras huvuden för då kommer de ändå inte att 
lyssna och ta in det som sägs. BVC-sjuksköterskorna framhäver vikten av att ta tag i 
barnets övervikt tidigt i livet och genom ett bra pedagogiskt möte kunna bygga en bra 
grund för fortsatt arbete. Det är viktigt att föräldern känner sig stärkt efter mötet med 
BVC-sjuksköterskan för känner de sig osäkra kan de heller inte göra några förändringar.  
 

”Hur ska jag få föräldrarna att göra som jag vill utan att dem märker att jag 
manipulerar dem (skratt).” (7) 
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BVC-sjuksköterskorna upplever att det pedagogiska arbete som de lägger ned på att 
förbygga övervikt hos barn redan i tidig ålder gynnar samhället på lång sikt. Blir mötet 
bra och föräldrarna tar till sig av det de säger och faktiskt följer deras råd så minskar 
risken för följdsjukdomar senare i livet. Detta menar BVC-sjuksköterskorna resulterar i 
en minskad vårdkonsumtion och en minskad samhällsekonomisk tyngd. 
  

Ekonomiska aspekter – ur ett hållbarhetsperspektiv 
BVC-sjuksköterskorna upplever att BVC behöver uppdatera sin informationsväg till 
föräldrarna. Dela ut broschyrer upplevs både dyrt och förlegat. Under barnets första 
levnadsår delas många broschyrer ut om kosthållning och hälsa. BVC-sjuksköterskorna 
märker ofta att föräldrarna inte läser dessa. De upplever att många föräldrar hämtar sin 
kunskap via internet.  
 

”Här upplever jag föräldrarna som väldigt uppsökande. Jag känner att dem har 
kunskap som jag ändå inte kan ge dem i pappersform, för dem har redan det.” (6) 

 

 
Mötet med familjens värld 
Resultatet visar att det är svårt för BVC-sjuksköterskan att helt lägga sin egen 
förförståelse åt sidan i mötet med överviktiga barn och deras föräldrar. Ofta spelar 
föräldrarnas vikt in i hur BVC-sjuksköterskan ser på problemet. BVC-sjuksköterskorna 
upplevde att det var viktigt att motivera hela familjen till förändring. Föräldrarnas roll är 
viktig men även den omgivande familjen har betydelse för barnets vikt. Resultatet lyfter 
också fram att BVC-sjuksköterskorna upplever det svårt att möta föräldrar och barn i 
deras värld då alla föräldrar har sina egna preferenser och sin egen historia, förkunskap 
och erfarenhet.  
 

Olika utgångspunkter – att bemöta familjen där den befinner sig 
Här visar resultatet framförallt BVC-sjuksköterskans upplevelse av svårigheten med 
arbetet i socioekonomiskt utsatta områden samt områden med stor invandrartäthet. Dels 
upplever BVC-sjuksköterskorna att barn till föräldrar med invandrarbakgrund ofta är 
mer överviktiga än andra barn. Detta beror oftast på kulturella skillnader. I många 
länder innebär ett överviktigt barn välmående och status. BVC-sjuksköterskorna 
upplever då en svårighet i att bilden av hur föräldrarna vill att barnet skall se ut, inte 
stämmer överens med en hälsosam vikt. 
 

”I många kulturer är det viktigt att de små är runda för då är dem ju friska och mår 
bra. Ju större dem är och ju mer veck dem har desto bättre är det.” (5) 

 
BVC-sjuksköterskorna lyfter fram att kärnan i det goda mötet är att möta varje familj 
där den befinner sig. Är det mycket annat som pågår kring familjen just nu så kanske 
inte vikt är det som prioriteras och då kanske det inte är läge att ta upp vikten.  
 
BVC-sjuksköterskorna beskriver en utmaning i att man endast når föräldrarna i sina 
samtal. De känner inte att de når ut till den omgivande familjen eller att de kan påverka 
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barnets nätverk. Framförallt de BVC-sjuksköterskor som arbetar i socioekonomiskt 
utsatta områden ser ett problem i detta då det är vanligt att man bor i 
generationsboenden. Då är det inte alltid mamma eller pappa som ger barnet mat utan 
kanske mor- eller farföräldrar. BVC-sjuksköterskorna beskriver att föräldrarna känner 
frustration över att inte kunna påverka sin omgivning utan istället bemöts med skepsis 
och får höra att de är tramsiga.  
 
”…hon är hos mormor jättemycket den här flickan, och hon ger henne gärna goa grejer 

för att göra henne nöjd och glad. Det är ett jättebekymmer för den mamman.” (1) 
 

BVC-sjuksköterskorna upplever att föräldrarna som själva är överviktiga är extra 
känsliga för ämnet. Ofta vill de inte diskutera ämnet alls. I andra fall kan föräldrarna 
vara angelägna om att inte utsätta sina barn för det lidande som de själva har gått 
igenom och då blir det lättare att få igång en bra diskussion. Samtidigt kan man tydligt 
se att de föräldrar som själva framför en oro angående barnets vikt redan vid 2,5-
årskontrollen är föräldrar som själva är mycket kroppsmedvetna och som tränar och äter 
hälsosamt. 
 
”…jag upplever att de föräldrar som är mer angelägna om att få hjälp och som tar det 

på allvar är föräldrar som själva är normalviktiga. Men föräldrar som själva är 
överviktiga ser det inte på samma sätt.” (4) 

 

Att arbeta förutsättningslöst 
BVC-sjuksköterskorna berättar att många föräldrar kommer in i mötet om barnets 
övervikt med ett eget bagage av erfarenheter. Samtidigt upplever BVC-sjuksköterskorna 
att deras egen förförståelse tar överhanden. Det är lätt att anta att kosthållningen är dålig 
och att barnet sitter mycket still om föräldrarna är överviktiga, samtidigt som det är lätt 
att tro att vältränade eller normalviktiga föräldrar uppfostrar sitt barn hälsosamt. BVC-
sjuksköterskorna upplever att mötet blir bättre om det sker utan förutfattade meningar, 
då bilden man skapar, inte alltid stämmer med verkligheten.  
 

 
Det långsiktiga arbetet 
Då man inte alltid får med föräldrarna vid första besöket och första samtalet kring vikt, 
är det långsiktiga arbetet viktigt att tänka på enligt BVC-sjuksköterskorna. Med vissa 
föräldrar tar arbetet tid och BVC-sjuksköterskan kan ofta känna sig ensam i sitt arbete. 
Då är det viktigt att tänka på möjligheterna till samverkan, om BVC-sjuksköterskan inte 
själv känner att hon når fram till familjen i mötet. 
 

BVC-sjuksköterskans möjlighet till samverkan 
Flera av BVC-sjuksköterskorna framhäver vikten av samarbete med andra i team kring 
barnet. De talar om läkare, dietister och obesitas-team. BVC-sjuksköterskorna nämner 
att det kan vara av godo att remittera till barnläkare då de upplever att föräldrarna 
lyssnar mer på läkaren än på dem när det gäller övervikt. Att det blir mer verkligt då 
föräldrarna träffar en läkare. 
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”…det här är ju en familj som behöver lite riktning men som inte vill ta emot det från 

mig. Då kan jag ju remittera till barnläkaren ../../ För då finns det högre benägenhet att 
de kommer på en kallelse.” (2) 

 
Andra BVC-sjuksköterskor talar om läkaren som något skrämmande för föräldrarna, det 
är viktigt att väga sina ord och läsa in personen som sitter framför, att inte gå på för hårt 
för då tappar man dem.  
 

”Början man prata om läkare, då är det mer fel på mitt barn” (5) 
 
 

Vikten av uppföljning 
Resultatet visar att BVC-sjuksköterskorna ofta upplever att arbetet med familjer med ett 
överviktigt barn är ett långsiktigt arbete som kräver en god uppföljning. BVC-
sjuksköterskorna talar om föräldrar som slår helt bakut under första mötet och då kan 
det vara bra att avvakta lite och träffas igen efter ett par månader, så att föräldrarna får 
lite tid att tänka och ta in informationen. BVC-sjuksköterskorna upplever då att det 
andra mötet blir lättare än det första. Men även med föräldrar som genast är positiva till 
förändring är uppföljning viktig. BVC-sjuksköterskorna menar att man behöver träffa 
familjen mer kontinuerligt än vid de vanliga kontrollerna. Detta behövs dels för att väga 
barnen och se att det går åt rätt håll, men också för att stötta och uppmuntra föräldrarna i 
att de gör ett bra jobb samt att se till att familjen inte återgår till gamla mönster.  
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ intervjustudie. Enligt Kvale och 
Brinkmann (2014, s. 17) försöker den kvalitativa forskningsintervjun förstå världen ur 
informanternas synvinkel, få fram ett resultat ur deras erfarenhet och komma in i deras 
levda värld. Utifrån detta ansåg författarna att detta var en tillförlitlig metod för att svara 
till syftet. Forskarna har tillämpat en induktiv ansats. Enligt Kristensson (2014, s. 116) 
används induktiv ansats för att undersöka människor uppfattning och upplevelse av ett 
fenomen. Här utgår forskarna inte från en färdig teori eller hypotes.  
 
Intervjuer genomfördes med sju BVC-sjuksköterskor i Västragötalandsregionen. 
Verksamheterna var belägna centralt i två större tätorter med olika socioekonomiska 
förutsättningar. Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 56) bör antalet intervjuade 
personer i en intervjustudie vara mellan 5–25 stycken. Antalet informanter var från 
början inte bestämt utan bestämdes först efter att sista intervjun var gjord. Då författarna 
ansåg att informanterna sammantaget gett en god bild av frågeställningen så 
fokuserades istället på att få fram resultatet. Kvale och Brinkmann (2014, s. 157) menar 
att studien gynnas av att begränsa antalet intervjuer och istället ägna mer tid till att 
förbereda sina intervjuer och att analysera dem. 
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Författarna hade inga svårigheter att få tag i informanter till studien. Ämnet upplevdes 
intressera alla de tillfrågade informanterna. Informanterna valdes ut efter studiens 
inklusionskriterier. Ingen av de tillfrågade informanterna exkluderades. Maximal 
variation av informanter har uppnåtts, förutom vad gäller variation i kön då författarna 
inte funnit några män som arbetar i de aktuella verksamheterna. Lundman och Hällgren 
Graneheim (2012, s. 198) hävdar att intervjuer med både kvinnor och män ger en större 
chans till en bredare spridning av erfarenheter. Dock anser författarna att urvalet 
avspeglade fördelningen mellan män och kvinnor i de utvalda verksamheterna. Därmed 
så kan urvalet anses vara representativt för den population som vi avsåg att intervjua. 
 
Författarna valde att genomföra intervjuerna på informanternas arbetsplatser i så stor 
utsträckning som möjligt. Enligt Kristersson (2014, s. 117) är det en fördel att befinna 
sig i informanternas naturliga miljö för att få en större förståelse för informantens 
situation. Endast vid en av intervjuerna blev intervjun avbruten av en kollega som kom 
in i rummet, men intervjun kunde snabbt återupptas igen. Intervjuerna genomfördes till 
största delen med båda författarna närvarande. Ett par av intervjuerna genomfördes med 
endast en av författarna närvarande. Alla intervjuer följde samma struktur. Då båda 
författarna var närvarande vid de flesta intervjuerna ses det som en styrka att båda fick 
en förståelse för känslan som skapades vid intervjutillfället då nyanser ofta kan falla 
bort under transkriberingen. Dock kan två intervjuare av informanten upplevas som att 
den senare är i underläge. Detta var dock inget som framkom under intervjuerna.  
 
Innan intervjun informerades informanten om studiens syfte samt upplägget för 
intervjun. Semistrukturerade intervjuer genomfördes där informanten gavs utrymme att 
tala fritt inom ramen för studiens syfte. Enligt Lundman och Hellgren Graneheim (2012, 
s. 198), ökar studiens giltighet om informanten har möjlighet att tala fritt. Om innehållet 
i intervjun skulle bli för tunt hade författarna förberett följdfrågor att ställa till 
informanten. Dessa frågor kan i viss mån anses ledande.  Enligt Kvale och Brinkmann 
(2014, s. 214) lämpar sig dock den kvalitativa forskningsintervjun väl för att ställa 
ledande frågor. Detta prövar tillförlitligheten i intervjupersonens svar och verifierar 
intervjuarens tolkningar. På detta sätt behöver ledande frågor inte minska studiens 
reliabilitet.  
 
Intervjuerna valdes att spelas in med digital inspelning. Detta möjliggjorde att 
författarna kunde koncentrera sig på att lyssna och ställa relevanta följdfrågor till 
informanten istället för att vara distraherade av att föra anteckningar. Att intervjun 
spelades in minskade risken för att viktig information från informanten gick förlorad. 
Enligt Alvehus (2019, s. 89) är den inspelade intervjun mer tillförlitlig då den ordagrant 
återger samtalet medan risken med anteckningar är att det som sägs kan bli förändrat 
längs vägen och i slutändan inte alltid stämmer med det som har sagts.   
 
Transkriberingen utfördes ordagrant med så mycket nyanser som möjligt i texten. 
Risken vid inspelade intervjuer är att kroppsspråk, ansiktsuttryck och hållning går 
förlorat. När de inspelade intervjuerna abstraheras förlorar författarna även 
informantens röstläge och andning.  
 
Elo och Kyngäs (2008) kvalitativa innehållsanalys valdes för att analysera intervjuerna 
då den av författarna upplevdes som en enkel och överskådlig metod. Då båda 
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författarna var för sig analyserade de meningsbärande enheterna upplevdes detta ge 
styrka till resultatet då de meningsbärande enheter som båda författarna ansåg uppfylla 
syftet användes. Övriga delar av innehållsanalysen genomfördes av båda författarna 
tillsammans. Författarna har under arbetets gång använt sig av fortlöpande diskussioner 
kring studiens syfte för att på så sätt få fram relevanta subkategorier och kategorier. 
Författarna har även diskuterat sin egen förförståelse då båda författarna sedan tidigare 
har erfarenhet av att arbeta med överviktiga barn och deras föräldrar. Författarna ser en 
styrka i att ha tidigare erfarenheter i ämnet då detta ger författarna en fördel då de 
enklare kan förstå informanternas berättelse. Författarna kan även se en svaghet i detta 
om de inte kan sätta sin förförståelse åt sidan. Detta kan innebära att resultatet blir 
feltolkat och att tillförlitligheten minskar. Författarna upplever dock att de kunnat sätta 
sin förförståelse åt sidan under arbetets gång. Dahlberg et al. (2003, s. 26) menar att vi 
aldrig arbetar helt förutsättningslöst då vi alltid har någon form av förförståelse. 
Förförståelsen bildar en inre guide som kan göra studien mer meningsfull men som 
också kan leda oss fel.  
 

Resultatdiskussion 
Studiens huvudfynd visar att BVC-sjuksköterskorna upplever det första mötet som 
viktigt för fortsatt arbete med barnets övervikt. Resultatet visar även att BVC-
sjuksköterskorna upplever de verktyg som de har till hands som bra visuella verktyg i 
mötet med familjen. Resultatet visar dock att BVC-sjuksköterskorna upplevde att 
kurvorna kunde påverka mötet negativt. Resultatet visar att BVC-sjuksköterskorna 
upplever att deras pedagogiska beredskap i mötet med överviktiga barn och deras 
föräldrar var undermåligt. BVC-sjuksköterskorna upplever att de har en egen 
förförståelse för familjens situation beroende på föräldrarnas vikt. Det är viktigt med ett 
långsiktigt arbete både för barnets välbefinnande men även ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv. 
 

Första mötet – en god start 
Resultatet visar att samtalet kring barns övervikt är ett känsligt ämne att ta upp med 
föräldrar. Går BVC-sjuksköterskan på för hårt så finns det en stor risk för att BVC-
sjuksköterskan möter motstånd hos föräldrarna. För att uppnå ”det goda mötet” 
framhäver BVC-sjuksköterskorna vikten av att alltid förstärka det positiva, det som 
föräldrarna gör bra, för då är chansen större att föräldrarnas egna tankar väckts och att 
de sedan har enklare att ta till sig BVC-sjuksköterskans råd om förändring. Enligt 
Jansson och Drevenhorn (2012, s. 76) har synsättet på det hälsofrämjande arbetet 
förändrats från att skuldbelägga till att istället stärka individen och ge dem makt över 
sin egen situation. Detta gör att föräldrarna stärks i sin självtillit och att deras kontroll 
över deras levnadsvanor förbättras. Regber, Mårild och Hanse (2013) beskriver BVC-
sjuksköterskans roll som idealisk för att både se och aktivt motverka övervikt och 
fetma. Regber, Mårild och Hanse (2013) lyfter också vikten av att tidigt arbeta med 
åtgärder som motverkar övervikt.  
 
Resultatet belyser vikten av att nå fram till föräldrarna och få dem att inse att 
förändringen börjar med dem. Enligt Orems egenvårdsteori bör BVC-sjuksköterskan 
som vårdare bistå med stöd, undervisning och vägledning men betonar att beslutet till 
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förändring ligger helt hos individen (SBU, 2001). Isma et al. (2012) framhäver att 
övervikt hos barn i förskoleåldern beror på föräldern och inte på barnet. Barnen är så 
pass små att de är helt beroende av vilken mat föräldern ger dem och på vilket sätt 
föräldern aktiverar dem under dagen. Enligt svensk sjuksköterskeförening (2008, s. 17) 
varierar de egenvårdsåtgärder som en individ är kapabel att utföra efter individens 
kulturella och sociala erfarenhet. Det är författarnas åsikt att BVC-sjuksköterskan 
behöver ge mer eller mindre stöttning till föräldrarna beroende på just dessa premisser.  
 
I resultatet talar BVC-sjuksköterskorna om att försöka att inte framstå som ett hot, något 
som styrks av Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten (2009) som menar att BVC-
sjuksköterskorna måste väga sina ord med försiktighet, agera taktfullt och närma sig 
ämnet långsamt och först väldigt generellt för att sedan stegvis närma sig barnet i fråga.  
 
I enlighet med studien av Regber, Mårild och Hanse (2013) visar även våra resultat att 
det oftast är BVC-sjuksköterskan som initierar samtalet om övervikt, även om oroliga 
föräldrar ibland själva lyfter frågan. Resultatet visar att då BVC-sjuksköterskan tar upp 
ett barns övervikt finns det en risk att mötas av motstånd från föräldern. Enligt Regber, 
Mårild och Hanse (2013) var det vanligt att föräldrar inte var mottagliga för information 
om deras barns vikt. Troligtvis bottnade detta antingen i förnekelse eller att föräldern 
kände sig påhoppad av BVC-sjuksköterskan. Isma, Bramhagen, Ahlstrom, Östman och 
Dykes (2013) menar att samarbetet mellan BVC-sjuksköterskan och föräldrarna 
behöver vara bra för att den informationen som BVC-sjuksköterskan ger föräldrarna ska 
användas på rätt sätt. Om samarbetet eller relationen inte är bra, så visar studien att de 
råd som ges inte används i lika stor utsträckning. Enligt Dahlberg et al. (2003, ss. 47–
49) är vårdrelationen alltid vårdarens ansvar och det är vårdarens ansvar att se till att 
relationen blir positiv. En vårdande relation skall uppstå där BVC-sjuksköterskan som 
vårdare gör sitt bästa för att lindra lidande samt främja välbefinnande och hälsa. Enligt 
en studie av Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten (2009) så är det viktigt att BVC-
sjuksköterskan skapar en god relation till föräldrarna tidigt. Då blir det enklare och mer 
naturligt att prata om övervikt vid senare tillfällen. Denna relation blir oftast bäst om 
BVC-sjuksköterskan har fått följa barnet från födseln. Författarna reagerade över att 
informanterna inte nämnde mer kring kontinuiteten på BVC. Vikten av att samma BVC-
sjuksköterska följer barnet genom förskoleåren anser författarna vara av vikt för att 
kunna bygga upp en god relation till familjen. Författarna har själva upplevt att både 
personalbyte men även att familjen byter BVC som ett förbättringsområde. Hur behålls 
personalen och hur får man familjerna att stanna vid sin ursprungliga BVC?  
 
I resultatet framkom även att BVC-sjuksköterskan, genom att ställa öppna frågor, vara 
lyhörd, samt portionera ut samtalet om övervikt på flera möten, ger en ökad chans att nå 
fram till föräldrarna. Nygren, Zotterman, Skär, Olsson och Söderberg (2015) framhäver 
att det första mötet angående övervikt är det viktigaste mötet, det är här som BVC-
sjuksköterskan bygger upp en tillitsfull och långsiktig relation till barnet och 
föräldrarna. Resultatet visar att BVC-sjuksköterskorna i studien också framhäver det 
första mötet som extra betydelsefullt. Det är lätt att föräldrar till barn med övervikt 
känner sig påhoppade och ifrågasatta, känner att de får råd de inte bett om och även får 
höra åsikter som de inte har efterfrågat Trygg Lycke (2016, s. 20). Regber, Mårild och 
Hanse (2013) menar därför att föräldrar kan reagera med ilska eller bli ledsna i det 
första mötet kring övervikt men att föräldrarna ofta, efter att ha fått tid att fundera och ta 
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in samtalet, var mer mottagliga för BVC-sjuksköterskans tankar och råd. Resultatet 
visar att BVC-sjuksköterskan upplever att föräldrarna kan reagera negativt när frågan 
om övervikt kommer upp och att det blir jobbigt för föräldrarna när någon annan påtalar 
problemet. Trygg Lycke (2016, s.21) menar att föräldrarna har lättare att lyssna på 
BVC-sjuksköterskans åsikter och råd om de litar på BVC-sjuksköterskan samt känner 
att BVC-sjuksköterskan har god kunskap och lyssnar utan att döma. Resultatet visar att 
föräldrarna många gånger känner dåligt samvete då barnet utvecklat övervikt. Även 
detta bekräftas av Trygg Lycke (2016, s. 23). Författarna själva erfar att föräldrar kan 
reagera instinktivt med ilska då de känner att de kritiseras i sin föräldraroll, men att tid 
och eftertanke gör att de snart inser att BVC-sjuksköterskan är där för att hjälpa och 
stötta.  
 
Resultatet visar att BVC-sjuksköterskan upplever svårigheter i arbetet med överviktiga 
barn då föräldrar inte har samsyn. Detta är främst ett problem då föräldrarna är skilda 
och barnet bor varannan vecka. Enligt Trygg Lycke (2016, s. 127) är det helt avgörande 
för framgång att föräldrarna kommer överens. Resultatet visar att BVC-sjuksköterskan 
undviker att prata vikt med barnet. Då frågan tas upp ombeds barnet ofta gå ut och vänta 
i väntrummet eller så bokas ett nytt möte in med föräldrarna. Enligt Broberg (2012, s. 
95) är det onödigt att väcka en oro hos barnet samtidigt som det är viktigt att ge barnen 
en möjlighet att förstå. Trygg Lycke (2016, s. 127) menar att ett litet barn ofta inte har 
insikt om sin övervikt och inte heller behöver ha det. Detta är något som den vuxna ska 
ta ansvaret för. Har däremot barnet frågor och funderingar är det bättre att prata om 
hälsosamma vanor och vad kroppen mår bra av. Författarnas egna reflektioner kring 
detta är att det kan vara bra att låta barnet vara med vid besöket så länge samtalet inte 
fokuserar kring vikt. Däremot har BVC-sjuksköterskan en säregen ställning att redan i 
tidig ålder påverka barnet till en hälsosam livsstil. Redan tidigt kan BVC-sjuksköterskan 
prata med barnet om vad som är bra att äta och hur viktigt det är att man rör på sig och 
inte fastnar framför en skärm på fritiden. 
 

Att tydliggöra övervikt  
Resultatet påvisar att BVC-sjuksköterskorna upplever både iso-BMI och tillväxtkurvan 
som bra verktyg i sitt arbete. Resultatet i vår studie visar att BVC-sjuksköterskorna 
hellre använder sig av tillväxtkurvan än iso-BMI. Isma et al. (2013) lyfter 
problematiken med att tillväxtkurvan hellre används istället för iso-BMI kurvan, då iso-
BMI kurvan ofta anses som ett bättre verktyg att användas för att upptäcka risken för 
övervikt. I en studie av Regber, Mårild och Hanse (2013) visar resultatet att de flesta 
BVC-sjuksköterskorna använder tillväxtkurvan som verktyg. Dock lyfter studien fram 
att de BVC-sjuksköterskor som uppgav att de använder iso-BMI framför tillväxtkurvan 
bara såg fördelar med detta då övervikten var lättare att upptäcka på iso-BMI kurvan, då 
denna anses vara tydligare. Regber, Mårild och Hanse (2013) menar också att iso-BMI 
kurvan är lättare att förstå för föräldrar med annan etnisk bakgrund. 
Västragötalandsregionen rekommenderar idag att iso-BMI kurvan används i första 
hand, något som inte stämmer överens med vad informanterna i vår studie eller i studien 
av Regber, Mårild och Hanse (2013) gjorde. Resultatet visar att BVC-sjuksköterskorna 
ofta upplever att iso-BMI kurvan anses stötande för föräldrar och att föräldrarna kan 
uttrycka en ilska emot att BVC-sjuksköterskan pratar iso-BMI i så låg ålder. En studie 
av Jones, Huffer, Adams, Jones och Chuch (2018) hävdar dock att 78 procent av de 
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tillfrågade föräldrarna tyckte att iso-BMI ska användas i utbildningen av barn och 
föräldrar angående en hälsosam livsstil.  
 
Vidare visar resultatet att BVC-sjuksköterskorna upplever att föräldrar till barn som 
följts på BVC sedan födseln ofta ber om att få titta på tillväxtkurvan och att detta då blir 
en naturlig ingång till att samtala kring barnets vikt. Även Edvardsson, Edvardsson och 
Hörnsten (2009) påstår att föräldrar ofta vill se tillväxtkurvan och att de då ofta själva 
inser att deras barn har problem med vikten.  
 
BVC-sjuksköterskorna berättar att de ibland anser att de kan använda sin kliniska blick 
som ett sätt att utvärdera om barnet är överviktigt eller inte. Regber, Mårild och Hanse 
(2013) anser att visuell inspektion som enda metod för att uppskatta vikt är otillförlitligt 
och att resultatet sällan stämmer med barnets kurvor. Studien av Regber, Mårild och 
Hanse (2013) visar att barn som fått sin vikt uppskattad visuellt från BVC-
sjuksköterskan och föräldrarna och bedömts vara normalviktiga, ofta fanns vara 
överviktiga vid kontroll. Författarna anser att den kliniska blicken inte är ett tillförlitligt 
verktyg. Om BVC-sjuksköterskorna skall kunna använda de verktyg som finns, och då 
främst den rekommenderade iso-BMI-kurvan så behövs en kontinuitet i vården, där alla 
följer samma mall. Om olika BVC-sjuksköterskor gör på olika sätt är det mer troligt att 
det blir en diskussion kring varför vissa föräldrar visas iso-BMI medan andra föräldrar 
aldrig kommit i kontakt med kurvan. 
 

BVC-sjuksköterskans begränsningar 
Resultatet visar att BVC-sjuksköterskorna uttrycker ett glapp i kunskapen angående att 
bemöta överviktiga barn och deras föräldrar. BVC-sjuksköterskorna talar om kunskaper 
i kost och hälsosam livsstil men upplever att de saknar kunskap gällande pedagogik i 
mötet om övervikt. Mikhailovizh och Morrison (2007) menar att BVC-sjuksköterskor 
uttrycker ett stort intresse av utökad utbildning inom beteendehantering, föräldrarteknik 
och att bemöta konflikter med familjer. Även Isma et al. (2013) berättar att BVC-
sjuksköterskorna upplever att de inte har tillräckligt med kunskap för att på ett adekvat 
sätt bemöta överviktiga barn och deras föräldrar. BVC-sjuksköterskorna i studien 
upplevde att både deras grundutbildning, specialistutbildning och utbildning på 
arbetsplatsen inte tillgodosåg behovet av pedagogisk utbildning gentemot 
överviktsproblematik hos barn. Vidare visar resultatet att BVC-sjuksköterskorna som 
intervjuades upplevde att den utbildning de fått via sin arbetsplats var mer användbar än 
kunskapen de tillskansat sig under grund- och specialistutbildning.  Isma et al. (2013) 
menar att BVC-sjuksköterskorna ofta kände att utbildningen och kunskapen som de 
hade för att upptäcka om ett barn var överviktigt var fullgod. Däremot saknades 
kunskap om hur de sedan på ett bra pedagogiskt sätt tog upp detta med föräldrarna. 
Detta framkom även i resultatet i vår studie. BVC-sjuksköterskorna lyfte även 
problematiken med att tiden att tala om övervikt under besöken var knapp, främst under 
4-årsbesöket då många moment skulle genomföras på kort tid. Enligt Dahlberg et al. 
(2003, s. 47) finns flera hinder för att kunna bygga upp en positiv vårdrelation och tid är 
ett sådant hinder. Författarnas egna reflektioner kring detta är att tiden för dessa besök 
kan behöva förlängas då problematiken med övervikt är i ökande. Detta förklaras av att 
BVC-sjuksköterskan skall kunna fånga upp problemet i tid och ge föräldrarna utrymme 
till den sortens eftertanke och egna reflektioner som rekommenderas. Annars finns risk 
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för att BVC-sjuksköterskan, på grund av stress, endast matar föräldrarna med åsikter, 
pekpinnar och råd. 
 
BVC-sjuksköterskorna upplevde att den utbildning de, via arbetsplatsen, fått i 
motiverande samtal var givande i mötet med överviktiga barn och deras föräldrar. Enligt 
en studie av Söderlund, Malmsten, Bendtsen och Nilsen (2010) uttryckte 48 procent av 
de tillfrågade BVC-sjuksköterskorna att deras samtal kring barns vikt med barnets 
föräldrar hade förbättrats efter genomförd utbildning i motiverande samtal.  
 
BVC-sjuksköterskorna i studien lyfter vikten av att förebygga övervikt hos barn redan i 
tidig ålder, då detta gynnar samhället på lång sikt. Ur ett hållbarhetsperspektiv menar 
BVC-sjuksköterskorna att då deras arbete blir positivt så minskar framtida 
vårdkonsumtion samt vårdkostnader och således även den samhällsekonomiska 
tyngden. Blair, Stewart-Brown, Hjern och Bremberg (2013) beskriver hur övervikt i 
barndomen påverkar risken för sjukdom, både somatisk och psykisk, i både barndomen 
och sedan genom hela livet.  

 
Mötet med familjens värld 
Studien visar att BVC-sjuksköterskorna upplever det utmanande att arbeta med barn i 
socioekonomiskt utsatta områden och då främst med barn och föräldrar från andra 
kulturer. Enligt Hallström (2012, s. 98) är ungefär sex procent av barnen i Sverige idag, 
under åtta år, födda i ett annat land än Sverige. Synen på hälsa kan uppfattas olika i 
olika kulturer och detta kan medföra konflikter. Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten 
(2009) menar att det ofta blir konflikter i vad som anses vara en hälsosam vikt ur ett 
samhällsperspektiv och vad som anses vara en hälsosam vikt ur ett kulturellt perspektiv. 
I resultatet framgår att BVC-sjuksköterskorna upplever att barn till invandrarföräldrar 
oftast är mer överviktiga än andra barn då föräldrarna anser detta vara ett tecken på 
välmående och status. Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten (2009) framhäver att det i 
vissa kulturer anses vackert och hälsosamt med överviktiga barn, desto större desto 
bättre.  Isma et al. (2012) menar att bilden av normalvikt även har förändrats i Sverige 
de senaste åren. Barn som tidigare ansågs ha en hälsosam vikt anses idag vara ”tunna”. 
Den ökade andelen överviktiga barn har gjort att överviktiga barn inte längre sticker ut 
på samma sätt som tidigare. Först när barnet närmar sig fetma, uppmärksammas att 
barnet har ett problem med vikten. Detta anser författarna vara en oroande utveckling. 
 
Studiens resultat belyser att BVC-sjuksköterskorna upplever att arbetet i 
socioekonomiskt utsatta områden skiljer sig markant mot att arbeta i andra områden. 
BVC-sjuksköterskorna upplever ofta att familjerna är i en livssituation där övervikt inte 
är ett prioriterat problem. BVC-sjuksköterskorna anser då att samtalen om övervikt får 
vänta tills familjen befinner sig i ett läge där de kan ta in informationen och göra 
förändringar. Isma et al. (2013) lyfter denna problematik och menar att BVC-
sjuksköterskan har en begränsad tid till förfogande i varje möte, och att de då får rikta in 
sig på det som är viktigt just där och då.   
 
Mikhailovich och Morrison (2007) visar att även förälderns utbildningsnivå avgör om 
föräldern uppmärksammar barnets övervikt och att risken att ett barn blir överviktigt 
ökar om föräldrarna har invandrarbakgrund tillsammans med en lägre utbildningsnivå. 
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Å andra sidan visar studien även att föräldrar som jobbar långa dagar och är 
karriärsinriktade också har en tendens att få överviktiga barn. Isma et al. (2012) menar 
att föräldrar med heltidsjobb mera ofta är stressade och saknar tiden att laga hälsosam 
mat. Isma et al. (2013) visar att BVC: er som är placerade i områden med en hög andel 
invandrare och flyktingar har en högre andel barn med övervikt och fetma. 
 
Resultatet påvisar att BVC-sjuksköterskorna upplever det utmanande att bara nå 
föräldrarna i sina samtal. Ofta spelar den omgivande familjen en stor roll i barnets 
övervikt. Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten (2009) nämner att det i många 
invandrarfamiljer är far- och morföräldrar som har ett starkt inflytande över vad barnen 
äter och att det kan vara svårt att nå ut med informationen om förändring till dem.  
 
Resultatet i studien visar att BVC-sjuksköterskorna upplever att de föräldrar som själva 
är överviktiga är mer känsliga för att ämnet tas upp, än normalviktiga föräldrar. Enligt 
Trygg Lycke (2016, s. 17) visar dessutom forskning att föräldrar till barn med övervikt 
ofta själva har svårt att se att barnet väger mer än vad som är hälsosamt. Enligt en studie 
av Lindkvist, Ivarsson, Silfverdal och Eurenius (2015) var det vanligt att överviktiga 
barn även hade överviktiga föräldrar. Studien visade att det var signifikant fler pappor 
än mammor som var överviktiga. Detta bekräftas även i en studie av Mangrio, 
Lindström och Rosvall (2010). Lindkvist et al. (2015) visade också att risken för att 
barnet skulle bli överviktigt var signifikant större om barnet hade en eller två föräldrar 
som själva var överviktiga.  
 
Resultatet påvisar att BVC-sjuksköterskorna upplever att det är vanligare att 
normalviktiga föräldrar lyfter frågan om övervikt själva. De föräldrar som framför en 
oro redan vid 2,5 år lever själva ofta hälsosamt. Isma et al. (2012) menar att BVC-
sjuksköterskan upplever att föräldrarna skäms över att tala om övervikt och därför gärna 
undviker ämnet. Regber, Mårild och Hanse (2013) menar att samtalet och mötet kring 
övervikt får en högre kvalité då föräldrarna själva lyfter frågan. Å andra sidan upplever 
BVC-sjuksköterskorna att det känns känsligt att lyfta frågan då föräldern är överviktig. 
De känner då oro för att det skall framstå som att BVC-sjuksköterskan kritiserar 
förälderns vikt och livsstil. Enligt Regber, Mårild och Hanse (2013) kände sig BVC-
sjuksköterskan mer bekväm i att lyfta ämnet om föräldrarna var normalviktiga. Detta 
lyfts även i en studie av Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten (2009), som menar att 
BVC-sjuksköterskan ofta agerar annorlunda i mötet om föräldrarna är överviktiga och 
att de kunde närma sig ämnet mer direkt om föräldrarna var normalviktiga. Författarnas 
egna reflektioner kring detta är att det blir en ond cirkel om BVC-sjuksköterskorna inte 
känner sig bekväma i att ta upp frågan om övervikt där forskning visat att problemet är 
som störst. Det känns självklart att BVC-sjuksköterskorna måste börja lyfta frågan med 
de föräldrar som är överviktiga så att problemet kan tas tag i tidigt, innan barnets vikt 
drar iväg mot fetma. I resultatet framkom även att BVC-sjuksköterskan upplever att 
överviktiga föräldrar själva kan lyfta ämnet då de vill bespara sina barn samma lidande 
som de själva upplevt som barn relaterat till sin övervikt. Detta bekräftas av Regber, 
Mårild och Hanse (2013). Tidigare har överviktens effekter på kroppen på lång sikt 
tagits upp och detta kommer enligt Wiklund (2003, ss.102–109) att orsaka ett 
sjukdomslidande och eventuellt även ett vårdlidande senare i livet. Men författarnas 
egen reflektion är att det är viktigt att få barnets föräldrar att förstå det livslidande som 
barnet kan uppleva även i ung ålder, då barnet kanske inte kommer att kunna delta i 
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aktiviteter på samma sätt som de övriga barnen, eller kanske behöver utstå mobbing till 
följd av sin övervikt. 
 
 

Tillämpning och fortsatt forskning 
BVC-sjuksköterskan kan genom denna studie belysa problematiken med brist på 
specialiserad utbildning kring mötet med överviktiga barn och deras föräldrar, och 
proklamera för kompetenshöjande utbildning. Även andra möten som kan anses 
känsliga och där det är viktigt att ha en välfungerande pedagogisk nivå kan dra nytta av 
detta. Denna studie kan även komma att belysa vikten av att använda iso-BMI som den 
mest tillförlitliga kurvan för att upptäcka en övervikt. Vidare forskning behövs då 
problemet med övervikt inte kommer att minska i samhället. Forskning visar istället på 
att problemet kommer öka. Övervikt och fetma i förskoleåldern leder ofta till fortsatt 
övervikt och fetma genom livet och är orsaker till flera sjukdomar, så som hjärt-
kärlsjukdomar, diabetes, cancer och psykiska sjukdomar. Detta leder till stora kostnader 
för samhället. Kan man istället ta tag i problemet redan i förskoleåldern, så kan stora 
vårdkostnader sparas. Dessutom kan man minska lidande och öka personens levnadsår. 
 
 

SLUTSATSER 
Att arbeta som BVC-sjuksköterska i Sverige idag handlar mycket om hälsofrämjande 
åtgärder. Studien visar att BVC-sjuksköterskorna själva fått bygga upp en strategi för att 
hantera mötet med överviktiga barn och deras föräldrar, ett ämne som ofta kan vara 
mycket känsligt. Resultatet belyser att BVC-sjuksköterskorna känner att de inte har den 
kunskap som krävs för att mötet skall bli så optimalt som möjligt. Resultatet visar att 
om det första mötet mellan BVC-sjuksköterskan och föräldrarna inte blir bra, så kan 
detta reducera BVC-sjuksköterskans chanser att påverka och hjälpa familjen. Samtidigt 
visar studien att BVC-sjuksköterskorna är rädda för att stigmatisera föräldrarna och 
därför inte alltid tar upp problemet. Studien visar att för att mötet skall bli bra så 
behöver det få ta tid, det kan därför vara av vikt att BVC-sjuksköterskans besökstider 
förlängs så att det finns tid att diskutera övervikt på ett pedagogiskt vis.  
 
Studien visar att det är viktigt att stärka föräldrarna i sin roll och att förstärka det som 
föräldern gör bra, hellre än att komma med pekpinnar. Studien visar dock att BVC-
sjuksköterskorna känner att de saknar de pedagogiska verktygen för att möta föräldrarna 
till överviktiga barn. Mer utbildning och kunskap kring dessa känsliga möten är därför 
av vikt.  
 
Studien visar att en nationell riktlinje kring användandet av iso-BMI och tillväxtkurva 
efterfrågas. Detta förklaras av att iso-BMI är det mest tillförlitliga och visuellt enklaste 
sättet att visa på en övervikt, men att många BVC-sjuksköterskor inte använder sig av 
detta verktyg. Författarna anser även att digitala verktyg bör tas fram för att på ett 
enklare sätt följa barnets viktutveckling. BVC-sjuksköterskan träffar inte barnen i den 
utsträckning som behövs för att följa barnets vikt på ett fullgott sätt. Kanske skulle ett 
digitalt verktyg där föräldern för in vikt, måltider och aktivitet, för att sedan få feedback 
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från BVC-sjuksköterskan, vara ett alternativ. Författarna inser dock problematiken med 
att detta inte får stigmatisera barnet på något vis.  
 
Studien visar också att BVC-sjuksköterskorna upplever att övervikt bland barn är större 
i socioekonomiskt utsatta områden samt områden med hög invandrartäthet. Mer resurser 
på preventiva åtgärder bör därför fokuseras till dessa områden. 
 
Då övervikt och fetma bland barn och unga är ett stort problem som fortsätter att växa 
anser författarna att det skulle behöva läggas mer resurser på att nå föräldrarna. En 
sådan åtgärd skulle kunna vara föräldraföreningar där föräldrar till överviktiga barn kan 
träffas, samtala och i grupp få ett inspirerande kunskapslyft, detta ser författarna särskilt 
viktigt i invandrartäta områden. Kanske kan en sådan gemenskap kring problemet få 
föräldern att känna mindre skuld och skam. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 
Intervjuguide 

 
Hur upplever du som BVC-sjuksköterska mötet med överviktiga barn och 
deras föräldrar? 
 
 
 

� ISO-BMI 

� Hållbar utveckling 

� Kunskap och utbildning 

� Motstånd eller förståelse från föräldern 

� Strategier 
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Bilaga 2: Informationsbrev till verksamhetschef 
 
Verksamhetschefens godkännande av datainsamling   
 

Vi är 2 sjuksköterskor som studerar vid distriktssköterskeprogrammet vid Akademin för 
vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett 
examensarbete på magisternivå. 
 
Syftet med examensarbetet är att beskriva BVC-sjuksköterskans upplevelse av mötet 
med överviktiga barn och deras föräldrar.  
Antal barn med övervikt och fetma har de senaste åren ökat. Övervikt hos barn har 
under de senaste årtiondena fördubblats och barn med fetma har blivit fyra gånger så 
vanligt. Några faktorer som påverkar huruvida barn utvecklar övervikt och fetma är 
gener, ärftlighet och fysisk aktivitet. Att tidigt påbörja hälsofrämjande arbete är viktigt 
för att motverka att barnen går upp för mycket i vikt.  
 
Huvudman för examensarbetet är Högskolan i Borås, som är en statlig myndighet. Med 
huvudman menas den organisation som är ansvarig för studien. 

Hur går examensarbetet till? 
Studien är en kvalitativ intervjustudie. Vi kommer intervjua 6–8 BVC-sjuksköterskor. 
Alla deltagare kommer få samma frågor men har möjlighet att tala fritt. Intervjuerna 
kommer ske ansikte mot ansikte eller via Skypesamtal och kommer att spelas in digitalt. 
Därefter transkriberas intervjuerna och sammanställs. Tidsåtgången för intervjun är max 
60 min och utförs på informantens arbetsplats. 
I studien eftersträvas största möjliga variation av informanter, sett till arbetsår, kön samt 
område där dem arbetar.   

Hur får jag information om resultatet av studien? 
När examensarbetet är examinerat kommer det att publiceras enligt sedvanliga rutiner 
för examensarbete vid Högskolan i Borås och finnas tillgängligt i databasen DIVA. Om 
du önskar, kan Högskolan tillhandahålla en kopia till dig. 

Deltagandet är frivilligt  
Informantens deltagande är frivilligt och informanten kan när som helst välja att avbryta 
deltagandet. Om informanten väljer att inte delta eller vill avbryta sitt deltagande 
behöver de inte uppge varför. För att delta behöver informanten lämna sitt samtycke. 
Detta görs i form av undertecknande av informationsbrev. 
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Vad händer med informantens uppgifter? 
I examensarbetet kommer vi att samla in information från informanten. Inga namn, 
uppgifter eller resultat som kan härledas till hen som person kommer att redovisas i 
examensarbetet. Allt material kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av 
det, i enlighet med gällande lagstiftning.  
De intervjuer som samlats in kommer att förstöras när examensarbetet är examinerat 
och godkänt varvid personuppgiftsbehandlingen upphör. 
Behandlingen av uppgifter om informanten sker med stöd av artikel 6.1 (a) i 
dataskyddsförordningen (samtycke). Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig. Som 
deltagare har informanten ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningens artikel 
15–18, 20 och 22, som bland annat innebär att hen har rätt att ta del av de uppgifter om 
hen som behandlas i studien samt få dessa rättade eller raderade. Informanten har också 
rätt att få behandlingen av uppgifter om begränsad.  
 

Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  

 

 

Hälsningar  

Johanna Morsten  Lena Andersson 
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Godkännande  
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Johanna Morsten och Lena 
Andersson genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  
 
 
X-stad/2019  
 
 
 
_______________________________  
Namn  
Titel/Verksamhet/Ort  
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Bilaga 3: Informationsbrev till deltagare 

Information angående ett examensarbete om att möta 
överviktiga barn och deras föräldrar 
Vi vill fråga dig om du vill delta i vårt examensarbete BVC-sjuksköterskans upplevelse 
av att möta överviktiga barn och deras föräldrar. Vi är 2 sjuksköterskor som studerar på 
distriktsköterskeprogrammet vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i 
Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete på avancerad nivå. 

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 
Antal barn med övervikt och fetma har de senaste åren ökat. Övervikt hos barn har 
under de senaste årtiondena fördubblats och barn med fetma har blivit fyra gånger så 
vanligt. Några faktorer som påverkar huruvida barn utvecklar övervikt och fetma är 
gener, ärftlighet och fysisk aktivitet. Att tidigt påbörja hälsofrämjande arbete är viktigt 
för att motverka att barnen går upp för mycket i vikt. Syftet med studien är att 
undersöka hur BVC-sjuksköterskan upplever mötet med överviktiga barn och deras 
föräldrar. Vi tillfrågar Dig att delta i studien i egenskap av BVC-sjuksköterska. Genom 
att kontakta Din arbetsplats kom vi i kontakt med Dig. 
Huvudman för examensarbetet är Högskolan i Borås, som är en statlig myndighet. Med 
huvudman menas den organisation som är ansvarig för studien. 

Hur går examensarbetet till? 
Studien är en kvalitativ intervjustudie. Vi kommer intervjua 6–8 BVC-sjuksköterskor. 
Alla deltagare kommer få samma frågor men har möjlighet att tala fritt. Intervjuerna 
kommer ske ansikte mot ansikte på er arbetsplats och kommer att spelas in digitalt. 
Därefter transkriberas intervjuerna och sammanställs. Tidsåtgången för intervjun är max 
60 min.   

Hur får jag information om resultatet av studien? 
När examensarbetet är examinerat kommer det att publiceras enligt sedvanliga rutiner 
för examensarbete vid Högskolan i Borås och finnas tillgängligt i databasen DIVA. Om 
du önskar, kan Högskolan tillhandahålla en kopia till dig. 

Deltagandet är frivilligt  
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om 
du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför. 
För att delta behöver du lämna ditt samtycke. 
Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta ansvariga för examensarbetet eller 
handledaren [kontaktuppgifter se nedan]. 
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Vad händer med mina uppgifter? 
I examensarbetet kommer vi att samla in information från dig. Inga namn, uppgifter 
eller resultat som kan härledas till dig som person kommer att redovisas i 
examensarbetet. Allt material kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av 
det, i enlighet med gällande lagstiftning.  
De intervjuer som samlats in kommer att förstöras när examensarbetet är examinerat 
och godkänt varvid personuppgiftsbehandlingen upphör. 
Behandlingen av uppgifter om dig sker med stöd av artikel 6.1 (a) i 
dataskyddsförordningen (samtycke). Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig. Som 
deltagare har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningens artikel 15–18, 20 
och 22, som bland annat innebär att du har rätt att ta del av de uppgifter om dig som 
behandlas i studien samt få dessa rättade eller raderade. Du har också rätt att få 
behandlingen av uppgifter om dig begränsad. Kontakta ansvarig handledare 
[kontaktuppgifter nedan] i dessa fall. 
Om du har frågor kring behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att i 
första hand kontakta ansvariga för examensarbetet eller handledaren. Du är också 
välkommen att kontakta högskolans dataskyddsombud via e-post, dataskydd@hb.se, 
med synpunkter. Du har därtill rätt att klaga på högskolans behandling av 
personuppgifter till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

Ansvariga för examensarbetet 
  
 
Johanna Morsten och Lena Andersson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dataskydd@hb.se
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Samtycke om deltagande 
Fylls i av handledaren 
Härmed intygas att ansvariga studenter har uppvisat skriftligt samtycke av informanten 
till deltagande i examensarbetet och behandling av informantens personuppgifter enligt 
ovan. 
(Fylls i av handledare först efter att intervjun utförts och studenten kan visa upp 
godkänd underskrift från deltagaren). 
 
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 
Datum och handledares namnteckning 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
 
 
Fylls i av deltagaren 
Jag har fått muntlig och skriftlig information om examensarbetet och har haft möjlighet 
att ställa frågor. Jag får behålla en kopia av den skriftliga informationen.  
Jag samtycker till att delta i examensarbetet BVC-sjuksköterskans upplevelse av mötet 
med överviktiga barn och deras föräldrar, nr M2019:77 och att uppgifter om mig samlas 
in och behandlas på det sätt som beskrivs i informationen ovan. 
 
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 
Namnteckning 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 
Ort och datum 
 


	INLEDNING
	BAKGRUND
	Vikt hos barn
	Övervikt och fetma hos barn
	Iso-BMI-kurva
	Tillväxtkurva

	Hälsoproblem orsakade av övervikt
	Distriktssköterskans arbete på BVC
	Samtal vid övervikt och fetma

	Individens möjlighet till egenvård

	PROBLEMFORMULERING
	SYFTE
	METOD
	Ansats
	Urval
	Datainsamling
	Dataanalys
	Studiens tillförlitlighet
	Tabell 1. Exempel från analysprocessen.

	Etiska överväganden
	Författarnas förförståelse

	RESULTAT
	Tabell 2. Sammanställning av samtliga kategorier och subkategorier som framkom under innehållsanalysen.
	Första mötet – en god start
	Att få med föräldrarna på tåget
	Att möta motstånd
	Att bemöta barnet

	Att tydliggöra övervikt
	Att se helheten
	Iso-BMI och tillväxtkurva

	BVC-sjuksköterskans begränsningar
	Att känna sig begränsad i sin kunskap
	Vikten av kommunikation
	Ekonomiska aspekter – ur ett hållbarhetsperspektiv

	Mötet med familjens värld
	Olika utgångspunkter – att bemöta familjen där den befinner sig
	Att arbeta förutsättningslöst

	Det långsiktiga arbetet
	BVC-sjuksköterskans möjlighet till samverkan
	Vikten av uppföljning


	DISKUSSION
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion
	Första mötet – en god start
	Att tydliggöra övervikt
	BVC-sjuksköterskans begränsningar
	Mötet med familjens värld
	Tillämpning och fortsatt forskning


	SLUTSATSER
	REFERENSER
	Bilaga 1: Intervjuguide
	Bilaga 2: Informationsbrev till verksamhetschef
	Bilaga 3: Informationsbrev till deltagare

