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Abstrakt  
 
Övervikt bland barn är ett växande problem. Syftet med studien var att beskriva 
BVC-sjuksköterskors upplevelser att möta överviktiga barn och deras föräldrar. 
Åtta intervjuer genomfördes med BVC-sjuksköterskor med vidareutbildning 
inom barnhälsovård. Intervjuerna analyserades som text med kvalitativ 
innehållsanalys, vilket resulterade i sju kategorier som kunde sammanföras till 
två teman: Att fokusera på barnet i sitt familjesammanhang, Att påverkas av 
direktiv och känsla. Livsstilsförändringar krävs hos familjer för att motverka 
övervikt hos barn. Föräldrars medvetenhet ansåg BVC-sjuksköterskor var 
grunden till förändring i familjer. Barns lek och fysiska aktivitet förekommer 
mindre nu än förr i tiden. Kostråd och föräldrautbildning behöver satsas på. 
BVC-sjuksköterskor ansåg att för barns bästa kunde de alltid ta upp frågor om 
vikt trots ett känsligt ämne. Föräldrars inställning var ibland förnekande och 
bortförklarande gentemot BVC-sjuksköterskor. Relationen med föräldrar var av 
betydelse för ett lyckat möte. BVC-sjuksköterskor var besvikna på 
organisationen och snäva ekonomiska resurser som försvårade arbetet med 
överviktiga barn. BVC-sjuksköterskor kände dock att lång erfarenhet och 
utbildningar inom nutrition var kunskaper som hjälpte dem. BVC-
sjuksköterskor har i sin profession goda förutsättningar att förebygga övervikt 
och fetma, men entydiga styrdokument och resurser är en förutsättning för att 
arbetet ska lyckas.   
 
 

 
 
Nyckelord: Övervikt, barn, sjuksköterskor, upplevelser, kvalitativ, 
livsstilsförändringar, organisation. 
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Fetma och övervikt påverkar upplevelsen av hälsorelaterad livskvalité bland barn och vuxna. 

Personer som är överviktiga skattar sin livskvalitet lägre än de som är normalviktiga. Det är 

både det fysiska och psykiska välmåendet som påverkas. Övervikt kan leda till negativa 

känslomässiga upplevelser som in sin tur påverkar den sociala samvaron. Detta kan resultera i 

att överviktiga barn presterar under sin förmåga i skolan och får sämre studieresultat 

(Schwimmer, Burwinkle & Varni, 2003). Barn som upplever sig som annorlunda och att de 

inte följer normer och ideal för hur man ska se ut, känner sig ofta missnöjda med sig själva. 

Övervikt är en vanlig orsak till att känna sig annorlunda. Förskolebarn med fetma är mer 

emotionellt oroliga och har oftare psykiatriska symtom än jämnåriga normalviktiga kamrater 

(Barlow, Dietz, Klish & Trowbridge, 2002). Feta barn kan också få svårare att få kompisar 

eftersom de ses som mindre attraktiva lekkamrater av sina jämnåriga (Wardle, Volz & 

Golding, 1995). 

 

Fetma i barndomen associeras med sjukdomar som diabetes typ 2, hypertoni, sömnstörningar, 

astma och fettlever. Beteendestörningar som hyperaktivitet och mental ohälsa kan också vara 

konsekvenser av fetma hos barn (Mason et al. 2006). Fetma och övervikt i barndomen kan 

även påverka hälsan i vuxenlivet, särskilt om övervikten kvarstår genom livet. Risken för 

hjärt- kärlsjukdomar ökar, liksom vissa cancerformer och ledproblem som artros (Mahoney et 

al. 1996).  

 

En ohälsosam kosthållning i barndomen kan leda till sämre hälsa både under uppväxtåren och 

längre fram i vuxenlivet. Hälsosamma matvanor bör införas tidigt i livet. Bra matvanor och att 

vara välnutrierad är viktigt för alla, men särskilt för barn under fem år eftersom det är 

betydelsefullt för utvecklingen (BMA, 2002).  

 

Kroppen har en förmåga att lagra nästan hur mycket fett som helst, till skillnad från 

kolhydrater och protein. Fettet som lagras i kroppen kan användas som energireserv under 

perioder av svält. Långt tillbaka i tiden var denna förmåga mycket betydelsefull för 

överlevnad då det inte fanns tillräcklig tillgång på föda. I dag har de flesta i världens rika 

länder tillgång på mat i överflöd. Förmågan att lagra fett behövs inte längre för vår överlevnad 

utan har istället blivit ett hot mot vår hälsa och våra liv. I en studie av Elinder- Schäfer (2005) 

beskrivs hur den globala matsituationen påverkar människor i olika delar av världen och leder 

till stora folkhälsoproblem. I industriländerna förekommer mycket överproduktion av 
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livsmedel vilket leder till en överdriven konsumtion som i sin tur leder till ökad förekomst av 

övervikt och fetma. I andra delar av världen förekommer malnutrition på grund av 

hungersnöd och svält. Globalt sett finns det mat så det räcker åt alla men människor i U-

länder har inte tillräcklig tillgång på livsmedel till följd av konflikter, naturliga och mänskliga 

katastrofer, växtskadegörare och orättvis internationell handel i kombination med brist på en 

politisk ovilja att utplåna det.   

 

Fetma och övervikt hos barn och ungdomar har ökat i Sverige och övriga västvärlden under 

de senaste decennierna. I flertalet länder har man sett att redan i förskoleåldern ökar andelen 

barn med övervikt och barn med fetma. I USA har förekomsten av fetma fördubblats mellan 

1980-1999. I England och Schweiz räknar man med att vart tionde barn i sex- års åldern har 

fetma och minst 22 % är överviktiga (SBU, 2002). Studier som gjorts i Sverige visar att fetma 

förekommer hos tre till fyra procent av barn i tioårsåldern. Av barn i dessa åldrar är 18-25 % 

överviktiga. Antalet svenska tioåringar med övervikt i Sverige har fördubblats mellan år 1984 

och 2000 och antalet tioåringar med fetma har fyrdubblats under samma tidsperiod (Mårild et 

al. 2004). 

 

Fetma och övervikt ökar inte bara bland barn och ungdomar utan i alla åldersgrupper. WHO 

beskriver detta som en global epidemi. Tjugotvå miljoner barn världen över under fem år är 

kraftigt överviktiga, liksom 155 miljoner barn i skolåldern. I EU finns det 14 miljoner 

överviktiga barn i skolåldern och av dessa har tre miljoner fetma (BMA, 2005). Prevalensen 

för fetma i Sverige ligger fortfarande på en låg nivå sett ur ett internationellt perspektiv. Men 

den snabba ökningen av överviktiga barn och ungdomar under de senaste decennierna är 

alarmerande (Neovius, Janson & Rössner, 2004). 

 

Att vara överviktig är inte farligt i sig, men övervikt innebär en risk för att utveckla fetma. 

När antalet barn med övervikt ökar blir också fler barn feta. De barn som har fetma var 

överviktiga innan de utvecklade fetma. Övervikt är ingen sjukdom, men det är däremot fetma 

som är ett allvarligt tillstånd (Janson & Danielson, 2003). Tillståndet är lättare att förebygga 

än att behandla. Sett ur ett ekonomiskt perspektiv är det också mer kostnadseffektivt att hindra 

individer att utveckla fetma eftersom dess följdsjukdomar kostar samhället stora summor.   
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För att barn med övervikt och fetma ska få hjälp och behandling behövs enkla och säkra sätt 

för att hitta dessa barn och få bra kontakt med föräldrarna till barnen. Hur och när ett barn ska 

definieras som överviktig eller fet diskuteras av forskare. Det är skillnader på normalvikter 

och gränser världen över (Janson & Danielsson, 2003). Eftersom övervikt och fetma är ett 

globalt problem behövs en internationell definition för att kunna övervaka utvecklingen (Cole, 

Bellizzi, Flegal, & Dietz, 2000). En felaktig definition kan leda till att personer som lever med 

övervikt och fetma inte upptäcks eller att någon som är normalviktig klassas om överviktig. 

Detta kan leda till överkonsumtion av vårdens resurser av personer som har liten risk för att 

utveckla fetma eller en underkonsumtion som löper stor risk att utveckla fetma (Neovius, 

Linné, Barkeling & Rössner, 2004). 

 

Ett av de mest använda måtten för att ta reda på om barnet är överviktigt är BMI (Body Mass 

Index) (Neovius, Linné, Barkeling & Rössner, 2004). Det används världen över för att 

definiera övervikt och fetma hos vuxna. BMI är ett mått som är enkelt att räkna ut med hjälp 

av en persons vikt och längd. Måttet har dock sina begränsningar, eftersom det inte tar hänsyn 

till om vikten består av fett eller muskler Att använda BMI för barn är inte lika enkelt som för 

vuxna. Under barndomen varierar normalvariationerna för BMI beroende på ålder och kön 

(Janson & Danielsson, 2003).  

 

I Sverige följs barns tillväxt i barnhälsovårdsjournalen. Alla barn har en egen journal som 

förvaras på barnavårdscentralen till barnet börjar skolan och överflyttas till skolhälsovården. I 

journalen finns en tillväxtkurva som följer barnets längd och vikt över tid (Hagelin, 

Magnusson & Sundelin, 2000). Sedan några år tillbaka finns det även en BMI-kurva för barn i 

åldrarna två till sju år i barnavårdsjournalen. Referensvärdena i BMI-kurvan är baserad på 

svenska barn och är därför speciellt anpassad för Sverige (Karberg, Luo & Albertsson-

Wikland, 2001).  

 

Barnhälsovården i Sverige är nästintill unik, internationellt sett. Den är kostnadsfri för barnen 

och deras föräldrar. Det är frivilligt att besöka BVC, men trots detta är anslutningen nästan 

100 %. Därmed når man i stort sett alla barn i Sverige och deras föräldrar. Detta har en 

avgörande betydelse för folkhälsan. Syftet med barnhälsovården är att främja hälsa och 

utveckling hos alla barn. Problem som berör barnens tillväxt och utveckling ska kunna 
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identifieras tidigt för att förebygga ohälsa. Målet är också att barnen och föräldrarna ska få 

ökad kontroll och själva kunna påverka sin hälsa (Hagelin, Magnusson & Sundelin, 2000). 

 

BMI för barn kan räknas ut från två års ålder. Innan dess är det för tidigt att tala om övervikt 

eller fetma. En baby kan vara rultig eller till och med tjock utan att det kommer att ge någon 

bestående övervikt (Janson & Danielson, 2003). Det går alltså inte att förutspå om ett barn 

kommer att bli överviktigt baserat på vikten under det första levnadsåret. I 

barnhälsovårdsjournalen (2000-2001) finns det angivet att en kraftig och intensiv viktökning 

redan i två till tre- årsåldern kan leda till kvarstående fetma i vuxenåldern.  Forskning har 

visat att barn som är överviktiga vid två, tre eller fyra och ett halvt år är mer benägna att vara 

överviktiga vid 12 års ålder. Drygt hälften av alla barn som var överviktiga någon gång under 

förskoletiden var överviktiga vid 12 års ålder (Nader et al, 2006).  

 

Behandling av fetma och övervikt rekommenderas inte till barn under fyra år om det inte 

handlar om mycket speciella fall. Däremot bör eventuell övervikt uppmärksammas och 

viktutvecklingen övervakas redan innan fyra- årsåldern, särskilt om det finns övervikt i 

familjen. Från sex- års ålder bör det bli aktuellt med insatser eller behandling om barnet är 

överviktigt eller har utvecklat fetma (Janson & Danielson, 2003).  

 

I en studie av Stewart, Chapple, Hughes, Poustie och Reilly (2007) beskrivs föräldrars 

upplevelser av behandlingen av sitt överviktiga barn. Föräldrarna var alltid motiverade att 

fullfölja behandlingen för att de märkte efter en tid skillnader i barnets självförtroende och 

livskvalitet, förutom att viktreduceringen ansågs viktig. Barnen i studien behandlades på ett 

sjukhus under ett halvårs tid. Föräldrarna upplevde att det var brist på stöttning i nödvändiga 

livsstilsförändringarna utanför sjukhuset. De upplevde också att behandlingstiden var för kort. 

Om den pågått längre tid skulle barnens välmående, självförtroende och livskvalité påverkats 

ytterligare och de skulle ha blivit mer motiverade att vidhålla livsstilsförändringarna.   

  

Ett barns hälsa påverkas av hela familjens livsstil. Hela familjen blir involverad i de 

beteendeförändringar som måste göras för att förbättra eller förebygga ohälsa hos barnet. 

Interventioner som engagerar föräldrar och stödjer relationen mellan barn och föräldrar 

förbättrar motivationen och ökar möjligheten till beteendeförändringar. Primärvården är en 

lämplig miljö för att arbeta med livsstilsförändringar (Tyler & Horner, 2007).  
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Denna litteraturgenomgång visar att överviktiga barn och deras föräldrar tidigt måste 

involveras i en förståelse om att övervikt kan leda till följdsjukdomar och psykosociala 

problem hos barn. Barnmorskor på MVC och distriktssköterskor/barnsjuksköterskor på BVC 

har unika möjligheter att arbeta preventivt för folkhälsan eftersom de följer barnen och deras 

familjer från graviditeten och under de första uppväxtåren. Dock tycks uppgiften vara svår 

eftersom övervikt och fetma hos barn är så vanligt förekommande. Syftet med denna studie 

var därför att beskriva BVC-sjuksköterskors upplevelser av att möta överviktiga barn och 

deras föräldrar.  

 
 

Metod 

Studien genomfördes med semistrukturerade intervjuer som sedan analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys. Enligt Polit & Beck (2004), fokuseras den kvalitativa ansatsen på 

att utforska och utveckla förståelse av olika fenomen. Forskaren har ett holistiskt synsätt, 

helheten blir något mer än summan av delarna. 

 

Procedur  

Vi skickade ut informationsbrev till verksamhetschefer vid 11vårdcentraler i Norrbottens län 

där de ombads ge sitt godkännande till studien. I informationsbrevet bifogades ett annat 

informationsbrev, som innehöll en förfrågan till tänkbara informanter om deltagande i studien. 

Dessa brev ombads verksamhetscheferna vidarebefordra till distriktssköterskor som arbetade 

på BVC och hade minst två års erfarenhet av att arbeta där. För att delta i studien skulle 

informanterna vara utbildade distriktssköterskor, distriktssköterske-/barnmorskor eller 

barnsjuksköterskor med svensk legitimation och ha minst två års erfarenhet av att arbeta på 

BVC. Detta var för att de skulle ha haft erfarenhet av att möta överviktiga barn och deras 

föräldrar. Breven följde vi upp med telefonsamtal till BVC där vi gav ytterligare information 

till intresserade informanter och bestämde tid och plats för intervju när de hade tackat ja till 

att delta. 

 

Deltagare 

I studien deltog åtta distriktssköterskor med specialistutbildning i öppen hälso- och sjukvård.  

Av dessa var två även barnmorskor och två hade specialistutbildning i barnsjukvård. Samtliga 

var kvinnor och yrkesverksamma på BVC på vårdcentraler i Norrbottens län. De var i 
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åldrarna mellan 40- och 60 år med erfarenheter som sjuksköterskor 8-39 år och med 

erfarenhet från BVC 4-30 år. Urvalet av informanter skedde i kronologisk ordning, de som 

först anmälde sitt intresse valdes ut.  

 

Intervjuer 

Datainsamlingen genomfördes med intervjuer som föregicks av en provintervju. Intervjuerna 

var mellan 20 och 45 minuter långa och spelades in med digital diktafon. En av intervjuerna 

genomfördes av en författare, resterande sju genomförde vi tillsammans. Intervjuerna var 

semistrukturerade. Frågorna ställdes med öppna frågor, så att informanterna kunde berätta 

med egna ord. För att täcka in området som svarade mot studiens syfte användes en 

intervjuguide (bilaga 4). Uppföljningsfrågor ställdes utifrån svaren för att få fördjupad 

information som till exempel.: ”Kan Du säga något mer vad Du menar med…, Du sa att … är 

viktigt; varför då? Målet med frågorna var att skapa riklig och detaljerad information om 

informanternas upplevelser av att möta barn med övervikt och deras föräldrar. Vi lyssnade 

aktivt för att kunna ställa relevanta följdfrågor och förlitade oss inte helt på intervjuguiden 

utan lät informanterna tala fritt om det som de ansåg vara viktigt inom ämnet (jfr Polit & 

Beck, 2004).  

Dataanalys 
Innehållsanalys har fokus på mänsklig kommunikation vilket gör den lämplig att använda 

inom exempelvis omvårdnad. Innehållsanalys är en metod som ser till betydelsen, 

intentionerna, konsekvenserna och sammanhanget. Syftet med innehållsanalys är att detaljerat 

beskriva det fenomen som studerats enligt Downe-Wamboldt (1992). Analysen genomfördes 

med två olika förhållningssätt till texten. I den inledande och mest omfattande delen av 

analysen försökte vi hålla oss så textnära som möjligt, det vill säga vi försökte ha ett manifest 

förhållningssätt till texten (jfr. Downe-Wamboldt, 1992). I en avlutande analys hade vi ett 

latent förhållningssätt. Latent ansats innebär att forskaren analyserar den underliggande 

meningen i texten, tolkar och söker samband i vad texten handlar om (Graneheim & 

Lundman, 2004).  

 

Intervjuerna skrevs ut ordagrant. Det första steget i analysen var att läsa texten noggrant flera 

gånger. Därefter tog vi ut meningsbärande textenheter som svarade mot syftet. Nästa steg var 

att kondensera de meningsbärande textenheterna, utan att ändra kärnan i innehållet, för att 

göra materialet mer lätthanterligt. Vi granskade de kondenserade textenheterna och 
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sammanförde dessa i koder. Därefter grupperades koderna i en första kategorisering. Dessa 

ursprungskategorier jämfördes och slogs ihop till underkategorier. Denna procedur 

upprepades till dess att ytterligare sammanslagning inte längre var möjlig. Detta resulterade i 

sju kategorier. Så här långt i analysen försökte vi vara så textnära som möjligt. I det sista 

avslutande steget lästes de sju kategorierna igenom ytterligare en gång. I detta skede tolkade 

vi innehållet i kategorierna och sökte samband i vad texten handlade om för att finna en latent 

mening varvid två teman bildades. 

 

Etiska överväganden   

Vi reflekterade över studiens risker mot dess nytta och kom fram till att nyttoaspekterna med 

studien övervägde. Informanterna garanterades konfidentialitet under hela studien. Data 

behandlades så att inga enskilda personer eller platser går att identifiera och det har endast 

varit tillgängligt i sin helhet för författarna och handledaren. Delar av det avidentifierade 

materialet har varit tillgängligt för studiekamrater och lärare vid två seminarietillfällen. När 

studien är godkänd och publicerad kommer de inspelade intervjuerna att raderas. 

Informanterna fick muntlig och skriftlig information om att deltagandet i studien var frivilligt 

och att de kunde avsluta sin medverkan när som helst under studiens gång. Risken fanns att 

ämnet var känsligt för informanterna och att det skulle kunna uppstå situationer under 

intervjun som kunde vara känslomässigt svåra att hantera för informanterna till exempel att de 

påminde om svårigheter att hantera övervikt bland nära och kära. Vi var beredda att 

omedelbart avbryta intervjun och erbjuda informanten stöd och hjälp om en sådan situation 

hade uppstått. Vi upplevde dock inte att något sådant tillfälle uppstod. Eftersom deltagande i 

studien var frivilligt kunde de som tyckte att det var alltför känsligt avstå från att delta.  

Studien granskades och godkändes av den etiska gruppen vid institutionen för hälsovetenskap 

vid Luleå tekniska universitet innan datainsamlingen påbörjades.  
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Resultat 

 
Analysen resulterade i sju kategorier som kunde sammanföras till två teman. Teman och 

kategorier presenteras nedan och illustreras med citat från intervjuerna.  

 
Tabell 1. Översikt av teman och kategorier  

Teman 
 

Kategorier 
 

 
Att det krävs livsstilsförändring och medvetenhet i familjen 
 
Att leken förändrats och grundlägger fysisk aktivitet  
 
Att kostråd och föräldrautbildning är viktiga från födseln 
 

 
 
 
Att fokusera på barnet i 
sitt familjesammanhang 

Att ha barnet i fokus 
 
 
 
Att möta föräldrars inställning 
 
Att god relation och ordval är av betydelse för ett bra möte 
 

 
Att påverkas av direktiv 
och känsla 

Att arbetet påverkas av organisation och kunskap 
 

 
Att fokusera på barnet i sitt familjesammanhang  
 
Detta tema bestod av kategorierna: Att det krävs livsstilsförändring och medvetenhet i 

familjen, Att leken förändrats och grundlägger fysisk aktivitet, Att kostråd och 

föräldrautbildning är viktiga från födseln samt Att ha barnet i fokus. Temat handlade om 

BVC-sjuksköterskors beskrivning av upplevelser av att barn med övervikt är en del av en 

familj som helhet. 

 

Att det krävs livsstilsförändring och medvetenhet i familjen 

BVC-sjuksköterskor ansåg att övervikt har ökat under de senaste årtiondena både bland barn 

och vuxna. Övervikt ansågs vara ett växande hälsoproblem, som även bland barn betyder 

lidande och besvär och kostar pengar för samhället. Människor i dagens samhälle är stressade 

och har ont om tid vilket gör att snabbmat eller färdiglagat halvfabrikat ofta ses på menyn hos 

många familjer med små barn. 
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”Jag upplever att övervikten ökar, både bland barn och vuxna, när man ser bilden från 
femtiotalet och framåt” 

 
”Alltså ibland känner jag att nutidens människor de har alltid bråttom och många löser 
det väldigt enkelt...” 

 

BVC-sjuksköterskor framhöll att det handlar om livsstilsförändringar för familjer för att 

komma tillrätta med övervikt. De var medvetna om att det inte är lätt att genomföra 

livsstilsförändringar eftersom människan är ett vanedjur och det är svårt att gå från ord till 

handling. Det kunde vara ett känsligt ämne att prata med föräldrar om, men informanter 

uttryckte att om de skulle kunna hjälpa barn måste föräldrar också ändra sin livsstil. De hade 

möjlighet att medvetandegöra föräldrar genom att prata om kost, matvanor och fysisk 

aktivitet. De ville informera om att det inte är så stora förändringar som behövs. Att ändra 

dåliga vanor och införa vardagsmotion kan vara en bra början. Informanter kunde inte 

åstadkomma förändring i familjemedlemmars ställe. Motiverade föräldrar framhölls som 

intresserade och frågade om mat och matordning. Problematiska familjesituationer påverkade 

hela familjens motivation och möjligheter att förändra vanor. Skilsmässor och andra 

tråkigheter kunde medföra att det blev svårt för familjemedlemmar att motivera sig till 

förändring.  

 

”Det handlar ju om en livsstilsförändring i hela familjen och det är ju inte lätt att få 
folk att ändra sin livsstil”  

 
”Är dom inte motiverade, det går ju inte.. ja menar jag kan inte flytta in och vara kock” 

 

BVC-sjuksköterskor ansåg att barn oftast inte var så medvetna om att de var överviktiga när 

de var fyra år, förutom de som blivit retade på dagis. Däremot var de allra flesta medvetna vid 

fem-sex år, det vill säga när de kommer upp i förskoleåldern. BVC-sjuksköterskor försökte 

vara lite smidiga så att inte barn hörde att de som sjuksköterskor ansåg att barnet var 

överviktigt. De försökte även undvika att peka ut överviktiga barn genom att allmänt prata om 

kost, matvanor och fysisk aktivitet. Ibland kunde det vara mamman eller pappan som inte 

ville prata så högt om övervikten och då var det bättre att prata lite tyst och diskret om barnen 

var i samma rum eller att försöka prata enskilt med föräldrarna. Barn kunde gå ut ur rummet 

när det talades om vikt. 
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Några barn kunde vilja väga sig ofta och då blev det nästan en överdriven fixering. Det var 

skrämmande om barn ofta pratade om att de ville väga sig eller att banta som mamma, 

eftersom det ansågs kunna utvecklas till anorexi. Någon påpekade att för några år sedan fick 

de inte alls prata om det av den orsaken. Däremot ansågs det vara bra att medvetandegöra 

barn om att ifall de mådde dåligt av sin övervikt, så att de till exempel inte ville gå till dagis 

för att de hade ont i magen, så kunde BVC-sjuksköterskor prata med barn och föräldrar 

tillsammans om kost, matvanor och vikten av fysisk aktivitet. BVC-sjuksköterskor ansåg att 

de bästa resultaten nåddes då barnen var delaktiga. De menade att de bland annat kunde fråga 

barn vad de brukade äta och dricka och sedan prata med barn om att inte dricka saft till maten, 

äta godis bara på lördagar, äta frukt istället för kakor till mellanmål och förklara för barn 

varför detta är nyttigt. För att få barn och föräldrar att ändra på sina vanor ansåg BVC-

sjuksköterskor att det var viktigt att barns delaktighet också omfattade överenskommelser 

med dem och inte prata över huvudet på dem med föräldrarna. 

 

”Barn kan man ha en överenskommelse med, man ska inte tro att barn är omöjliga att 
ha en överenskommelse med” 

 

BVC-sjuksköterskor påpekade att oftast var barn överviktiga om föräldrarna var överviktiga. 

Några informanter menade att barns övervikt kunde vara ärftligt eller bero på rubbning i 

ämnesomsättningen, men oftast berodde barns övervikt på att hela familjen åt fel kost och 

hade dåliga matvanor. Familjens matvanor blev barnens matvanor. Barn kan inte välja, utan 

måste äta den mat som föräldrar erbjuder. Även barns aktivitet ansågs vara beroende av hur 

föräldrar själva aktiverade sig. Det var svårare att prata om viktproblem då hela familjer var 

överviktiga, men vissa föräldrar tog upp det själva och berättade om att de gick hos 

viktväktarna eller själva hade diabetes och åt sådan kost, men det var ett observandum om 

föräldrar till ett nyfött barn var överviktiga. Några informanter tog upp det på en gång med 

föräldrarna och berättade att övervikt kan vara ärftligt. Andra väntade till dess övervikten 

började bli ett problem även för barnet och syntes på viktkurvan. Genom att ta upp det på en 

gång gavs föräldrar möjlighet att ändra vanor när barnen var små. 

 

” Om jag träffar ett överviktigt föräldrapar med ett nyfött barn tänker jag att det här är 
ett observandum som man måste smyga in i så fort som möjligt” 

 
”Det är tyngre när hela familjen är överviktiga, kan man säga…” 
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Att leken förändrats och grundlägger fysisk aktivitet  

BVC-sjuksköterskor beskrev att de var bekymrade över att små barn inte leker utomhus lika 

mycket nu som förr. När de pratade med föräldrar framgick det att barn sitter mycket vid tv 

eller dator. Det framhölls att lek var viktigt eftersom det är barns huvudsakliga fysiska 

aktivitet. Samhällsförändringar och tidsbrist gör att små barn åker vagn till dagis och har små 

möjligheter att röra sig naturligt. Någon menade att lek är en bra aktivitet för att få ned 

övervikt. Alla föräldrar kanske inte har ekonomiska resurser till att låta barnen vara med i 

olika idrotter, som dessutom oftast förutsätter att föräldrar har bil och kan skjutsa. En annan 

uppfattade att i byar var problem med övervikt mindre, kanske det beror på att där kan barn 

röra sig mer obehindrat än inne i tätorter. BVC-sjuksköterskor ansåg att om barn får vara i 

farten är det lättare att påverka deras vanor. 

 
”När man pratar med föräldrar upplever man att små barn har en hel del skärmtid och 
sitter en hel del, mer än man gjorde förr”  

 
”Den här vardagsleken som fanns när vi var barn, det är inte lika mycket så, man ser 
inte barn leka ute på gatorna så mycket som förr” 

 

Att kostråd och föräldrautbildning är viktiga redan från födseln 

BVC-sjuksköterskor ansåg att kostvanor bör grundläggas och pratas om tidigt, redan innan 

BMI räknas ut vid fyra års besök, då det enligt BVC: s styrdokument ska ingå. Det var lättare 

att ändra kostvanor ju yngre barn är. Att stävja övervikt på bred och gemensam front från 

mödravård, BVC, dagis och skola var önskvärt. BVC-sjuksköterskor framhöll att det är viktigt 

att informera likartat angående bra kost- och matvanor och fysisk aktivitet till alla familjer 

oavsett om de är smala eller runda, eftersom dåliga vanor även kan finnas eller startas hos 

normalviktiga personer. Redan vid barns första smakportioner började informationen för att 

sedan successivt byggas på allteftersom barn växer. Samtidigt kunde det vara svårt att prata 

om kost då barn var under tre år, eftersom barn behöver få i sig fett under de första åren och 

det då kan bli motsägelsefulla kostråd. Det viktiga är att föräldrar undviker onödiga sötsaker 

till barn, till exempel att ha vatten i nappflaskan istället för saft. Det kunde vara lättare att 

prata om kost i samband med information om tandhälsa, det upplevdes inte som ett lika laddat 

ämne. Informanter hade varit med om att många småbarnsföräldrar inte hade grundläggande 

kunskaper om matlagning. Det köps och äts ofta färdiglagad mat i familjerna. 

 

”Det är lättare att ändra kostvanor hos mindre barn, en tioåring med övervikt är 
jättesvårt att vända” 
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”Trettio procent kan äta vad dom vill och trettio procent blir överviktig därför kan man 
inte lämna nån, att man inte bryr sig”  

 

BVC-sjuksköterskor ansåg att föräldrautbildning var betydelsefull och att den kunde 

utvecklas och bli mer innehållsrik, till exempel när det gällde matlagning. Föräldrautbildning 

borde komma in tidigare och bli en fortsättning på den föräldrautbildning som finns under 

graviditeten och som nästan alla föräldrar deltar i. Överviktiga barn skulle även bli hjälpta av 

att gå med i en viktgrupp där föräldrar fick möta andra i samma situation. Några föreslog en 

slags skola eller barngrupper där både barn och föräldrar skulle vara delaktiga.  

 
”Jag skulle vilja att när vi har gjort allt vi kan och föräldrarna är med på det, att man 
kunde ha någon slags skola för dom… men då ska ju hela familjen vara med, det 
hjälper ju inte att det är barnet utan det är ju den/de som lagar maten” 

 

BVC-sjuksköterskor ansåg att föräldrars förmåga att sätta gränser för sina barn var 

betydelsefull. Som BVC-sjuksköterska kunde de stötta föräldrar till att sätta gränser för sitt 

barn även när det var svårt, även om det är föräldrars ansvar. Föräldrar skulle 

medvetandegöras om att det bara blir svårare ju äldre barn blir. Dagens stora utbud av mat och 

godis kan göra det svårt att säga nej. BVC-sjuksköterskor försökte stärka föräldrar i att de inte 

var dåliga föräldrar när de satte sig emot barns vilja och sa nej. 

 

”Man måste medvetandegöra föräldrarna att ta tjuren vid hornen - går det inte vid 
tiomånader hur ska det då gå vid sex år eller tretton år?” 

 

BVC-sjuksköterskor var övertygade om att föräldrar vill sitt barns bästa och så gott som alltid 

gjorde vad de kunde för att hjälpa sitt barn utifrån de möjligheter och kunskaper de hade. Det 

var ingen fördel med att vara ett tjockt barn. Det var nödvändigt att förbereda föräldrar på att 

övervikt i barndomen kan leda till övervikt i vuxen ålder, skolproblem, rörelseproblem och 

följdsjukdom som till exempel diabetes. De flesta föräldrar visste att det kunde bli problem i 

skolan, att barnet kunde bli mobbat och utfryst. BVC-sjuksköterskor menade att föräldrar som 

själva hade varit överviktiga som barn inte skulle vilja att deras egna barn hade det likadant. 

 
”Tänka liksom att hon (mamman) vet ju hur det är att vara en riktigt överviktig 
tonårstjej och det kanske man inte vill ge sitt barn” 
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Att ha barnet i fokus 

BVC-sjuksköterskor menade att människor ser BVC-sjuksköterskor som samhällets röst för 

barns bästa och att de flesta föräldrar tog emot den hjälp som erbjöds. BVC-sjuksköterskor 

agerade utifrån barns bästa och de flesta ansåg att övervikt inte var svårt att prata om. Även 

om det kunde vara känsligt handlade det om att prata om bra alternativ för barnet och att det 

är bra att föräldrar rör sig tillsammans med sina barn. Det svåra kunde vara att motivera 

föräldrar till viktgrupper och liknande. Föräldrar var ofta medvetna om sina barns övervikt 

och de föräldrar som tog upp ämnet självmant blev inte ledsna eller besvikna. Föräldrar ville 

diskutera problemet, men en beskrev att hon aldrig hade varit med om att föräldrar tog upp det 

självmant, det var alltid på hennes initiativ. Vissa föräldrar tog ändå tog sådan information 

som kritik mot dem själva och det hände att de blev sårade och kände sig som dåliga 

föräldrar. Det gällde att var tydlig med att informationen inte var kritik mot dem utan skulle 

fungera som hjälp för dem att behålla barnets hälsa och bästa tänkbara utveckling. 

 

”En BVC sköterska har mandat att vara samhällets röst för barnets bästa, lägger jag 
fram det så är det aldrig problem” 

 
”Det är inte lätt, det är som att anklaga folk för att dom inte lever som man ska” 

 
 
Att påverkas av direktiv och känsla  
 
Detta tema bestod av kategorierna: Att möta föräldrars inställning, Att god relation och ord är 

av betydelse för ett bra möte samt att arbetet påverkas av organisation och kunskap. Temat 

handlar om BVC-sjuksköterskors beskrivning av vad som upplevdes påverka deras arbete 

med barn som lever med övervikt och deras föräldrar.  

 

Att möta föräldrars inställning 

BVC-sjuksköterskor beskrev att de ofta mötte föräldrar som var i försvarsställning, förnekade, 

bagatelliserade eller bortförklarade. Det fanns ett starkt föräldraförsvar mot att se ens barn 

som överviktigt. När de pratade med föräldrar och visade kurvan i journalen så kunde 

föräldrar försvara sina kost- och matvanor, men sedan kunde det komma fram att barnet ändå 

fick äta och dricka många onyttigheter. Föräldrar som var medvetna om att barn var 

överviktiga var ibland redan i försvarsställning när de kom in. Några ville inte se det som ett 

problem. Dessa föräldrar menade att övervikten skulle försvinna när barn började leka och 

springa, vilket några av BVC-sjuksköterskor inte höll med om eftersom dessa barn ofta är mer 
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stillasittande än normalviktiga barn Det var svårt att veta om föräldrar berättade sanningen 

angående matordningen hemma. Föräldrar kom med bortförklaringar som att; det finns i 

generna, så har det alltid varit i vår familj eller att barnet har kraftig benstomme. Föräldrar 

kunde också bli arga på BVC-sjuksköterskor och vissa var inte själva medvetna om att barnet 

var överviktigt.  

 
”De säger alltid att de äter nyttig mat! Så det är aldrig coca-cola! Och det är aldrig 
skräpmat!” 

 

BVC-sjuksköterskor beskrev att de blev frustrerade när de hade pratat med föräldrar om kost 

och de hade hållit med, men sedan kom det fram att de gjort precis tvärt om. De mötte även 

föräldrar som inte alls var medvetna om situationen och de tycktes inte ta till sig information. 

Somliga föräldrar tyckte att de klarade sig själva utan dietistkontakt fastän de egentligen 

skulle behöva det, medan andra var motiverade och gärna tog emot råd. BVC-sjuksköterskor 

menade att de inte kunde göra så mycket mer än att ge information och erbjuda dietisthjälp.  

 

”Vi hade suttit och pratat en halvtimme om kosten och så avslutas det med att de ska 
iväg och köpa korv och glass, man håller med om saker men gör på ett helt annat sätt” 

 
”De förstår inte att de kanske inte äter så bra och vill inte gå till dietist, då kan man ju 
inte göra så mycket” 

 

Att god relation och ordval är av betydelse för ett bra möte 

BVC sjuksköterskors relation till föräldrar ansågs ha stor betydelse för att mötet skulle bli 

lyckat. Det gällde att vara ödmjuk och lyssna in föräldrar, helt enkelt vara lite finkänslig. Det 

var lättare när de hade en bra kontakt med föräldrar sedan tidigare. Det bästa var om 

relationen till föräldrar hade startat när barnet skrevs in på BVC som nyfödd, utgångsläget 

blev sämre om BVC-sjuksköterskor bytte arbetsplats eller distrikt. BVC-sjuksköterskor ville 

värna relationen och var rädda om kontakten de hade med vissa familjer som kanske inte var 

delaktiga i samhället i övrigt men kom till BVC. Då kunde de känna att de var försiktiga med 

vad de sa, valde ord och lyssnade mer för att inte skrämma bort dem.  

 

BVC-sjuksköterskor såg direkt om barn var överviktigt eller i riskzonen, men undvek ofta att 

gå rakt på sak. Någon beskrev det som att vara lite överpedagogisk, och några började med att 

fråga om barnet tyckte om att leka eller titta på tv för att på så sätt närma sig problemet. En 

BVC-sjuksköterska berättade att det var viktigt att inte nervärdera barn och deras föräldrar för 
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att de var överviktiga. De är inte mindre värda och hon påminde om att övervikt inte behövde 

innebära att de var olyckliga. 

 

”Några gånger har man haft bra kontakt med föräldrarna och då är det lättare att 
prata” 

 

”Det är ju återigen att man ställer frågan rätt.. att man inte går på…som att ”jaha, gud 
va han är tjock!” eller något sånt, utan att man börjar prata att ”hur är det? är han 
mycket för att leka ute? Eller tycker han mest om att sitta still? Man kan ju som börja 
den vägen…” 

 

Längd och viktkurvan underlättade när BVC-sjuksköterskor pratade om barns övervikt med 

föräldrar. Dessa var oftast mycket intresserade av kurvorna och de ville se hur barn låg till vid 

varje besök. Kurvan följdes från det att barnet var nyfött och visade om barnet började smyga 

på sig övervikt. Med hjälp av kurvan kunde BVC-sjuksköterskor komma in på frågor om 

vanor och matordning. BVC-sjuksköterskor beskrev att de fyllde i kurvan tillsammans med 

föräldrar och därefter räknar ut BMI om barnet var äldre än fyra år. BMI var i detta 

sammanhang ett bra mått som gav vägledning och svart på vitt om barn var överviktiga eller 

hade fetma. BVC-sjuksköterskor använde sig också av motiverande samtal. Flera hade 

utbildning i samtalsmetoden, vilket underlättade samtalen med föräldrar 

 

”Motiverande samtal har gett lite mer redskap om hur jag ska ställa frågor till 
föräldrarna och prata om det här med livsstilsfrågor” 

 

Att arbetet påverkas av organisation och kunskap 

Brister i organisationen försvårade BVC-sjuksköterskors arbete. Motiverande samtal var bra, 

men med tidsbegränsade besök var det svårt att genomföra samtal på ett bra sätt. Föräldrar 

kunde också ha frågor som gjorde att den beräknade tiden för besöket inte räckte. 

Dietistkontakt kunde erbjudas, men att enbart erbjuda dietistkontakt ledde sällan till 

någonting. Föräldrar behövde stöd över en längre tid där de kunde bolla sina tankar och 

funderingar tillsammans med andra i liknande situationer. Snäva ekonomiska direktiv innebar 

att ingenting fick kosta extra. BVC-sjuksköterskor menade att om de inte får avsätta tid till 

detta viktiga hälsoarbete så blir det inget bra resultat. De tyckte det var synd att det inte fanns 

någonstans att remittera vidare. Flera BVC-sjuksköterskor skulle, utöver barnhälsovård, även 

hinna med äldre patienter i distrikten.  
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”Vi har ett uppdrag att vi ska försöka få ned övervikt hos barn men det får inte kosta 
någonting! Så det känns ganska hopplöst” 

 

Ett bättre styrdokument än det nuvarande och mer hjälp att erbjuda på BVC efterfrågades. Det 

var ett problem att de inte arbetades likartat, eftersom nuvarande styrdokument inte är särskilt 

detaljerat. BVC-sjuksköterskor framhöll att det var för sent att mäta BMI vid fyra år. En 

BVC-sjuksköterska hade tänkt utarbeta ett material som tog fasta på övervikt som ett 

hälsoproblem, men på ett positivt sätt kopplade ihop barn, rörelseglädje och hälsa istället för 

ett riskproblem för medicinska sjukdomar, som det är nu. En framhöll att det behövdes ett 

behandlingsprogram i form av ett livsstilsprogram, liknande det som finns för vuxna, för att 

vidareutveckla mötet med överviktiga barnen  

 
”Vi skulle vilja ha mer ställen än dietisten att remitera vidare på om man säger, vi 
hamnar ju lite på, alltså man känner att man har gjort ett, nu ska vi mäta BMI men vad 
gör vi sen då?” 

 
”Alla BVC sköterskor känner att det är ett problem men jobbar inte likadant eftersom 
det övergripande styrdokumentet inte är särskilt detaljerat”  

 

BVC-sjuksköterskor var överens om att det skulle behövas fler besök/uppföljningar särskilt 

mellan fyra och sex år, eftersom de hade upplevt att någonting händer hos barn under den 

tiden. Ofta kunde barn vara ganska normalviktiga vid fyraårskontrollen, men när de träffade 

dem vid sex år hade många ökat kraftigt i vikt. Fler inplanerade besök skulle vara bra för att 

kunna ta tag i problem i tid och förhindra kraftig viktökning och eventuella följdsjukdomar. 

Några beskrev att när de pratat om kost, matvanor och fysisk aktivitet med föräldrar till 

begynnande överviktiga barn och sedan följt upp dem så hade det många gånger blivit 

positiva resultat.  

 
”Vi träffar dem vid fyra år och nästa besök är vid sex år, det är ju två år emellan så 
mycket mer kan göras” 

 

BVC-sjuksköterskor beskrev att de var säkrare i mötet med föräldrar då de hade kunskap och 

erfarenhet. De som även var diabetessjuksköterskor eller hade nutritionsutbildning tyckte inte 

att det var speciellt svårt att prata om kost och fysisk aktivitet. De beskrev även att den 

erfarenhet de fått genom åren var till stor hjälp i mötet med föräldrar. Andra tyckte det vore 

bra att få lära sig mer om ämnet eftersom information till föräldrar kom utifrån den kunskap 
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de hade. En BVC-sjuksköterska ansåg att hon hade ett yrke som förutsatte att man alltid ville 

lära sig mer, utvecklas och förbättra sina kunskaper. 

 

”Eftersom jag är diabetessköterska pratar jag väldigt mycket om mat och övervikt så 
jag känner inte att det är så väldigt svårt; andra är nog mer rädd för att kränka 
föräldrarna med att man tar upp mat, övervikt och fysisk aktivitet”  

 
”Skulle vilja ha mer kött på benen, mer utbildning i kost och näringslära för utifrån den 
kunskap man har pratar man ju”   

 
 
Diskussion 
 
Syftet med studien, var att beskriva BVC-sjuksköterskors upplevelser av att möta överviktiga 

barn och deras föräldrar. Åtta BVC-sjuksköterskor med vidareutbildning inom barnhälsovård 

intervjuades och den utskrivna texten analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

 

Sju kategorier kunde sammanföras till två teman som vi ansåg kunde uttrycka den 

underliggande meningen i kategorierna. I det första temat ingick kategorierna: Att det krävs 

livsstilsförändring och medvetenhet i familjen, Att lekande förändrats och grundlägger fysisk 

aktivitet, Att kostråd och föräldrautbildning är viktiga från födseln samt Att ha barnet i fokus. 

Kategorierna i det andra temat var: Att möta föräldrars inställning, Att god relation och ordval 

är av betydelse för ett bra möte samt Att arbetet påverkas av organisation och kunskap.  

 

I resultatet av denna studie framkom att övervikt upplevdes ha ökat under de senaste åren 

både bland barn och vuxna, viket BVC-sjuksköterskor såg som ett växande hälsoproblem som 

de förknippade med ökande tidsbrist som leder till att människor blir stressade och matvanor 

och fysisk aktivitet kommer i andra hand. Enligt Pagnini, Wilkenfeld, King, Booth och Booth 

(2007) anser även föräldrar i likhet med BVC-sjuksköterskor i vår studie att nutidens 

människors livsstil kan leda till övervikt och fetma bland barn. Dåliga matvanor, brist på 

fysisk aktivitet, föräldrars tidsbrist, marknadsföring av matvaror och att använda mat för att 

blidka barn kan enligt dessa föräldrar orsaka barns övervikt. Även Hawkins och Law (2006) 

framhäver riskfaktorer för övervikt bland barn. De menar att det finns ett starkt samband 

mellan små barns övervikt och tv/media användande och för lite fysisk aktivitet. 
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BVC-sjuksköterskor i vår studie beskrev att överviktiga barn och deras familj oftast behövde 

göra livsstilsförändringar för att få bukt med övervikten. För att kunna hjälpa barn måste även 

föräldrar ändra vanor. BVC-sjuksköterskor var medvetna om att det inte är lätt att ändra sin 

livsstil. Enligt Wen, Baur, Rissel, Wardle, Alperstein och Simpson (2007) är 

beteendeförändringar när det gäller kost och fysisk aktivitet svåra att uppnå, även om det finns 

bevis för att bristande livsstilsbeteenden kan leda till fetma i barndomen och senare i livet. 

Dessbättre är föräldrar till nyfödda barn mottagliga för råd och stöd av en professionell 

sjuksköterska som ger förslag till livsstilsförändringar. Dessa författare framhåller att BVC-

sjuksköterskor på BVC kan vara de som har störst möjlighet att hjälpa familjer att ändra 

beteenden.   

 

BVC-sjuksköterskor ansåg i denna studie att det var önskvärt att mödravård, BVC, förskola 

och skola agerade tillsammans på bred och gemensam front för att stävja övervikt. Enligt 

Eisenmann et al. (2008) kan interventioner som omfattar flera arenor mer framgångsrikt 

förebygga övervikt bland barn, än de interventioner som endast berör ett plan. Dessa författare 

undersökte förändringar av beteenden bland barn efter rådgivning om mer fysisk aktivitet 

genom att reducera ”skärmtid”, det vill säga tid framför dator och tv, och kostförändringar i 

form av mer frukt och grönsaker. Föräldrars beteenden förändrades genom att inte låta tv vara 

igång medan barnen gjorde läxor eller åt. De gjorde aktiviteter tillsammans med barnen och 

satte upp regler för barnens ”skärmtid”, dokumenterade hur mycket frukt och grönt som 

barnen fick i sig per vecka och till att barnen sov under nätterna. Förskollärare som deltog 

rapporterade att barnen blev lugnare under lektionstid, koncentrerade sig bättre och betygen 

förbättrades. På liknande sätt hävdar Bautista-Castano, Doreste och Serra-Majem (2004) i sin 

studie att interventioner som innehåller utbildning i kosthållning kombinerat med att främja 

fysisk aktivitet är effektivast om de kombineras med beteendeförändringar i det dagliga livet.  

 

I vår studie var BVC-sjuksköterskor bekymrande över att små barn inte lekte utomhus nu som 

förr, att samhället har förändrats vilket gör att små barn har mindre möjligheter att röra sig 

naturligt. I studien Pagnini et al. (2007) framkom det att några mammor använder fysisk 

aktivitet till sina barn som en kompensation till skräpmat (snabbmat). Mammorna i den 

studien var liksom BVC-sjuksköterskorna i vår studie överens om att barn i åldrarna två till 

fem år behöver vara aktiva, antingen i någon slags sport eller leka aktivt och att det är viktigt 

att införa dessa vanor tidigt. Enligt Pagnini et al. (2007) ansåg mammorna att det fanns lite 
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organiserade sporter för barn under sex år. I lekparker kunde det vara trasiga lekredskap. De 

var oroliga för att låta barn gå ensamma till lekparker inom vissa bostadsområden där det 

förekom kriminalitet. 

 

I resultatet av vår studie framkom att BVC-sjuksköterskor upplevde att kostvanor bör 

grundläggas och pratas om tidigt för att förebygga övervikt. Att ta upp det vid 

fyraårskontrollen då BMI-räknas ut kunde vara för sent. Detta resultat styrks av Wen et al. 

(2007) som framhåller att övervikt bland barn måste förhindras tidigt. Övervikt kan ses redan 

vid två års ålder. Författarna visar att behandling av fetma gav bra resultat.  

 

BVC-sjuksköterskor i denna studie underströk att relationen till föräldrarna hade stor 

betydelse för ett lyckat möte. Det var lättare om de hade en bra kontakt med föräldrar sedan 

tidigare och relationen hade startats redan när barnet skrevs in på BVC som nyfödd. 

Utgångsläget försämrades om BVC-sjuksköterskor flyttade eller bytte distrikt. Detta resultat 

stämmer överens med Janssons, Peterssons och Udéns (2000) studie. De kom fram till att den 

första kontakten mellan BVC-sjuksköterska och föräldrar hade konsekvenser för kvaliteten i 

den fortsatta kontakten. Börjar relationen bra finns det en god grund för att skapa en långvarig 

kontakt och det blir lättare när sjuksköterskan, som redan har en etablerad kontakt, ska ge stöd 

till en familj och arbeta med hälsopromotion. 

 

I denna studie framgick att BVC-sjuksköterskor upplevde att föräldrar till överviktiga barn 

ibland inte var medvetna om att barnet var överviktigt. De kunde däremot oftast se direkt om 

ett barn hade övervikt eller var i riskzonen. Längd- och viktkurvan var till stor hjälp för att 

visa föräldrar hur det låg till med barns viktutveckling. Enligt Meizi och Evans (2007) är det 

av betydelse att hjälpa föräldrar att se sina barns viktstatus rätt. De framhåller att många 

föräldrar har en felaktig uppfattning om sitt barns vikt. Flera som hade normalviktiga barn 

uppfattade dem som underviktiga och bland dem som hade feta barn var det flera som 

uppfattade fetman som lätt övervikt. Att hjälpa föräldrar att se sina barns viktstatus rätt och 

förstå att fetma och övervikt är hälsoproblem kan vara ett första steg i att förebygga övervikt 

och fetma bland barn.    

 

BVC-sjuksköterskor i denna studie upplevde att det var deras uppgift ta upp frågan om barns 

vikt och bidra med baskunskaper gällande kost och fysisk aktivitet. Brister i organisationen, 
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utbildningar och mer hjälp att erbjuda överviktiga barn och deras föräldrar, ansåg BVC-

sjuksköterskor i denna studie borde förbättras. De upplevde att de inte hade möjlighet att 

utföra viktigt hälsoarbete på bästa sätt på grund av tidsbrist. Ekonomiska direktiv var för 

snäva och det fanns inte mycket att erbjuda att vidareremittera till. Liknande resultat 

framkommer i en studie av Walker, Strong, Atchinson, Saunders och Abbot (2007). 

Sjuksköterskor i deras studie tror inte att deras information om kost och fysisk aktivitet 

påverkar barns vikt i någon större mån. Tidsbrist, bristande utbildning och brist på resurser 

identifierades också dessa författares studie, som viktiga hinder för att kunna tackla 

problemet. Sjuksköterskor i den studien framhåller att de känner sig dåligt rustade att tackla 

överviktiga barn eftersom det saknas evidens för effektiva interventioner. 

 

I en studie av Larsen, Mandleco, Williams och Tiedeman (2006) beskriver sjuksköterskor i 

likhet med BVC-sjuksköterskor i vår studie, att om de ska kunna hjälpa överviktiga barn och 

föräldrar så måste de kunna ta ett steg till. Dessa författare menar att som det är i nuläget 

måste BVC-sjuksköterskor agera advokater i kommuner när de försöker arbeta förebyggande 

med barnfetma. Det finns riktlinjer för att förebygga barnfetma som inkluderar föräldrars 

attityder, familjers livsstil, brist på resurser för både sjuksköterskor och familjer.  

Resurser som i dagsläget finns att tillgå för sjuksköterskor i arbetet med överviktiga barn är 

dietister, tidskrifter och web-sidor enligt Larsen et al. (2006). I vår studie antydde BVC-

sjuksköterskor att den enda resursen de hade var dietister. 

 

BVC-sjuksköterskor tyckte att ämnet övervikt has barn kunde vara känsligt att tala med 

föräldrar om, men överlag var det inte svårt. Brown och Thompson (2007) beskriver att 

sjuksköterskor i primärvården är medvetna om att feta människor är utsatta för stigmatisering. 

Detta bidrar till att de uppfattar att ämnet är känsligt att diskutera. Sjuksköterskors egen 

kroppsstorlek bidrar också till ämnets känslighet. Smala sjuksköterskor uppfattade att deras 

kroppsstorlek förstärkte ämnets känslighet. De var även rädda för att patienter skulle tycka att 

de saknade empati och självupplevd erfarenhet. Sjuksköterskor med större kroppsstorlek 

upplevde sig ha mer empati på grund av sina egna erfarenheter av att vara överviktiga, men 

var även oroliga för att vara dåliga förebilder. Sjuksköterskor i den studien är rädda att 

påverka relationen vårdare-patient negativt genom att ta upp ett ämne som ofta ansågs 

känsligt 
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Metoddiskussion 

Vi gjorde noggranna förberedelser inför intervjuerna. Att vara insatt och något av en expert på 

området är en förutsättning för att kunna fatta avgörande beslut under intervjuns gång (Kvale, 

1997). Efter att studiens syfte var formulerat valdes lämplig intervjumetodik. Vi genomförde 

semi-strukturerade intervjuer med stöd av en intervjuguide och sedan gjorde vi en 

provintervju för att utvärdera intervjutekniken och intervjuguiden. Tid och plats för intervjun 

fick informanterna bestämma, så att de skulle känna sig så bekväma som möjligt. Vi bad 

informanterna avsätta 60 minuter för intervjun. Enligt Polit & Beck (2004) är miljön där 

intervjun genomförs betydelsefull. Den påverkar beteenden och känslor. Samtliga informanter 

valde att genomföra intervjun på sin arbetsplats på ordinarie arbetstid. Detta medförde 

störningar under några intervjuer, genom att andra personer kom in i rummet eller knackade 

på dörren. Detta kan ha haft negativ inverkan på informanternas koncentration på frågorna..  

 
Målsättningen var att genomföra tio intervjuer men efter åtta intervjuer ansåg vi ha nått 

informationsmättnad, det kom inte några nya aspekter på upplevelserna och fler deltagare 

hade troligen inte påverkat resultatet. Intervjuerna var innehållsrika och svarade mot studiens 

syfte och alla utom en genomfördes av författarna tillsammans.  Detta innebar att vi 

kompletterade varandra och kunde fånga upp mer av det som inte uttalades med följdfrågor.   

 

Vi har tillsammans arbetat med studien och diskuterat med varandra under hela processen. 

Studiens trovärdighet ökar genom att vi har gått tillbaka till ursprungstexten och strävat att 

vara så textnära som möjligt under den första fasen i analysarbetet, och även genom att 

kategorierna illustreras med citat från informanterna (Holloway och Wheeler, 2000). Studien 

har diskuterats vid flertalet tillfällen med handledaren samt vid seminarier. Genom att en 

annan person som är insatt i ämnet är delaktig i processen med att analysera och bearbeta data 

förstärks trovärdigheten ytterligare (Holloway och Wheeler, 2000). I den sista fasen med att 

tolka den underliggande meningen till tema gick vi ofta tillbaka till grundtexterna som bildat 

kategorierna och diskuterade alla ord i båda teman tills vi var helt överens.   

 

Förförståelse kan påverka analysarbetet genom att författarna omedvetet i sin tolkning bidrar 

med egna idéer och erfarenheter eller förvränger det som informanterna menar (Polit & Beck, 

2004). Vi har en viss förförståelse i ämnet, men genom att vi har varit medvetna om detta tror 

vi inte att det har påverkat arbetet, men risken finns att det kan ha gjort oss känsligare för viss 

information i texterna eller okänsliga för annan information.   
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Syftet med vår studie var att beskriva BVC-sjuksköterskors upplevelser av att möta 

överviktiga barn och deras föräldrar. Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie 

som är en lämplig metod enligt Polit & Beck (2004) för att utforska och utveckla förståelse av 

olika fenomen. Syftet med kvalitativa forskningsintervjuer är, enligt Kvale (1997), att få ökad 

förståelse för de intervjuades livsvärld. Genom att intervjua ett fåtal individer kan kunskaper 

förvärvas som kan vara till hjälp för andra.  

 

Slutsatser 

Resultatet av studien visar att BVC-sjuksköterskor upplever sig ha goda förutsättningar i sin 

profession för att arbeta med att förebygga de ökande problemen med övervikt och fetma hos 

barn, förutsatt att de får kunskaper, har tillgång till entydiga styrinstrument och resurser.  

 

Ytterligare forskning behövs som utvärderar BVC-sjuksköterskors arbete med att förebygga 

övervikt och fetma hos barn, liksom forskning om sjuksköterskors upplevelser av ämnets 

känslighet och om betydelsen av sjuksköterskors egen kroppsstorlek 
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Bilaga 1 

 

       

Luleå tekniska universitet  
Institutionen för hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 
      
  
 
 
Till verksamhetschef eller motsvarande 
 

Förfrågan om intervjustudie och medverkan till 
informantrekrytering 

  
 
Övervikt och fetma ökar bland barn i alla åldersgrupper. Detta innebär att 
specialistutbildade sjuksköterskor inom barnhälsovård, som arbetar på 
BVC-centraler möter allt fler överviktiga och feta barn i sitt arbete. Nästan 
100 % av föräldrar i Sverige har kontakt med BVC, vilket gör att 
verksamheten har avgörande betydelse för folkhälsan. Ett av målen med 
BVC:s verksamhet är att främja barns hälsa och utveckling samt förebygga 
ohälsa.  
 
Vi vill genomföra en intervjustudie med specialistutbildade sjuksköterskor 
dvs. de som har vidareutbildning till distriktsköterska, barnsjuksköterska 
eller distriktssköterskebarnmorska. Syftet med studien är att undersöka och 
belysa specialistutbildade sjuksköterskors upplevelser av att möta 
överviktiga och feta barn på BVC. Med detta informationsbrev vill vi fråga dig 
om du accepterar att studien genomförs inom Ditt verksamhetsområde. Om 
svaret är ja, vill vi också be om Din hjälp att förmedla vår förfrågan om 
deltagande i studien till sjuksköterskor som har någon av ovan nämna 
specialistutbildning och som har minst två års yrkeserfarenhet av att arbeta 
på BVC.  
 
Intervjuerna beräknas ta ca en timme och deltagarna väljer själva var 
intervjun ska genomföras. Deltagandet är helt frivilligt och deltagare kan när 
som helst avbryta sin medverkan.  
 
 
Vid eventuella frågor kontakta gärna någon av oss via mail eller telefon, 
hälsningar 
 
Nina Andersson sjuksköterska           Sara Johansson sjuksköterska  
Tel: 070-295 59 59               Tel: 070-237 99 87   
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Iniane-7@student.ltu.se johsar-3@student.ltu.se 
 
Handledare: Terttu Häggström, Universitetslektor 
Luleå tekniska universitet, Inst. för hälsovetenskap 
Tfn 0920-49 10 00 vx 
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Bilaga 2 

     

Luleå tekniska universitet  
Institutionen för hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 
 

 
Till intresserade sjuksköterskor på BVC 

 
Förfrågan om medverkan i intervjustudie 

 
 

Övervikt och fetma ökar bland barn i alla åldersgrupper. Detta innebär 
specialistutbildade sjuksköterskor som arbetar på BVC möter allt fler feta 
och överviktiga barn och deras föräldrar. Vi kommer att genomföra en 
intervjustudie med syfte att undersöka distriktssköterskors upplevelser av 
att möta dessa barn och deras föräldrar. För att delta i studien ska du vara 
legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till distriktssköterska, 
barnsjuksköterska eller distriktssköterskebarnmorska. Vi vill även att du 
har minst två års erfarenhet av att arbeta på BVC.  
 
Deltagandet i studien är helt frivillig och du kan när som helst avbryta din 
medverkan. Intervjun som planeras att äga rum v. 37-38 och beräknas ta ca 
en timme kommer att ledas av två intervjuare. Intervjuerna kommer att 
spelas in på band för att därefter skrivas ut ordagrant och analyseras som 
text. Din identitet kommer inte att kunna utläsas i datamaterial eller 
utskriven rapport. Intervjun kommer att vara avidentifierad och inga 
personuppgifter eller uppgifter om orter eller namngivna personer kommer 
att skrivas ut. Materialet kommer endast att vara tillgängligt för författarna 
och handledaren. Efter att rapporten godkänts kommer inspelningen att 
raderas.  
 
Är du intresserad av att delta i vår studie vore vi tacksamma om du skriver 
dina kontaktuppgifter på den bifogade svarstalongen och skickar den till oss 
i det medföljande kuvertet, så kontaktar vi dig och kommer överens om tid 
och plats för intervjun. Är du eventuellt intresserad av att delta, men vill ha 
mer information om studien är du välkommen att kontakta oss via mail eller 
telefon.  
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Vid eventuella frågor kontakta gärna någon av oss via mail eller telefon, 
hälsningar 
 
 
Nina Andersson sjuksköterska           Sara Johansson sjuksköterska  
Tel: 070-295 59 59               Tel: 070-237 99 87 
Mail: iniane-7@student.ltu.se                 Mail: johsar-3@student.ltu.se  
 
Handledare: Terttu Häggström, Universitetslektor 
Luleå tekniska universitet, Inst. för hälsovetenskap Tfn 0920-49 10 00 vx 
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Bilaga 3 
Svarstalong 
 
Jag har fått information om studien: BVC-sjuksköterskors upplevelser av att 
möta överviktiga barn och deras föräldrar, och är intresserad av att delta 
som intervjuperson. Jag är medveten om att intervjun spelas in på band, att 
jag som person inte kommer att kunna identifieras i datamaterial eller färdig 
rapport och att materialet i sin helhet endast kommer att vara tillgänglig för 
studiens författare och deras handledare. Min medverkan är helt frivillig och 
jag kan när som helst avbryta mitt deltagande utan att ange orsak.  

 
Datum:  
 
Underskrift:  
 
Namn: ____________________________________________________________________ 
 
Adress: ___________________________________________________________________ 
 
Telefon arbete/hem: _______________________________________________________ 
 
Mobiltelefon: ______________________________________________________________ 
 
Maildress: ________________________________________________________________ 
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Bilaga 4 
Intervjuguide 

 
 
Vad har du för utbildning? Yrkeserfarenhet? 
 
Hur ser du på övervikt? 
 
Berätta hur du upplever det att möta överviktiga eller feta barn och deras 
föräldrar? 
 
Berätta om ett möte som upplevdes svårt? 
– berätta närmare om vad det var som gjorde att det upplevdes svårt?  
 
Berätta om ett möte som du upplevde positivt? 
 
Hur gör du för att bedöma att ett barn är överviktigt? Ex BMI 
 
Hur agerar du efter att du konstaterat att ett barn är överviktigt? 
– är det någonting som hindrar dig från att agera? 
 
Vad tror du påverkar ditt möte med barn och föräldrarna? 
 
Hur skulle du vilja utveckla dig i ditt möte med dessa barn och deras 
föräldrar?   


