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Sammanfattning    
   
Övervikt och fetma bland barn har ökat både i Sverige och internationellt de senaste två 
decennierna. Totalt bland alla barn i Sverige har 15 - 20 % övervikt. Sunda kostvanor 
och fysisk aktivitet från tidig ålder kan minska risken att utveckla övervikt och fetma. 
Barnhälsovården i Sverige arbetar utifrån barnets hälsa och har stora möjligheter att nå 
ut till alla familjer. I arbetsuppgifterna ingår att främja barnets hälsa, följa 
tillväxtutvecklingen, samt stötta föräldrarna i sin föräldraroll. 
Barnavårdcentralsjuksköterskan har en unik roll då hen oftast har ett stort förtroende 
från föräldrarna och är den som samtalar med föräldrar om barnets hälsa. Syftet är att 
beskriva barnavårdcentralssjuksköterskornas erfarenheter av att samtala med föräldrar 
om övervikt och fetma hos deras barn. 
 
Studien är en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Åtta sjuksköterskor med 
specialistutbildning, som är verksamma inom barnhälsovården har intervjuats. 
Intervjuerna har transkriberats och analyserats utifrån kvalitativ innehållsanalys enligt 
Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 187).  
  
I resultatanalysen framkom tre huvudkategorier och tio subkategorier. Resultatet visar 
att det är viktigt för barnavårdcentralssjuksköterskan att skapa möten, att 
medvetandegöra förförståelser och att inge trygghet för föräldrarna. 
 
Diskussionen tar upp att barnavårdcentralssjuksköterskornas erfarenheter visar att det är 
komplicerat att samtala med föräldrar till barn med övervikt eller fetma då ämnet är 
känsligt och kan väcka reaktioner hos föräldrarna. Verktyg, erfarenhet och kunskap kan 
underlätta samtalen och bidra till bättre hälsa och välbefinnande för barnet. 
  
Nyckelord: BVC-sjuksköterska, erfarenheter, barn, övervikt, fetma, föräldrar, samtal 
 



Abstract  
 
Overweight and obesity among children has increased in Sweden and internationally 
over the past two decades. Overall, among all children in Sweden are 15-20% 
overweight. Healthy eating and physical activity from an early age can reduce the risk 
of developing overweight and obesity. Child health care in Sweden is based on the 
child's health and have a great opportunity to reach out to all families. Responsibilities 
include to ensure the child's health and follow the growth development of the child and 
support parents in their parenting role. Child health care nurse has a unique role as she 
usually has a lot of trust from parents and is the one who communicate with parents 
about the child's health. Our purpose is to describe the Child health care nurse´s 
experience of communicating with parents about overweight and obesity in their 
children.  
 
The study was conducted based on a qualitative interview study with an inductive 
approach in which eight of nurses with specialist training have been interviewed. The 
interviews were transcribed and analyzed using qualitative content analysis according to 
Lundman and Hällgren Graneheim (2012, s. 187).  
 
The results revealed three main categories and ten subcategories. It was important for 
the Child health care nurse to create meetings to sensitize pre-understandings and to 
lodge security for the parents.  
 
Discussion emphasizes that Child health care nurses' experiences that it is complicated 
to communicate with parents of children with obesity and the subject is sensitive. Tools, 
experience and knowledge can facilitate the communication. 
 
 
Keywords: Child health care nurse, experiences, children, overweight, obesity, parents, 
communication 
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INLEDNING 
Övervikt och fetma bland barn och unga är ett stort folkhälsoproblem i samhället. 
Andelen barn och unga som är drabbade av övervikt och fetma har ökat drastiskt både 
nationellt och i resten av världen under de senaste två decennierna. Att vara drabbad av 
fetma som ungdom är 4 - 5 gånger mer vanligt i Sverige idag än vad det var för tjugo år 
sedan. Totalt beräknas 15 - 20 % av alla barn i Sverige ha övervikt och 3 - 5 % har en 
utvecklad fetma (Håkansson 2013a; Lindström, Mangrio & Rosvall 2010). Liknande 
siffror framkom i en studie gjord i Sverige bland förskolebarn där det visade sig att 19 
% av flickorna och 14 % av pojkarna hade övervikt (Bergström & K:son Blomqvist 
2009, s. 1956). 
 
 
Övervikt eller fetma i unga år medför hälsorisker och kan leda till utveckling av 
kardiovaskulära sjukdomar, insulinresistens, funktionsnedsättning eller cancer (WHO  
2014a). Övervikt och fetma kvarstår ofta i vuxen ålder och risken stiger med barnets 
ålder (Lindström, Mangrio & Rosvall 2010). Övervikt och fetma bland barn och unga är 
mer vanligt förekommande i socioekonomiskt utsatta grupper i samhället än andra 
grupper (Håkansson 2013a). 
 
 
Det finns ett behov av patientcentrerad vård i arbetet med barn som lider av övervikt 
eller fetma. Behovet omfattar även vikten av att arbeta med empowerment för att stärka 
föräldrar i sin relation till barnet (Isma, Bramhagen & Ahlström 2012). I flera studier 
(Walker, Strong, Atchinson, Saunders & Abbot 2007; Isma, Bramhagen, Ahlström, 
Östman & Dykes 2013) uppmärksammas problematiken med att sjuksköterskor inom 
barnhälsovården (BHV) upplever att det är svårt att ta upp ämnet med föräldrarna, då 
det är ett känsligt ämne. De är även rädda för att relationen till föräldrarna ska påverkas 
negativt. Därför kan det vara av vikt att beskriva BVC-sjuksköterskors erfarenheter av 
att samtala med föräldrar till barn med övervikt eller fetma. Detta skulle kunna leda till 
en ökad kunskap om metoder och verktyg som kan användas vid samtalen och således 
minska lidande för barn med övervikt eller fetma.  
 
 
 
BAKGRUND 

Fetma och övervikt 
Fetma och övervikt definieras av Världshälsoorganisationen (WHO) som ”en onormal 
eller överdriven fettansamling som åstadkommer en risk för hälsan” (WHO 2014a). 
Fetma definieras enligt WHO (2014a) som en sjukdom och övervikt som ett tillstånd 
som ger ökade risker för sjukdom. Vidare så ingår fetma i Socialstyrelsens förteckning 
över sjukdomar (Läkemedelsverket 2012). För att kunna definiera övervikt, fetma, 
normalvikt och undervikt hos barn som överstiger två år är Body Mass Index (BMI) det 
verktyg som används inom BHV (Läkemedelsverket 2012). Rådande gränsvärden för 
att klassificera övervikt och fetma är ISO-BMI 25 för övervikt och ISO-BMI 30 för 
fetma (Ekholm 2013).  
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Globalt har det skett en alarmerande utveckling av övervikt bland barn. Mellan åren 
1990 till 2012 har det skett en ökning från 31 miljoner till 44 miljoner barn med 
övervikt i världen. WHO beräknar att 30 % av den totala ökningen har skett främst i 
utvecklingsländer (WHO 2014a). Trots att statistiken ser dyster ut, finns det markörer 
som visar att utvecklingen av barnfetma har avplanat i Sverige. Enligt 
folkhälsorapporten från 2014 har det inte skett några signifikanta förändringar bland 
andelen 4- åringar med övervikt eller fetma i Stockholmsområdet. Ett annat positivt 
tecken är den ökade förekomsten av små barn med övervikt verkar ha avstannat 
(Folkhälsomyndigheten 2014, s. 53). Trots att det senaste resultatet över folkhälsan 
visar att utvecklingen inte är lika drastisk som tidigare, kvarstår ändå problemet. Statens 
Folkhälsoinstitut (2013) belyser att det inte finns några tecken på att andelen barn eller 
unga med övervikt minskar. I Sverige beräknas 2 - 4 % av alla fyraåringar ha övervikt 
och 3 - 5 % av alla barn som är 10 år. Statistiken kommer från insamlad data från 
barnhälsovården och elevhälsan (Socialstyrelsen 2013). Det har även framkommit att 
konsumtionen av godis och läsk bland barn och unga blivit mindre, och fler barn äter 
grönsaker oftare. Barnhälsovårdens arbete med att förebygga och motverka övervikt och 
fetma bland barn är en viktig uppgift i dagens samhälle. Detta arbete bör ha en bred 
omfattning, och nå ut till enskilda individer, grupper och olika samhällsinstanser 
(Håkansson 2013a).  
 
 

Faktorer som ökar risken för övervikt och fetma hos barn 
Livsstilsfaktorer som påverkar utvecklingen av övervikt och fetma är för lite fysisk 
aktivitet, intag av för högt kaloriinnehåll och energität mat (Mårild & Hänni 2014). 
Ärftlighet och sjukdom är andra riskfaktorer som påverkar men där sjukdom inte anses 
vara så vanligt förekommande (Janson 2012).  Barn som föds med låg respektive hög 
födelsevikt är överrepresenterade bland de ungdomar som senare utvecklar fetma. Ett 
annat samband går att se för de barn som har en snabb ökning av tillväxt i 3 till 4- års 
ålder. Livsstilsfaktorer och arvsanlag styr gemensamt utvecklingen av fetma. 
Arvsanlagen svarar för 30 – 50 % av utvecklingen av fetma. Även om ärftlighet är en 
bidragande riskfaktor för att utveckla fetma, är livsstilsfaktorer det som är betydande för 
att utveckla fetma som barn (Mårild & Hänni 2014).  
 
 
BVC- sjuksköterskor anser att övervikt och fetma hos barn är ett komplext problem 
eftersom föräldrarnas levnadsmönster ofta överförs till barnen. Föräldrar som arbetar 
mycket och som har en stressig vardag avsätter inte tillräckligt med tid för fysisk 
aktivitet med barnen. Den fysiska leken ersätts istället med stillasittande framför tv:n. 
Konsekvenserna av tidsbristen påverkar även matvanorna i familjer. Snabbmat som 
pizza och hamburgare ersätter ibland flera mål i veckan eftersom föräldrarna inte hinner 
ägna sig åt matlagning. Osäkerhet i föräldrarollen och svårigheter med gränssättning 
leder till att glass och godis används som tröst och substitut för kärlek, men också som 
ett sätt att lugna barnen (Isma, Bramhagen & Ahlström 2012). Matvanors betydelse för 
hälsan fyller flera viktiga funktioner. Utöver den primära funktionen som är att förse 
kroppen med näring, så skapar måltider en gemenskap i form av social samvaro. Dagens 
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olika måltider ger även möjligheter till syn- och smakupplevelser vilket gynnar hälsan 
(Dahlberg & Segesten 2010, s. 226).  Att hjälpa individer att återställa sin hälsa är det 
övergripande målet för vårdandet. Syftet handlar således om att hjälpa människor att 
stärka deras hälsoprocesser. Fenomenet hälsa står i relation med upplevelsen av att 
känna sig hel, och att ha jämvikt i sin totala livssituation. Upplevelsen av hälsa är något 
unikt, eftersom människors upplevelser av att ha jämvikt varierar mellan individer. 
Således är hälsa ett mångdimensionellt begrepp och fenomen (Dahlberg & Segesten 
2010, ss. 47-49).  
 
 
Levnadsvanor påverkas bland annat av boendemiljö, utbildningsgrad, ekonomisk 
situation och kulturell bakgrund. Barn till lågutbildade föräldrar och familjer som lever i 
socioekonomiskt ansträngda områden har större risk att drabbas av övervikt och fetma 
än andra barn. Således styrs våra levnadsvanor i hög grad av rådande strukturer och 
förhållanden i samhället som skola, arbete, media, boende och fritid (Västra 
Götalandsregionen 2008, ss. 3, 6). Socialstyrelsen (2014, s. 106) menar att orsakerna till 
ohälsosamma kostvanor och otillräcklig fysisk aktivitet påverkas och samverkas av 
många olika faktorer såsom, sociala, kulturella, ekonomiska, psykologiska samt 
medicinska och genetiska faktorer (ibid.). Ekonomiska problem i familjer orsakar 
minskade levnadsmöjligheter och sämre självförtroende hos både barn och vuxna. 
Betydelsen av miljörelaterade och psykologiska problem hos föräldrarna gör att barnen 
inte får sina behov av nödvändig omsorg tillgodosedda. En svår ekonomisk situation 
kan även leda till att intaget av hälsosam mat och motion begränsas, eftersom det anses 
vara för dyrt (Västra Götalandsregionen 2008, s. 5).  I en studie gjord av Hernandez, 
Thompson, Cheng och Serwint (2012, s. 663) som utförts i USA framgår att det saknas 
kunskap hos föräldrar i låginkomstområden om riskfaktorer för att utveckla övervikt 
eller fetma. Av 150 medverkande föräldrar till barn i åldrarna 2 - 5 år ansåg endast 7,6 
% av föräldrarna att för lite fysisk aktivitet och stillasittande kan utveckla övervikt och 
fetma. Västra Götalandsregionen (2008, s. 6) skriver att i områden med hög andel 
låginkomsttagare förekommer ofta ett lågt förtroende för hälso- och sjukvården bland 
invånarna. Derwig (2014) skriver att ohälsosam livsstil förekommer överallt i samhället. 
Inställningen till kost och fysisk aktivitet påverkas av psykologiska och kulturella 
faktorer. Barn styrs omedvetet av de personer som är i närheten av barnet och påverkas 
av deras attityder, krav och förväntningar när det gäller kost. Detta påverkar i sin tur 
mängden mat, hur ofta och när de ska äta. Isma, Bramhagen och Ahlström (2012) 
beskriver att BVC- sjuksköterskorna ville prioritera de barn som växte upp med sämre 
ekonomi och därmed kanske inte hade råd med hälsosam mat eller dyrare aktiviteter. 
Lannér Swensson (2014) beskriver att de familjer som behöver mest stöd ska prioriteras 
och ges mest tid.   
 
 
Övervikt kan betraktas som en egenskap istället för ett hälsoproblem om barnet i övrigt 
mår bra. Detta framkom i en kvalitativ studie av Isma, Bramhagen och Ahlström (2012) 
gjord i Sverige om BVC- sjuksköterskors uppfattningar om barn med övervikt. Vad som 
även visade sig i studien var att föräldrar till barn med övervikt anser att övervikt är ett 
ytligt problem istället för ett hälsoproblem. Föräldrarna i studien var mer oroliga för 
mobbning och utanförskap istället för hjärt- och kärlsjukdomar (Isma, Bramhagen & 
Ahlström 2012).  
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Hälsorisker för barn med övervikt och fetma  
De barn som har övervikt eller fetma i barndomen riskerar att ha fortsatt övervikt eller 
fetma i vuxen ålder. WHO uttrycker därför att förebyggande arbete mot övervikt och 
fetma i barndomen har en hög prioritet (WHO 2014b).  Fetma hos barn är en riskfaktor 
för att senare utveckla medicinska, psykiska och sociala problem. Problemen visar sig 
främst när barnen kommer upp i tonåren i form av mobbning och utanförskap. Detta kan 
leda till att självförtroendet blir sämre och eleverna får svårare att klara av skolarbetet 
och sin fritid (Mårild & Hänni 2014). Det är farligare att utveckla fetma som barn 
jämfört med i vuxen ålder. Barn med övervikt eller fetma kan med tiden få svårt att röra 
sig, bli trötta, få smärtor i fötter och knän samt få sömnsvårigheter (Janson 2012). 
Dessutom påverkar fetma utvecklingen av vissa sjukdomar såsom typ 2-diabetes, 
nedsatt glukostolerans, högt blodtryck och avvikande blodfetter. Barn med fetma är 
överrepresenterade när det gäller förekomst av astma hos barn. Fetma i barn- och 
ungdomsåren kan minska livslängden jämfört med barn med normalvikt (Mårild & 
Hänni 2014). Sambandet mellan hälsa och innehållet i människors dagliga liv är 
ofrånkomligt. För att kunna stödja individers hälsoprocesser behövs kunskap om det 
levnadsmönster som finns i människors vardag (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 220- 
221). Lidande är ett tillstånd som uppstår då hälsan påverkas av sjukdom, eller när 
upplevelsen av hälsa är hotad (Dahlberg & Segesten 2010 s. 47). Att motverka sjukdom 
och annat lidande är en viktig uppgift inom hälso- och sjukvården. Syftet består även i 
att stödja individer att själva uppnå en förbättrad hälsa, och därmed minska lidande 
(Dahlberg & Segesten 2010, s. 181).  
 
 

Kommunikation 
Samtalet är en viktig del i samvaron mellan människor. Inom hälso- och sjukvården har 
det vårdande samtalet mellan sjukvårdspersonal och patienter ofta en stor betydelse. 
Betydelsen står i relation till den sårbarhet som patienten befinner sig i. I arbetet med att 
stödja patienters hälsoprocesser finns behov av en öppenhet och följsamhet inför 
patientens livsvärld (Dahlberg & Segesten 2010, s. 200). Begreppet livsvärld beskriver 
aspekterna hälsa, sjukdom, vårdande och lidande, relaterat till patientens erfarenheter 
och upplevelser. Med livsvärlden som grund i vårdandet finns en öppenhet och vilja att 
förstå hur ohälsa upplevs av patienten. Att vårda utifrån ett livsvärldsperspektiv innebär 
att patienten och närstående står i fokus (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 126-128). 
Ansvaret som följer vårdaren handlar till stor del av att lyssna och uppmärksamma 
patienten, samt att skapa en tvåvägskommunikation där tyngden läggs på patientens 
frågor (Dahlberg & Segesten 2010, s. 200). Andersson (2013, ss. 113-115) beskriver att 
det är viktigt att kunna lyssna på ett aktivt sätt och att vara närvarande i mötet med 
patienten. Dessa faktorer är tillsammans med ett förutsättningslöst bemötande 
betydelsefulla för att kunna skapa ett möte som upplevs positivt. 
 
 
Studier gjorda av Isma, Bramhagen och Ahlström (2012); Edvardsson, Edvardsson och 
Hörnsten (2009, s. 2542) visar att förhållandet mellan BVC- sjuksköterska och föräldrar 
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spelar en stor roll och en bra relation kan underlätta samtalen. Det visar sig att BVC- 
sjuksköterskor upplever att det är komplicerat att samtala med familjer med 
överviktsproblem. Dels finns en rädsla för att förhållandet till föräldrarna kan påverkas 
negativt och om föräldrarna själva har övervikt eller fetma är det svårare att samtala om 
ämnet. Lannér Swensson (2014) skriver att inom barnhälsovården är relationen till 
föräldrarna det viktigaste verktyget i ett förändringsarbete. Därför är det viktigt att 
etablera en god relation med föräldrarna.  
 
 
Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten (2009, ss. 2547-2548) skriver att kommunikation 
är en viktig faktor i arbetet med barns övervikt. Motiverande samtal (MI) är en 
samtalsmetod som anses vara välfungerande för ändamålet, där vikten är att motivera 
föräldrarna snarare än att informera föräldrarna. Metoden används frekvent inom svensk 
primärvård och bygger på ett personcentrerat förhållningssätt och ett aktivt lyssnande 
från vårdgivarens sida. Den innebär även en summering av patientens valmöjligheter för 
att skapa delaktighet och ett individuellt anpassat förändringsarbete. Motiverande samtal 
har visat sig vara ett enkelt och användbart verktyg i arbetet med övervikt och fetma 
bland barn och unga. I en studie av Söderlund, Malmsten, Bendtsen och Nilsen (2010, 
ss. 396-398) där 76 BVC- sjuksköterskor utbildade sig inom motiverande samtal 
uppgav nästan hälften att de regelbundet använde sig av metoden efter ett år. Resultatet 
visar att BVC- sjuksköterskorna anser att motiverande samtal är en bättre metod än 
vanlig traditionell rådgivning och att metoden överensstämmer med de värderingar och 
normer som BHV bör eftersträva. Mårild och Hänni (2014) nämner att metoden kan 
vara svåranvänd i de situationer då familjer uttrycker att de redan kan allt om fysisk 
aktivitet och kost och anser att de redan gör allt rätt. I dessa fall kan BVC- 
sjuksköterskan undvika att ifrågasätta och istället ge konkreta råd. Håkansson (2013b) 
skriver att målet med att använda MI i hälso- och sjukvården är för att kunna genomföra 
en förändring hos människor. När det gäller att samtala med föräldrar till barn med 
övervikt eller fetma bör BVC- sjuksköterskan vägleda familjen i rätt riktning och få 
familjerna att förstå att de själva har makten och möjligheten till förändring. 
 
 

BVC- sjuksköterskans yrkesroll  
En av barnhälsovårdens uppgifter är att främja alla barns hälsa och att tidigt 
uppmärksamma problem som berör barns tillväxt och utveckling samt förebygga ohälsa. 
BVC- sjuksköterskorna arbetar hälsofrämjande och där ingår att barn och föräldrar ska 
få en ökad förståelse och kunskap över de faktorer som påverkar hälsan positivt eller 
negativt (Håkansson 2013a). I Sverige är anslutningen till BVC nästan 100 % vilket 
innebär att de flesta familjer är inskrivna på BVC. Föräldrarna tar upp både små och 
stora problem och därför har BVC- sjuksköterskan goda möjligheter att nå ut till de 
familjer som behöver stöd (Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin 2009, s. 8). 
 
 
Socialstyrelsen (2014, s. 105) skriver att BVC- sjuksköterskan bör sträva efter att 
samtala med föräldrarna om hälsosamma levnadsvanor vid varje hälsobesök på BHV. 
Syftet är att tidigt erhålla verktyg och kunskap för att skapa sunda levnadsvanor för 
familjerna (ibid.). Kostrådgivning är en stor del av BVC- sjuksköterskans arbete och bör 
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innefatta hela familjens kostvanor. Kostvanor skiljer sig åt mellan olika familjer och har 
även en viktig social funktion för familjen. Barnets kostvanor bestäms av föräldrarnas 
kunskaper, ekonomiska möjligheter, livsstil och barnets aptit. De flesta barn har en bra 
måltidsordning under den första perioden och det är först när barnen introduceras till 
vuxenkost som problemen uppkommer (Magnusson et al. 2009, s. 91). Vikt och längd 
undersöks regelbundet under barnets första levnadsår och drygas därefter ut och sker då 
vid de rutinmässiga besöken på BVC. Tillväxtkurvan som finns i barnets journal är 
personlig för varje barn och är ett viktigt mått på både fysisk och psykiskt 
välbefinnande (Ekholm 2013). 
 
 
Det är svårt att se på ett barn om hen har övervikt eller fetma och därför används 
begreppet ISO- BMI, som är ett sätt att räkna ut om barnet har övervikt eller fetma. Det 
finns särskilda BMI tabeller för barn i åldrarna 2 - 18 år då det skiljer sig beroende på 
ålder och kön (Mårild & Hänni 2014). Formeln för BMI är: (kg/m²) = vikt (kg)/längd 
(m) x längd (m). Vikten i kilo divideras med längden i meter. Summan divideras en 
gång till med längden i meter.  BMI är ett mått som är anpassat så att det ska vara 
självständigt från påverkan av barnets längd men är inte fullständigt längdneutralt. 
BMI-värdet påverkas även av kroppens proportioner, muskelmassa och personens 
längd. Experter rekommenderar trots detta att BMI ska ses som ett mått på barnets 
viktutveckling (Ekholm 2013). Derwig (2014) skriver att rådet från Rikshandboken för 
BHV är att BVC-sjuksköterskan alltid ska visa BMI- kurvan för föräldrarna i samband 
med de besök då vikt och längd tas på barnet. Vid en viktförändring ska BVC-
sjuksköterskan diskutera förändringen med föräldrarna för att finna bakomliggande 
orsak. 
 
 

Vägledning för BVC-sjuksköterskans arbete gällande barns övervikt 
och fetma 
Socialstyrelsens allmänna råd för BHV upphörde att gälla år 2009 och sedan dess har 
det saknats nationella styrdokument för BHV. Socialstyrelsen har sammanställt en 
vägledning för BHV som är utgiven år 2014. Syftet med vägledningen är att 
tillhandahålla kunskaps- och handlingsstöd för de som arbetar inom BHV. 
Vägledningen kan användas som beslutsstöd och kan användas av de som arbetar för att 
utveckla barnhälsovårdsprogram i Sverige. Syftet med vägledningen är att den kan bidra 
till en mer jämlik BHV i Sverige (Socialstyrelsen 2014, s. 7). Vägledningen ska ge en 
övergripande beskrivning över BVC- sjuksköterskans arbete (Socialstyrelsen 2014, s. 10). 
För mer specifika råd i arbetet hänvisas BVC-sjuksköterskan till Rikshandboken för BHV 
som är ett webbaserat program som uppdateras av en tvärprofessionell redaktion. Utöver 
Socialstyrelsens vägledning för BHV och rikshandboken för BHV finns det utrymme att 
utforma både lokala och regionala riktlinjer (Socialstyrelsen 2014, s. 12). Allt arbete som 
utförs inom BHV ska utgå från FN:s konvention för barns rättigheter (Socialstyrelsen 2014, 
s. 5). 
 
 
Håkansson (2013a) skriver att BVC- sjuksköterskan bör ha kunskap om och arbeta efter 
Livsmedelsverkets (2014) kostrekommendationer som är beskrivna i arbetsmaterialet 
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”Bra mat för barn 0-5 år- handledning för BHV”. En av rekommendationerna är att 
BVC- sjuksköterskan bör vara lyhörd och se till helheten i familjens matvanor. Enligt 
Magnusson et al. (2009, ss. 179-180) ska kostråden vara enkla och innefatta vardagliga 
råd såsom regelbundna måltider samt intag av frukt och grönsaker. Sockerhaltiga 
drycker och matvaror bör begränsas till en dag i veckan. Det är även viktigt att 
föräldrarna är delaktiga och aktiva i samtalen och att de hittar strategier som fungerar i 
deras vardag. Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten (u.å.) är att barn ska 
utöva fysisk aktivitet i minst 60 minuter/dag, både med måttlig och hög intensitet. 
Aktiviteterna kan även delas upp i intervaller under dagen. 
 
 
Mårild och Hänni (2014) skriver att förebyggande arbete mot övervikt och fetma är 
viktigt och positiva effekter har visats på barns vikt genom minskad TV- tid. Liknande 
effekter har visats vid förekomst av fysisk aktivitet i förskolan. Det är även viktigt att 
medvetandegöra för föräldrarna att deras barn har övervikt eller fetma. Insatserna ska 
riktas till föräldrarna då det gäller behandling av barns övervikt eller fetma i 
förskoleåldern. Barn i förskoleåldern behöver inte medverka vid träffarna. Det är viktigt 
att beskriva behandlingsmål och att de ska vara långsiktiga och realistiska. Om barnet 
har fetma krävs en längre behandlingstid. För att lyckas med behandling av barns 
övervikt eller fetma krävs att familjen får stöttning och är motiverade till förändring. 
Det är därför viktigt att skapa ett positivt klimat utan pekpinnar. Derwig (2014) skriver 
att barn med identifierad övervikt ska erbjudas samtal, vägledning och insatser efter 
individuellt behov. Uppföljning och insatser bedöms beroende på kunskap hos 
familjerna. Vid identifierad fetma görs insatser beroende på individuell bedömning av 
familjens behov.  
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Övervikt och fetma hos barn är ett stort problem i samhället. Det är en riskfaktor som 
senare kan leda till utveckling av kardiovaskulära sjukdomar, insulinresistens, 
funktionsnedsättning eller cancer (WHO 2014a). Fetma i barn- och ungdomsåren kan 
även minska livslängden jämfört med barn med normalvikt (Mårild & Hänni 2014).  
BVC- sjuksköterskan har ett ansvar att arbeta förebyggande för barns hälsa (Janson & 
Nergårdh 2012, s. 557). BVC- sjuksköterskans uppgift är att individanpassa och arbeta 
med att stödja och vägleda föräldrar i sin föräldraroll. Tidigare forskning har visat att 
det är ett känsligt ämne och det kan vara svårt att samtala med föräldrarna till barn med 
övervikt eller fetma. BVC-sjuksköterskorna är rädda att förstöra relationen till 
familjerna eller att föräldrarna ska reagera negativt. Risken finns att familjerna byter 
BVC. Därför kan det vara av vikt att beskriva BVC- sjuksköterskans erfarenheter av att 
samtala med föräldrar till barn med övervikt eller fetma. Att hjälpa BVC- 
sjuksköterskor att hitta verktyg och metoder som förbättrar samtalet mellan BVC- 
sjuksköterskan och föräldrarna, skulle kunna leda till bättre hälsa och välbefinnande för 
barn som är drabbade av övervikt.  
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SYFTE 
Syftet är att beskriva BVC- sjuksköterskors erfarenheter av att samtala med föräldrar 
om övervikt och fetma hos deras barn. 
 
 
METOD 

Ansats 
Studiens design är kvalitativ med en induktiv ansats där data samlats in genom 
intervjuer. Enligt Kvale och Brinkmann (2009, ss. 39-40) är syftet med en kvalitativ 
forskningsintervju att de vardagliga ämnena ska förstås utifrån den intervjuades 
perspektiv. Intervjun liknar ett vardagligt samtal som styrs av intervjuaren utifrån 
utgångsfrågan. I studien används en induktiv ansats som innebär att analysen av 
texterna inte är förutbestämd utan istället förutsättningslös (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2012, s. 188).  

 
Urval 
Inklusionskriterierna för att få delta i studien var att BVC- sjuksköterskorna hade 
arbetat på BVC i minst två år. De skulle ha en examen som specialistsjuksköterska inom 
barn eller distrikt. Både män eller kvinnor kunde delta i studien. 
 
 
Totalt intervjuades åtta BVC- sjuksköterskor. Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 
130) är det vanligt att antalet personer i en intervjustudie är 5-25. Åldern på de 
intervjuade BVC- sjuksköterskorna var mellan 36 och 56 år. De hade arbetat på BVC i 
3-15 år. Tre av BVC- sjuksköterskorna hade specialistutbildning inom barn och fyra 
hade specialistutbildning inom distrikt. En utav de intervjuade hade specialistutbildning 
inom både barn och distrikt. Samtliga BVC- sjuksköterskor var kvinnor. Hälften av de 
intervjuade arbetade i Västra Götalandsregionen och de resterande fyra BVC-
sjuksköterskor var verksamma i Jönköpings län. Kriterierna för intervjupersonerna 
grundar sig på verksamhetsfält och geografiskt område. Lundman och Hällgren 
Graneheim (2012, s. 198) skriver att ett brett urval ger en större möjlighet till variation i 
upplevelsen av det man valt att studera. Urvalets precision ger läsaren möjligheten att 
tolka studiens giltighet.  
 
 

Datainsamling och genomförande  
För att få tag på informanter till studien skickades informationsbrev (Bilaga 1) ut till 
sammanlagt tio slumpmässigt utvalda verksamhetschefer på BVC. Av dessa tio var fem 
verksamhetschefer verksamma i Västra Götalandsregionen och fem i Jönköpings län. 
Informationsbreven skickades ut i början av sommaren 2014. I breven fanns en 
förfrågan om att delta i studien och önskemål om att verksamhetscheferna skulle ta fram 
informanter till studien. Av okänd anledning svarade ingen av verksamhetscheferna i 
Västra Götalandsregionen. En verksamhetschef i Jönköpings län svarade och hjälpte till 
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att få fram två informanter. På grund av otillräckligt gensvar från verksamhetscheferna 
togs telefonkontakt direkt med de BVC- sjuksköterskor som arbetade på de BVC dit 
informationsbreven hade skickats. Under telefonsamtalet informerades BVC-
sjuksköterskorna muntligt om studien. Samtliga BVC- sjuksköterskor som tillfrågades 
tackade ja till att medverka i studien. Efter telefonkontakt skickades omedelbart ett 
informationsbrev via e-mail till BVC- sjuksköterskorna med information och en 
samtyckesblankett (Bilaga 2). I informationsbrevet fanns information om studien, 
tidsåtgång för intervjun samt namn och telefonnummer till intervjuarna. Blanketten för 
samtycke fylldes i vid intervjutillfället. Kontakt togs därefter med verksamhetscheferna 
antingen via mail eller telefonsamtal för att informera och få ett godkännande av att 
intervjuerna kunde göras på arbetstid samt med de intervjupersoner kontakt vidtagits 
med. Samtliga BVC- sjuksköterskor fick bestämma tid och plats för intervjun. Fyra av 
intervjuerna ägde rum utanför arbetstid då detta var önskemål från informanterna. Alla 
verksamhetschefer gav tillstånd till att intervjuerna fick genomföras. 
 
 
Intervjuerna genomfördes under veckorna 35-37 år 2014 på den plats och tid som BVC-
sjuksköterskorna önskade. Den första intervjun gjordes som en pilotintervju för att testa 
utgångsfrågan samt intervjuguiden. Pilotintervjun bedömdes som användbar och har 
analyserats i resultatet. Intervjuerna delades sedan upp och intervjuarna genomförde 
sammanlagt fyra intervjuer vardera (inklusive pilotintervjun). Samma intervjuare 
intervjuade samtliga inom samma län. 
   
 
Samtliga intervjuer utgick från en öppen utgångsfråga ”Berätta om dina erfarenheter av 
att samtala med föräldrar till barn med övervikt eller fetma”. Informanterna fick tala fritt 
utifrån frågan och till sin hjälp hade intervjuarna en intervjuguide (Bilaga 3). 
Intervjuarna använde sig även av uttryck såsom ”kan du förtydliga”, ”kan du ge 
exempel”, för att få informanterna att utveckla sina svar.  Intervjuguiden användes för 
att få informanterna att samtala om det som var relevant för studiens syfte. Under 
intervjuerna var det endast intervjuaren och informanten som var närvarande i samma 
rum. Intervjuerna varade i 14-29 minuter och samtliga intervjuer spelades in på digitala 
inspelningsenheter. Intervjuerna skrevs sedan ut ordagrant av samma intervjuare som 
hade genomfört intervjuerna.  
 
 

Dataanalys 
Studiens resultat är analyserat med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys enligt 
Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 187). Kvalitativ innehållsanalys beskrivs 
som en analysmetod som kan användas inom vårdvetenskap och beteendevetenskap. 
Syftet med analysmetoden är att kunna göra en tolkning av texter och innehåll i 
intervjuer och är lämplig för bland annat inspelade intervjuer som har transkriberats.  
 
 
Efter att intervjuerna transkriberats lästes intervjuerna igenom flera gånger av båda 
intervjuarna för att få en känsla av helheten. Därefter arbetade intervjuarna tillsammans 
genom hela resultatanalysen och reflekterade över innehållet av analysenheten. Detta 
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enligt Lundman och Hällgren Graneheims (2012, s. 193) beskrivning av 
analysprocessen vid kvalitativ innehållsanalys (Tabell 1). 
 
 
Nästa steg i analysen var att få fram meningsbärande enheter ur texten. Detta gjordes 
genom att färgmarkera de meningsbärande enheterna i texten som var relevanta utifrån 
studiens syfte. Därefter kondenserades meningsenheterna genom att ta bort ord som inte 
var nödvändiga i texten. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 190) 
innebär en meningskondensering att det centrala innehållet i texten lyfts fram och texten 
blir lättare att hantera. Intervjuarna fortsatte analysprocessen med att identifiera koder. 
Kvale och Brinkmann (2009, s. 218) beskriver att en kod är en kortfattad beskrivning av 
innehållet i en meningsbärande enhet. Kodning görs för att enklare kunna gruppera 
koderna i olika underkategorier.  Koderna som identifierades fick olika etiketter. Denna 
process gjordes gemensamt och vid osäkerhet fördes en diskussion mellan intervjuarna 
för att komma fram till rätt koder. Det följande steget var att ta fram underkategorier 
och kategorier. Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 191) skriver att en kategori 
består av flera koder som har ett liknande innehåll.  Elo och Kyngäs (2007, s. 111) 
skriver att syftet med skapa kategorier är att beskriva fenomenet. Därigenom skapas 
kunskap och förståelsen blir större (ibid.). Samtliga koder skrevs ned på olika 
pappersark och studerades av intervjuarna för att få en överblick. Koderna jämfördes 
utifrån likheter och skillnader och de koder som hade liknande innebörd namngavs och 
bildade en underkategori. Underkategorierna sorterades sedan in, utifrån 
meningsinnehåll, i olika grupper för att kunna urskilja vilka underkategorier som hörde 
ihop och tillsammans utgjorde en kategori. De underkategorier som bestod av liknande 
innehåll fördes samman till en kategori. Efter att kategorierna hade tagits fram fördes en 
sammanfattande diskussion om kategorierna och vilken röd tråd som kunde urskiljas.  
Den röda tråd som framgick tolkades av författarna vara det tema som presenteras i 
resultatet. Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 191) beskriver att ett tema ger en 
bild av det underliggande budskapet i kategorierna genom att den röda tråden lyfts fram. 
Processen gjordes gemensamt av intervjuarna. Till slut framkom tre huvudkategorier, 
tio underkategorier och ett tema som svarade på syftet till studien. Ämnet avgränsades 
till samtalet om övervikt och fetma hos barn utifrån BVC-sjuksköterskans erfarenheter. 
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Tabell 1 Exempel på analysprocess 
Meningsbärande enhet Kondenserad  

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

”..anpassa råden efter 
den person som man har 
framför sig..” 
 

Anpassa efter 
person 

Anpassa  
 
 
 
 

Att 
 kunna 

känna in 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Skapa  
möten 

”..måste ju vara lyhörd 
och lyssna in…lite vad 
det faktiskt står för. Ta 
reda på vilka tankar dom 
själva har omkring det..” 
 

Vara lyhörd, 
lyssna in. Ta 
reda på deras 
tankar 

Vara 
lyhörd 

” ..varenda besök så 
känner man ju in att –ok, 
det är den familjen, man 
liksom är lite 
kameleont..” 
 

Känna in 
familjen, vara en 
kameleont 

Flexibel 

”..man får inte vara 
fördömande..inte 
skuldbelägga 
föräldrarna..” 

Inte vara 
fördömande 
Inte 
skuldbelägga. 

Undvika 
negativ 
kritik 

 
 
 
 

Att se till 
kommunikationens 

betydelse 

”..försöka bygga på det 
positiva…att man stärker 
dom..” 

Bygga på det 
positiva, stärker 
dom 

Positiv 
attityd 

”..inte så drastiskt att 
man säger att nu blir det 
övervikt..” 

Drastiskt, säger 
nu blir det 
övervikt 

Väga 
sina ord 

 

Etiska överväganden  
Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) finns 
det inga krav om etiskt tillstånd för studier gjorda inom ramen för högskoleutbildning 
på avancerad nivå. Trots detta är studien gjord utifrån Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer som innehåller fyra huvudkrav; informationskrav, 
samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet 2002, s. 6). 
Internationella riktlinjer som har beaktats är Helsingforsdeklarationen som beskriver 
etiska regler vad gäller forskning med människor (Codex 2013). 
 
 
Etiska överväganden har gjorts då det handlade om BVC-sjuksköterskans erfarenheter 
av att samtala om situationer där familjer var inblandade. Begränsningar gällande regler 
kring sekretess har diskuterats. BVC- sjuksköterskorna kan uppleva att ämnet är jobbigt 
att samtala om. Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, s. 203) tar upp att forskning 
utifrån ett livsvärldsperspektiv kan väcka känslor och reaktioner hos den intervjuade 



 12 

personen som han eller hon inte var medveten om. Det är viktigt att bemöta dessa 
reaktioner på ett professionellt sätt och invänta personen eller förhöra sig om det behövs 
en paus i intervjun. Det kan också vara bra och kännas befriande för BVC- 
sjuksköterskorna att få samtala om erfarenheterna av att samtala med föräldrar till barn 
med övervikt eller fetma.  
 
 
Samtliga BVC-sjuksköterskor som har intervjuats har blivit informerade om att de kan 
dra sig ur studien när som helst utan att behöva motivera en anledning. De har även haft 
möjlighet att höra av sig till intervjuarna efter intervjun om eventuella funderingar. 
Innan intervjuerna gjordes fick informanterna skriva under en samtyckesblankett. Kvale 
och Brinkmann (2009, s. 87) beskriver att informerat samtycke innebär att 
informanterna har blivit informerade om syftet med studien och hur den är upplagd, 
men också om vilka risker och fördelar det fanns med att vara med i studien. 
Informanterna deltog frivilligt och kunde när som helst dra sig ur. 
 
 
Informanterna blev informerade både skriftligt och muntligt före intervjun om vad 
studien skulle handla om och att studien inte gick ut på att ta reda på om de gör ”rätt 
eller fel” i sitt arbete. Inga namn eller specifika platser har nämnts under intervjuerna. 
Intervjuerna är inte sparade i informanternas namn. De transkriberade intervjuerna har 
sparats på ett USB-minne och kommer att förvaras i ett låst kassaskåp dit bara 
författarna till den här studien har tillgång. Efter att magisteruppsatsen blivit godkänd 
kommer materialet att raderas. 
 
 

Författarnas förförståelse 
Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 183) är innebörden av begreppet förförståelse 
den egna förståelsen för hur saker förhåller sig.  Lundman och Hällgren Graneheim 
(2012, s. 197) skriver att förförståelse innefattar erfarenheter, kunskap och de 
förutfattade meningar som förekommer hos författaren. Studier visar att det är viktigt att 
uppmärksamma problematiken med övervikt hos barn. Erfarenheten hos författarna är 
att det kan vara svårt för BVC-sjuksköterskorna att samtala med föräldrar om barns 
övervikt eftersom det kan upplevas som ett känsligt ämne. Författarnas förförståelse 
som uppkommit efter erfarenhet på den verksamhetsförlagda utbildningen är att BVC-
sjuksköterskor ibland undviker att ta upp ämnet på grund av rädsla för att relationen till 
föräldrarna kan påverkas negativt.  Denna förförståelse har diskuterats och reflekterats 
om författarna emellan och en medvetenhet om detta har visats hänsyn till. Författarna 
har förhållit sig till den här medvetenheten under hela arbetets gång både vid 
intervjutillfälle samt vid analys. Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 196) 
beskriver att resultatets trovärdighet påverkas av forskarens förförståelse och i vilken 
mån den har präglat analysen. 
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RESULTAT 
Resultatet presenteras utifrån de kategorier och underkategorier som framkom från 
intervjuerna med BVC- sjuksköterskorna om deras erfarenheter av att samtala med 
föräldrar till barn med övervikt och fetma (Tabell 2).  
 
Tabell 2. Resultattabell. 

Underkategori Kategori Tema 

Att förstå samtalsämnets känslighet  

 

 

Skapa möten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vilja att skapa 
vårdande samtal, men 
där mötet med varje 

individ är en utmaning 

 

 

Att kunna känna in 

Att se till relationens betydelse 

Att se till kommunikationens 
betydelse 

Att känna förväntningar  

 

Medvetandegöra 
förförståelser 

 

Att ha insikt om faktorer som 
påverkar samtalen 

Att se till föräldrars inställning 

Att använda sin erfarenhet  

 

Inge trygghet 

Att använda sin kunskap 

 

Att ha verktyg  
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Tema- En vilja att skapa vårdande samtal, men där mötet med varje 
individ är en utmaning 
Temat som framkom från resultatet är att BVC- sjuksköterskan har en vilja att skapa 
vårdande samtal, men där mötet med varje individ är en utmaning. För att skapa bra 
förutsättningar för ett vårdande samtal försökte BVC- sjuksköterskan att känna in 
föräldrarna och se alla föräldrar som unika individer. Detta underlättade i arbetet med 
att få med sig föräldrarna och skapa en medvetenhet om barnets övervikt eller fetma. 
Det var även viktigt att BVC- sjuksköterskan fick föräldrarna att uppleva mötet på ett 
positivt sätt och att BVC- sjuksköterskan hade förståelse för samtalets känslighet. 
Relationen var en möjlighet att kunna nå fram till föräldrarna, men relationen kunde 
även vara en utmaning i avseendet att det fanns en rädsla för att föräldrarna skulle 
reagera negativt. Att ha en bra kommunikation skapade möjligheter för ett vårdande 
samtal och en välfungerande kommunikation frambringade goda möten.  Inställningar 
hos föräldrarna kunde däremot utgöra en utmaning i kommunikationen mellan BVC- 
sjuksköterskan och föräldrarna. BVC – sjuksköterskorna hade insikt om att det fanns 
faktorer som kunde försvåra samtalen.  Därför var det viktigt att ha en medvetenhet om 
den egna förförståelsen och att bemöta föräldrars inställningar genom att vara lyhörd 
och förstående. Vikten av att kunna inge trygghet, att använda sig av sin kunskap samt 
att ha verktyg var olika möjligheter som underlättade utmaningen i det vårdande 
samtalet med föräldrarna till barn med övervikt eller fetma. 
 

 

Skapa möten 
Samtalsämnet som handlar om barnets övervikt eller fetma är ett känsligt ämne och 
måste kunna hanteras på ett individanpassat sätt. För att kunna individanpassa samtalen 
behöver BVC- sjuksköterskorna känna in föräldrarna genom att se till deras kunskap, 
känslor och erfarenheter om begreppet övervikt. För att föräldrarna skulle få en positiv 
upplevelse av mötet var det viktigt hur BVC- sjuksköterskorna uttryckte sig och hur de 
kommunicerade med föräldrarna. En annan faktor som påverkade mötet i hög grad var 
relationen mellan föräldrar och BVC- sjuksköterskorna.  En lång och förtroendefull 
relation var värdefull för båda parter och hjälpte till att komma runt känsligheten i 
ämnet. Dessa faktorer var viktiga för att kunna skapa vårdande möten som är så viktigt 
för de inblandade och deras förståelse. 

 

Att förstå samtalsämnets känslighet 
BVC- sjuksköterskornas erfarenheter av samtalsämnet var att det var viktigt att de i sin 
profession förstod och kunde känna att ämnet var både känsligt och laddat. De tyckte att 
det var svårt att ta upp ämnet med föräldrarna och det fanns en rädsla och en känsla av 
att det var ett svårt ämne att tala om. BVC- sjuksköterskorna var även oroliga att ämnet 
skulle väcka negativa känslor hos föräldrarna. 
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...”ett dilemma för man vill ju inte såra föräldrarna för det är ju det 
sista man vill göra för då förlorar man ju den här kontakten och då 

vill de inte komma tillbaka”... 

 

Det var inte bara BVC- sjuksköterskorna som tyckte att ämnet var känsligt. På en 
arbetsplats hade man diskuterat ämnet bland alla de anställda och hur de skulle göra för 
att inte bemöta föräldrarna på ett oprofessionellt sätt. En BVC-sjuksköterska uttryckte: 

 

…”det har vi ju pratat om i kåren och läkare om att vi måste vara 
väldigt försiktiga där, att vi får inte klampa på hur som helst, utan 

man får vara lite finkänsliga för det har väckt reaktioner”… 

 

En av anledningarna till att ämnet är känsligt är rädslan för att väcka reaktioner och att 
dessa ibland kan vara svåra att förutse. 

 

Att kunna känna in 
BVC- sjuksköterskorna nämnde att till skillnad mot andra instanser eller 
yrkeskategorier så var det BVC- sjuksköterskorna som var de som först berättade för 
föräldrarna att deras barn hade övervikt eller fetma (om inte föräldrarna själva tagit upp 
ämnet). Detta innebar att BVC- sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att känna 
in föräldrarna, och försöka förstå hur de såg på begreppet övervikt. Det var även viktigt 
att känna in för att kunna ge rätt information, råd eller veta vilken arbetsmetod som var 
mest lämplig för föräldrarna. Att känna in var inte något som bara gjordes vid det första 
besöket utan detta gjordes vid varje besök. 

 

…”det är jättekänsligt, och så är det så att vi har olika 
familjer…varenda besök så känner man ju in att –ok, det är den 

familjen, man liksom är lite kameleont och följer liksom det man har 
framför sig”… 

 

BVC- sjuksköterskorna upplevde att de arbetade med många olika föräldrar. Det som 
skilde sig mellan föräldrarna kunde vara både insikt och kunskap om barnets övervikt. 
BVC- sjuksköterskorna kände in föräldrarna före samtalet genom att ställa öppna frågor 
till föräldrarna. Exempelvis ”hur tänker du när du ser att barnets viktkurva har ökat 
sedan förra besöket” ”vad tror du har påverkat viktkurvan?” Genom att lyssna på svaren 
från föräldrarna så bildade BVC- sjuksköterskorna sig en uppfattning om familjens 
livsstil, kunskap och inställning. BVC- sjuksköterskorna fick även en inblick i familjens 
livsstil genom att uppmärksamma hur föräldrarna reagerade på frågorna. I vissa fall 
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kunde BVC- sjuksköterskorna bilda sig en uppfattning bara genom att se på föräldrarna 
om de var överviktiga eller inte.  

 

All information som BVC- sjuksköterskorna hade noterat genom att känna in familjerna 
påverkade samtalet. På detta sätt var det lättare för BVC- sjuksköterskorna att veta 
vilken kunskap som hon behövde delge föräldrarna. Det påverkade även på vilket sätt 
hon skulle framföra informationen till föräldrarna. Hon fick även en känsla av om 
föräldrarna var motiverade till förändring, och om de var mottagliga för information. På 
så sätt kunde BVC- sjuksköterskan avgöra vilka resurser som behövdes för uppföljning 
eller om det behövdes att ta hjälp från andra instanser. Det var även viktigt att känna in 
föräldrarna under hela samtalet för att kunna styra samtalet åt rätt håll och för att få 
föräldrarna med sig.  BVC-sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att få tid till att 
känna in föräldrarna. 

 

…”det måste ju få ta en liten stund själva samtalet så att man hinner 
känna in, vad har föräldern för relation till begreppet övervikt, för det 

är ju så pass laddat”… 

 

BVC- sjuksköterskorna upplevde att genom att känna in föräldrarna så kunde de se 
vilken nivå de skulle lägga samtalet på. I ett fall förklarade en BVC- sjuksköterska att 
hon hade känt att föräldrarna var väldigt avvisande vilket ledde till att BVC-
sjuksköterskan aldrig visade BMI- kurvan för föräldrarna för hon tyckte att det kunde 
bli för provocerande och istället ge felaktiga signaler.  BVC- sjuksköterskan menade att 
det ibland är bättre att så ett frö hos föräldrarna och att boka in ett nytt besök längre 
fram så att föräldrarna kunde få tid till att ta in informationen och själva fundera över 
barnets övervikt. BVC- sjuksköterskorna berättade också att de försökte känna in och 
bestämma vilken typ av samtalsmetodik som var lämplig med de olika föräldrarna. 

 

…”det handlar om vilken förälder jag har framför mig, det är klart 
det påverkar”… 

 

De upplevde att en av svårigheterna var att känna in hur föräldrarna bäst kunde ta till sig 
informationen. 

 

Att se till relationens betydelse  
BVC- sjuksköterskorna berättade att relationen till familjerna påverkade samtalen. Det 
var lättare om BVC-sjuksköterskorna hade känt familjerna under en längre tid och hade 
skapat en relation till dem. De hade då större möjlighet och kunskap om hur de skulle 
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initiera ämnet för föräldrarna. För vissa var relationen en genväg för att kunna ta upp 
ämnet på ett bra sätt. 

 

BVC- sjuksköterskorna tyckte att det var en fördel om de hade haft möjlighet att följa 
en familj under flera år och därmed även fått följa eventuella syskon. Det kunde vara 
svårare för de som arbetade på ett BVC i en större stad då många flyttade från storstan 
innan det första barnet hade fått syskon. De upplevde då att de fick börja om och bygga 
upp en ny relation med en ny familj istället. 

 

…”det beror ju också helt och hållet på om det är en familj som man 
känner sedan tidigare eller om det är första gången man träffar 

dem”… 

 

BVC- sjuksköterskorna uttryckte att relationen till familjerna var något som gjorde att 
de trivdes bra med sitt arbete. De var ibland förvånade över hur mycket familjerna 
berättade om sina liv för dem. En BVC- sjuksköterska berättade att det var som att hon 
blev familjens egen sköterska och att det inte bara var ett barn som skrevs in på BVC 
utan att hela familjen skrevs in. 

 

…”relationen som föräldrarna har till BVC- sköterskan är ändå 
ganska speciell. Det är väldigt speciellt för att de förlitar sig ändå på 
det vi säger fastän det inte alla gånger är så kul vad vi säger eller att 

de vill höra”… 

 

På grund av den speciella relationen mellan BVC- sjuksköterskorna och föräldrarna så 
tyckte BVC-sjuksköterskorna att de hade stora möjligheter att nå fram till föräldrarna 
och kunna prata om ämnet. 

 

Att se till kommunikationens betydelse 
Kommunikation var en central del i arbetet med att samtala med föräldrarna. BVC-
sjuksköterskorna berättade att det var betydelsefullt hur de uttryckte sig i samtalen med 
föräldrarna. Det upplevde att det var viktigt att lägga fram orden på ett försiktigt sätt och 
inte förstora upp problemen med övervikt. Ibland undvek BVC- sjuksköterskorna att 
säga vissa ord om de var rädda för att föräldrarna skulle ta illa vid sig, ibland lindade de 
in orden, till exempel genom att säga att barnet såg normal ut men att det kunde bli ett 
problem längre fram. Ibland undvek de vissa nyckelord och förmildrade uttrycken. En 
BVC- sjuksköterska uttryckte: 
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...”man nämner inte att man är orolig som ett problem...man lägger 
inte fram det som ett problem…utan något som vi ska titta på mer 

eller så”… 

 

Andra uttryckssätt som BVC- sjuksköterskorna försökte undvika när de samtalade var 
att inte lägga fram det som kritik. De undvek att vara fördömande eller att skuldbelägga 
föräldrarna. Ibland tyckte BVC- sjuksköterskorna att föräldrarna tog det som kritik och 
de kunde uppfatta deras ord som att deras barn inte var lika mycket värda som barn utan 
övervikt eller fetma. BVC- sjuksköterskorna framhöll att det var viktigt att hålla en 
positiv attityd genom att lyfta fram det som familjerna gjorde bra och stärka dem i sin 
föräldraroll. De försökte undvika att läxa upp dem genom att bara ge instruktioner och 
råd. 

 

…”då får man ju också vara duktig på att säga – Vad bra! Man får ju 
inte trycka ned det de har gjort, även om det inte syns på kurvan...utan 

försöka bygga på det positiva…att man stärker dem”… 

 

BVC- sjuksköterskorna tyckte också att det fungerade bra att använda sig av en 
coachande roll och på detta sätt stärka föräldrarna. 

 

Medvetandegöra förförståelser 
BVC- sjuksköterskorna kände att de hade förväntningar på sig. De hade egna 
förväntningar på sig som handlade om viljan att göra ett bra jobb, men också att 
föräldrarna hade förväntningar.  De upplevde att det var viktigt att som BVC-
sjuksköterska vara medveten om dessa förförståelser. Föräldrarnas inställning till ämnet 
varierade ofta och den inställning som föräldern hade, gick att relatera till vilka 
reaktioner föräldrarna uppvisade då BVC - sjuksköterskan tog upp ämnet. Reaktionerna 
kunde försvåra samtalen och det krävde tid och energi från BVC – sjuksköterskorna.  
 
 

Att känna förväntningar  
BVC- sjuksköterskorna hade egna förväntningar på sig själva, som handlade om 
yrkesrollen som BVC- sjuksköterska. De tog upp att det fanns en vilja att göra ett så bra 
jobb som möjligt trots att det ibland var svårt. En BVC- sjuksköterska ansåg att det var 
ungefär lika vanligt att lyckas med samtalet som att misslyckas. Viljan hos BVC- 
sjuksköterskorna handlade mycket om att vara där för barnen i första hand och att det 
var den viktigaste utgångspunkten. 
 
  

…”det kan vara svårt…man vill man ju ändå göra sitt jobb”... 
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BVC- sjuksköterskorna upplevde även att föräldrarna hade förväntningar och det fanns 
en medvetenhet hos BVC- sjuksköterskorna om att det ibland var svårt att ha ett 
framgångsrikt samtal. Detta kunde variera från familj till familj beroende på hur pass 
mottagliga föräldrarna var för att ta in budskapet. Förväntningarna var även att samtalen 
innebar ett långsiktigt arbete då ämnet ofta behövde tas upp succesivt under flera besök 
för att få föräldrarna att ta till sig budskapet. En annan åsikt var att föräldrarna ofta ville 
ha tydliga svar på exakta tillvägagångssätt för att kunna hjälpa deras barn, men också att 
BVC- sjuksköterskan förväntades upprätthålla relationen med föräldrarna. Trots att 
BVC- sjuksköterskorna kände förväntningar från föräldrarnas sida och att relationen 
kunde påverkas, var det BVC- sjuksköterskornas målsättning att alltid sätta barnets 
hälsa i första hand. En BVC- sjuksköterska uttryckte: 
 
  

…”De vill ha svar av mig, jag ska tala om för dem hur de ska göra”… 
 

Samtalen krävde mycket tid från BVC- sjuksköterskorna.  Även om tiden för samtalen 
inte alltid fanns, prioriterades samtalen högt och andra delar av arbetet fick då vänta 
eftersom förväntningarna var så stora på att samtalen skulle utföras. 
 

Att ha insikt om faktorer som påverkar samtalen  
BVC- sjuksköterskorna hade insikt om faktorer som kunde påverka samtalen. Bland de 
familjer där föräldrarna själva var överviktiga framgick ett dubbelt budskap hos BVC- 
sjuksköterskorna. Vissa BVC- sjuksköterskor ansåg att det var mer känsligt att närma 
sig ämnet om föräldrarna var överviktiga än om föräldrarna var normalviktiga. Några 
tyckte däremot att det fanns en större vilja att ta emot hjälp hos överviktiga föräldrar 
eftersom föräldrarna inte ville att barnet skulle behöva uppleva samma problematik som 
de själva. En annan insikt som framgick hos BVC- sjuksköterskorna var att det fanns ett 
större behov av att samtala om hälsa och levnadsvanor i socioekonomiskt utsatta 
områden eftersom det är mer vanligt förekommande med övervikt bland barn i denna 
befolkningsgrupp. BVC- sjuksköterskorna ansåg att högutbildade föräldrar hade mer 
kunskap om hälsa än vad föräldrar med låg socioekonomisk bakgrund hade. Däremot 
uttryckte en av BVC- sjuksköterskorna att det kunde vara svårt att föra ett samtal med 
högutbildade föräldrar som redan ansåg att de kunde allt om ämnet. 
 
 

...”När jag jobbade i ett mer välbärgat område så fanns det färre 
överviktiga barn”… 

  
 
Att övervikt och fetma hos barn i första hand handlar om föräldrarnas levnadsvanor var 
en inställning som framgick hos flera av BVC- sjuksköterskorna. Därför ansågs det vara 
viktigt att vända sig till föräldrarna i första hand och att barnet gärna fick leka i 
väntrummet med öppen dörr under tiden då samtalet ägde rum. Inställningen var även 
den att problem med att sätta gränser hos föräldrar kan leda till att barn blir drabbade av 
övervikt. 
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...”är ju ett föräldraproblem, det är ju inget barnproblem”… 

 

En del av BVC- sjuksköterskorna tyckte däremot att det var bättre att barnet fick vara 
med under samtalet, särskilt då det handlade om de större barnen. Barnen kunde då få 
förklarat varför det var viktigt att äta rätt och motionera. 
 
 

Att se till föräldrars inställning 
BVC- sjuksköterskorna ansåg att föräldrarnas inställning påverkade om föräldrarna ville 
medverka till förändring och om de hade vilja till förståelse under samtalen. I de 
situationer då föräldrarna själva tog upp problemet var BVC- sjuksköterskornas 
erfarenhet den att det var enklare att nå framgång med samtalen. Det var även enklare 
om föräldrarna hade en motivation till att vilja förändra sina levnadsvanor från början. 
 
  

...”så mycket lättare om det är på deras initiativ och de är lite mer 
motiverade”... 

  
 

Flera av BVC- sjuksköterskorna hade stött på problematiken med att föräldrarna inte 
ville prata om barnets övervikt, och att det inte ansågs vara ett problem av föräldrarna. 
Vissa föräldrar hade en inställning att övervikten var något övergående som skulle 
försvinna av sig självt om barnet fick springa av sig. BVC- sjuksköterskorna upplevde 
det som svårt när föräldrarna inte förstod eller när det inte gick att nå fram till föräldern. 
En annan försvårande faktor för BVC- sjuksköterskorna var när föräldrar avböjde 
uppföljningssamtal, detta ansåg BVC- sjuksköterskorna var ett förekommande 
bekymmer som främst drabbade barnet. Eftersom BVC verksamheten är frivillig ansåg 
några BVC- sjuksköterskor att det inte var så mycket att göra i dessa situationer medan 
några tyckte att det var viktigt att fortsätta arbetet med familjerna ändå, och att fortsätta 
försöka få kontakt. 
 

De flesta BVC- sjuksköterskor hade fått olika reaktioner från föräldrarna och dessa 
berodde främst på hur deras inställning till ämnet var. De som inte var införstådda med 
att deras barn var överviktiga och som var oförberedda på informationen reagerade 
ibland kraftigt. En BVC- sjuksköterska uttryckte: 
 

…”blev utskälld uppifrån och ned av en mamma...jag är lite 
försiktig…man kan få vilken reaktion som helst”… 

 
 

BVC- sjuksköterskorna berättade om rädslan för negativa reaktioner hos föräldrarna och 
att de var rädda att familjerna skulle byta BVC. Andra reaktioner som BVC-
sjuksköterskorna hade stött på var ilska, chock, att föräldrarna slog ifrån sig 
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informationen eller skuldkänslor. Andra föräldrar reagerade med tacksamhet och oftast 
var dessa föräldrar redan införstådda med att deras barn var överviktiga. 
 
  

Att inge trygghet 
Erfarenhet och kunskap var två faktorer som tillsammans med BVC- sjuksköterskans 
arbetsmetoder spelade en avgörande roll för att inge trygghet åt både sig själv men även 
till föräldrar och barn. Dessa faktorer var viktiga för att kunna samtala med föräldrar till 
barn med övervikt och fetma.  
 
 

Att använda sin erfarenhet 
BVC - sjuksköterskorna ansåg att erfarenhet var något som generellt skapade en större 
trygghet yrkesmässigt och att det blev lättare att ta upp och samtala om övervikt hos 
barn med föräldrarna ju längre de hade jobbat. BVC- sjuksköterskorna upplevde även 
att deras erfarenhet ingav mer trygghet hos föräldrarna och deras barn. Som ny BVC–
sjuksköterska fanns inte samma möjligheter ansåg de. En BVC- sjuksköterska uttryckte: 
 
  

…” det känns lättare att prata om det ju längre man har jobbat”… 
  
 
Det som underlättade var om BVC -sjuksköterskorna hade träffat och följt barnet från 
spädåldern eftersom BVC- sjuksköterskorna då kände familjen och relationen var redan 
etablerad. 
  

…”har man jobbat länge på stället är det lättare…då har du varit 
med från början”… 

  
 
Erfarenheten av att ha följt familjen under en längre tid gav en större kännedom om hur 
samtalet kunde anpassas efter de olika familjernas behov, vilket skapade mer trygga 
förutsättningar i samtalen. 
 
  

Att använda sin kunskap 
BVC- sjuksköterskorna ansåg att de hade tillräckligt med kunskap för att känna sig 
trygga med att samtala om övervikt. De ansåg även att föräldrarna kände sig mer trygga 
då BVC- sjuksköterskorna hade god kunskap om ämnet. Trots att BVC- 
sjuksköterskorna ansåg att de hade god kunskap tyckte de ändå att det var viktigt med 
kontinuerlig utbildning eftersom det fanns en utveckling inom området. 
 
  

…”det handlar ju om levande kunskaper, så det är ju alltid bra att få 
nya”... 
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BVC- sjuksköterskorna ansåg också att det fanns goda möjligheter att få ta del av 
utbildning inom ämnet och att det var något som gjordes regelbundet. Familjer med låg 
socioekonomiskt bakgrund hade ett större behov av grundläggande kunskap om 
levnadsvanor ansåg BVC- sjuksköterskorna, eftersom detta saknades hos många 
familjer. Några BVC- sjuksköterskor beskrev att det var viktigt att anpassa samtalet 
efter den kunskapsnivå som fanns hos familjen. 
  
  

Att ha verktyg 
BVC- sjuksköterskorna ansåg att det var bra att använda sig av olika verktyg för att 
kunna samtala med föräldrar till barn med övervikt, detta gav dem en trygghet i arbetet 
samt att det konkret visades något för föräldrarna som de upplevde blev en trygghet för 
dem. De tyckte till exempel det var bra att använda BMI - och tillväxtkurvan som 
hjälpmedel vid samtalen. Detta grundlade en säkerhet hos BVC – sjuksköterskorna, att 
konkret kunna visa att ett barn hade övervikt. Det skapade även en bra utgångspunkt för 
samtalen. Eftersom det är datorn som räknar ut om ett barn är överviktigt enligt 
kriterierna för övervikt och fetma, behövde inte BVC- sjuksköterskorna känna att det 
var de själva genom en subjektiv bedömning som ansåg att barnet var överviktigt. Detta 
underlättade också för att bevara en god stämning mellan BVC- sjuksköterskan och 
föräldrarna. En BVC- sjuksköterska uttryckte: 
 
  

…”kurvorna som vi kan visa…då är det inte bara jag som tycker eller 
ser att ert barn är lite  mulligt, utan jag har liksom bevis”… 

 
  
BMI- kurvan var ett bra sätt att kunna visa barnets tillväxt och BMI över tid tyckte 
BVC– sjuksköterskorna. Där framgick också möjligheten att återknyta till 
levnadsvanornas betydelse. En annan positiv aspekt med BMI- kurvan var att BVC- 
sjuksköterskan kunde ringa in vilken period som barnet började öka i vikt och visa för 
föräldrarna, vilket var ett sätt att göra föräldrarna medvetna. 
  
 
Ett annat verktyg som BVC- sjuksköterskorna tog upp var MI. De ansåg att MI var en 
bra metod för att få föräldrarna till att medverka i samtalen. En av BVC- 
sjuksköterskorna tyckte dock att metoden styrde samtalet för mycket. 
 
  

”Mina kollegor har gått MI…jag har lite svårt…att vara så styrd i mitt 
sätt att prata…vill känna in människan”… 

 
  
Några av BVC- sjuksköterskorna ansåg att det var lätt att glömma bort att använda 
metoden, men att den fungerade bra som samtalsstöd när den väl används. Ibland kunde 
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det vara svårt att hinna med att samtala enligt metoden och då valde BVC- 
sjuksköterskorna att använda sig av traditionell rådgivning istället. 
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
För att kunna få svar på syftet till studien som var att undersöka BVC- sjuksköterskans 
erfarenheter var det mest lämpligt att använda sig av en kvalitativ intervjustudie. Kvale 
och Brinkmann (2009, s. 39) menar att syftet med denna metod är att förstå ämnet 
utifrån den intervjuades perspektiv. Metoden stämde väl överens med syftet då studien 
syftade på att få fram BVC- sjuksköterskornas erfarenheter. Kvale och Brinkmann 
(2009, s. 121) skriver att intervjustudier kan användas för att få fram de intervjuades 
typiska erfarenheter. Antalet intervjuade i studien var åtta BVC- sjuksköterskor. Detta 
stämmer överens med det antal som Kvale och Brinkmann (2009, ss. 129-130) 
förespråkar, vilket är 5-25 informanter. Författarna nämner att antalet intervjuade är så 
många som behövs för att ta reda på det som intervjuaren behöver veta. De skriver att 
studier i många fall skulle gynnas av en begränsning av antalet intervjuade personer och 
att tyngdpunkten istället hamnar på att prioritera förberedelserna inför intervjun.   

 

Intervjuerna gjordes i två olika län i Sverige. Verksamheterna var belägna centralt i en 
större tätort, utanför tätorten samt i mindre kommuner med olika socioekonomiska 
områden. Detta för att kunna uppnå en spridning och variation av olika erfarenheter 
(Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 198). Studien ämnar inte att belysa skillnader 
mellan länen då detta inte var studiens syfte.  

 

Då det var få verksamhetschefer som besvarade breven men även svårt att få tag på 
informanter gjordes bedömningen att använda den pilotintervju som genomfördes innan 
intervjuerna hade påbörjats. Anledningen till att pilotintervjuer görs är för att 
intervjuarna ska ha en möjlighet att testa frågorna och ha en möjlighet att ändra frågorna 
eller upplägget på intervjun (Kvale & Brinkmann 2009, s. 133). Eftersom pilotintervjun 
var av liknande kvalitet som de andra intervjuerna kändes det relevant att inkludera 
även den. Pilotintervjun lästes av handledaren vilket stärker studiens trovärdighet. Ingen 
av de åtta BVC-sjuksköterskorna som hade tackat ja till att medverka exkluderades då 
de överensstämde med kriterierna för att delta i studien. Intervjuarna anser att 
inklusionskriterierna fungerade väl och gav studien variation när det gäller 
arbetslivserfarenhet. 

 

Det kan ses som en svaghet att endast kvinnor var intervjuade i studien. Lundman och 
Hällgren Graneheim (2012, s. 198) skriver att intervjuer med både män och kvinnor kan 
ge en större chans till en bredare spridning av erfarenheter. Anledningen till att endast 
kvinnor blev intervjuade var att det inte arbetade några män på de BVC som hade valts 
ut. Detta visste inte intervjuarna då utskicken till verksamhetscheferna gjordes. 
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Intervjuarna upplevde att informanterna avspeglade hur fördelningen var mellan 
kvinnor och män som arbetade på de utvalda BVC. 

 

Efter att samtycke lämnats av BVC- sjuksköterskorna ägde samtliga intervjuer rum på 
informanternas arbetsplats. Intervjuarna anser att detta var ett bra sätt att få genomföra 
intervjuerna i lugn och ro. Dahlberg (1997, s. 105) skriver att det är svårt att precisera 
vilken plats som är bäst för en intervju då detta är något som styrs av praktiska och 
naturliga skäl. Det kan vara en fördel om miljön känns välbekant och trygg för 
informanterna (Dahlberg 1997, s. 105). Vid en intervju inträffade ett avbrott till följd av 
att en kollega till informanten kom in på rummet. Det gick snabbt att hitta tillbaka till 
samtalet igen och intervjupersonen anser inte att det orsakade något hinder i intervjun. 

 

Samtalen spelades in med hjälp av digital inspelning. Tekniken fungerade bra och 
upplevdes vara lätt att hantera i sammanhanget. Den möjliggjorde även att intervjuarna 
kunde koncentrera sig på att lyssna och ställa frågor under samtalen. På detta sätt kunde 
intervjuaren vara mer närvarande under intervjun och behövde inte anteckna. Dessutom 
minskade risken för att viktig information som informanten delgav skulle gå förlorad. 
Enligt Kvale och Brinkmann (2009, ss. 194-195) är detta ett utav de vanligaste sätten att 
registrera en intervju. Fördelen med att spela in intervjun är att intervjuaren kan 
fokusera på ämnet och kraften i samtalet. Dessutom sparas intervjun permanent, 
inklusive tonläge och pauser. Fördelen är även att intervjun finns kvar för att kunna 
lyssnas på upprepade gånger. 

 

Det faktum att intervjuerna genomfördes av endast en av intervjuarna har både styrkor 
och svagheter.  En styrka är att en kvalitativ forskningsintervju går ut på att samtala om 
ett ämne vilket kan förenklas om det endast är två personer i rummet, intervjuaren och 
informanten. Intervjun ska ses som ett samtal och eftersom ämnet är uttalat att vara ett 
känsligt ämne samt att informanterna tar upp patientfall kan det underlätta om det görs 
med så få inblandade personer som möjligt. En svaghet är att det kan vara lättare att 
hjälpas åt under intervjun om det är två personer som intervjuar. Dels för att stötta upp 
samtalet, men också för att kunna utvärdera vad som gick bra inför nästa intervju. 
Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 198) beskriver att tillförlitligheten i en 
studie kan påverkas av att det är flera intervjuare eftersom detta leder till att 
följdfrågorna varierar mer i sitt slag. 

 

Vid samtliga intervjuer inleddes intervjun med samma inledningsfråga. Intervjuarna 
anser att detta var ett bra sätt att få informanten att öppet berätta om sina erfarenheter. 
Intervjuguiden användes vid alla intervjuer men främst som ett stöd om informanterna 
inte själva kom in på de olika ämnesområdena. Frågorna ställdes utifrån hur samtalet 
utvecklades. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012, ss. 189-199) blir 
forskaren en medskapare till texten genom att stimulera berättandet. Forskarens 
delaktighet är ofrånkomlig i kvalitativa studier eftersom intervjun innebär ett samspel 
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mellan forskaren och informanten. Intervjuarna strävade efter att få informanterna att 
berätta så fritt som möjligt om deras erfarenheter utan att styra samtalet. Detta anser 
intervjuarna att de lyckades bra med. Intervjuarna anser att varje intervju var givande 
och hade ett innehåll som svarade mot syftet. 

 

Tidsaspekten vid varje intervju beräknades till att vara 40-60 minuter. Denna beräkning 
överensstämde inte med den tidsåtgång som framgick i verkligheten då intervjuerna tog 
14-29 minuter.  Att tidslängden på intervjuerna blev kortare än beräknat berodde på att 
erfarenheten av att samtala med föräldrar till barn med övervikt och fetma varierade hos 
BVC- sjuksköterskorna. Några BVC- sjuksköterskor kunde beskriva fler situationer, och 
därmed blev dessa intervjuer längre.  

 

Hela analysprocessen gjordes gemensamt av båda intervjuarna. Från att ha läst samtliga 
intervjuer till att få fram ett slutgiltigt tema. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim 
(2012, s.198) stärks tillförlitligheten i resultatet då två personer diskuterar olika 
tolkningsmöjligheter under hela analysen. De menar även att det är värdefullt om 
personer som har kunskap om ämnet och forskning studerar om koder, kategorier och 
teman verkar vara relevanta och stämmer överens med innehållet. Detta kan påverka 
resultatets giltighet. Intervjuarna har försökt att precisera sitt urval, datainsamling och 
analys så noggrant som möjligt för att öka förutsättningar för överförbarhet. 
Intervjuarna har använt sig av fortlöpande diskussioner och fokus på studiens syfte för 
att få fram relevanta underkategorier och kategorier.  

 

Ingen av informanterna valde att avbryta intervjun. Samtliga BVC- sjuksköterskor fick 
information inför studien och hade möjlighet att höra av sig till intervjuarna om 
eventuella frågor, både före och efter intervjun. De hade även möjlighet att dra sig ur 
studien utan motivering.  

 

Intervjuarnas förförståelse om att ämnet är känsligt och att det kan finnas en rädsla hos 
BVC- sjuksköterskorna att närma sig ämnet då de är rädda att förstöra relationen till 
föräldrarna har hela tiden funnits med i beaktande under hela processen med studien. 
Lundman och Hällgren Graneheim (2012, ss. 196-198) skriver att trovärdigheten av 
studien påverkas om intervjuarnas förförståelse har påverkat analysen. Intervjuarna har 
diskuterat och varit öppna med sin förförståelse och varit lyhörda och använt sig av ett 
öppet sinne under intervjuerna för att kunna ta in information som inte stämmer med 
intervjuarnas förförståelse. Dahlberg och Segesten (2010, ss. 184-185) skriver att all 
förförståelse inverkar på hur människan tolkar världen och att personens samtliga 
erfarenheter styr hur vi tolkar våra intryck. Det är viktigt att vara öppen i alla möten för 
att kunna bli överraskad istället för att använda sig av sin tidigare erfarenhet och aldrig 
bli överraskad.   
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Resultatdiskussion 
Resultatet visar att samtala med föräldrar till barn med övervikt och fetma är en svår 
uppgift som är förenad med komplexitet. Erfarenheterna hos BVC- sjuksköterskorna 
visar att det är ett känsligt ämne som väcker reaktioner i form av ilska och 
försvarsmekanismer hos föräldrarna. Det framgår en rädsla hos BVC- sjuksköterskorna 
över att relationen till föräldrarna kunde påverkas negativt och att föräldrarna ville byta 
BVC. Ett annat hinder var att föräldrarna kunde ha en negativ eller motsträvig 
inställning till att vilja samtala om problematiken hos barnet. Trots detta fanns en 
viljestyrka hos BVC- sjuksköterskorna att vilja ta upp samtalet då ämnet upplevdes vara 
viktigt och barnets bästa prioriterades högre än rädslan över att relationen med 
föräldrarna skulle få negativa följder. Resultatet visar att BVC- sjuksköterskorna hade 
en god känsla för hur de skulle närma sig problemet och samtidigt bemöta föräldrarnas 
känslor och reaktioner på ett finkänsligt sätt. Det krävdes både lyhördhet och kunskap 
hos BVC- sjuksköterskorna för att kunna skapa goda möten med föräldrarna. 
Kunskapen handlade till stor del om erfarenhet, men även om att ha god kännedom om 
ämnet för att kunna inge trygghet hos föräldrarna. BVC- sjuksköterskorna hade insikt 
om faktorer som kunde påverka samtalen i positiv eller negativ riktning. Resultatet visar 
även att verktyg kan underlätta för BVC- sjuksköterskan i sin roll då hon samtalar med 
föräldrarna.  
 
 
Betydelsen av goda möten 
Resultatet visar att samtalets känslighetsgrad försvårade det för BVC- sjuksköterskorna 
att känna sig bekväma med att ta upp ämnet. Kopplat till ämnets känslighet fanns 
rädslan att väcka reaktioner hos föräldrarna. I de flesta fall hörde reaktionerna ihop med 
föräldrarnas inställning till övervikt. De som reagerade mest kraftigt var de föräldrar 
som blev chockade och tog informationen som att de var dåliga föräldrar. De föräldrar 
som själva hade tagit upp barnets övervikt med BVC- sjuksköterskan var motiverade till 
förändring och där arbetade BVC- sjuksköterskan och föräldrarna åt samma riktning. 
Studier visar att ämnet om barnets övervikt är känsligt och innebär ett stigma för många. 
Som BVC- sjuksköterska är förberedelser och planering inför samtalet en viktig del 
eftersom det krävs ett konstruktivt agerande från BVC- sjuksköterskans sida om 
föräldrarna visar starka reaktioner i form av ilska, chock eller självförsvar (Mikhailovic 
& Morrison 2007, ss. 317-319). Reaktionerna som föräldrarna uppvisade kan förstås 
utifrån föräldrarnas livsvärld. Dahlberg och Segesten (2010, ss. 126-128) skriver att det 
är viktigt att vårdaren ser till sammanhanget och hur hälsa, lidande, välbefinnande och 
sjukdom utspelar sig hos föräldrarna. Det är därför viktigt att se vad hälsa betyder för 
familjen för att kunna möta familjen på rätt sätt. I resultatet framgår att BVC- 
sjuksköterskorna hade bra förmågor att kunna hantera balansen mellan att nå fram med 
sitt budskap och samtidigt behålla en god relation till föräldrarna. Detta var en svår 
avvägning som krävde mycket tid och energi av BVC- sjuksköterskornas. Liknande 
resultat framgår av Ljungkrona-Falk, Brekke och Nyholm (2013) som tar upp att BVC-
sjuksköterskorna var tvungna att anpassa sig för att kunna möta de olika familjernas 
behov. 
 
I resultatet framgår att det inte var någon av BVC- sjuksköterskorna som inte valde att 
ta upp ämnet trots att det upplevdes vara känsligt. Detta visar på BVC- 
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sjuksköterskornas angelägenhet att sätta barnens hälsa i första hand. Däremot fanns 
respekt för integriteten hos föräldrarna och det var med en stor försiktighet från BVC- 
sjuksköterskornas sida som ämnet berördes. BVC- sjuksköterskorna försökte att 
fokusera på det som var positivt och gav beröm för de saker som föräldrarna gjorde bra. 
Att bekräfta och lyssna på ett lyhört sätt är enligt Dahlberg och Segesten (2010, ss. 202-
203) viktiga delar i allt vårdande.  Ett sätt att bekräfta patienten är att vara engagerad i 
samtalet genom att ställa följdfrågor och besvara även outtalade frågor. Resultatet visar 
att det kunde vara svårt för BVC- sjuksköterskorna att avväga sina ord och de försökte 
undvika uttryck som kunde misstolkas. Detta var ett sätt att tona ned allvaret i samtalen. 
I studier av Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten (2009, s. 2542) framgår det att BVC- 
sjuksköterskor har svårt att vara tydliga i sin kommunikation vid samtal om barns 
övervikt eller fetma. Istället för att belysa den specifika situationen väljer BVC- 
sjuksköterskor att prata om övervikt eller fetma i största allmänhet. Liknande budskap 
beskriver Mikhailovic och Morrison (2007, ss. 317-319) som tar upp att föräldrar till 
barn med övervikt eller fetma är i behov av konkret och tydlig upplysning. Resultatet 
visar att BVC- sjuksköterskor kan behöva stöd och vägledning i sin roll som förmedlare 
av ämnen som kan vara känsliga. 
 
 
Resultatet visar att BVC- sjuksköterskorna hade ett positivt synsätt och försökte 
undvika att tjata på föräldrarna och komma med pekpinnar. Detta ansågs kunna väcka 
försvaret hos föräldrarna och skapade hinder i kommunikationen. Liknande budskap 
beskrivs av Isma, Bramhagen och Ahlström (2012) som tar upp att det är viktigt att 
föräldrarna inte upplever samtalet som kritik.  Dahlberg och Segesten (2010, s. 155) 
belyser vikten av ha ett förutsättningslöst synsätt i möten med patienter och att vara 
uppmärksam på att det alltid finns ett visst mått av förförståelse hos en själv eftersom 
detta är ofrånkomligt. I resultatet framgår att BVC- sjuksköterskorna var bra på att 
känna in föräldrarna och deras behov av kunskap.  Eftersom behoven av råd och stöd 
kunde variera hos familjerna, försökte BVC- sjuksköterskorna att individanpassa 
samtalen. Andersson (2013, ss. 113-115) belyser vikten av se det unika i varje individ 
och att möta patienten utifrån sin nivå. Isma et al. (2013) beskriver att det är viktigt att 
utveckla en god kommunikation och samverkan med föräldrarna. Finns inte detta 
minskar förutsättningarna för att kunna hjälpa barnet med sin övervikt. 
 
 
Resultatet visar att relationen med föräldrarna ansågs vara betydelsefull. Det 
underlättade om BVC- sjuksköterskan hade följt familjen från det att barnet var nyfött, 
då de hade haft tid och möjlighet att skapa ett förtroende. Om BVC- sjuksköterskan 
kände familjen fanns även kunskap om bakomliggande faktorer som behövde tas 
hänsyn till. Eftersom BVC ofta var den första instansen som tog upp problematiken med 
föräldrarna kände BVC- sjuksköterskorna ett stort ansvar. Relationen till föräldrarna 
beskrivs av Lannér Swensson (2014) vara det viktigaste verktyget inom BVC- 
verksamheten för att kunna nå fram till resultatet med hälsoarbetet. Enligt Dahlberg och 
Segesten (2010, ss. 192-197) kan en vårdrelation vara både kort- eller långvarig, oavsett 
vilket är det viktigt att mötet är vårdande. Ett gott möte påverkas positivt om vårdaren 
har tid och ger ett inbjudande bemötande med ett vänligt uttryckssätt, samt sätter 
patienten i fokus. Andra faktorer som påverkar är närvaro, öppenhet och följsamhet i 
mötet. Resultatet visar att BVC- sjuksköterskorna följde sin intuition i samtalen. Varje 
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samtal innebar en ny situation och därför fanns en öppenhet. Dahlberg och Segesten 
(2010, s. 200) skriver om vikten av att inte styra samtalen och tar upp att det är vårdaren 
som bär ansvaret för att samtalet blir vårdande. Detta kan försvåras i samtal som är 
styrda genom rutiner och risken finns att vårdaren talar till istället för med patienten. 
  
 
 

Betydelsen av att medvetandegöra förförståelsen  
Det framgår i resultatet att BVC- sjuksköterskorna var ambitiösa och strävade efter att 
nå framgång med sina samtal med föräldrarna. De prioriterade barnets hälsa i första 
hand och fastän föräldrarna i vissa fall var omedvetna och ointresserade av problemet 
fortsatte BVC- sjuksköterskorna att ta upp problematiken och försökte hitta sätt att få 
föräldrarna med sig. Liknande resultat framkom i studien av Regber, Mårild och 
Johansson Hanse (2013) där BVC- sjuksköterskorna såg sig som barnens advokater och 
satte barnens hälsa i fokus.  
 
 
I resultatet framgår att föräldrarnas inställning till barnets övervikt påverkade mötet. De 
föräldrar som var införstådda i ämnet och kanske rentav själva hade brottats med 
överviktsproblematik var oftast mer intresserade av att samtala med BVC-
sjuksköterskan. Däremot ansåg flera av BVC- sjuksköterskorna att det oftast var svårare 
eftersom det ansågs vara mer känsligt att ta upp ämnet om föräldrarna var överviktiga 
själva. Liknande resultat beskriver Regber, Mårild och Johansson Hanse (2013) som tar 
upp att det var svårare för BVC- sjuksköterskorna att samtala om ämnet med föräldrar 
som själva var överviktiga då det kunde uppfattas som kritik mot föräldrarnas övervikt 
och livsstil.  Resultatet kan förstås som att det är viktigt att vara medveten om sin egen 
förförståelse som BVC- sjuksköterska, och att inte låta samtalen styras av sin egen 
inställning till något. Att vara medveten om förförståelsens betydelse i möten med 
patienter skriver Mikhailovich och Morrison (2007, ss. 315-316) om, och förtydligar 
vikten av att BVC- sjuksköterskan har en medvetenhet och insikt om sin egen attityd 
och inställning om övervikt och fetma, då det annars kan påverka samtalen med 
föräldrarna.  Liknande budskap framgår av Dahlberg och Segesten (2010, ss. 183-188) 
som tar upp innebörden av begreppet förförståelse som den egna förståelsen för hur 
saker förhåller sig. I samtalet mellan patienten och vårdaren finns en risk att den egna 
förförståelsen tar över eller styr samtalet och att det saknas öppenhet och följsamhet 
inför patientens livsvärld. Det är därför viktigt att bemöta individuella olikheter hos 
patienter på ett så förutsättningslöst sätt som möjligt och samtidigt ha en medvetenhet 
om sin egen förförståelse.  
 
 
Resultatet visar att samtliga BVC- sjuksköterskor hade erfarenheter av att 
socioekonomiska skillnaderna kunde påverka om barnet skulle utveckla övervikt, och 
ansåg att det fanns ett samband mellan övervikt och bristande kunskap hos föräldrarna. 
Föräldrar som var högutbildade hade mer sällan barn med övervikt ansåg BVC- 
sjuksköterskorna. Mikhailovich och Morrison (2007, ss. 312-313) skriver att föräldrars 
utbildningsnivå, socioekonomisk och kulturell bakgrund är bakomliggande faktorer som 
kan utgöra olika hinder i samtalen. En annan studie av Isma, Bramhagen och Ahlström 
(2012) tar upp liknande innebörd med att föräldrar som har låg inkomst eller låg 
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utbildning oftast är svårare att nå fram till i samtalen. I resultatet framgår behovet av att 
stödja familjer utifrån en helhetssyn, där varje individ möts utifrån sin nivå. 
 
I resultatet framkom att BVC- sjuksköterskorna arbetade långsiktigt med barnens 
övervikt och att de använde sig av uppföljningssamtal. Svårigheter fanns med att få 
tiden att räcka till men BVC- sjuksköterskorna gjorde prioriteringar i sitt arbete för att 
få tid att samtala med föräldrarna. I resultatet framgår att BVC- sjuksköterskorna 
arbetade olika vad gäller barnens medverkan under samtalen. De flesta BVC- 
sjuksköterskor föredrog att inte prata med barnen då de upplevde att barnen var så pass 
medvetna och kunde tolka informationen på fel sätt. Dessutom tyckte de flesta att det 
var ett föräldraproblem och inte ett barnproblem. Resultatet visar att de intervjuade inte 
hade klara riktlinjer över hur BVC- sjuksköterskorna skulle arbeta vad gäller barns 
medverkan under samtalen. Detta kan leda till att man som BVC- sjuksköterska går 
efter sina egna erfarenheter och förståelse vilket kan medföra en felaktig tolkning och 
bedömning av barnets förmåga att kunna hantera samtalet. Eftersom samtalet har ett 
känsligt innehåll är det viktigt att BVC- sjuksköterskorna använder sig av 
evidensbaserade riktlinjer och hittar ett gemensamt förhållningssätt till om barnet ska 
vara med vid samtalet eller inte.  
 

Betydelsen av att inge trygghet 
En utav BVC- sjuksköterskans uppgift är att inge trygghet till föräldrar. Resultatet visar 
att BVC- sjuksköterskorna hade goda förmågor till att kunna inge trygghet hos 
föräldrarna. Det framkom att kunskapen som BVC- sjuksköterskorna förmedlade var en 
viktig faktor för att BVC- sjuksköterskan skulle kunna inge trygghet. Isma et al. (2013)  
belyser vikten av att BVC- sjuksköterskor får mer specifik kunskap om barns övervikt 
och fetma eftersom området är eftersatt inom barnhälsovården. I resultatet framkom att 
BVC- sjuksköterskorna hade goda kunskaper och att de kände sig trygga med sin 
kunskap. I detta avseende skiljer sig resultatet mot Isma et al. (2013).  
 
Resultatet visar att det fanns en vilja till att få ta del av den utveckling som sker inom 
området, då kunskap och forskning är i ständig förändring. Resultatet påvisar att 
kunskap och att förmedla kunskap är viktigt som BVC- sjuksköterska då ansvaret 
innebär att vägleda föräldrar i deras föräldraroll. Det finns även ett behov av 
hälsofrämjande och hälsoförebyggande kunskap i dagens samhälle eftersom övervikt 
och fetma hos barn är ett stort problem i Sverige.  Dahlberg och Segesten (2010, s. 305) 
skriver att sjuksköterskan använder sin vårdvetenskapliga kunskap samt specifika 
kunskap om själva sjukdomen när hen ser till patientens totala hälsosituation. Dessutom 
använder sig vårdaren av sin kunskap när hen bestämmer vilka frågor som ska ställas 
under samtalet. Resultatet visar att de flesta BVC- sjuksköterskorna hade gått utbildning 
i MI och att flera var positiva till metodiken. Detta var ett sätt att få föräldrarna att själva 
komma fram till en förändring och få insikt om barnets övervikt. Resultatet 
överensstämmer med Söderlund, Malmsten, Bendtsen och Nilsen (2010, ss. 397-399) 
som skriver att MI är ett framgångsrikt verktyg när det gällde att samtala med föräldrar 
till barn med övervikt och att det är ett sätt att stärka relationen till föräldrarna. 
Resultatet visar att det även finns svårigheter med metoden då flera BVC- 
sjuksköterskor ansåg att tiden inte alltid räckte till för att samtala enligt MI. En annan 
svårighet var att det var lätt att glömma bort att använda metoden.  
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I resultatet framkom att tillväxt- och BMI- kurvan var bra och effektiva verktyg vid 
samtalen om barnens övervikt. Dessa hjälpmedel användes av samtliga BVC- 
sjuksköterskor. Att visa BMI-kurvan för föräldrarna var en naturlig ingång till själva 
samtalet. BMI- kurvan var konkret och visade tydligt om barnet hade övervikt eller 
fetma och minskade risken för missförstånd. Genom att använda sig av tillväxt- och 
BMI- kurvan kunde BVC- sjuksköterskorna enklare fortsätta samtalen med föräldrarna 
genom att ställa öppna frågor som föräldrarna fick besvara. Svårigheter med BMI-
kurvan framkom även i resultatet. Några BVC- sjuksköterskor ansåg att föräldrar kunde 
bli provocerade av orden övervikt och fetma som stod skrivet på kurvan. Trots detta så 
finns det flera förespråkare för BMI- kurvan som verktyg. Regber, Mårild och 
Johansson Hanse (2013) beskriver BMI- kurvan som ett användbart redskap oavsett 
föräldrarnas kunskap och att alla barn som är inskrivna på BVC följs upp med en BMI-
kurva. På detta sätt skiljer sig inte barnet åt mot andra barn som inte har övervikt eller 
fetma eftersom alla barns vikt mäts på samma sätt. 
 
 
I resultatet framkom även att BVC- sjuksköterskorna tyckte att BMI- kurvan var snabb 
på att visa resultat av viktförändringen oavsett om barnet hade gått upp eller ned i vikt. 
Resultatet visade att BMI- kurvan var BVC- sjuksköterskornas trygghet och att de 
kunde förlita sig på det verktyget. Det framkom även att BMI- kurvan fick bli 
syndabocken då det var den som förmedlade att barnet hade övervikt. Genom att 
använda BMI- kurvan behövde inte BVC- sjuksköterskan vara den som påpekade 
barnets övervikt och detta underlättade i den fortsatta relationen. Detta belyser även 
Regber, Mårild och Johansson Hanse (2013) och menar att genom att använda BMI- 
kurvan som bevis blir det inte BVC- sjuksköterskans egen åsikt som säger att barnet har 
övervikt. I en studie av Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten (2009, s. 2546) framgår 
liknande resultat då BMI- kurvan som ett bra hjälpmedel och att BVC- sjuksköterskorna 
framhålls som opartiska i de fall då BMI- kurvan användes.  
  
 
Resultatet visar att BVC -sjuksköterskorna tyckte att lång arbetslivserfarenhet 
underlättade i samtalen med föräldrarna.  Att ha erfarenhet och kännedom om en familj 
innebar också att det var enklare att samtala med föräldrarna då de kände sig trygga med 
varandra. Som nyutbildad BVC- sjuksköterska var det ofta svårt att känna samma 
trygghet, då kännedomen om familjerna inte var lika stor. Resultatet visar att trygghet i 
yrkesrollen leder till en större säkerhet hos BVC- sjuksköterskor. Tryggheten som 
BVC- sjuksköterskan förmedlar är viktig för att kunna skapa ett förtroende hos 
föräldrarna. Det förtroende och den tillit som föräldrarna känner är grundläggande för 
att en god relation ska kunna etableras. Dahlberg och Segesten (2010, ss. 84-87) skriver 
om vikten av trygghet för patienter och anhöriga och att trygghet hör samman med 
förtroendefulla relationer, kunskap och kontroll. Det finns även ett starkt samband 
mellan trygghet och hälsa. Att inte ha förtroende eller lita på vårdpersonal kan skapa en 
känsla av otrygghet för anhöriga. Tvärtom skapar förtroende trygghet. Vikten av att ha 
ett förstående och stödjande bemötande genom att lyfta fram det positiva och fokusera 
på möjligheter till förändring framgår tydligt i resultatet av studien. Resultatet kan vara 
överförbart inom andra ämnesområden inom barnhälsovården och i synnerhet vid 
samtal som kan upplevas vara känsliga. 
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Vidare forskning  
Det vore intressant med studier som belyser föräldrarnas erfarenhet av samtalen med 
BVC- sjuksköterskan om barnets övervikt eller fetma samt studier som fokuserar på 
vilken effekt samtalen har på livsstilsförändringar hos familjerna. Forskning som 
belyser barns medverkan i samtalen. Det saknas även kunskap om hur BVC- 
sjuksköterskorna kan nå fram till föräldrar som inte är intresserade av 
livsstilsförändringar samt mer kunskap om fördelarna med MI i arbetet med barns 
övervikt och varför det inte används i större utsträckning.  
 
 
SLUTSATS  
Resultatet visar att BVC- sjuksköterskorna anser att det är utmanande och känsligt att 
samtala med föräldrar till barn med övervikt och fetma eftersom föräldrar kan reagera 
med både ilska eller andra försvarsmekanismer. BVC- sjuksköterskans möjligheter till 
ett vårdande samtal handlar om att möta föräldrarna på ett individanpassat sätt och 
uttrycka sig så att föräldrarna inte reagerar negativt, blir medvetna om barnets övervikt 
samt blir motiverade till livsstilsförändringar. Till sin hjälp använder BVC- 
sjuksköterskan sig av sin erfarenhet, kunskap, verktyg och är medveten om sin 
förförståelse. Dessa faktorer inger trygghet för både BVC- sjuksköterskan och familjen. 
Erfarenhet är en viktig faktor och nyutbildade BVC-sjuksköterskor behöver stöd och 
handledning i att samtala med föräldrar. Det krävs även mer tid för att använda sig av 
MI och kontinuerlig utbildning är önskvärt. Denna kunskap skulle kunna ligga till grund 
vid utformning av strategier och riktlinjer och därmed leda till att samtalet med 
föräldrarna blir ett positivt möte som kan leda till en bättre hälsa för barnet. 
 
 

Kliniska implikationer  
 

• Det är önskvärt att föräldrar till barn med övervikt och fetma bemöts utifrån ett 
individanpassat förhållningssätt på BVC 

• Att BVC- sjuksköterskors arbete syftar till att skapa goda och långsiktiga 
relationer med föräldrarna 

• Det är viktigt att BVC- sjuksköterskor får möjlighet till reflektion för att öka 
medvetenheten om den egna förförståelsen 

• Att utbildning erbjuds till BVC- sjuksköterskor om vikten av att skapa goda 
möten  
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                                       Bilaga 1                                         
            
 
Till verksamhetschef för godkännande av datainsamling 
 
Vi är två sjuksköterskor, Carolina von Knorring och Rebecka Okdahl, som studerar på 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssjuksköterska vid 
Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad 
nivå. 

Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som 
distriktssköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete. Vi avser att undersöka vilka 
erfarenheter sjuksköterskor på BVC har av att samtala med föräldrar till barn med 
övervikt. Vi skulle uppskatta din hjälp att hitta intresserade distriktssköterskor eller 
barnsjuksköterskor till vår studie. Förhoppningen är att hitta åtta 
distriktssköterskor/barnsjuksköterskor totalt sett. 

Datainsamling kommer att ske genom öppna intervjuer med distriktssköterskor eller 
barnsjuksköterskor verksamma på BVC. Intervjuerna kommer att bandas. Vi vänder oss 
till distriktssköterskor/barnsjuksköterskor som arbetet minst 2 år på BVC och som 
arbetar med hälsofrämjande samtal. Data kommer att analyseras med hjälp av en 
kvalitativ innehålls-analys. Intervjuerna kommer att ske hösten 2014, under v 36 – 37 
och kan gärna ske på arbetsplatsen eller enligt överenskommelse. Tidsåtgången 
beräknar vi till mellan 40 och 60 minuter. Det är frivilligt att medverka i studien och 
deltagandet kan när som helst avbrytas utan förklaring. Allt material hanteras 
konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid publiceringen. 

Vi är tacksamma om vi skulle kunna få hjälp med att samla in 1-2 informanter till vår 
studie. För att underlätta för oss att komma igång med våra intervjuer uppskattar vi svar 
om deltagande senast v 31. Bifogat formulär om godkännande skickas till angiven 
adress så snart som möjligt. 
 

Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare Susanne Knutsson, Universitetslektor, Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås, Email: XXXXXXXXXX, Telefonnummer:XXXXXXXXXXX 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Carolina von Knorring   Rebecka Okdahl  
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XXXXXXXXXX   XXXXXXXXXX 
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Förfrågan om deltagande i studie om BVC-sköterskans erfarenheter att samtala 
med föräldrar till barn med övervikt eller fetma. 
  
Undertecknade arbetar som sjuksköterskor och går för närvarande en 
specialistutbildning till distriktssköterska vid Högskolan i Borås. Studien kommer att 
genomföras under höstterminen 2014 och resultera i en D-uppsats (magisternivå).  
 
Bakgrund  
Det är av stor vikt att det hälsofrämjande arbetet, till barn och unga med övervikt och 
fetma, påbörjas tidigt, då dagens forskning påvisar att övervikt och fetma debuterar i allt 
yngre ålder. En förutsättning för denna vård är att hela familjen engageras och blir 
delaktig, för att på bästa sätt kunna skapa ett hälsosamt synsätt hos barn och unga med 
övervikt och fetma.  
 
Syfte och nytta  
Studiens syfte är att beskriva BVC-sköterskans erfarenheter av att samtala med föräldrar 
till barn med övervikt eller fetma. Nyttan med undersökningen är att utveckla kunskaper 
inom området som kan användas av BVC-sköterskor i sitt arbete.  
 
Studiens genomförande samt hantering av data.  
En intervju kommer att ske på avskild lämplig plats. Tidsåtgången för intervjun 
beräknas till cirka 30-60 minuter. Intervjun kommer att spelas in för att materialet 
efteråt ska kunna skrivas ut ordagrant och texten analyseras vetenskapligt. Allt 
datamaterial kommer att behandlas strikt konfidentiellt och hanteras så att inga 
obehöriga kan ta del av detta. I det färdiga materialet kommer ingen att veta vad just du 
har svarat. Intervjun sker med öppna frågor där du får berätta fritt utifrån frågorna. 
Intervjuerna planeras att genomföras under vecka 36-37. Vi vänder oss till BVC-
sköterskor med 2 års yrkeserfarenhet. Studien kommer att publiceras och ingen kommer 
att kunna utläsa vilka BVC eller BVC-sköterskor som deltagit i studien.  
 
Frivillighet  
Deltagandet är helt frivilligt och du kan välja att avbryta när som helst utan att ange 
skäl. Vid frågor är du välkommen att kontakta någon av nedanstående  

Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare 
Susanne Knutsson, Universitetslektor, Institutionen för vårdvetenskap Högskolan i Borås, 
Email: XXXXXXXXXXX, Telefonnummer: XXXXXXXXXX 

Med vänliga hälsningar 

Carolina von Knorring   Rebecka Okdahl  

XXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXX  

XXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXX 



 

Skriftligt samtycke till att delta i studien  
 
Jag har tagit del av den skriftliga informationen om studien och samtycke om att delta. 
Jag är införstådd med att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta 
utan förklaring.  
 
Underskrift: _____________________________________________ 

Ort/datum: ______________________________________________  

Telefon: ________________________________________________  

E-post: _________________________________________________  
 
Svarstalongen undertecknas vid intervjutillfället. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Intervjuguide                                                                    Bilaga 3 

Bakgrundsfakta om BVC-sjuksköterskan 

Ålder________________ 

Kön man:________ kvinna:_________ 

Specialistutbildning? Distrikt:___________ Barn:__________ Annan:________ 

Antal år på BVC:_______________ 

Huvudfråga: 

Berätta om dina erfarenheter av att samtala med föräldrar om övervikt eller fetma hos 

deras barn.  (Hur tänker du då? Vad menar du med… Berätta mer om…) 

Stödfrågor: 

1. Kan du beskriva en situation där du har behövt samtala med föräldrar till 
barn med övervikt? Görs detta? Hur ofta? 

2. Hur upplever du samtalet med föräldrar till barn med övervikt? Vad känner 
du? 

3. Hur går du tillväga för att fånga upp ett barn med övervikt? 

4. Om du anser att ett barn har övervikt och du vill göra föräldrarna 
medvetna om problemet, hur går du tillväga? 

5. Vilka hinder/svårigheter anser du att det finns då man som BVC -
sjuksköterska samtalar med föräldrar om ett barns övervikt? 

6. Vilka möjligheter (till förändring) har du som BVC-sjuksköterska vid ett 
sådant samtal? 

7. Använder ni er av redskap /(samtalsmetoder)?/manualer/riktlinjer på ditt 
BVC då ni ska samtala med föräldrar till barn med övervikt? Isåfall kan du 
beskriva dessa? 

8. Samarbetar du med andra instanser/yrkeskategorier då du behandlar barn 
med övervikt och isåfall vilka? 

9. Upplever du att du som BVC-sjuksköterska har tillräckligt med 
kunskap/verktyg/tid/resurser för att kunna samtala med föräldrar till barn med 
övervikt? 

10. Upplever du att relationen till familjen förändras under pågående 
samtal/behandling? Isåfall på vilket sätt? 

11. Hur når du framgång i samtalen med de här familjerna? 
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