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Sammanfattning 

Bakgrund: Barn med övervikt är ett växande problem där den främsta orsaken är ohälsosam 

kost och/eller för lite fysisk aktivitet. Barn med övervikt riskerar utöver fetma och 

psykosociala konsekvenser att ådra sig följdsjukdomar såsom diabetes, hjärt-kärlsjukdomar 

och cancer. Distriktssköterskor vid Barnhälsovården (BHV) som i princip möter alla barn i 

Sverige, har en viktig roll i att förebygga ohälsa hos barn och att tidigt identifiera samt initiera 

åtgärder vid upptäckt av problem i barns hälsa. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva BHV-sjuksköterskors erfarenhet av det preventiva 

arbetet mot barns övervikt. 

Metod: Två semistrukturerade fokusgruppsintervjuer genomfördes (n=7). Intervjuerna 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier: Främja hälsosamma levnadsvanor, Hinder i 

det preventiva arbetet samt Bra samspel med föräldrar underlättar det preventiva arbetet. 

Resultatet visade att BHV-sjuksköterskorna arbetar preventivt mot barn med övervikt med 

hjälp av hälsosamtal, tillväxtkontroll samt har möjlighet till samordning med andra 

professioner. Identifierade hinder i arbetet är att övervikt upplevs som ett känsligt ämne samt 

att många föräldrar är svåra att nå. Underlättande faktorer identifierades som när det uppstår 

ett bra samspel med föräldrarna. Slutsats: Det finns tydliga riktlinjer kring hanteringen av 

barn med övervikt och att dessa i större utsträckning bör implementeras i BVC-

verksamheterna. 

   

Nyckelord: barnhälsovård, erfarenhet, kvalitativ, prevention, övervikt 

  

 

 

 



 
 

 

 Abstract 

Background: Children suffering from being overweight is a growing problem and the main 

cause of overweight is unhealthy diet and / or too little physical activity. In addition to 

psychosocial consequences and obesity, children with overweight are at risk of sequelae such 

as diabetes, cardiovascular disease and cancer. District nurses working in Child Health Care 

(CHC), who sees nearly all children in Sweden, have an important role in preventing illness, 

early identification of illness and initiate actions when problems in children's health is 

detected. 

Aim: The purpose of the study was to describe the CHC-nurse's experience of the preventive 

work against overweight in children. 

Method: Two semi-structured focus group interviews (n=7) were conducted at child health 

care centers. The interviews were analyzed with qualitative content analysis. 

Result: The analysis resulted in three categories: Promoting healthy living habits, Obstacles 

in the preventive work and Good interaction with parents facilitate the preventive work. The 

result showed that the nurses work preventively against overweight in children by having 

dialog of health habits, growth control and the possibility of coordination with other 

professions. Identified obstacles are overweight among children is perceived as a sensitive 

topic and that many parents are difficult to reach. Facilitating factors were identified as when 

a good interaction with the parents occurs. 

Conclusion: The authors of the study found that there are clear guidelines on the management 

of overweight children and that these should be implemented to a greater extent in the CHC. 
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BAKGRUND 

 

Vad är övervikt 

Övervikt definieras med hjälp av Body Mass Index (BMI) och räknas ut genom att ta 

kroppsvikten i kg delat med kroppslängden i meter i kvadrat.  Före två års ålder varierar BMI 

mycket mellan olika barn, därför anses det vara för tidigt att sätta diagnos övervikt hos barn 

under två år. BMI som används till barn är anpassat till barnets ålder och kön och kallas 

isoBMI. IsoBMI 25 är gränsen till övervikt och isoBMI 30 är gränsen till fetma (Derwig, 

2019). Detta innebär att barn klassificeras som överviktiga vid ett BMI större än två 

standardenheter över normalkurvan och som fetma vid tre standardenheter över (World 

Health Organisation [WHO], 2018a). En kompletterande mätmetod som kan användas för att 

påvisa övervikt hos barn är Waist to Height Ratio (WHtR) där kvoten midjemått/längd mäts 

(Lindholm, 2019).  Övervikt finns inte beskrivet i den internationella 

sjukdomsklassificeringen International Statistical Classification of Diseases and Related 

Health Problems - Eleventh Revision (ICD 11) och betraktas därmed inte som en sjukdom 

utan som en riskfaktor för att utveckla fetma . Fetma är dock en sjukdom enligt ICD 11 

(WHO, 2018b). 

 

Förekomst och samhällsekonomisk vinst 

Barn med övervikt har blivit ett stort problem globalt. Antal barn med övervikt har ökat i hela 

världen och det uppskattas finnas över 41 miljoner barn med övervikt under fem år gamla. I 

Sverige har antalet barn med övervikt fördubblats under de senaste decennierna trots att en 

viss stagnation kan ses i utvecklingen (WHO, 2017). Barn med övervikt löper ökad risk att 

utveckla fetma (Pandita et al., 2016). I Sverige är 15–20 procent av barnen överviktiga vilket 

innebär ungefär vart femte barn (Sverige. Socialstyrelsen, 2009) och två till fyra procent av 

fyraåringarna har fetma (Mårild, Olbers & Torgerson, 2018). 

En vinst med att plana ut den accelererande viktökningen hos befolkningen är den 

samhällsekonomiska. Vårdkostnaderna till följd av enbart fetma beräknas vara cirka 70 

miljarder kronor per år. Den direkta samhällskostnaden för fetma och dess följdsjukdomar 

skulle minska med 60 - 70 miljoner om andelen människor med fetma minskade med en 

procent eller om en procent fler människor nådde den rekommenderade fysiska nivån under 

en tidsperiod på fem år (Folkhälsomyndigheten, 2017).  



2 
 

Orsak 

Övervikt utvecklas vid en snedfördelning mellan energiintag och energiförbrukning. Forskare 

är eniga om att orsaken till utvecklingen av övervikt, i alla åldrar oavsett kön, är ohälsosam 

kost och för lite fysisk aktivitet (WHO, 2018a). Olika barn kan vara mer eller mindre känsligt 

för att gå upp i vikt. Faktorer som mättnadskänsla, aptit, ämnesomsättning och kroppsform 

påverkas av våra gener (Llewellyn, Trzaskowski, Plomin & Wardle, 2013). 

Under årens lopp har vår livsstil och miljö förändrats, sakta men säkert, från urtidsmänniskans 

fysiskt aktiva liv till dagens stillasittande (Ekblom & Nilsson, 2003). Dagens barn och 

ungdomar har inte samma förutsättningar som tidigare generationer för hälsosamma vanor på 

grund av att den naturliga vardagsmotionen minskat. Bilar, rulltrappor, hissar, TV-tittande, 

datorspel och arbete vid datorer bidrar till att vi inte rör på oss i tillräcklig utsträckning 

(Corsica & Hood, 2011). Andelen barn som promenerar till skolan minskar, medan andelen 

barn som åker bil till skolan ökar. Något som däremot inte har förändrats är 

människokroppens grundläggande konstruktion och genetiskt är vi fortfarande kvar på jägar- 

och samlarstadiet (Ekblom & Nilsson, 2003).  

Vidare har utbudet av livsmedel med högre antal kalorier ökat jämfört med tidigare (WHO, 

2017). En studie (Pandita et al., 2016) visar att dagens samhälle och kultur har gjort att 

ohälsosam mat kostar lite, är lättillgänglig och tilltalande. Studien visar även att barn har dålig 

kunskap om vad som påverkar hälsan och om vilka förändringar som kan vara angelägna. 

Regber, Mårild och Johansson Hanse beskriver (2013) ohälsosamma matvanor med 

introduktion av sötsaker, söta drycker och snacks i tidig ålder som de största hindren för att 

barn skall kunna ha en god hälsa. Detta tillsammans med att föräldrarna besitter en hög grad 

av okunskap om riskerna med att inte främja daglig fysisk aktivitet. 

Små barn ska vara mulliga, har blivit en allt mer vedertagen åsikt (Isma, Bramhagen, 

Ahlstrom, Östman & Dykes, 2012). De beskriver att barns övervikt under senare år har 

tenderat att normaliseras och accepteras som ett normaltillstånd. Det framkommer också att 

övervikt under förskoleåldern inte tas på allvar. Inte förrän barn är i åldrarna fem till sex år 

börjar extrakilona ses som ett begynnande problem. Likaså visar resultatet att barn med 

överviktiga föräldrar tenderar att själva bli överviktiga (Isma et al., 2012). 
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Hur övervikt påverkar barnen 

Ett barn med övervikt får svårt att röra sig, blir fort trött och riskerar utveckla sjukdomar som 

är kopplade till övervikten. Barn med övervikt riskerar förvärva negativa hälsokonsekvenser 

på både kortare och längre sikt (Colquitt et al., 2016). Att som barn vara överviktig eller lida 

av fetma kan påverka psykosocialt välbefinnande, med nedsatt självkänsla och livskvalitet, 

depression, utanförskap, mobbning och stigmatisering. Många fetmarelaterade komorbiditeter 

som inkluderar skelett- och ledbesvär, kardiovaskulära riskfaktorer som hypertoni och 

hyperlipidemi kan utvecklas under barndomen men även hos mycket små barn. Tillståndet 

kan också medföra motoriska- och utvecklingsförseningar samt sömnapné, astma, 

leversjukdom och typ 2-diabetes. (Colquitt et al., 2016). Riskerna som barn med övervikt 

löper beskriver även Reilly och Kelly (2011) i sin systematiska litteraturstudie, där de påvisar 

att barns övervikt har en signifikant koppling till förhöjd risk av för tidig död. Det är framför 

allt barn med bukfetma som löper stor risk för följdsjukdomar enligt Lindholm (2019). 

 

Barnhälsovården 

Barnhälsovården (BHV) är organiserad i form av barnavårdscentraler (BVC). BHV möter i 

princip samtliga barn i Sverige. BVC har ansvar för nyfödda barn och upp till förskoleklass. 

På BVC arbetar distriktssköterskor alternativt sjuksköterskor med specialistutbildning med 

inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Andra professioner såsom läkare, 

barnpsykolog, socionom och dietist med flera, samarbetar med BVC. Målet med BHV är att 

förebygga ohälsa hos barn och att tidigt identifiera samt initiera åtgärder vid upptäckt av 

problem i barns hälsa och utveckling (Socialstyrelsen, 2014). För att uppnå målet ska barn 

och föräldrar erbjudas hälsosamtal som innefattar hälsofrämjande råd och stöd samt utökade 

insatser i form av hälsovägledning, föräldrastöd samt tvärprofessionell konsultation när 

behovet finns (Reuter, 2018). 

  

För att skapa förutsättningar för en nationell, jämlik och rättvis barnhälsovård av hög kvalitet 

arbetar samtliga BVC i Sverige utifrån Rikshandbokens riktlinjer. Förutom riktlinjer 

innehåller Rikshandboken bland annat ett metod- och kunskapsstöd, samt ett pedagogiskt 

bildmaterial, grunda sunda vanor, som riktar sig till barn (Rikshandboken, 2019). 

Bildmaterialet är ett stöd i hälsosamtalen för att förstärka de hälsofrämjande insatserna för 

familjerna kring hälsosamma matvanor. Bildmaterialet stärker även familjens delaktighet och 

kunskaper om hälsa (Håkansson, Derwig & Olander, 2019). 
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BHV-sjuksköterskors möte med familjer 

BHV-sjuksköterskors hälsosamtal om barns övervikt är krävande och ämnet är både känsligt 

och svårt för de inblandade (Edvardsson, Edvardsson & Hörnsten, 2009; Isma et al., 2012; 

Ljungkrona-Falk, Brekke & Nyholm, 2014; Regber et al., 2013) vilket således innebär att 

risken för att ämnet undviks helt föreligger (Isma et al., 2012; Regber et al., 2013). En 

bidragande orsak till att hälsosamtalet blir krävande är att föräldrarna lätt blir förolämpade, i 

synnerhet om föräldrarna själva är överviktiga (Ljungkrona-Falk et al., 2014; Regber et al., 

2013). Isma et al. (2012) beskriver hur BHV-sjuksköterskor upplever svårigheter att motivera 

heltidsarbetande föräldrar att förändra levnadsvanorna. Hos många familjer är tidsbrist och 

stress ett problem vilket resulterar i att lättillgänglig snabbmat ofta förekommer framför lagad 

mat. Anledningen är att få mer tid att spendera med sina barn istället för att stå vid spisen. 

Hos heltidsarbetande föräldrar är också graden av fysisk aktivitet inom familjen lägre på 

grund av tidsbrist. 

  

BHV- sjuksköterskor beskriver sitt arbete som komplext då de många gånger på grund av 

tidsbrist måste prioritera vad som är viktigast att ta upp just då (Isma, Bramhagen, Ahlstrom, 

Östman & Dykes, 2013). Komplicerade familjesituationer och motvilja hos föräldrarna till 

stöd och information om barnets övervikt utgör ett hinder för BHV-sjuksköterskor att utföra 

ett preventivt arbete (Ljungkrona-Falk et al., 2014). BHV-sjuksköterskor upplever att 

föräldrarna ibland ignorerar och/eller struntar i den information och undervisning de får, 

vilket vidare leder till att BHV-sjuksköterskor ofta känner sig uppgivna då det är upp till 

föräldrarna vad de väljer att göra med informationen (Isma et al., 2013). Trots detta känner 

BHV-sjuksköterskor att det är deras skyldighet att ta upp problem om barns övervikt 

(Edvardsson et al., 2009) samt att försöka få med alla som är involverade i vården kring 

familjen att arbeta mot samma mål. Ljungkrona - Falk et al. (2014) betonar även vikten av en 

god och grundlig dialog med föräldrar om deras barns hälsa och detaljerad information om 

hur de bör göra för att uppnå god hälsa. 

  

Samtal som behandling vid övervikt 

BHV-sjuksköterskor kan ha undervisande samtal på flera olika nivåer med familjer beroende 

på vad som anses nödvändigt från fall till fall. Det kan vara ett samtal på cirka fem minuter 

upp till 30 minuter, eventuellt i kombination med skriftlig information. Samtalen bör ta 
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hänsyn till familjens motivation till förändring samt deras egna upplevelser av sina 

levnadsvanor som utgångspunkt. Detta stärker familjens egenmakt och gör att de känner sig 

delaktiga och får möjlighet att själva bestämma och påverka sin roll i den egna 

hälsoutvecklingen (Socialstyrelsen, 2018). Holm Ivarsson et al. (2013) menar att ett gott 

bemötande ökar föräldrarnas motivation till förändring vilket är av stor betydelse för barnets 

hälsa. 

Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsmetod som under de senaste åren har 

använts i större utsträckning inom hälso- och sjukvården (Holm Ivarsson, Kuehn Krylborn, & 

Trygg Lycke, 2013). Användning av MI till barn med övervikt har god effekt såsom 

förbättrade matvanor, ökad fysisk aktivitet samt reducerat BMI (Borello, Pietrabissa, 

Ceccarinin, Manzoni, & Castelnuova, 2015). MI är en både patientcentrerad samt 

förändringsinriktad samtalsmetod där familjen känner att de själva bestämmer samt får 

möjlighet att bearbeta och göra förändringar. Samtalsmetoden rekommenderas enligt 

riktlinjerna från Rikshandboken att användas av BHV-sjuksköterskor vid samtal om 

levnadsvanor och livsstilsförändring (Håkansson, 2018).  

 

Preventiva åtgärder mot barns övervikt 

Efter att det blivit känt att hanteringen av barn med övervikt har varit ofullständig och 

inkonsekvent samt att det saknats strategier och planer för att förebygga övervikt bland barn, 

sammanställde WHO en rapport, Ending Childhood Obesity (2017). Rapporten framhäver att 

det är brådskande med betydligt stramare åtgärder för att häva den ökning som pågår av barns 

övervikt och fetma. Rapporten beskriver sex huvudområden som identifierats som relevanta i 

det preventiva arbetet vilket syftar till att vända den trend som innebär att barn under fem år 

blir överviktiga (WHO, 2017). 

Eftersom övervikt är avsevärt enklare att förebygga än att behandla, är ett preventivt arbete av 

största vikt (Janson & Danielsson, 2003). Fördelarna med att redan i tidig ålder skapa goda 

och sunda vanor bekräftas av Raustorp och Ekroths (2013), som beskriver att barn och 

ungdomar som idrottar i unga åldrar i större utsträckning fortsätter att vara fysisk aktiva även 

som vuxna. Då barn med övervikt oftast förblir överviktiga även som vuxna är det viktigt att 

redan i tidig ålder hjälpa föräldrar att tillsammans med sina barn skapa goda rutiner för hela 

familjen, både gällande kost och fysisk aktivitet, för att kunna bidra till en stor vinst för 
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barnets hälsa (Ahrens et al., 2011), särskilt då barns övervikt anses vara en konsekvens av 

familjens levnadssätt (Isma et al., 2012). Dera-de Bie, Brink- Melis, Jansen, och Gerver 

(2016) beskriver att det är ytterst angeläget att BHV-sjuksköterskor ger rådgivning om fysisk 

aktivitet samt hälsosam kost redan under barnets första år. Isma et al. (2012 ) anser även att 

det krävs mer resurser och tid i form av extra BVC-besök i det preventiva arbetet mot barn 

med övervikt.  

Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar togs fram av Svenska 

läkaresällskapet år 2015. Hos de minsta barnen, noll till fem år, beskrivs rekommendationerna 

som att lek och rörelse bör uppmuntras och underlättas. När barnen blir äldre är 

rekommendationerna mer specifika, där 60 minuter pulshöjande aktivitet tre gånger i veckan 

rekommenderas (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2017). Studier visar dock att få barn når 

upp till rekommendationerna om fysisk aktivitet (Folkhälsomyndigheten, 2014).   

 

Föräldrars upplevelser när deras barn identifierats som överviktiga 

Föräldrar upplever att deras barns övervikt är ett ämne som är svårt att prata om under ett 

BVC-besök (Toftemo, Glavin, & Lagerlöv, 2013). De flesta föräldrar vill inte diskutera 

övervikten i närvaro av barnet då de är oroliga för att det skall påverka barnets självförtroende 

eller att barnet ska utveckla ätstörning då stort fokus ligger på mat (Gillison, Beck & Lewitt, 

2014; Toftemo et al., 2013). Föräldrarna är ibland omedvetna om barnets övervikt vilket gör 

att de har svårt att förstå och acceptera detta, och istället reagerar med bortförklaringar som att 

extrakilona är beroende på barnets kraftiga benstomme (Hardy, Hooker, Ridgway, & 

Edvardsson, 2019). Studier visar att föräldrar känner sig anklagade av BHV-sjuksköterskor i 

samtal om barnets övervikt vilket då gör att gensvaret kan bli defensivt (Hardy et al., 2019; 

Toftemo et al., 2013). Föräldrar kan ibland oroa sig för att de ska bli anmälda till 

socialtjänsten för sitt föräldraskap (Hardy et al., 2019). 

Föräldrar upplever att de inte får tillräcklig information om hälsosam kost för barn eller 

utförlig information om barns näringsbehov.  Föräldrar uppger även att BHV-sjuksköterskors 

rådgivning om ökad fysisk aktivitet är otydlig då inga specifika råd om hur mycket fysisk 

aktivitet som rekommenderas ges (Hardy et al., 2019).  

Föräldrar till barn med övervikt har många gånger visat sig vara oroliga för att övervikten gör 

barnet klumpigt och därför tillåter barnet att inte delta i sportaktiviteter på skolan. Vidare 
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upplever föräldrarna en oro kring att deras barn ska bli retad för sitt utseende av andra barn. 

Dock är det få föräldrar som bekymrar sig över följdsjukdomarna relaterade till övervikt 

(Toftemo et al., 2013), liknande resultat visar en annan studie (Gillison et al., 2014).  

Föräldrar vittnar ofta om att mor- och farföräldrar har en stor inverkan på vad och hur mycket 

deras barn äter, många mor- och farföräldrar skämmer bort barnet genom att ge ohälsosam 

mat, en extra portion och sötsaker. Föräldrar beskriver också hur tufft det kan bli hemma 

efteråt då de måste reducera barnets matportion samt sätta gränser för hur mycket ohälsosam 

mat barnet får äta (Toftemo et al., 2013). Föräldrar önskar ett samarbete med BHV-

sjuksköterskor där de tillsammans kommer fram till vilka stöd och lösningar som behövs för 

att hjälpa barnet (Hardy et al., 2019).  

TEORETISK FÖRANKRING 

Personcentrerad vård 

Den personcentrerade vården grundar sig i Tom Kitwoods teori som har sin utgångspunkt i 

personens egen livsvärld vilket innebär att personen inte ska ses som sin diagnos utan först 

och främst en person med enskilda önskningar, behov och förväntningar på deras vård och 

omsorg (Dahlberg & Ekman, 2017). BHV-sjuksköterskor möter dagligen olika familjer som 

alla har unika behov och förväntningar. För att anta ett personcentrerat förhållningssätt krävs 

det att BHV-sjuksköterskor har en förmåga att vara lyhörd i mötet med den enskilda familjen 

eftersom samtal och vägledning kan behöva anpassas efter den specifika familjesituationen 

(Derwig & Håkansson, 2016). 

Personcentrerad vård innebär även att involvera hela familjen och det handlar om att BHV-

sjuksköterskor ska lyfta och stärka barns men även föräldrars förmågor och behov. BHV-

sjuksköterskor skaffar fördjupad kunskap om barnets förmågor och behov av resurser, 

önskemål och prioriteringar, vilket kan medföra att barnet får information som är adekvat och 

begriplig (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). De omvårdnadsåtgärder som BHV-

sjuksköterskor rekommenderar ska anpassas till barnet (Hälso- och sjukvårdslag [HSL], SFS 

1982:763). Det är även viktigt att ge möjlighet till lärande och kunskap för att skapa 

förutsättningar att arbeta mot evidensbaserade gemensamma mål (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). 
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En ömsesidig respekt för varandras kunskap, det vill säga, föräldrarnas kunskap om barnets 

hälsa är viktig liksom BHV-sjuksköterskors kunskap om hälsosamma levnadsvanor, vård och 

behandling.  För att kunna bemöta familjens egna önskemål och självständighet behöver 

familjen själva få beskriva sin situation i relation till sin/barnets sjukdom eller ohälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Hälsosamtalet bör förutom familjens berättelse även innehålla 

mål, uppföljning och strategier både på kort och lång sikt. Att gemensamt formulera en 

hälsoplan är en viktig del av vården då den innebär en ökad möjlighet för patienten att känna 

ett personligt engagemang och ansvar för sin hälsa (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2017). Sellgren (2014) menar att när informationen är personcentrerad så 

leder det till att familjen får ett större ansvar och skapar ett ömsesidigt förtroende mellan 

familj och BHV-sjuksköterskor. 

PROBLEMFORMULERING 
BHV har som målsättning att arbeta preventivt mot ohälsa hos barn samt att tidigt identifiera 

samt initiera åtgärder vid upptäckt av ohälsa. Över hela världen blir barn alltmer stillasittande 

och kurvan för övervikt fortsätter peka uppåt. Utbudet av snabbmat och godis samt snacks är 

stort och lättillgängligt. Barn med övervikt riskerar att förbli överviktiga även som vuxna och 

övervikt är svårbehandlat. Övervikt ökar risken att drabbas av följdsjukdomar som diabetes, 

hjärt- och kärlsjukdomar samt cancer. Tidigare studier påvisar att de största hindren för att 

barn skall få en god hälsa är okunskap hos föräldrar om hälsosam kost samt vikten av daglig 

fysisk aktivitet. Det anses därför av största vikt att föräldrarna görs delaktiga och aktiva vid 

barns övervikt då de är avgörande för hur barnet äter och rör på sig. För att barn skall göra 

hälsosamma val krävs att de tidigt i livet har bra rutiner och hälsosamma vanor. BHV-

sjuksköterskor har ett betydande ansvar i det preventiva arbetet då det är hen som i sin 

profession har som uppgift att tidigt identifiera barn med övervikt, ge rådgivning och fatta 

beslut om eventuella åtgärder. Därav intresset för att öka kunskapen för framtida 

preventionsarbete mot barns övervikt inom barnhälsovård. 

SYFTE 

Syftet är att beskriva BHV-sjuksköterskors erfarenhet av det preventiva arbetet mot barn med 

övervikt. 

METOD 
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Design 

Studien är gjord utifrån en kvalitativ metod med induktiv ansats. I Kvalitativ forskning är det 

vetenskapsteoretiska perspektivet humanvetenskapligt där forskarens avsikt är att försöka 

finna en fördjupad förståelse i det forskarna avser undersöka. Kvalitativ forskning svarar på 

frågor som börjar med hur och vad samt avser att tolka erfarenheter, mening och upplevelser 

(Polit & Beck, 2017). I kvalitativ forskning kan intervjuer genomföras för att erhålla empirisk 

kunskap om intervjudeltagarnas erfarenheter av ett ämne (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Induktiv ansats innebär att tolka materialet förutsättningslöst utifrån deltagarnas upplevda 

erfarenheter (Polit & Beck, 2017). Det inhämtade materialet bearbetades med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys. Tolkningen av materialet kan enligt Lundman och Graneheim 

(2017) utföras på olika sätt vilket gör den flexibel och kan appliceras inom olika 

forskningsområden.  

Urval 

I studien deltog sju BHV-sjuksköterskor från två vårdcentraler i norra Dalarna. Av dessa hade 

sex distriktssköterskeutbildning och en hade barn- och ungdomsutbildning. Samtliga var 

kvinnor och hade varit yrkesverksamma inom BVC i genomsnitt tolv år. Deltagarna valdes ut 

genom ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval innebär att personer som uppfyller 

inklusionskriterier och är lättast tillgängliga används i studien (Polit & Beck, 2017). 

Inklusionskriterier för studien var att deltagarna skulle vara distriktssköterskor alternativt ha 

vidareutbildning med inriktning barn- och ungdomshälsa samt arbetat på BVC i minst två år.  

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes genom två fokusgruppsintervjuer där författarna använde sig 

av en intervjuguide (se bilaga 3) med semistrukturerade intervjufrågor. Syftet med 

semistrukturerade intervjuer är att få djupare information om ett ämne. Vid semistrukturerade 

intervjuer är utgångspunkten frågeområden, snarare än exakta detaljerade frågor (Polit & 

Beck, 2017). Intervjun inleddes med ett par korta bakgrundsfrågor gällande deltagarnas 

arbetslivserfarenhet som BHV-sjuksköterska samt om de hade någon specialistutbildning. 

Därefter började intervjun enligt intervjuguiden med öppna frågor där en av författarna 

uppmuntrade deltagarna att tala fritt kring ämnet. Detta gav deltagarna möjlighet att fritt och 

med egna ord berätta inom det valda området och vid behov sedan ställa följdfrågor utifrån 

vad deltagarna berättade. Intervjun avslutades med att ställa frågan om deltagarna hade något 
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de ville tillägga eller om de ansåg att vi som författare hade missat något betydelsefullt för 

studien.   

Tillvägagångssätt 

Cheferna på de två utvalda vårdcentralerna kontaktades via mail respektive muntligt för att 

informeras om föreliggande studie samt ge tillstånd till genomförandet. Kontaktuppgifter till 

samtliga BHV-sjuksköterskor efterfrågades och dessa åtta BHV-sjuksköterskor kontaktades 

via mail innehållandes informationsbrev (se bilaga 1) med informerat samtycke (se bilaga 2) 

till deltagande i studien. Av dessa åtta tillfrågade BHV-sjuksköterskor tackade sju ja till att 

delta i studien. BHV-sjuksköterskorna fick själva komma med förslag om tid och plats för att 

utföra intervjuerna vilket författarna accepterade. Intervjuerna utfördes på respektive BVC av 

båda författarna och intervjuerna spelades in med diktafon. De inspelade intervjuerna lades 

därefter omedelbart över på fil i en privat dator och raderades därefter ur diktafonen. När 

materialet var färdigbearbetad raderades även filen från datorn. Deltagarna i studien benämns 

som deltagarna. Barn i denna studie refereras som barn mellan noll och sex år. 

Intervjuerna genomfördes under en dag i oktober 2019. Intervju med första gruppen 

genomfördes i ett konferensrum på familjecentralen och pågick i 48 minuter. Intervju med 

den andra gruppen genomfördes på ett av deltagarnas arbetskontor och även den pågick i 48 

minuter. Författarna genomförde en varsin intervju där intervjuaren fungerade som moderator 

och styrde intervjun efter intervjuguiden (se bilaga 3), båda intervjugrupperna fick svara på 

samma frågor. Under intervjuerna var den författare som inte var moderator med som 

observatör och förde anteckningar över kroppsspråk och andra icke bandupptagna beteenden. 

Observatören hade även chansen att flika in ibland för att tydliggöra vissa frågor. Ingen 

pilotintervju genomfördes. 

Dataanalys 

Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Studiens författare transkriberade intervjuerna ordagrant för att ingenting av 

misstag skulle uteslutas eller missuppfattas, även skratt, kroppsspråk och gester noterades. De 

transkriberade intervjuerna kodades med siffror ett till sju samt om de tillhörde fokusgrupp ett 

eller två, det vill säga en siffra per deltagare för att bibehålla konfidentialiteten. Efter 

transkribering av intervjuer lästes texten i sin helhet flera gånger. Text som svarade på 

studiens syfte plockades ut, så kallade meningsbärande enheter. Därefter kondenserades de 
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meningsbärande enheterna, det vill säga kortades ned, utan att kärnan i innehållet förlorades. 

Detta för att göra materialet mer lätthanterlig. Författarna fortsatte därefter med att strukturera 

och granska de kondenserade textenheterna och koda dessa. En kod beskriver vad 

meningsenheten handlar om. Genom att granska kodernas innehåll skapades 

subkategorier.  Dessa grupperades sedan i kategorier som återspeglade det centrala budskapet 

i intervjuerna. Intervjuerna är tolkat med manifest innehållsanalys vilket innebär textnära och 

endast det uppenbara innehållet har tagits med (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande enheter Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Sub-

kategori 

Kategori 

  

Och man pratar med de om fysisk aktivitet, 

hur viktigt det är med utevistelse att man 

lättare rör på sig om man är ute och leker 

och att små barn kan träna och klä på sig 

själva, då rör de på sig ändå, att inte 

använda vagnen alltid kanske, 

Prata om fysisk aktivitet, 

vikten av utevistelse och av 

att röra på sig, tips så som 

barnen får klä på sig själva, 

promenera till förskolan. 

Fysisk 

aktivitet 
Hälsosamtal 

med familjen 
Främja 

hälsosamma 

levnadsvanor 

Skärmtid pratar vi ju mycket om ...de 

avråder ju från skärmtid överhuvudtaget 

för barn under två år...att barn ska inte sitta 

stilla. 

Skärmtid avråds för barn 

under 2 år för att minska 

stillasittande. 

Minska 

stillasittande 
Hälsosamtal 

med familjen 
  

 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Studien har beaktat de etiska principerna som Polit och Beck (2017) tar upp, vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. Deltagarna informerades om 

studiens utformning samt syfte innan informerat samtycke inhämtades. Deltagandet i studien 

var frivilligt och deltagarna kunde när som helst avbryta sitt deltagande utan att de behövde 

motivera avhoppet. Deltagarna blev informerade om att de kommer få möjlighet att läsa 

igenom studien komma med synpunkter och frågor utifall missförstånd uppstått. De 

informerades även om att materialet skulle behandlas konfidentiellt och att deras identitet inte 
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kommer att avslöjas i studien. Deltagarna informerades om att det inspelade materialet 

förvarades i författarnas privata datorer och sedan raderades när arbetet slutförts. Innan 

intervjun påbörjades, tillfrågades deltagarna om en gemensam överenskommelse om 

konfidentialiteten inom gruppen vilket godkändes utan förbehåll. I den transkriberade texten 

är deltagarna avidentifierade, endast information om deltagarnas utbildning samt antal år 

inom yrket inkluderades i resultatet. Personuppgifterna behandlades konfidentiellt enligt 

Högskolans regelverk gällande Dataskyddsförordningen (GDPR). Blanketter för “etisk 

egengranskning” samt “anmälan om behandling av personuppgifter” är ifyllda och godkända 

(se bilaga 4 respektive 5).  

RESULTAT 

Analysen resulterade i tre kategorier med sammanlagt åtta subkategorier. De kategorier som 

framkom var följande: Främja hälsosamma levnadsvanor, Hinder i det preventiva arbetet 

samt Bra samspel med föräldrar underlättar det preventiva arbetet.  

Främja hälsosamma levnadsvanor 

I denna kategori beskrivs deltagarnas preventiva arbete mot barns övervikt med hjälp av 

hälsosamtal och tillväxtkontroll. Kategorin beskriver även hur deltagarna går till väga efter att 

ha identifierat ett överviktigt barn. Denna kategori består av fyra subkategorier: Hälsosamtal 

med familjen, Tillväxtkontroll, Pedagogiskt hälsosamtal samt Samordning. 

Hälsosamtal med familjen 

Deltagarna berättade att hälsosamtalen där bland annat mat och dryck diskuteras är 

återkommande vid samtliga BVC-besök och vid behov är de mer omfattande. När barnet är 

fyra till fem månader utökas samtalen om kost till att innefatta hela familjens kostvanor och 

måltidsordning och eventuell tidigare matproblematik inom familjen kartläggs. Deltagarna 

berättade att de under hälsosamtalen försöker få föräldrar att tänka över sina egna matvanor. 

De vill väcka tanken hos föräldrarna, att det är bästa tillfället i livet som nybliven förälder, att 

för barnets skull välja att äta hälsosamt. Dessutom uppmanas föräldrar att äta tillsammans 

med barnet och sitta tillsammans vid matbordet och inte framför TV`n. I samband med 

besöken på BVC erbjuds föräldrar illustrativa böcker och broschyrer från Livsmedelsverket 

om kostråd och om hur kroppen mår bra av rörelse och aktivitet.  
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Deltagarna berättade att de vid hälsosamtalen efterfrågar vad barnet brukar dricka till 

måltiderna och föräldrarna erhåller information om att det är vatten som är rekommenderad 

måltidsdryck. Föräldrarna får rekommendationer om att barnet bör undvika sötsaker och att 

grönsaker och frukt är bättre alternativ.  

Under intervjuerna framkom att deltagarna ofta behöver prata med föräldrar om att barns 

skärmtid bör begränsas. När det gäller yngre barn beskrev en av deltagarna dessa 

rekommendationer, se citat nedan:  

Skärmtid pratar vi ju mycket om, de avråder ju från skärmtid överhuvudtaget för barn 

under två år, och det stödjer de främst mot att barn inte ska sitta stilla, de ska ju leka, 

de ska röra på sig. (Grupp 2, dsk 6)  

Deltagarna beskrev att de pratar om vikten av att barn rör på sig och försöker uppmuntra 

föräldrar att främja barnens fysiska aktivitet genom bland annat enkel vardagsmotion. 

Deltagarna berättade om att ämnet aktiv lek tas upp vid besöken från och med som tidigast 

vid åtta månaders ålder.  

Och man pratar med de om fysisk aktivitet, hur viktigt det är med utevistelse att man 

lättare rör på sig om man ute och leker och att små barn kan träna och klä på sig 

själva, då rör dem på sig, att inte använda vagnen alltid. (Grupp 1, dsk 3) 

vTillväxtkontroll 

Samtliga deltagare berättade att de visar upp tillväxtkurvan för föräldrarna vid varje besök, 

från att de är spädbarn, till att de går över till förskolan vid sex års ålder. I och med detta kan 

föräldrarna uppfatta om kurvan tenderar peka alltmer uppåt jämfört med tidigare besök. 

“Vi visar tillväxtkurvan varje gång, vid varje besök och då kan man se skillnaden från en 

gång till nästa gång” (Grupp 1, dsk 4) 

Upplever deltagarna att det behöver bli ännu tydligare kan de erbjuda föräldrarna att även få 

se barnets BMI-kurva. BMI-kurvan visas annars inte vid varje besök. På ett av de BVC som 

intervjuerna genomfördes har deltagarna som rutin att först visa den vid 2,5 - 3 årskontrollen 

medan deltagarna vid andra BVC: et har som rutin att redan vid ettårsbesöket erbjuda att visa 

den. Deltagarna som visar BMI-kurvan vid ettårsbesöket förklarade att syftet med detta är för 

att föräldrarna skall bli bekanta med BMI-kurvan samt för att avdramatisera verktyget.  
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Samtliga deltagare var eniga om att vid upptäckt övervikt är det tillväxtkurvan som är 

utgångspunkten för vidare diskussion med föräldrarna. Deltagarna kan behöva gå igenom den 

igen med föräldrarna, förklara och erbjuda att visa BMI-kurvan. Deltagarna erbjuder även en 

extra tillväxtkontroll inom tre till sex månader. 

Pedagogiskt hälsosamtal 

Deltagarna beskrev att de använder Rikshandboken som utgångspunkt och stöd i samtalen om 

hälsosamma levnadsvanor med barn och föräldrar. Deltagarna beskrev att det bildmaterial, 

”grunda sunda vanor”, som finns tillgängligt i Rikshandboken ger upphov till diskussioner 

och idéer hos barn och föräldrar. Exempel på detta kunde enligt deltagarna vara att de visar 

barn och föräldrar bilder på tallriksmodellen och handmodellen för att visa dem hur barnets 

måltid bör se ut. En deltagare beskrev handmodellen se citat nedan: 

Och så brukar jag hålla fram min hand så här (deltagare håller upp handen) bredvid 

barnets hand så här, den är ju lite större, så ser de ju att portionerna är olika stora, det 

ser ju även föräldrarna då, att de är olika stora. (Grupp 1, dsk 1) 

Deltagarna beskrev att bildmaterialet även används i samtalen med barn och föräldrar om 

fysisk aktivitet. Deltagarna berättade att de visar bilderna på barn som leker och i samband 

med detta uppmanar deltagarna barnet att berätta vad de tycker är kul och vad de brukar göra 

när de leker. 

Deltagarna var eniga om att rikshandboken är ett bra heltäckande arbetsredskap som är bra 

strukturerat och har tydliga riktlinjer. De beskrev hur de tycker det är tryggt att ha materialet 

att luta sig tillbaka på eftersom ämnet övervikt kan innebära att de behöver ställa känsliga 

frågor. De beskrev att i och med att de har materialet till hjälp i mindre grad upplever att de 

sitter med pekpinnar mot föräldrarna. Materialet med bilderna gör att samtalsämnet övervikt 

blir en naturlig del av hälsosamtalet. 

“Ja, rikshandboken är ju vår bibel får man väl säga.” (Grupp 2, dsk 6) 

Vid behov berättade deltagarna att de kan använda sig av MI när beteendeförändringar måste 

till och föräldrarna behöver motiveras i lagom takt. Föräldrarna får själva komma med ett eller 

två förslag på vad de själva tycker är möjliga förändringar, gärna enkla för att det skall kännas 

överkomligt. Om förändringar upplevs som överkomliga och föräldrarna lyckats till nästa 
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besök är de ofta motiverade att göra ytterligare en eller två förändringar och så vidare. En 

deltagare poängterade hur viktigt det är att ha ett empatiskt förhållningssätt, att visa att man 

förstår hur jobbigt det kan vara med övervikt och situationer som övervikt kan medföra. 

Jamen som med MI då. Om man vill ha någon förändring att det inte skall bli för 

många. Utan man hör vad de tycker själva att de kan förändra och man kan komma 

överens om en eller två … någonting som är enkelt liksom. (Grupp 2, dsk 7) 

Samordning 

Deltagarna beskrev att det finns möjlighet till samordning med andra instanser inom vård och 

omsorg samt remittering vidare vilket deltagarna tyckte var bra. Dock berättade samtliga att 

de saknar en dietist som är kopplat till barnhälsovården. Vid identifiering av ett barn med 

övervikt berättade deltagarna att de först försöker ta reda på om det är något speciellt som har 

hänt kring familjen under sista tiden. Det kan exempelvis vara separation mellan föräldrarna, 

semester, eller annan naturlig förklaring som kan ha orsakat barnets viktökning. Om ingen 

naturlig förklaring hittas och behovet av ytterligare insatser bedöms finnas, kan deltagarna 

remittera barnet till BHV-läkare som i sin tur remitterar vidare till barnkliniken där barnet 

utreds och eventuellt dietist kopplas in. På BVC erbjuds också föräldrastöd när deltagarna ser 

att föräldrarna kan vara i behov av ytterligare stöttning. 

“det kanske handlar om det här att man behöver föräldrastöd… om man inte når fram med 

det vi säger, att det kanske är ett större problem än vi lyckats få fram så finns den 

möjligheten.” (Grupp 1, dsk 2) 

Deltagarna i en av fokusgrupperna berättade att de har möjlighet att ta kontakt med förskolan 

direkt eller via specialpedagog när ett barn trots förbättrade kostvanor i hemmet ändå har en 

fortsatt viktuppgång. Detta kan endast ske efter samtycke från föräldrarna. I samarbetet med 

förskolan utreds hur stora portioner barnet äter samt vad barnet dricker till maten. Samarbetet 

innebär även information om de råd föräldrarna erhållit från BVC samt upplysning till 

pedagogerna om barnets problem som kanske inte varit känt tidigare eftersom det inte alltid 

syns på ett barn att det är överviktigt.  

Har man samtycke från föräldrarna så kan det ju bli med förskolan så kan man ju höra 

om vi pratar om att jamen om man har gjort allt det hära minskat på sötsaker, och 

barnet ändå inte har utan det handlar om att barnet äter för stora portioner… Ibland 
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har jag tagit det via specialpedagogen eller ringt direkt till förskolan och då kan man 

också fråga, hur funkar det där? vad dricker barnet till maten där och hur ser 

portionerna ut och man kan liksom hjälpa till. Att uppmärksamma också dom eftersom 

det inte är så lätt att se att ett barn är stort. (Grupp 2, dsk 6)  

En av fokusgrupperna berättar att de tillsammans med mödravård, sjukgymnast och dietist 

nyligen startat upp ett samarbetsprojekt. I projektet skall gravida och föräldrar med barn under 

ett år bjudas in till föreläsningar och diskussion tillsammans. Ämnena som behandlas är kost, 

vikten av kost och motion samt hur goda vanor grundläggs.  

Hinder i det preventiva arbetet 

I denna kategori beskriver deltagarna vilka hinder och utmaningar de ställs inför i arbetet mot 

övervikt samt deras reflektioner kring detta. De tar bland annat upp det känsloladdade ämnet 

att lyfta barnets övervikt med föräldrarna samt svårigheter som kan uppstå i samspelet med 

föräldrar. De fyra subkategorier som framkom i denna kategori var:  Övervikt - ett 

känsloladdat ämne, Bristande förståelse och/eller förnekelse hos föräldrar, BHV-

sjuksköterskors arbete är komplext samt Moderna samhället som påverkar familjens livsstil. 

Övervikt - ett känsloladdat ämne 

Under intervjuerna framkom återkommande problemområden ur deltagarnas perspektiv. Ett 

problemområde beskrevs av deltagarna vara att prat om övervikt med föräldrarna är ett 

oerhört laddat och känsligt ämne. Deltagarna berättade om att det inte är ovanligt att 

föräldrarna valt att byta BHV-sjuksköterska efter att problemet med deras barns vikt har tagits 

upp under ett besök. Deltagarna beskrev hur de många gånger upplever att de “tassar” på tå 

kring ämnet övervikt och upplever att de alltid behöver anpassa sig efter situationen. Detta 

eftersom somliga föräldrar kan reagera med ilska och vrede. Deltagarna berättade att de 

upplever sig vara i en utsatt situation med rädsla för att bli uthängd på sociala medier, detta är 

något de berättade att kollegor drabbats av på andra orter.  

“Jag tycker många är tacksamma och intresserade och måna och vill. Och sen har man dem 

som man bara ser att det *tar sig för huvudet och låter som att något exploderar* när man 

tar upp det.” (Grupp 2, dsk 6). 
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Deltagarna beskrev hur det upplevs extra känsligt att ta upp ämnet övervikt med de föräldrar 

som själva är överviktiga. Deltagarna upplever att de har lätt att känna att de skuldbelägger 

hela familjens livsstil.  

Ytterligare en faktor som deltagarna upplever blir extra känsligt är när åtgärder som vidtagits 

inte gett resultat, utan barnet fortsätter gå upp i vikt trots förändrade levnadsvanor. Detta kan 

medföra att föräldrarna upplevt att de misslyckats vilket medför att deltagarna därefter 

upplever det svårare att ta upp problemet igen och prata om barnets övervikt och åtgärder. 

Och så kommer de tillbaka och det inte står still eller att det till och med står så här 

*pekar med handen att kurvan går rätt upp*. ...Det är svårt. Eller det blir tufft för 

dem, det blir ju ett misslyckande. (Grupp 2, dsk 6) 

Bristande förståelse och/eller förnekelse hos föräldrar 

Ett annat vanligt förekommande och svåråtkomligt problem i det preventiva arbetet, beskrevs 

av flera deltagare vara när föräldrarna inte går att nå, “när föräldrarna inte är med på tåget”. 

Deltagarna berättade om exempel när föräldrar inte alls förstår att deras barn är överviktigt 

utan istället är oroliga för att barnet äter för lite, trots att barnet har en övervikt. 

Det är inte så lätt att se på ett barn att det är överviktigt men på en del ser man ju det 

faktiskt utan att man tittar på tillväxtkurvan och att föräldrarna börjar med att de äter 

ingenting. Att de är så oroliga att de inte äter någonting...Att barnet är överviktigt och 

de tror att barnet är magert. (Grupp 2, dsk 6) 

Vidare berättade deltagarna om föräldrar som helt enkelt blundar för problemet, kommer med 

bortförklaringar eller inte visar något som helst intresse för informationen som ges. Detta 

medför att deltagarna känner en uppgivenhet över situationen. De har ett omfattande 

undervisningsmaterial och mängder av råd men föräldern lyssnar inte.  

Jag har ju jättemycket verktyg men om jag har ett besök med föräldrar som absolut inte 

vill eller som inte “är där” då så spelar det liksom ingen större roll så. Utan då får man 

bara försöka och erbjuda…vad skulle det vara för verktyg för att jag skulle kunna nå de 

här föräldrarna som sätter sig emot mer information eller som inte vill att vi pratar om 

det. Jag vet inte riktigt vad det skulle vara. (Grupp 2, dsk 7) 
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BHV-sjuksköterskors arbete är komplext 

Deltagarna var ense om att varje BVC-besök är oerhört komplext. Det är många områden som 

skall bearbetas under ett och samma besök som är tidsbegränsat. Inte sällan måste deltagarna 

prioritera det som är viktigast under just det besöket och de var eniga om att besöken är 

omfattande och att allt som bör tas upp under besöket inte hinns med. 

Det är sådant komplext jobb, så man ska hinna otroligt många bitar, det är inte bara 

tillväxtkurvan, upp mot kanske, är det 15 ämnen? eller någonstans mellan 10 och 15 

ämnen. Som man ska hinna under varje besök. Och då kan man ju fastna på ett som 

kollegan säger. Man är socialsekreterare i slutändan eller mamma eller någonting, det 

är det som det handlar om, det är det den här föräldern behöver just i det här besöket, 

då får man ju satsa krutet på det. Sen tiden tar ju slut. (Grupp 1, dsk 5) 

En annan vanlig komplicerad situation, beskrev deltagarna kan vara när föräldrarna är 

separerade. Då kan de behöva jobba mot föräldrar med två helt skilda värderingar kring kost 

och kostvanor. De har sett att det inte är ovanligt att föräldrarna kompenserar med extra mys.  

Flera deltagare berättade att många föräldrar upplever problem med att far-och morföräldrar 

till barnen gärna stoppar i barnen för mycket gott för ofta. Deltagarna uppmanar i sådana fall 

föräldrarna att ta med far-och morföräldrar på barnens besök på BVC. Vanligt är också att 

föräldrarna önskar få med sig tillväxtkurvan hem för att kunna visa för övriga familjen och 

släkt. 

Moderna samhället som påverkar familjens livsstil 

Deltagarna berättade att de sett en förändring i samhället, att barn inte längre är ute och leker 

och åker skidor och skridskor som de gjorde förr, bara för cirka 15 år sedan. Deltagarna 

identifierade en trend i att fysisk aktivitet inte längre är en självklar del i barnens liv och att 

barn nuförtiden måste uppmuntras att röra på sig.  

Och det märker man ju också när man är ute och går själv. Förut kunde barn vara ute 

och leka i snön och de vistades ute. Nu ser jag aldrig något barn, ja ett eller två kanske. 

Så det är förändringar i samhället. (Grupp 1, dsk 4) 

Under intervjuerna framkom också att deltagarna ofta ser en trend i att föräldrarna tenderar att 

vara noggranna och duktiga med kosten under barnets första år men att det sedan ofta fallerar 
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med kosten. De antar att det troligtvis kan bero på att båda föräldrarna återgår till att arbeta 

vilket leder till tidsbrist.  

Bra samspel med föräldrar underlättar det preventiva arbetet 

Deltagarna var eniga om att de också många gånger får positiv respons från familjerna. Det 

kan handla om gånger då familjerna varit tacksamma för att problemet tagits upp. Föräldrarna 

får bekräftelse på att det är ett problem, något som de kanske har känt men inte uttalat själva 

än. 

Man har fått väldig tacksamhet när man ändå har visat på och börjat prata om det, för 

de har ändå känt det men inte riktigt kunnat ta tag i det själva...deltagare citerar en 

förälder: skönt att någon tar upp det så jag kan få hjälp och veta vad jag ska göra.” 

(Grupp 1, dsk 3) 

Samtliga deltagare har jobbat i så pass många år att de “känner” familjerna. Detta eftersom de 

följt med dem redan från början från spädbarnstiden. Detta berättade de är en underlättande 

faktor, att de under åren hinner bygga upp ett förtroende vilket upplevs som värdefullt.  

En annan underlättande faktor i det preventiva arbetet berättade deltagarna, är när föräldrarna 

får ett kvitto på att de förändringar de mäktat med, ibland mycket små sådana, gett resultat. 

Ett exempel som deltagarna tar upp är att byta fetthalten i mjölken till lägre procent eller att 

låta barnen gå istället för att sitta i vagnen till och från förskolan. Förändringarna kan 

upplevas vara små men ger stora förändringar.  Efter att ha lyckats är föräldrarna betydligt 

mer motiverade att eventuellt införa ytterligare ännu en liten förändring om det skulle 

behövas.  

“Och det tycker jag känns så himla häftigt, små grejer som kan göra en sån skillnad. Att göra 

skillnad här och nu men också att man vet att det ska få en bra hälsa om typ 30 år.” (Grupp 

2, dsk 7) 

DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultaten 
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Denna studie visar att deltagarna arbetar preventivt mot barns övervikt genom att ha 

hälsosamtal vid varje BVC-besök. Vid alla ordinarie BVC-besök mäts även barnets längd och 

vikt vilket tydliggörs i en tillväxtkurva och en BMI-kurva. Ibland finns behov av 

förtydligande för barn och föräldrar, då används ett pedagogiskt bildmaterial som stöd i 

hälsosamtalen. Vid identifierad övervikt har deltagarna möjlighet att remittera vidare till 

BHV-läkare som i sin tur efter bedömning kan remittera vidare till barnkliniken.  

Samtliga deltagare i studien är eniga om att prata om övervikt hos barn men deras föräldrar 

upplevs som ett känsloladdat ämne. Många barn har dessutom föräldrar med olika syn på 

barnets hälsa. Ibland kan det handla om förnekelse eller bristande förmåga till insikt i att deras 

barn är överviktigt.  

Deltagarna beskriver enhälligt hur komplext deras arbete är. Många områden skall utforskas 

och redas ut under kort tid och de måste oftast göra en avvägning om vad som är viktigast att 

ta hand om vid just det besöket. De upplever många gånger att tiden är för knapp för att täcka 

allt de skulle vilja under besöken. 

Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar att deltagarna arbetar preventivt mot barns övervikt genom att vid 

samtliga BVC-besök ha hälsosamtal. Under hälsosamtalen kartläggs och diskuteras familjens 

levnadsvanor avseende kost- och dryckesvanor, aktivitetsgrad samt skärmtid. Målet med 

hälsosamtalen är att motivera familjen till en livsstil som bidrar till god hälsa och bra 

uppväxtvillkor för barnen (Socialstyrelsen, 2014). I studiens resultat framkommer också att 

redan vid fyra -femmånadersbesöket informeras om och pratas om rekommenderade val av 

kost i samband med introduktion av fast föda. Författarna av föreliggande studie finner detta 

positivt då en annan studie (Lindholm, 2019) visar att den här perioden är viktig i barnets 

tillväxt och även för att försöka förändra familjens ohälsosamma beteende och göra något åt 

det. Görs ingripanden tidigt finns chansen att etablera sunda vanor innan barnet själv har 

etablerat dåliga vanor. Därför är det avgörande att tidigt identifiera barn som löper risk för att 

utveckla övervikt och fetma samt följdsjukdomar (Lindholm, 2019). Att tidigt i hälsosamtalen 

kartlägga familjens kostvanor kan vara av stor vikt då författarna av föreliggande studie antar 

att många föräldrar har bristfälliga kunskaper i vad hälsosam kost egentligen är. Detta 

antagande får stöd i en studie av Vittrup och McClure (2018).  
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Deltagarna i föreliggande studie berättar att de under hälsosamtal försöker få föräldrarna att 

tänka över sina egna matvanor. Det finns skeden i livet då människan är särskilt mottaglig för 

att göra livsstilsförändringar. Ett sådant skede är när man är nybliven förälder och når insikt 

hur deras egna levnadsvanor kan påverka barnet och dess utveckling (Socialstyrelsen, 2014) 

detta förstärker ytterligare nyttan av tidig kartläggning av kost - och fysiska aktivitetsvanor 

hos föräldrarna vid hälsosamtalen. Det är distriktssköterskor inom BVC som är de första som 

möter familjen och barnet med övervikt och fetma och i princip samtliga Sveriges barn går på 

BVC. Därmed har BHV-sjuksköterskor en viktig roll och ett stort ansvar i ett tidigt skede i det 

preventiva arbetet mot övervikt.  

För att identifiera barn med övervikt använder deltagarna i föreliggande studie tillväxtkurvan 

samt BMI. Regber et al. (2013) visar att majoriteten av de skolsköterskor som använder BMI-

kurvan anser att det är ett användbart verktyg på så sätt att det underlättar att skapa en dialog 

med föräldrarna. Kurvan gör det enkelt för föräldrar att förstå sitt barns viktutveckling oavsett 

vilken utbildning, bakgrund eller födelseland föräldrarna har. Författarna i ovanstående studie 

identifierar även de svårigheten med att fastställa förekomsten av övervikt eller fetma med 

BMI-mätning. Att BMI på barn inte ger tillförlitliga resultat är känt sedan tidigare, varpå en 

variant av BMI-kurvan utvecklats där även ålder och kön tas hänsyn till, den benämns iso-

BMI. Lindholm (2019) anser att varken BMI eller iso- BMI tar hänsyn till vart på kroppen 

fettet sitter, inte heller skiljer de på om det är fett- eller muskelvävnad. Därför har nya 

mätmetoder (WHtR) som påvisar bukfetma utvecklats. På Sveriges barnavårdscentraler mäts 

dock vanligen bara längd och vikt och inte midjemått i dag. Författarna till föreliggande studie 

anser att WHtR bör implementeras som komplement till BMI-mätningarna som görs idag 

eftersom felvärdet vid endast BMI-mätning visat sig vara högt. Att mäta bukomfång går fort, 

är enkelt och medför ingen ökad kostnad för verksamheten anser författarna till föreliggande 

studie.   

Lindholm (2019) påvisar att felvärdet är större än man trott när man förlitar sig på BMI-

resultatet. I studien där 2666 barn mätts utifrån längd och midjemått samt vägts från födelse 

fram till fem års ålder fann man att 55 procent av barnen med normalt BMI hade ett förhöjt 

midjemått och räknas därmed som överviktiga. Detta innebär att det finns risk att över hälften 

av de barn som “släpps igenom” som normalviktiga vid BVC egentligen borde 

uppmärksammas som överviktiga/barn med ohälsosam bukfetma.  
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I föreliggande studie framkommer att BMI-kurvan används olika. Vid ett ställe erbjuds den 

för föräldrarna vid ettårsbesöket och vid andra stället först vid treårsbesöket. Enligt 

Rikshandboken (Derwig, 2019) rekommenderas att BVC har som rutin att vid ettårsbesöket 

visa BMI-kurvan för föräldrarna. Författarna har genom studiens gång kommit fram till att det 

är av stor vikt att övervikt identifieras så tidigt som möjligt och därmed även att BMI-kurvan 

visas tidigt, rimligtvis vid ettårskontrollen som rekommenderat. Detta för att i så god tid som 

möjligt kunna initiera ett preventivt arbete mot övervikt hos barn, detta också i enlighet med 

tidigare studier (Dera-de Bie et al., 2016). Att det är viktigt att snarast påbörja tidig prevention 

och grundlägga goda vanor bekräftas i Lindholms (2019) studie där det beskrivs att det är de 

1000 första dagarna hos barnet från befruktning till tvåårsdagen som är avgörande för 

etablering av övervikt och fetma.  

I föreliggande studie beskriver deltagarna att övervikt hos barn är ett oerhört känsligt och 

laddat ämne och att det anses svårt att ta upp samtalsämnet med föräldrar. Deltagarna 

beskriver även hur det lätt kan skapa skuldkänslor hos föräldrar och att deltagarna upplever att 

det krävs en ständig anpassning och balansgång med hur de samtalar med föräldrar. Detta 

resultat överensstämmer med vad annan forskning visar, där BHV-sjuksköterskor upplever att 

det är ett känsligt ämne att prata om samt att de är oroliga att det ska påverka deras relation 

med föräldrar negativt (Bradbury et al., 2018; Edvardsson et al., 2009; Isma et al., 2012). 

Deltagarna i föreliggande studie berättar om hur föräldrar blivit så förnärmade och upprörda 

efter samtal om övervikt att de gjort valet att byta BHV-sjuksköterska. Denna reaktion hos 

föräldrar finns beskrivet av Regber et al. (2013) där deltagarna i studien beskriver föräldrars 

förnekande eller reaktion med förolämpning när de inte är mottagliga för information om sitt 

barns viktuppgång. Vid vissa tillfällen blev föräldrar upprörda och vände sig till ett annat 

BVC. 

Trots att flertalet studier tillsammans med föreliggande studie kommit fram till att övervikt är 

ett mycket känsligt ämne att ta upp finns aspekter som visar på förmildrande omständigheter. 

Att som föräldrar få komma till samma BHV-sjuksköterska som de genom åren byggt upp ett 

förtroende för upplevs underlättande beskriver deltagarna i föreliggande studie. Liknande 

resultat framkommer i studien av Hardy et al. (2019). 

Deltagarna i föreliggande studie vittnar om att ämnet övervikt uppfattas som extra känsligt att 

ta upp med föräldrar som själva lider av övervikt. Liknande resultat överensstämmer med fler 

studier (Edvardsson et al., 2009) där BHV-sjuksköterskor beskriver att det är speciellt svårt att 
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ta upp samtalsämnet om föräldrarna också lider av övervikt, då det är mycket kopplat till 

skuld och skam. Författarna är av den meningen att oavsett hur svårt problemet än är att 

åskådliggöra, gör man barnet en otjänst om man inte tar upp barnets viktproblem med 

föräldrarna. BHV-sjuksköterskor är skyldiga att sätta barnets bästa i det främsta rummet enligt 

Patientlagen (Patientlagen, 2014:821). Vågar BHV-sjuksköterskor inte ta upp problemet, kan 

de inte heller hjälpa familjen att utföra livsstilsförändringar för att nå en bättre hälsa, anser 

författarna till denna studie. Att undvika ämnet för att inte stöta sig med föräldrar är heller inte 

förenligt med personcentrerad vård då vården enligt kompetensbeskrivningen för 

distriktssköterskor skall utgå från personcentrerad vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2019). 

Deltagarna i föreliggande studie upplever arbetet vid BVC som komplext vilket innebär att 

tiden under BVC-besöket är begränsat och räcker inte alltid till för allt de planerat att ta upp. 

Deltagarna berättar att det är många områden som skall bearbetas under samma besök och de 

måste många gånger göra en prioritering av vad som är viktigast just då. Samma resultat, att 

arbetet vid BHV är komplext och att tiden inte räcker till, visar studierna av Bradbury et al. 

(2018) och Isma et al. (2013).  

Deltagarna i föreliggande studie berättar om att de i sitt arbete möter många olika typer av 

familjer exempelvis separerade föräldrar som har skilda uppfattningar om sitt barns 

levnadsvanor. I vissa situationer ser deltagarna att behovet av föräldrastöd är som högst 

prioriterat. Detta med barnets bästa i åtanke vilket överensstämmer med personcentrerad vård. 

Författarna till föreliggande studies reflektioner på detta är att föräldrars situation kan fördröja 

att det preventiva arbetet med barnens övervikt påbörjas. I det här läget anser författarna att 

extra besök och kanske även längre avsatt tid per besök kan vara aktuellt att planera in. Vikten 

av att kunna erbjuda extra insatser för familjer när behovet finns bekräftas av Isma et al. 

(2012).  

Under intervjuerna i föreliggande studie återkommer deltagarna flertalet gånger till problemet 

med föräldrar som av olika anledningar upplevs som onåbara. Det kan handla om ointresse, 

förnekelse eller annat. Deltagarna beskriver hur de känner sig uppgivna inför uppgiften att 

motivera till förändring när ingenting de säger eller gör verkar ge respons. Liknande resultat 

visar en metastudie (Bradbury et al., 2018) där BHV-sjuksköterskor uppger att de möter 

många komplicerade familjer där föräldrarna är svårt att nå samt är omotiverade till 

livsstilsförändring. I föreliggande studie har det framkommit att information från deltagarna 

kan ibland bortförklaras med att till exempel “barn skall vara mulliga” eller “hen har kraftig 
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benstomme” och att somliga föräldrar helt enkelt inte ser sitt barns övervikt som ett problem. 

Denna reaktion från föräldrarna anses vara ett vanligt förekommande vilket även påvisar i en 

annan studie (Edvardsson et al., 2009).  

Författarna till föreliggande studie anser att det är av stor vikt att BHV-sjuksköterskor möter 

föräldrar utifrån personcentrerad sätt (Dahlberg & Ekman, 2017) dvs. som personer med 

enskilda önskningar. Detta förhållningssätt ger möjlighet till lärande och kunskap för att skapa 

förutsättningar, för att det preventiva arbetet skall fungera optimalt. Författarna till föregående 

studie upplever att barn gör som föräldrarna gör, och barn väljer inte självmant nyttigt före 

onyttigt. Att ha föräldrar som stöttar sitt barn och är samarbetsvilliga är för resultatet helt 

avgörande överensstämmer med flertalet andra studier som författarna tittat på, bland annat 

studier av (Bradbury et al., 2018; Reinehr et al., 2013). Reinehr et al (2013) har studerat 

behandlingsresultatet av 11681 barn med övervikt. Där beskrivs hur misslyckandet med att 

uppnå tillfredsställande viktminskning hos de flesta barn kan tillskrivas deras familjer. Med 

detta menat till exempel brist på psykosocialt stöd och brist på färdigheter i föräldraskap. I 

studien fann författarna även en låg motivation för livsstilsförändringar, oavsiktliga 

begränsningar för terapi, eller otillräcklig effektivitet och /eller kvalitet på livsstilsinsatser. 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva BHV-sjuksköterskors erfarenheter av det preventiva 

arbetet mot övervikt hos barn. För att besvara studiens syfte valde författaren en kvalitativ 

metod och datainsamlingen utgjordes av fokusgruppsintervjuer. Genom att använda en 

kvalitativ metod skapas en förståelse för personers upplevelser och erfarenheter av ett visst 

fenomen fördjupas (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Författarna till denna studie har använt Polit och Becks (2017) sammanfattning av Lincoln 

och Gubas referensram för att utvärdera studiens trovärdighet. De fyra begreppen i 

referensramen är: giltighet (credibility), tillförlitlighet/bekräftelsebarhet (confirmability), 

pålitlighet (dependability) och överförbarhet (transferability).  

Författarna som bor i glesbygd och endast har två BVC- verksamheter inom rimligt avstånd 

använde sig utav bekvämlighetsurval vilket innebär att dessa två närmaste BVC-verksamheter 

valdes ut till studien. Detta innebar att studien uppdelades på två fokusgrupper. Då 

intervjuerna genomfördes på små orter var det ofrånkomligt att deltagarna var bekanta för 

författarna. Detta kan innebära både en styrka och svaghet för studien. En styrka kan vara att 
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deltagarna känner trygghet och bekvämlighet inför intervjun vilket ger en avslappnad 

stämning. Samtidigt kan bekantskapen innebära att deltagarna tror att författarna har en 

förförståelse för vad de ska säga och därför inte talar tydligt och med fullständiga meningar. 

Författarna försökte vara neutrala och öppna under intervjuerna och analysprocessen, vilket är 

viktigt för studiens tillförlitlighet/bekräftelsebarhet enligt Polit och Beck, (2017).  

En fördel med fokusgruppsintervjuer är att författarna har möjlighet att på kort tid inhämta en 

stor mängd material för att få svar på sin frågeställning. Jämfört med individuella intervjuer 

kan gruppinteraktionen göra det lättare att uttrycka synpunkter som annars kan upplevas som 

svåra att uttrycka. Gruppdynamiken kan gynnas av att deltagarna har samma bakgrund och 

erfarenheter av frågeställningarna (Polit & Beck, 2017). Kvale och Brinkmann (2014) 

beskriver att fokusgruppsintervjuer ger möjlighet för att deltagarnas olika uppfattningar kan 

lyftas fram i gruppen och diskuteras vilket gör att forskningsfrågorna därmed blir belysta ur 

flera perspektiv vilket ger ett större djup i svaren samt att diskussionen blir större.  

Optimalt antal vid fokusgruppsintervjuer är enligt Polit och Beck (2017) sex till tolv 

deltagare. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver önskat antal deltagare i kvalitativa 

intervjuer som att intervjua så många personer som behövs för att få svar på studiens syfte. I 

föreliggande studie var det i grupperna fem respektive två deltagare. Författarna till 

föreliggande studie upplever att de genomförda intervjuerna gav fylliga och utförliga svar 

vilket gjorde att mättnadspunkten uppnåddes. Författarna tror inte att ytterligare intervjuer 

bidragit med ytterligare information eller annat resultat. Det hade ändå varit intressant att 

bekräfta detta antagande med ytterligare en fokusgruppsintervju. Fördelningen av antalet 

deltagare i fokusgrupperna blev ojämn på grund av att intervjuerna gjordes på två olika orter 

med långt avstånd mellan. Denna snedfördelning av deltagarna anser författarna inte 

påverkade resultatet eftersom materialet bedömdes uppnå samma kvalitet och samma resultat. 

Detta ökar giltigheten samt överförbarheten för studien.  

Intervjuguiden för intervjuerna utformades av författarna och utgjordes av semistrukturerade 

frågor. I och med att författarna använde en omfattande intervjuguide och samma frågor 

ställdes och samma ämnen diskuterades vid båda intervjuerna fann författarna att deltagarna 

hade liknande svar. Detta innebär att studien skulle kunna tillämpas på andra BVC-

mottagningar i Sverige men även i övriga världen där övervikt hos barn är ett problem, detta 

bekräftar studiens överförbarhet. Kvaliteten på frågorna är hög, frågorna är raka och tydliga 

och kan inte missuppfattas. Att samma frågor ställdes vid båda intervjuerna innebär även att 
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samma information efterfrågades vilket också ökar intervjuguidens giltighet enligt Polit och 

Beck, (2017).   

För att dela lika på arbetet valde författarna att genomföra en intervju var. Att vara olika 

intervjuare tror författarna inte har påverkat resultatet nämnvärt. Eventuella svagheter kan ha 

varit att författarna lagt betoningen olika på meningarna eller att inte uppmuntrat med samma 

hjälpfrågor. Å andra sidan var båda författarna närvarande vid intervjuerna och hade 

möjlighet att ställa stödfrågor, vilket också gjordes.  

Enligt Polit och Beck (2017) är det övergripande målet för en studie att den skall vara så 

trovärdig som möjligt. Trovärdigheten omfattar flera dimensioner och innebär bland annat att 

utförandet skall redovisas metodiskt. Författarna i denna studie har redovisat varje moment 

systematiskt vilket ökar studiens pålitlighet. Ett annat sätt att öka studiens giltighet är att 

författarna har analyserat materialet och presenterat resultatet så textnära som möjligt för att 

inte riskera att tolka materialet. Resultatet är deltagarnas egna upplevelser och är redovisat 

med citat. Citaten är ordagrant presenterade för att styrka giltigheten i studiens resultat samt 

att tydliggöra vems röst som hörs i resultatet, deltagarnas röst eller författarnas tolkning. På 

detta sätta ökas studiens trovärdighet enligt Lundman och Graneheim (2017).  

Tillförlitligheten i studien fokuserar enligt Polit och Beck (2017) på att materialet presenteras 

utifrån den information som deltagarna gett. Författarna anser inte att det förekom någon 

förförståelse eller förutfattade meningar om arbetet på BVC innan studien startade. Detta då 

ingen av författarna arbetat inom primärvården tidigare. Dock har utbildningen författarna 

läser inneburit viss hospitering vid BVC vilket gett författarna kunskap om begrepp och 

termer som används under intervjuerna. Enligt författarna är det en styrka att vara bekant med 

det som deltagaren beskriver och att ha en liten inblick i deltagarnas arbete. Detta beskriver 

även Polit & Beck, (2017) vara en styrka.  

Författarna anser att det hade varit värdefullt att ha genomfört en pilotstudie, vilket vid 

kvalitativa metoder kan vara användbart för att bland annat validera huvudfrågorna (Polit & 

Beck, 2017). Författarna valde av tidsmässiga skäl att inte utföra någon separat pilotstudie, en 

pilotstudie hade kunnat resultera i insikten om vikten av att uppmuntra till följdfrågor för att 

få deltagarna att utveckla sina svar mer samt att vara noga med att deltagarna svarar med 

fullständiga meningar. Detta var fynd som gjorts av författarna under analysprocessen. 
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Författarnas brist på erfarenhet av intervjusituationen kan ha påverkat djupet i svaren, dock 

tycker författarna ändå att deltagarnas svar har framkommit på ett tydligt sätt.  

Enligt Polit och Beck (2017) hänvisar tillförlitligheten till om studien skulle få samma resultat 

om studien skulle upprepas med samma kriterier och i andra sammanhang eller till andra 

grupper. Då resultatet i föreliggande studie överensstämmer med tidigare studier inom ämnet 

anser författarna att studiens överförbarhet till andra BVC-mottagningar samt skolhälsovården 

torde vara stor. För att ytterligare öka studiens tillförlitlighet gjordes en member check. 

Deltagarna fick läsa igenom resultatet och gavs därmed möjlighet att korrigera eventuella 

missförstånd innan inlämnandet av examensarbetet. Member check är ett vida känt 

valideringsverktyg för att försäkra författarna om att de inte missförstått deltagarna (Polit & 

Beck, 2017). 

Samhälleliga aspekter utifrån klinisk relevans 

Studiens resultat skulle kunna ge en ökad insikt i hur viktigt det preventiva arbetet är inom 

BVC-verksamheten vad gäller hälsosam livsstil hos barn. Resultatet påvisar problemområden 

som deltagarna identifierar som i sin tur skulle kunna leda till att verksamheterna ser över 

rutinerna och eventuellt förbättra preventionsarbetet mot barns övervikt.  

Ur ett samhällsperspektiv finns stora vinster i form av ett friskare samhälle att förväntas i och 

med ett utökat preventionsarbete. Detta medför även minskade kostnader för samhället som 

annars går till vård och behandling av flera av våra folksjukdomar relaterade till övervikt. 

Dessa antagande stöds av Folkhälsomyndigheten (2017). Det krävs att BHV-sjuksköterskor 

har kunskap kring hur familjära faktorer kan påverka hälsan hos barn för att kunna identifiera 

hälsorisker samt erbjuda stöd till hela familjen (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

Etiska aspekter utifrån klinisk nytta 

Barn har rätt till bästa möjliga hälsa. Studiens resultat visar att detta inte alltid är lätt att uppnå 

eftersom det kan bli ett etiskt dilemma då föräldrarna inte alltid inser att deras livsstil är 

avgörande för barnets nuvarande och framtida hälsa vilket överensstämmer med resultat från 

andra studier (Ahrens et al., 2011; Isma et al., 2012; Reinehr et al., 2013). BVC-besöken är 

frivilliga och väljer föräldrarna att inte gå dit står BHV-sjuksköterskorna handfallna och kan 

inte hjälpa barnen. I förlängningen innebär detta att barnen riskerar drabbas av följdsjukdomar 

med sjukhusinläggningar som konsekvens. 
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Slutsats 

Övervikt hos barn är ett känsligt ämne och många föräldrar upplevs svåra att nå. Arbetet vid 

BVC är komplext och tiden räcker inte alltid till för det som planerats in. Tydliga riktlinjer 

och bra stödmaterial underlättar arbetet och gör att känsliga ämnen som övervikt hos barn i 

samtal med familjer inte undviks. Ett lyhört och empatiskt bemötande med föräldrar kan 

motivera till förändring. I Rikshandboken finns tydliga metoder och väl preciserade riktlinjer 

kring åtgärder vid övervikt och fetma. Dessa uppdateras kontinuerligt i takt med att ny 

forskning presenteras. Författarna ser i och med denna studie vikten av att dessa 

implementeras ordentligt i verksamheterna samt att de anammas av samtliga sjuksköterskor 

inom BHV. Att inom varje BHV-verksamhet ha en sjuksköterska med specialistkompetens 

inom ämnet anser författarna vore optimalt. 

Förslag på fortsatt forskning 

I föreliggande studies resultat framkommer ingenting om deltagarnas erfarenheter av att 

arbeta med familjer från andra länder och kulturer, eller av att arbeta med barn med 

funktionsnedsättningar. Dessa är omständigheter som författarna tror kan påverka arbetet vid 

BVC, därför finner författarna att det vore intressant att forska vidare inom dessa områden.  

SJÄLVSTÄNDIGHETSDEKLARATION 
Författare Moa Lindblom och författare Farrah Olofsson har i lika stor omfattning bidragit till 
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BILAGA 1      

Informationsbrev till studiedeltagare 

  

Hej!  

Vi är två sjuksköterskor som heter Moa Lindblom och Farrah Olofsson. Vi studerar till 

specialistsjuksköterskor med inriktning distriktssköterska vid Högskolan Dalarna. Inom 

ramen för vår utbildning kommer vi att skriva vårt examensarbete under hösten 2019 med 

syftet att beskriva BHV-sjuksköterskors erfarenhet av det preventiva arbetet mot övervikt hos 

barn.  

För att kunna besvara studiens syfte kommer vi att genomföra intervju med BHV-

sjuksköterskor från två vårdcentraler i Dalarna . 

Ditt deltagande är värdefullt för oss men helt frivilligt. Det innebär att Du är helt fri att tacka 

nej till att delta i studien. Du kan även utan närmare förklaring välja att avsluta Ditt 

deltagande mitt under intervjun. 

Är det något som är oklart eller något du funderar på, är du välkommen att höra av dig till oss. 

Mer information om studien hittar du nedan. 

Tack på förhand! 

Studiens bakgrund och syfte 

Övervikt och barnfetma anses vara ett stort problem globalt. Cirka 40 miljoner barn som är 

under fem år i hela världen är överviktiga. Flera studier har påvisat att många av 

folkhälsosjukdomar som diabetes, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar är relaterade till 

övervikt och fetma. 
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Då redan barn med övervikt oftast växer upp till överviktiga vuxna kan det antas att en stor 

vinst skulle kunna ligga i att redan i mycket tidig ålder försöka hjälpa föräldrar till småbarn att 

skapa goda rutiner för hela familjen vad gäller hälsosam kost samt fysisk aktivitet. 

Övervikt samt barnfetma anses vara svårbehandlad därför är det viktigt att satsa mer på 

preventiva arbete så tidigt som möjligt. Barnhälsovård har en stor och viktig roll i det 

preventiva arbetet kring barns hälsa och levnadsvanor då de arbetar med majoriteten av yngre 

svenska barn. 

Syftet med studien är att beskriva BHV-sjuksköterskors erfarenhet av det preventiva arbetet 

mot övervikt hos barn.  

Hur går studien till? 

Studien kommer att ha en kvalitativ design. Datan kommer att samlas in genom 

gruppintervjuer med åtta BHV-sjuksköterskor från två vårdcentraler i Dalarna. Cirka en vecka 

innan den planerade intervjun under oktober 2019 kommer vi skicka intervjufrågorna via 

mejl. Intervjuerna kommer utföras på respektive vårdcentral av båda författarna samt spelas in 

med diktafon. Det inspelade materialet kommer omedelbart att läggas över på fil i en privat 

dator och sedan raderas ur diktafonen.  När datan är färdigbearbetad kommer även filen från 

datorn att raderas. Datan kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att de deltagandes 

identitet inte kommer att avslöjas 

Studiens resultat: Resultatet av studien redogörs i en magisteruppsats som kommer att 

publiceras på Internet, på DiVA. Det är en allmän webbplats för publicering av 

studentuppsatser och forskningsrapporter. 

Om du godkänner att delta i studien så vore vi tacksamma om du skriver under bifogat 

samtyckesbrev och därefter skickar i bifogat adresserat kuvert senast 25 september. 

Student: Moa Lindblom                        Student: Farrah Olofsson 

0702099188                                          0706376119 

h18moali@du.se                                   v18faolo@du.se 
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BILAGA 2      

  

Samtycke till att delta i studien 

  

Jag har fått skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa frågor. Jag får 

behålla den skriftliga informationen.  

☐   Jag samtycker till att delta i studien Barnhälsovårdens preventiva arbete med övervikt hos 

barn - BHV-sjuksköterskors erfarenheter. 

☐   Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 

informationsbrevet. 

  

Plats och datum Underskrift 
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BILAGA 3 
Intervjuguide 

  

1.   Berätta om hur ni arbetar preventivt mot övervikt hos barn ? 

a.   Vilken arbetsmodell arbetar ni utifrån? 

b.   Hur arbetar man utifrån den modellen? 

c. Hur upplever ni den arbetsmodellen? (Bra eller dålig) 

d. Kan ni berätta en situation när denna metod/arbetssätt fungerade bra och när 

den fungerade mindre bra? 

 

2. Vilka möjligheter upplever ni samt vilka begränsningar stöter Ni på i ert 

preventiva arbete mot övervikt hos barn. 

3.  Kan Ni berätta hur ni går tillväga när ni upptäcker övervikt hos ett barn? 

4.   Hur upplever ni kontakten med föräldrarna? 

a.   På vilket sätt det kan vara svårt att samtala med föräldrar om deras barns 

övervikt? 

b.     Kan ni ge exempel på när samtal med föräldrar har gått bra, 

c.      Har ni exempel på någon situation när samtal inte har gått bra, kan ni 

berätta hur ni upplevde den situationen. 

 

5.  Vilken typ av stöd/resurser upplever Ni att Ni behöver för att kunna bedriva 

preventivt arbete mot övervikt hos barn? 

 

a.   På vilket sätt Ni använder det stöd som finns inom organisationen och i 

vilken utsträckning används dem? 

b.     Vilka andra professioner har ni möjlighet att kontakta i ert preventiva 

arbete mot övervikt hos barn? 

c.   När kopplas andra professioner in? (dietist, kurator, läkare etc.) 
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BILAGA 4 

 
 



39 
 

BILAGA 5
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