
Erfarenheter hos sjuksköterskor inom 

barnhälsovården av att möta föräldrar till 

barn med övervikt

Amanda Samuelsson 

Yuleidy Nilsson

Specialistsjuksköterska, Distriktssköterska 

2019

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap



   

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Erfarenheter hos sjuksköterskor inom barnhälsovården av att 

möta föräldrar till barn med övervikt  

Child health care nurses’ experiences of meeting parents to 
children with overweight 

Yuleidy Nilsson 

Amanda Samuelsson 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

Kurs: O7036H, Examensarbete inom distriktsvård 

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktsvård 75 hp 

Handledare: Carina Nilsson



   1 

Erfarenheter hos sjuksköterskor inom barnhälsovården av att möta föräldrar till 

barn med övervikt  

Child health care nurses’ experiences of meeting parents to children with 

overweight 

 
Yuleidy Nilsson 

Amanda Samuelsson 

 
Luleå Tekniska Universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

 

Abstrakt 
Övervikt bland barn har ökat markant de senaste decennierna och det är ett stort 
folkhälsoproblem i Sverige. Barnhälsovårdssjuksköterskor ska stärka skyddsfaktorer, 
erbjuda att barns hälsa och utveckling följs och att familjen ska ses som en helhet. 
Syftet med studien var att beskriva barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenheter av att 
möta föräldrar till barn som har övervikt. En kvalitativ metod valdes och nio 
semistrukturerade intervjuer genomfördes. Data analyserades med kvalitativ 
innehållsanalys. Analysen resulterade i fyra slutkategorier: Att övervikt kan vara 
känsligt och svårt att prata om; att nå fram till föräldrar är en utmaning; att skapa trygga 
relationer för att stödja till förändrade levnadsvanor samt att uppnå resultat genom 
samarbete och uppföljning. Resultatet visade att det var känsligt och svårt att prata om 
ämnet och att föräldrar kunde bortförklara problemet. Relationen var av stor vikt för ett 
tillitsfullt samtal men tids- och resursbrist försvårade arbetet. Det bör därför utvecklas 
rutiner för att kunna nå föräldrarna i samtalet och att hela familjen inkluderas i arbetet 
mot övervikt. Det bör även finnas mer resurser och någon att remittera till. 

Nyckelord: Övervikt, BHV-sjuksköterskor, barnhälsovård, föräldrar, erfarenheter, kvalitativ, 

omvårdnad	
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År 2016 uppskattade Världshälsoorganisationen (WHO) att det fanns över 41 miljoner 

överviktiga barn under fem år globalt sett. Jackson och Callum (2013) beskriver att 

förekomsten av övervikt hos barn ökar snabbt globalt och har fördubblats under de senaste 30 

åren. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB, 2019) har andelen personer med övervikt i Sverige 

ökat sedan 1980-talet och övervikt och fetma kan kopplas till fler dödsfall än vad undervikt 

kan. Enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2003) är det främst 

utsatta grupper i samhället som exempelvis arbetslösa, lågutbildade, människor med sociala 

problem och invandrare som drabbas. Roswall et al. (2015) fann att 13,2 procent av flickorna 

och 10,7 procent av pojkarna i Sverige i åldern 4 år är överviktiga.  

 

Det förekommer olika definitioner på övervikt. En definition enligt WHO är “onormal eller 

överdriven fettansamling som utgör en risk för hälsan”. Rikshandboken (2016) beskriver att 

övervikt ofta definieras med hjälp av Body Mass Index (BMI). För barn finns en modifierad 

BMI-skala som kallas iso-BMI och är baserad på barnets ålder och kön. Gränsen för övervikt 

är iso-BMI 25. Vidare beskrivs att det inte är lämpligt att sätta diagnosen övervikt hos ett barn 

under två år med hjälp av BMI eftersom vikten kan variera mycket under denna period. I 

denna studie kommer WHO:s definition av övervikt att användas. 

 

Enligt Stewart (2012) beror övervikt i de allra flesta fall på en obalans i energiintag där man 

får i sig mer energi än man gör sig av med. Några riskfaktorer för barns övervikt som beskrivs 

är om barnet ser TV mer än åtta timmar per dag vid tre års ålder och att sova för lite vid tre 

års ålder. Mangrio, Lindström och Rosvall (2010) fann samband till övervikt hos barn vid 4 

års ålder om mamman rökte under graviditeten, om barnet tidigt utsattes för passiv rökning 

eller om barnet hade en hög födelsevikt. Det finns även studier som visar att om föräldrarna är 

överviktiga är risken större att även barnet är överviktigt (Stewart, 2012; Mangrio et al., 2010; 

Lindkvist, Ivarsson, Silfverdal & Eurenius, 2015). Enligt Sanders, Han, Baker och Cobley 

(2015) ökar sannolikheten för övervikt i vuxen ålder för personer som hade en övervikt som 

barn. Small, Anderson och Melnyk (2007) menar att eftersom föräldrar har stort inflytande 

över faktorer som barns miljö, tillgång på mat och familjeaktiviteter kan det vara mest 

effektivt om förebyggande insatser tidigt riktas till föräldrar vars barn är överviktiga. 

 

Forskning visar en hel del konsekvenser till övervikt hos barn såsom att de i högre grad har 

utvecklingsförseningar både mentalt och motoriskt jämfört med barn som inte har en övervikt 

(Cataldo et al., 2015). De har även större risk att drabbas av olika folksjukdomar, 

sömnproblem och cancer (Jackson & Callum, 2013). Barn med övervikt har en ökad risk för 
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att utveckla psykiska problem, exempelvis depression, känslomässiga och beteendestörningar 

samt lågt självförtroende (Sanders et al., 2015). Enligt Puhl och Lantner (2007) kan barn med 

övervikt utsättas för psykosociala konsekvenser såsom fördomar och diskriminering, 

stereotyper, negativa attityder samt negativa beteenden. Det finns anledningar till oro över de 

emotionella och sociala konsekvenserna som barn med övervikt kan få eftersom dessa kan ha 

både långvariga och omedelbara effekter på barnens välmående. Enligt Rank et al. (2014) kan 

barn med övervikt få en ökad hälsorelaterad livskvalitet samt en bättre självkänsla när de går 

ner i vikt. Socialstyrelsens (2014) mål inom barnhälsovården (BHV) är att bidra till bästa 

möjliga hälsa hos barn. Detta kan göras genom att främja hälsa och förebygga ohälsa samt 

tidigt initiera åtgärder vid problem rörande hälsa och utveckling. Sjuksköterskor inom BHV 

arbetar förebyggande genom att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer samt erbjuda 

att barnets hälsa och utveckling följs. De ska även erbjuda stöd i föräldraskapet (ibid). Enligt 

Svensk sjuksköterskeförening (2015) ska hela familjens resurser tas tillvara på och familjen 

ska ses som en helhet. Vidare beskrivs att familjecentrerad omvårdnad innebär en jämlik 

relation mellan familjemedlemmar och professionen där allas olika kompetenser behövs för 

att hantera ett hälsoproblem. Svensk sjuksköterskeförening (2008) menar att i ett 

hälsofrämjande möte är det viktigt med samarbete, samverkan, delaktighet, dialog och 

jämlikhet. Enligt Distriktssköterskeföreningen (DSF, 2008) ingår det i distriktssköterskans 

yrkesroll att skapa relationer som stödjer individens integritet, delaktighet och autonomi.  

 

Möten med barn och föräldrar i vården kräver särskild kompetens och kunskap. Föräldrar är 

väldigt känsliga både för hur barnet och de själva blir bemötta. Ett dåligt bemötande, 

exempelvis fel valda ord, kan skada förtroendet för vården resten av livet. God kunskap i 

kommunikation och rätt bemötande är därför några av de viktigaste arbetsredskapen för 

sjuksköterskan i mötet med föräldrar och barn (Johansson, 2013, s. 377 - 378). Enligt Turner, 

Salisbury och Shield (2011) var föräldrar oroliga över att bli beskyllda för att deras barn var 

överviktiga och drog sig därför för att ta upp ämnet inom primärvården. Föräldrar som själva 

var överviktiga kunde vara oroliga över att en konsultation om barnets övervikt skulle få 

negativa konsekvenser för barnet och de relaterade detta antagande till sin egen barndom 

medan andra föräldrar såg det istället som att de gjorde något åt problemet när de tog upp 

ämnet. Stewart (2012) menar att föräldrar ofta inte märker att deras barn har problem med 

vikten, det är oftast sjuksköterskan som är först med att ta upp problemet med föräldrarna. 

Det kan upplevas som en chock för föräldrar när de inser att deras barn har extra vikt medan 

andra föräldrar kan uppleva det som en lättnad att få prata om ämnet.  
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Enligt Isma, Bramhagen, Ahlstrom, Östman och Dykes (2012) utmärker sig inte barn med 

övervikt längre inom BHV då barn som tidigare ansågs ha en övervikt nu betraktas som 

normalviktiga. Detta medför svårigheter för BHV-sjuksköterskor att avgöra vilka barn som är 

överviktiga. Isma et al. (2012) beskriver att några kilos övervikt inte ansågs vara några 

bekymmer enligt föräldrar utan sågs som ett familjedrag. Få sjuksköterskor ansåg att det var 

meningsfullt att ta upp problemet övervikt om barnet var yngre än 2,5 år. Stensland (2015, s. 

928) beskriver att läkare och sjuksköterskor kan undvika att ta upp om barns viktutveckling 

med föräldrarna då de kan vara rädda att barnet utvecklar en ätstörning om ämnet tas upp. 

Denna oro är dock inte berättigad om vårdgivaren visar respekt och undviker att lägga skuld 

på föräldrarna. I en studie av Regber, Mårild och Hanse (2013) framkom att BHV-

sjuksköterskor upplevde att det var ett känsligt ämne att prata med föräldrarna om deras barns 

övervikt. Regber et al. (2013) och Isma et al. (2012) beskriver att om föräldrar till barn med 

övervikt själva var överviktiga upplevde BHV-sjuksköterskorna att de kritiserade dem för 

deras livsstil när de tog upp ämnet. I och med detta skapades en oro för att föräldrarna skulle 

sluta gå till BHV. Isma et al. (2012) beskriver att BHV-sjuksköterskor upplevde dessa 

familjer som mycket tidskrävande och menade att brist på tid, ekonomiska resurser och 

personal utgjorde hinder för att arbeta med barn med övervikt. 

 

Rational 

Övervikt och fetma hos barn är ett globalt problem och även ett stort problem i Sverige. 

Eftersom övervikt hos barn kan vara ett svårt och känsligt ämne att prata om både för BHV-

sjuksköterskan och för föräldrar är det ett viktigt ämne att studera. Övervikt kan påverka 

barnets hälsa negativt, därför är det viktigt att komma till rätta med problemet tidigt för att 

undvika följdsjukdomar i vuxen ålder. Denna studie kan bidra med kunskap som leder till en 

ökad trygghet och kunskap hos BHV-sjuksköterskor i samtalet med föräldrar till barn med 

övervikt. Detta är viktigt för att kunna förbättra det hälsofrämjande arbetet vid övervikt hos 

barn inom barnhälsovårdens verksamhet.  

	

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva BHV-sjuksköterskors erfarenheter av att möta föräldrar till 

barn som har övervikt. 
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Metod 

Design 

En kvalitativ metod användes då syftet var att beskriva BHV-sjuksköterskors erfarenheter. 

Henricson och Billhult (2012, s 130) beskriver att en kvalitativ design används när syftet är att 

studera personers levda erfarenheter av ett fenomen. Data samlades in med semistrukturerade 

intervjuer och analyserades med en kvalitativ innehållsanalys (jmfr. Graneheim och 

Lundman, 2004). 

	

Deltagare och procedur 

I denna studie gjordes ett ändamålsenligt urval. Henricson och Billhult (2017 s. 116) 

beskriver att ett ändamålsenligt urval syftar till att välja deltagare som kan ge 

informationsrika beskrivningar av det valda ämnet för att syftet ska kunna besvaras. 

Inklusionskriterier för deltagarna var att de var BHV-sjuksköterskor och att de hade arbetat 

inom barnhälsovården under minst ett år på en hälsocentral. Detta för att de skulle ha hunnit 

skaffa erfarenhet inom arbetsområdet. Verksamhetschefer på 15 olika hälsocentraler i fyra 

kommuner i Norrbotten kontaktades via mail för rekrytering av deltagare till studien. De fyra 

kommunerna valdes ut utifrån var vi hade möjlighet att åka för att kunna genomföra 

intervjuerna på plats. Ett informationsbrev bifogades i mailet där det framgick syftet med 

studien, information om genomförandet, att deltagandet var frivilligt och att de när som helst 

kunde avbryta deltagandet samt att uppgifterna de lämnade skulle behandlas konfidentiellt. 

De verksamhetschefer som godkände studien i deras verksamhet vidarebefordrade 

informationsbrev till sjuksköterskor som uppfyllde kriterierna. BHV-sjuksköterskor som ville 

delta kontaktade oss via mail för att besluta om tid och plats för intervjun. Deltagarna fyllde i 

en svarstalong för att ge sitt informerade samtycke. Denna inhämtades vid intervjutillfället. 

 

Nio deltagare från fem olika hälsocentraler som uppfyllde kriterierna och som tackade ja till 

att delta inkluderades i studien. Samtliga deltagare var kvinnor mellan 32 och 54 år. De hade 

yrkeserfarenhet inom barnhälsovård mellan 1 och 18 år (medelvärden =4,8 år). Sex av 

deltagarna var distriktssköterskor, två var barnsjuksköterskor och en var både 

distriktssköterska och barnsjuksköterska.  
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Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes för att samla in data. En intervjuguide användes 

som stöd (bilaga 1) och följdfrågor användes för att få mer uttömmande svar. Enligt 

Danielson (2017, s.153) är intervju lämplig att använda som datainsamlingsmetod för att få 

förståelse av situationer eller fenomen. Polit och Beck (2017, s. 510) menar att öppna frågor 

ska användas vid semistrukturerade intervjuer. Danielson (2017, s. 145) beskriver att frågorna 

formuleras i en viss struktur men intervjuaren är inte bunden till att ta frågorna i en viss 

ordning utan har möjlighet att anpassa sig efter vad som uppkommer under intervjun. Innan 

intervjun genomfördes gavs åter igen information om att deltagandet var frivilligt och att de 

när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Information gavs även om att insamlad data 

behandlades konfidentiellt och att deras identitet skyddades. Fem intervjuer genomfördes 

tillsammans och fyra genomfördes enskilt. Åtta av deltagarna valde att genomföra intervjun 

på deras arbetsplats och en valde att genomföra den via telefon. De semistrukturerade 

intervjuerna spelades in via mobiltelefon och tog mellan 20 och 40 minuter. Frågorna i 

intervjuguiden var utformade med inspiration från den inledande litteraturgenomgången i 

denna studie. Frågeguiden reviderades efter den första intervjun och den sista huvudfrågan 

lades till då. 

 	

Dataanalys 

Data analyserades med kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats. Med en 

manifest analys menas en analys av vad texten faktiskt säger och den ger en textnära 

beskrivning av resultatet (Graneheim och Lundman, 2004). En induktiv ansats innebär att 

forskaren utgår från empirin (Priebe och Landström 2012) och i denna studie ligger BHV-

sjuksköterskors erfarenheter till grund för analysen. Analysen genomfördes i enlighet med 

Graneheim och Lundman (2004). Insamlad data transkriberades och lästes igenom flertalet 

gånger för att få en ökad förståelse för helheten. Texten delades in i meningsenheter som 

märktes och kodades genom att varje enhet fick ett individuellt nummer och en kod som 

beskrev kort vad enheten handlade om. Meningsenheterna kondenserades så att endast kärnan 

av innehållet var kvar. De kondenserade meningsenheterna sorterades in i kategorier som då 

bestod av en grupp enheter som hade något gemensamt. Under analysen försökte författarna 

vara så textnära som möjligt då en manifest ansats valts. Ingen data fick tas bort om den inte 

skulle passa in i någon kategori och ingen data fick passa in i två olika kategorier. 

Analysprocessen är inte linjär (Graneheim och Lundman, 2004) och genomfördes genom att 

gå fram och tillbaka mellan olika steg i processen för att få en så korrekt analys som möjligt. 

Kategoriseringen genomfördes i fyra steg och resulterade i fyra slutkategorier. 
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Etiska överväganden 

En etikansökan utfördes som godkändes av lektor på Luleå tekniska universitet, Institutionen 

för hälsovetenskap innan datainsamlingen påbörjades. 	
 	
Nytta och riskförhållande i denna studie övervägdes och det reflekterades över riskerna så att 

dessa kan minimeras, bland annat genom att de inspelade intervjuerna kommer att raderas när 

arbetet är klart för att säkerställa konfidentialiteten. Kvale och Brinkmann (2009, s.88) 

beskriver att konfidentialitet innebär att privata data som identifierar deltagarna inte kommer 

att avslöjas. Enligt Kjellström (2012) är en av de vanligaste skadorna vid forskning att 

konfidentiella uppgifter läcker ut. För att förhindra att detta skulle ske var telefoner och 

datorer där data fanns skyddade med lösenord och endast författarna till studien hade tillgång 

till dem. Andra risker kan vara emotionella i form av obehag eller skam hos personen som blir 

intervjuad. Med obehag och skam tänker vi att det skulle kunna vara om BHV-sjuksköterskan 

upplever att hon inte arbetar tillräckligt med ämnet eller inte har nog med kunskap om 

åtgärder och skäms över att berätta detta. Det skulle också kunna vara nervositet över att 

intervjun spelas in. Enligt Polit och Beck (2017, s. 515) är det viktigt att småprata innan 

intervjun för att deltagarna ska känna sig mer bekväma och inte fokusera på att intervjun 

spelas in digitalt. För att minska risker var vi lyhörda för deltagarnas känslor och försökte 

göra så de kände sig bekväma. Nyttan med studien är att frågan kan väckas hos BHV-

sjuksköterskor så att de kan reflektera över detta och främja ett gott samtal kring övervikt med 

föräldrarna. 

 	
Ett informationsbrev skickades till deltagarna där de kunde ge ett skriftligt samtycke till att 

delta i studien. Där framgick att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att dra sig ur när 

som helst. Denna information gavs även muntligt innan intervjun genomfördes. Deltagarna 

fick även information om risker och nytta med deltagande samt syftet med studien. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 87) innebär informerat samtycke att deltagarna är informerade 

om syftet med undersökningen och hur forskningsprojektet är upplagd i stort. 	

Resultat 
Analysen resulterade i fyra kategorier (tabell 1) som presenteras med brödtext och illustreras 

med citat från intervjuerna. 
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Tabell 1. Översikt över kategorier (n=4)	

Kategorier 

Att övervikt kan vara känsligt och svårt att prata om 

Att nå fram till föräldrar är en utmaning 

Att skapa trygga relationer för att stödja till förändrade levnadsvanor 

Att uppnå resultat genom samarbete och uppföljning 

 

Att övervikt kan vara känsligt och svårt att prata om 

BHV-sjuksköterskor uppgav att det kunde vara obekvämt att prata om övervikt. Samtalet om 

övervikt beskrevs som stigmatiserat, laddat, känsligt och svårt att prata om. Det kunde vara 

svårt att närma sig föräldrar på ett bra sätt i samtalet om övervikt. BHV-sjuksköterskor 

betonade att ämnet var känsligt då det kunde upplevas skamfyllt med övervikt. Om 

föräldrarna också var överviktiga kändes ämnet ännu känsligare att ta upp för BHV-

sjuksköterskor. De upplevde att det var jobbigt när föräldrar tog illa vid sig samt trodde att de 

var mindre värda när ämnet berördes. 

  

BHV-sjuksköterskor beskrev hur de hade mött föräldrar som blev arga när ämnet togs upp 

och tog det personligt. BHV-sjuksköterskor menade att en del föräldrar inte ville komma 

tillbaka då de upplevde att de fått ett dåligt bemötande. Detta beskrevs som frustrerande och 

en känsla av att vara dåliga BHV-sjuksköterskor i och med att de inte lyckades nå fram till 

föräldrarna. De menade även att det var svårt när föräldrar inte hade förmåga och 

kunskapsnivån att ta emot och förstå information. 

  

 Jag har ett par föräldrar som är jättefina föräldrar …  kunskapsnivå vad det 

gäller kost och mat och rörelse är inte så bra att de inte heller kan ta till sig det ... 

då är det ju jättesvårt att nå dem och göra någonting åt situationen. (BHV-

sjuksköterska 4) 

  

BHV-sjuksköterskor beskrev att föräldrar verkade uppleva det som känsligt att prata om 

övervikt hos deras barn. De beskrev att de på omvägar fått veta att föräldrar hade gått ut på 

sociala medier och skrivit om hur hemskt det var att de bara pratade om vikt på BHV och att 

BHV-sjuksköterskan kallade deras barn för tjockt. BHV-sjuksköterskor ansåg att det var 

svårare att ta upp ämnet när övervikten inte syntes på barnet och föräldrar kunde på grund av 

detta bli förvånade och chockade när ämnet togs upp. BHV-sjuksköterskors erfarenheter var 
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att föräldrar trodde att det handlade om utseendet och fastnade vid det, vilket de menade 

försvårade samtalet. 

 

 Sen fick jag höra på omvägar att hon hade lagt ut på Facebook att det var så 

hemskt att på BVC pratar de bara om vikt och att hon upplevde det som att hon 

var mindre värd ... och då tänkte jag, vad hemskt, är det så de upplever det? För 

det var verkligen inte så.. det är inte menat så. (BHV-sjuksköterska 5) 

 

BHV-sjuksköterskor menade att ämnet togs upp för barnets skull. Det handlade inte om 

barnets utseende eller om barnet var fint nog utan de la fram det ur ett hälsoperspektiv. En 

jämförelse gjordes med barn som har eksem som behöver behandlas och att ingen skulle säga 

att ett barn är fint i sitt eksem.  

  

Att nå fram till föräldrar är en utmaning 
BHV-sjuksköterskor menade att föräldrar till barn med övervikt hade bortförklaringar till 

varför deras barn var överviktigt eller kunde förneka övervikten helt. De beskrev att föräldrar 

bortförklarade med att barnet knappt åt godsaker alls, att barnet inte drack läsk eller att barnet 

rörde på sig hela tiden. BHV-sjuksköterskor hade en uppfattning om att föräldrarna inte 

förstod varför barnet var överviktigt och menade att det inte fanns något att göra åt 

övervikten. Andra bortförklaringar som BHV-sjuksköterskor beskrev var att föräldrar uppgav 

att barnet följde sin egen kurva, att det var fel på kurvan och att föräldrar ansåg att det var så 

man såg ut i deras familj och att det var något som följde med.  

  

 En del föräldrar ... tycker att det är svammel med den där BMI kurvan, ‘det vet ju 

alla att det är ingenting man litar på’. (BHV-sjuksköterska 4) 

  

BHV-sjuksköterskors erfarenheter var att föräldrar helt och hållet kunde förneka övervikt 

såsom att varken vilja kännas vid eller prata om övervikten. De beskrev att en del föräldrar 

inte ville ha hjälp från BHV utan ville sköta problemet själva. BHV-sjuksköterskor beskrev 

det som svårt att nå familjer som var medvetna om problemet men inte ville göra något åt 

det.  

  

Att skapa trygga relationer för att stödja till förändrade levnadsvanor 

För en trygg relation beskrev BHV-sjuksköterskor att de utgick från varje individuell 

situation. De menade att en relation byggs över tid och att en god relation underlättade stödet 
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till förändrade levnadsvanor. De betonade att om de haft en relation till föräldrar sedan barnet 

var nyfött underlättade samtalet om övervikt eftersom det då fanns en trygghet och tillit 

mellan dem och föräldrarna. Att inte känna föräldrar ordentligt beskrevs däremot som svårt. 

 

För att ge barn förutsättningar till förändrade levnadsvanor såg BHV-sjuksköterskor det som 

sin roll att ta upp ämnet och ge information. BHV-sjuksköterskor beskrev att de i samtalet 

med föräldrar gick varsamt fram och tryckte på vikten av att behandla föräldrar med respekt 

och att inte lägga skuld på dem. BHV-sjuksköterskor var försiktiga när de levererade 

budskapet så att det inte blev på ett fördömande sätt. När de pratade med föräldrar om 

övervikt försökte de ta ut barnet ur rummet för att få prata ensamma med föräldrarna. Detta 

för att barnet inte skulle behöva höra om övervikten från BHV-sjuksköterskan. BHV-

sjuksköterskor tänkte på att välja sina ord och att inte sätta etiketter som överviktig, tjock eller 

fetma. 

  

 Jag försöker att …  inte prata om vikt … utan jag försöker att säga ‘vi ska se hur 

mycket du har vuxit’ och ‘hur stor du är’. (BHV-sjuksköterska 9) 

  

BHV-sjuksköterskor beskrev hur de anpassade information utifrån familjen de hade framför 

sig. De lyssnade in föräldrar och strävade efter att ha en dialog med dem. BHV-sjuksköterskor 

menade att föräldrar som såg att vikten dragit iväg själva kunde ta upp ämnet och komma med 

egna lösningar. I dessa fall beskrev BHV-sjuksköterskor hur de försökte uppmuntra föräldrar 

till förändring genom att låta dem vara delaktiga till att finna lämpliga åtgärder angående 

barnets övervikt. Att bara säga åt föräldrar hur de skulle göra fungerade inte enligt deras 

erfarenheter. 

 

 Jag försöker som att ‘nu har det dragit iväg här lite grann, hur tänker ni kring 

det här’ att man liksom bollar tillbaka. (BHV-sjuksköterska 1) 

  

BHV-sjuksköterskor beskrev att de använde sig av längd och viktkurvan för att underlätta 

samtalet med föräldrar och för att visa när vikten började dra iväg. De menade att kurvan 

underlättade att komma in på ämnet då de hade något konkret att peka på samt att det var ett 

bra pedagogiskt instrument för att lättare nå föräldrar. BHV-sjuksköterskor beskrev hur de 

brukade lämna ut kurvorna till föräldrar för att de skulle kunna jämföra till nästa gång och få 

beröm utifrån kurvan. De visade endast BMI-kurvan när det började bli en tydlig övervikt.  
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BHV-sjuksköterskor beskrev att de gav råd om levnadsvanor så fort de märkte att vikten 

började dra iväg. De förklarade att de även vid en blygsam viktökning kartlade vad barnet åt 

och hur mycket, om barnet satt mycket stilla och hur föräldrars liv såg ut. BHV-

sjuksköterskor uppgav hur de brukade låta föräldrar fylla i ett formulär över vad barnen åt för 

att sedan kunna samtala kring det. BHV-sjuksköterskors erfarenheter var att föräldrar som 

själva var överviktiga förde över sina egna levnadsvanor till barnet och att det fanns ett 

samband mellan övervikt hos barnet och övervikt hos föräldrar.  

  

 Min erfarenhet är att är föräldrarna överviktiga är det större chans att barnen 

blir det eller är det. (BHV-sjuksköterska 9) 

  

BHV-sjuksköterskor upplevde att föräldrar till barn med övervikt hade begränsad kunskap 

kring kost och motionsvanor. De ansåg att föräldrar hade dålig koll på hur mycket socker 

olika livsmedel innehåller samt att föräldrar hade en felaktig bild över hur stor en barnportion 

skulle vara. BHV-sjuksköterskor beskrev hur de jobbade med att skapa en medvetenhet om 

olika produkters innehåll och för att göra det konkret för föräldrarna visade de bilder som 

jämförde sockermängden och kalorimängden i olika livsmedel och visade broschyrer för att 

visa hur en barnportion ska vara. BHV-sjuksköterskor uppmuntrade hela familjen att röra på 

sig och att få in det som en vana samt gav beröm när familjen ändrade sin livsstil.   

 

BHV-sjuksköterskor upplevde att många föräldrar ville belöna barn med godsaker. De 

uppmuntrade föräldrar att byta ut belöning med sötsaker mot något annat roligt och gav råd 

om att hålla sig till sötsaker högst en gång i veckan. 

 

 Jag tycker det är många som kan komma och ha liksom en.. ‘ja men du ska få 

godis efter de vi.. nu gör vi det här bara så ska du få godis sen’ att man liksom 

har en belöning med godis. (BHV-sjuksköterska 1) 

 

Att uppnå resultat genom samarbete och uppföljning 

När barn var överviktiga beskrev BHV-sjuksköterskor att de erbjöd tätare kontroller och 

ibland remitterade de barnet till en annan instans. De menade att föräldrar som inte var 

mottagliga för information erbjöds återbesök men om de tackade nej till detta fanns inte så 

mycket att göra förutom att dokumentera vad som sagts och följa upp vid nästa planerade 

besök. Om föräldrarna tackade nej vid det avslutande besöket rapporterades detta till 

skolsköterskan. De beskrev att en svårighet med uppföljningar var tidsbristen då det inte alltid 
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fanns tider för extra besök och att det var lång tid mellan de planerade besöken när barnet 

blev äldre.  

Vid stor viktökning och vid komplexa situationer berättade BHV-sjuksköterskor att de 

remitterade barnen till barnmottagningen. BHV-sjuksköterskor upplevde att de fick stöd från 

olika professioner såsom BVC läkare och andra BHV-sjuksköterskor. Om ett barn var väldigt 

överviktig beskrev BHV-sjuksköterskor hur de hjälpte familjen att få kontakt med dietist. 

Några BHV-sjuksköterskor upplevde att de inte fick så mycket hjälp av andra professioner 

eftersom det inte fanns något barnfetma-team som man kunde remittera till i deras kommun 

och ingen mottagning på deras sjukhus jobbade med övervikt hos barn. De berättade att 

dietisterna i deras kommun tog endast emot barn med speciella behov så de hade ingen att 

remittera till. 

 Vi har en dietist på sjukhuset men hon tar inte emot barn med övervikt utan den 

dietisten jobbar endast med autistiska barn och som har jättestora svårigheter så 

att vi har ingen att remittera till.  (BHV-sjuksköterska 6) 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva BHV-sjuksköterskors erfarenheter av att möta föräldrar till 

barn som har övervikt. I resultatet framkom fyra kategorier. Att övervikt kan vara känsligt och 

svårt att prata om, att nå fram till föräldrar är en utmaning, att skapa trygga relationer för att 

stödja till förändrade levnadsvanor samt att uppnå resultat genom samarbete och uppföljning.  

 

Resultatet visar att BHV-sjuksköterskor upplevde att ämnet var väldigt känsligt och svårt, 

speciellt om föräldrarna också var överviktiga men såg det samtidigt som deras skyldighet att 

ta upp ämnet. Även Findholt, Davis och Michael (2013) beskriver att BHV-sjuksköterskor 

upplevde att ämnet var känsligt och att det blev en utmaning för dem att ta upp ämnet. Enligt 

Isma et al. (2012) upplevde BHV-sjuksköterskor att föräldrar skämdes och inte ville prata om 

övervikt vilket innebar svårigheter att lyfta ämnet. Resultatet i denna studie visar att föräldrar 

som fastnade vid utseende eller på annat sätt inte var mottagliga för information försvårade 

arbetet för BHV-sjuksköterskor. Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten (2009) menar att 

svårigheter i kommunikationen om övervikt kunde vara om föräldrar inte var intresserade. 

Hardy, Hooker, Ridgway och Edvardsson (2019) beskriver att föräldrar kunde uppleva press 

från samhället om att deras barn skulle se ut på ett visst sätt samt att de menade att 

föräldraskapet var svårt nog utan denna press från sjuksköterskan också. Vår slutsats är att 
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det är viktigt att BHV-sjuksköterskor är lyhörda när de lyfter ämnet då det kan vara känsligt 

för föräldrarna. Även om det är jobbigt och svårt att prata om övervikt är det viktigt att lyfta 

ämnet då det kan få negativa konsekvenser för barnets hälsa om ämnet inte lyfts. Det är 

viktigt att ha ett tydligt fokus på hälsoaspekterna och vara tydlig med familjen att det inte 

handlar om utseendet som många föräldrar tror.  

I resultatet framkom att BHV-sjuksköterskor upplevde att det var vanligt att föräldrarna 

reagerade med förnekelse och bortförklaringar såsom att barnet nästan aldrig åt sötsaker eller 

att det var så man såg ut i deras familj. Isma et al. (2012) beskriver att föräldrar bortförklarar 

övervikten med att det är genetiskt och att det är något som kommer att lösas med tiden eller 

att föräldrar till barn med övervikt inte alltid erkänner barnets övervikt som ett problem. 

Hardy et al. (2019) beskriver att föräldrar som inte var medvetna om övervikten uppgav att de 

hamnade i chock och att deras förmåga att lyssna försämrades på grund av det. Föräldrar 

berättade även att de hamnade i försvarsställning om de kände sig anklagade av sättet 

sjuksköterskan pratade på. Enligt Edvardsson et al. (2009) var det vanligt att BHV-

sjuksköterskor mötte motstånd från föräldrar och att de bortförklarade övervikten med att 

övervikt var något som låg i familjen eller skyllde övervikten på barnets benstomme. Howard 

(2007) menar att det är viktigt att BHV-sjuksköterskor inte antar att föräldrar vet att barnet är 

överviktigt. Vi menar att det är viktigt att ta upp ämnet övervikt på BHV så fort som möjligt 

eftersom föräldrar inte alltid är medvetna om problemet och att föräldrar behöver tid att 

processa det som sagts. Även om föräldrar inte tar till sig budskapet den första gången är det 

viktigt att lyfta ämnet för att ge dem tid att fundera kring problemet. Föräldrar behöver även 

hjälp att få insikt i problemet och deras egna levnadsvanor. 

 

Resultatet visar att BHV-sjuksköterskor upplevde att det var lättare att närma sig ämnet om de 

träffat föräldrarna under några års tid och hade en relation till varandra. Detta stämmer 

överens med Edvardsson et al. (2009) som beskriver att BHV-sjuksköterskor kunde vara mer 

uppriktiga om de känt föräldrarna sedan födseln. Hardy et al. (2019) beskriver att föräldrar till 

barn med övervikt hellre diskuterade ämnet med deras ordinarie sjuksköterska än en vikare. 

Föräldrar som ofta fick träffa olika sjuksköterskor upplevde att samtalet skadade mer än det 

gjorde nytta medan de som träffade samma sjuksköterska inte upplevde ämnet som lika 

chockartat. I vårt resultat uppgav även BHV-sjuksköterskor att de undvek att sätta etiketter 

som överviktig, tjock och fetma. Även mammor till barn med övervikt menade att dessa 

uttryck bör undvikas (Hardy et al., 2019). Edvardsson et al. (2009) och Isma et al. (2012) 

beskriver att BHV-sjuksköterskor tänkte på hur de pratade och vilka ord de använde för att 
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ingen skulle ta illa vid sig. I vårt resultat beskrev BHV-sjuksköterskor att de använde längd 

och viktkurvan som ett stöd i samtalet och som hjälp att ta upp ämnet. Edvardsson et al. 

(2009) och Golsäter, Enskär, Lingfor och Sidenvall (2009) beskriver också att 

tillväxtjournalen var ett viktigt stöd i samtalet då det gjorde det tydligt för föräldrar och att det 

inte blev något som BHV-sjuksköterskan ansåg utan något som journalen visade. Resultatet i 

vår studie visar att BHV-sjuksköterskor försökte individanpassa information samt 

uppmuntrade föräldrar till förändring och fick dem att själva resonera kring lösningar för 

deras barns övervikt. Baggens (2002) skriver om empowerment och beskriver att 

sjuksköterskor försökte uppmuntra föräldrar att fatta egna beslut samt engagera föräldrar till 

att lösa problemet själva genom att fråga efter deras förslag och idéer. Harder, Andersson, och 

Golsäter (2019) menar att en dialog med föräldrar hjälper till att identifiera behov och att 

BHV-sjuksköterskor individanpassade sin information genom att lyssna in föräldrars behov 

utifrån vad de berättade om sina vanor kring mat och motion. Vi drar slutsatsen att det är 

viktigt att etablera en relation till familjen för att underlätta samtalet och skapa delaktighet. 

Hela familjen behöver ett gott bemötande för att inte skada förtroendet till BHV-

sjuksköterskan och BHV-sjuksköterskan måste reflektera över hur de lyssnar in och 

formulerar sig i samtal med familjen angående barns övervikt. Eftersom hela familjen 

behöver arbeta med problemet och vara delaktiga i barnets hälsa ska information och råd vara 

på familjens kunskapsnivå så att de förstår de råd som ges. 

 

Resultatet visar att det var vanligt att även föräldrarna var överviktiga om barnet var det och 

att föräldrar förde över sina levnadsvanor på barnet, därför gavs råd om att både barn och 

föräldrar behövde röra på sig. Findholt et al. (2013) menar att barn med viktproblem ofta kom 

från inaktiva familjer med dåliga levnadsvanor där även föräldrarna var överviktiga.  Isma et 

al. (2012) beskriver att barns kost och vikt i stor grad påverkas av föräldrars livsstil. Enligt 

Howard (2007) tas ämnet upp för barnets bästa och det är viktigt att få med sig föräldrar inför 

livsstilsförändringar. Barkin, Gesell, Po’e, Escarfuller och Tempesti (2012) visar på att en 

familjecentrerad intervention till både föräldrar och barn kan ändra mönster angående vikten 

och minska BMI hos barnet på kort tid. Enligt svensk sjuksköterskeförening (2015) ska 

familjen ses som en helhet och allas resurser ska tas tillvara på. Alla har olika kompetenser 

och dessa behövs för att hantera ett hälsoproblem. Eftersom föräldrars levnadsvanor även 

påverkar barnet anser vi att hela familjen behöver involveras i vården vid arbetet mot 

övervikt. Råd och stöd bör riktas till hela familjen för att de ska göra hälsosamma val och 

familjens resurser och kunskap behöver tas tillvara på. 
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Resultatet visar att BHV-sjuksköterskor ville följa upp övervikt hos barn men att detta kunde 

begränsas av att föräldrar tackade nej till uppföljning, dessutom var tidsbrist en begränsande 

faktor. Nolan, Deehan, Wylie och Jones (2012) menar att motivationen hos patienten avgjorde 

om det blev en uppföljning av vikten men även att det inte alltid fanns nog med tid för att ta 

hand om patienter med övervikt. Resultatet i denna studie visar att de flesta BHV-

sjuksköterskor upplevde att de fick stöd från andra professioner men det fanns de som uppgav 

att de inte hade någon att remittera till. Bocca, Corpeleijn, Stolk och Sauer (2012) visar på att 

barn som behandlades av ett barnfetmateam hade positiva effekter gällande viktnedgång, som 

dessutom var bestående, jämfört med barn som inte behandlades av ett team. Vi anser att 

tidsbristen samt bristen på resurser är ett stort problem i vården och något som försämrar 

människors möjlighet till en god hälsa. För att hjälpa barn med övervikt och nå föräldrarna 

angående livsstilsförändringar behövs det mer tid och resurser.  

Metoddiskussion 
För att undersöka BHV-sjuksköterskors erfarenheter av att möta föräldrar till barn med 

övervikt valde vi att använda en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Detta var 

lämpligt till denna studie då vi ville utforska erfarenheter utan att styra deltagarna för mycket 

men samtidigt att de skulle hålla sig till ämnet. Intervjuerna genomfördes i två olika 

kommuner i samma län och detta för att få en variation av olika erfarenheter. Totalt var det 

nio BHV-sjuksköterskor från fem olika hälsocentraler som tackade ja till att delta. Vi 

upplevde att vi fick ett bredare material av intervjuer från olika hälsocentraler jämfört med när 

vi gjorde två intervjuer på samma hälsocentral och ser det som en styrka att vi fick deltagare 

från så många olika hälsocentraler. Fem intervjuer genomfördes tillsammans och fyra 

genomfördes enskilt. För att förhindra att följdfrågor missades gjordes så många intervjuer 

som möjligt tillsammans. Erfarenhet behövs för att kunna genomföra intervjuer som är av hög 

kvalité (Kvale och Brinkman 2009, s.105). Eftersom vi är oerfarna och genomförde flera 

intervjuer enskilt kan detta ha påverkat deltagarnas svar och intervjuernas kvalité. Vi 

upplevde dock ingen skillnad i deltagarnas svar när intervjuerna genomfördes tillsammans 

jämfört med när intervjun genomfördes enskilt. En annan svaghet var att ingen provintervju 

genomfördes och att intervjuguiden reviderades lite efter den första intervjun 

 

Under transkribering identifierades följdfrågor som skulle ha ställts under intervjun men som 

inte gjorde det vilket är en svaghet i studien. Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 105) krävs 

det omfattande träning för att genomföra en intervju av hög kvalitet. För att styrka och 

illustrera de olika kategorierna i studiens resultat använde författarna citat från intervjuerna. 
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Deltagarnas egna ord stärker studiens trovärdighet och minskar risken av egna tolkningar 

(jmfr. Granheim & Lundman, 2004). Trovärdigheten stärktes också genom att deltagarna var i 

olika åldrar, hade yrkeserfarenhet samt erfarenheter av att möta föräldrar till överviktiga barn 

vilket ökade vår möjlighet att svara mot syftet från olika aspekter samt bidrog till rikare 

material (jmfr. Graneheim & Lundman, 2004). Samtliga deltagare i studien var kvinnor och 

det kan ha påverkat studiens trovärdighet. Det är önskvärt att ha en variation av kön för att 

trovärdigheten ska stärkas (Graneheim och Lundman, 2004). Det hade därför varit önskvärt 

att ha med också män i denna studie eftersom det blev ett smalare urval då inga män tackade 

ja till att delta.  

 

Deltagarna fick själva bestämma tid och plats för intervjun. Polit och Beck (2017, s.514) 

beskriver att det ibland är bra att låta deltagarna välja plats för intervjun själva men att det är 

viktigt att välja en plats som erbjuder avskildhet och som skyddar mot störningsmoment. De 

flesta deltagare valde att genomföra intervjun på deras arbetsplats under arbetstid då detta 

passade dem bäst. Under några intervjuer knackade kollegor på dörren och kom in eller så 

blev de distraherade av inkommande mail på datorn vilket kan ha påverkat koncentrationen 

under intervjun. Under analysprocessen hanterades all data noggrant så att ingen data som 

svarade på syftet exkluderades. Alla steg i dataanalysen genomfördes tillsammans för att 

säkerställa kvaliteten under analysprocessen. Under kategoriseringen gick vi tillbaka till 

grundtexten för att arbeta textnära. Stegen i analysprocessen stämdes även av med handledare 

för att få nya perspektiv.  

Slutsats 
Övervikt hos barn ökar både globalt och i Sverige. Ämnet övervikt kan vara jobbigt och svårt 

för BHV-sjuksköterskor och föräldrar. Det är viktigt att ha ett tydligt hälsofokus när ämnet 

lyfts då föräldrar annars kan tro att det handlar om barnets utseende. Föräldrar kan ha svårt att 

ta till sig budskapet och för att underlätta samtalet är en etablerad relation med familjen av 

stor vikt. Ämnet bör lyftas när viktkurvan börjar gå uppåt då alla föräldrar inte är medvetna 

om problemet och kan behöva tid att tänka igenom det som sagts. Hela familjen behöver vara 

delaktig i det hälsofrämjande arbetet och föräldrarna behöver ofta stöd i att förändra även sina 

egna levnadsvanor, därför bör BHV-sjuksköterskan ha ett familjecentrerat förhållningssätt. 

Något som försvårar möjligheten att ge stöd kring livsstilsförändringar är bristen på tid och 

resurser.  
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Framtida forskning inom detta område skulle kunna vara hur samhällets syn på en 

normalviktig kropp har förändrats när en stor del av befolkningen är överviktiga och hur detta 

påverkar arbetet mot övervikt. 
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Intervjuguide      Bilaga 1	

Bakgrundsfrågor: 

- Vilken utbildning har du? 

- Hur länge har du varit sjuksköterska? 

- Hur länge har du varit specialistsjuksköterska? 

- Hur länge har du arbetat som BVC-sjuksköterska? 

- Hur gammal är du? 
 

Huvudfrågor: 

- Kan du berätta om dina erfarenheter av att möta föräldrar till överviktiga barn på BVC? 

- Kan du berätta om hur du upplever att parata med föräldrar om övervikt hos deras barn? 

- Kan du berätta hur du gör för att ta upp ämnet övervikt med föräldrarna? 

- Kan du berätta om hur du arbetar förebyggande med barns övervikt?  

- Kan du berätta om hur du gör för att skapa en bra relation till föräldrarna? 

- Kan du berätta om på vilket sätt du ger stöd till föräldrarna i arbetet mot övervikt? 

- Kan du berätta om reaktioner som du mött hos föräldrarna när du tagit upp ämnet övervikt? 

- Kan du berätta om hinder som du upplever i samtal med föräldrar? 

- Kan du berätta om hur du följer upp när föräldrar är i förnekelse att deras barn är 
överviktiga? 

- Kan du berätta om vilket stöd du får från andra professioner i arbetet mot övervikt? 
 

Följdfrågor: 

- Kan du berätta mer? 
- Vad kan det innebära? 
- Kan du ge ett exempel på...? 
- Kan du förtydliga? 
- Har du något mer att tillägga? 
- Du säger att… 
 


