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Sammanfattning    

 

Inte bara i Sverige utan även globalt har barnfetma blivit ett stort folkhälsoproblem. 

Arvsanlag och förändringar i livsstilen är de starkast bidragande orsakerna till dagens 

fetmaepidemi. 4 % av alla barn och ungdomar lider idag av övervikt eller fetma. Dessa 

problem är vanligast i låginkomstfamiljer eller i familjer med invandrarbakgrund. Barn som 

är överviktiga i förskoleåldern, löper en ökad risk att bli överviktiga även som vuxna.  

Övervikt kan orsaka ett stort antal hälsoproblem senare i livet, så som hjärt-kärlsjukdomar, 

astma, minskad insulinkänslighet, sömnapné och depression. Barn med övervikt lider också i 

större utsträckning av psykologiska problem, huvudvärk och social isolering.  

Behandlingen inriktar sig i första hand mot en livsstilsförändring. Det är viktigt att sätta in 

åtgärder i ett tidigt skede, för att undvika följdsjukdomar senare i livet.  

Syftet med studien är att undersöka föräldrarnas upplevelse av det stöd de fått på BVC, då de 

önskat hjälp med sitt barns överviktsproblematik. 

Studien genomfördes med en kvalitativ metod, med induktiv ansats.  

Resultatet visade att många av föräldrarna inte var nöjda med det stöd som de fått på BVC 

beträffande barnets övervikt, men med hjälp av rätt insatser och stöttning har familjerna i 

studien ändrat sina livsstilar. 

Det är av vikt att den informationen som ges på BVC till föräldrarna är individuellt anpassad, 

för att kännas meningsfull.  
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INLEDNING 

Antalet barn med övervikt har sedan år 1980 tredubblats. Av alla svenska barn är idag 20-

25% överviktiga och ca 4 % lider av fetma. Statistik visar att det är 20 % av de överviktiga 

fyraåringarna som förblir överviktiga som vuxna och 40 % av de överviktiga sjuåringarna. 

Om ett barn med övervikt inte tas på allvar kan barnet drabbas av en rad allvarliga sjukdomar 

och många av dessa sjukdomar uppkommer senare i livet (Gavin, Dowshen & Izenberg 

2005). 

Att börja utreda ett barns övervikt tidigt har visat sig effektivt då det är lättare att förändra 

små barns matvanor. Viktigt är att hjälpa föräldrar att tidigt komma till rätta med övervikten 

hos sitt barn då det är lättare att hjälpa barnet när det är 4 år än om de väntar tills barnet blir 

äldre (Gavin, Dowshen & Izenberg 2005). Vilken hjälp och stöd föräldrar får på 

barnavårdscentralen, då de önskar hjälp med sitt barns överviktsproblematik är inte väl känt. 

Kunskap om detta skulle kunna leda till arbetssätts relaterade förändringar som bidrar till att 

problemet tas om hand på ett effektivare sätt och att dessa barn får hjälp tidigare i livet med 

bättre hälsa och välbefinnande som följd. 

 

I detta arbete kommer författarna att benämna distriktssköterskan på BVC 

(barnavårdcentralen) för BVC-sjuksköterska. 

 

 

 

BAKGRUND 

Förekomst och definition av övervikt och fetma 

Barnfetma har blivit ett stort folkhälsoproblem, inte bara i Sverige utan även globalt. Antalet 

överviktiga barn under fem år uppskattas idag globalt ligga på ca 42 miljoner. Många av 

dessa, ca 25 % kommer att bli överviktiga även som vuxna och kan då utveckla sjukdomar 

som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. I Sverige har övervikt bland barn ökat de tre sista 

decennierna och åtgärder för att förhindra att detta fortskrider måste sättas in för att förebygga 

barnövervikt (Isma, Bramhagen, Ahlstrom, Östman & Dykes 2012). Man har kunnat se att 

BMI hos barn och ungdomar konstant har ökat de senaste 40 åren (McAdams 2010). När det 

gäller barn finns ingen tydlig gräns för att skilja på övervikt och fetma som definition (Larsen, 

Mandleco, Williams & Tiedeman 2006). Världshälsoorganisationen (WHO) definierar fetma 

som ett tillstånd av överdriven anhopning av kroppsfett. Detta till den grad att det påverkar 

hälsan negativt. För att mäta fetma är den mest tillförlitliga metoden att mäta fettprocent eller 

fettmassa. Detta är dock en dyr och svår metod, vilket gör att de inom sjukvården vanligtvis 

använder sig att body mass index (BMI). De gränsvärdena för BMI som finns för vuxna, kan 

inte användas för att mäta ett barns övervikt. Anledningen till detta är att barn till en början 

har en reduktion av BMI, för att sedan i sexårsåldern övergå till en kontinuerlig ökning. 

Specifika värden finns därför för ålder och kön för barn och ungdomar mellan 2-18 år 

(Lindroos & Rössner 2007, s.47).  

 

Orsaker till övervikt hos barn 

Förändringar i livsstilen är en bidragande orsak till den rådande överviktsepidemin 

(Kopelman 2007).  Orsaken till detta är förändringar i barns miljö (McAdams 2010). 

Kroppsvikten är resultatet av komplicerade metaboliska och genetiska processer. Historiskt 



 2 

sett har energikällor inte varit lika tillgängliga som idag och förr förbrukades mer energi 

genom fysiskt arbete. Övervikt kan bero på en obalans mellan energiintag och 

energiförbrukning, men det kan också i vissa fall bero på patologi i den metabola responsen 

mellan intag och förbrukning av energi (McAdams 2010). Varför ett barn blir överviktigt kan 

vara oklart. Orsakerna kan vara prenatala, genetiska och familjära. Familjen har stort 

inflytande på barns kostvanor. Att äta middag tillsammans med barnet kan ha stor betydelse 

(Reifsnider, Keller & Gallagher 2006). Vid utveckling av fetma i barn- och ungdomsåren, är 

arvsanlag av största betydelse. Skillnader i BMI mellan olika individer bestäms till 30-80 % 

av arvsanlagen. Resten beror på livsstil och slumpen. Mindre fysisk aktivitet och ökat 

energiintag, skapar en miljö i vilken de personer som bär på en ärftlig benägenhet för att gå 

upp i vikt kan utveckla fetma (Lindroos & Rössner 2007, s.66). Den fysiska aktiviteten har 

visat sig minska med ökad ålder hos barn och ungdomar. Ett mer inaktivt liv kan bero på ökad 

tid framför tv och datorn hos barn. Enligt Nowicka och Flodmark (2006, ss.82-83) har det 

visat sig att bland barn mellan 1-5 år har närmare 40 % tv på sitt rum. Detta leder till mer tv-

tittande, och därmed ökad risk för att utveckla fetma, jämfört med barnen som saknar egen tv.   

En annan orsak till övervikt kan vara ökningen av godis, läsk och saft som pågått de senaste 

åren. Godiskonsumtionen ökade mellan åren 1980-2010 från 10 till 15 % och 

läskkonsumtionen ökade från 30 till 90 liter/person. Mellan år 2001 och 2005 minskade 

konsumtionen av godis och läsk hos barn, men ändå var konsumtionen stor av godis, läsk, 

glass, kakor och bullar. Genomsnittligt åt barnen 1,5 hekto godis i veckan och drack 2 dl saft 

per dag. En undersökning som gjordes av livsmedelsverket visade att en fjärdedel av barnens 

energiintag kom från godis och bakverk. Ett av tio barn drack 4 dl saft per dag och åt mer än 

tre hekto godis i veckan. Detta är dubbelt så mycket som livsmedelsverket rekommenderar. 

Undersökningen visade att endast ett av tio barn höll sig inom gränsen för vad 

rekommendationerna var. Enligt livsmedelsverket äts det också för lite frukt, grönsaker och 

fisk. Barn hade dock de senaste åren förbättrat matvanorna och äter nu mer frukt och 

grönsaker (Axelsen, Danielsson, Norberg & Sjöberg 2012). 

 

Riskfaktorer för övervikt 

Det finns flera riskfaktorer för att drabbas av övervikt och fetma. Den socialekonomiska 

aspekten spelar stor roll. Fetma har visat sig vara vanligare hos barn med lågutbildade 

föräldrar och i låginkomsthushåll. Orsaken till detta är sämre tillgång till hälsosam mat. Barn 

som växer upp i hushåll med låg inkomst har också färre säkra platser för fysisk aktivitet 

(Larsen et al. 2006). Även barn och ungdomar med invandrarbakgrund är i större utsträckning 

överviktiga, jämfört med barn som har svensk bakgrund (Statens folkhälsoinstitut 2004). Barn 

till föräldrar där både mamman och pappan är överviktiga löper större risk att drabbas av 

övervikt, jämfört med familjer då bara en eller ingen förälder är överviktig (Svensson, 

Jacobsson, Fredriksson, Danielsson, Sobko, Schiöth & Marcus 2010; Larsen et al. 2006).  

En annan riskfaktor är om båda föräldrarna är överviktiga, har barnet en risk på 80 % att bli 

överviktigt och om ena föräldern är överviktig har barnet en risk på 40 % (Reifsnider, Keller 

& Gallagher 2006). 

Våra arvsanlag ser nästan likadana ut idag som de gjorde förr i tiden, vilket gör att 

arvsmassan inte kan vara en förklaring till varför barn är mera överviktiga idag. Det beror mer 

på vårt sätt att leva idag, då våra vanor blivit annorlunda. Lek utomhus som gav mera motion 
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har bytts ut till mer stillasittande lekar inomhus i form av tevespel och datoranvändande och 

hemlagad mat har bytts ut till snabbmat (Jansson & Danielsson 2003 s. 15).  

Barn mellan 1-6 år som är överviktiga löper en ökad risk för att bli överviktiga även som 

vuxna. Det har även visat sig att barn som får för lite kognitiv stimulans i större utsträckning 

riskerar att bli överviktiga. Flickor har större risk att bli överviktiga än pojkar. Femåriga 

flickor äter mer, trots att de inte är hungriga, då det bjuds på mat de tycker om. De överviktiga 

flickor som åt mest, trots att de inte var hungriga, var de flickor där föräldrarna begränsade 

mellanmålet. Detta visar att mellanmålet har stor betydelse för att minska överkonsumtionen 

av övriga måltider (Reifsnider, Keller & Gallagher 2006).  

Vår livsstil idag, där vi kan se en ökad dimensionering av mat och en minskad dimensionering 

av motion, har lett till att övervikt och fetma har blivit en kronisk sjukdom, vilken nu är den 

vanligaste kroniska sjukdomen bland barn. Att snabbt upptäcka dessa problem hos barn vid 

kontroller på BVC är ett viktigt första steg för att hjälpa barnet. Att ändra kostvanor för ett 

litet barn är lättare än för ett större barn. Därför brukar hjälpen dessa barn får vara 

framgångsrik (Harvey O`Brian, Holubkov & Cohen Reis 2004).  

Fysisk aktivitet och födointag är de viktigaste faktorerna för inflytandet på kroppsvikten. Barn 

som äter hälsosamt och är fysiskt aktiva kan kringgå de riskfaktorer som bidrar till övervikt. 

Både fysisk aktivitet och födointag är beteenden som barnet lär sig tidigt, och är ofta 

vägledande för den livsstilen man sedan får i vuxen ålder (McAdams 2010). 

 

Risker med övervikt och fetma hos barn 

Övervikt och fetma orsakar eller förvärrar ett stort antal hälsoproblem och är den mest 

signifikant bidragande orsaken till ohälsa. Många av de hälsorisker som är associerade med 

övervikt är synliga redan i barn- och ungdomsåren (Kopelman 2007). Redan tidigt i 

barndomen leder fetma till påverkan på blodfetter, minskad insulinkänslighet, påverkan på 

hjärt- kärlsystemet samt förändrad hormoninsöndring. Barn med fetma får sällan sjukdomar 

som är relaterade till fetman under barndomen, dock leder detta till ökad sjuklighet i vuxen 

ålder och de riskerar att dö i förtid (Lindroos & Rössner 2007, s. 313). Övervikt hos barn är 

viktigt att ta på allvar då ett tydligt samband kunnat påvisas mellan förhöjt BMI och en 

procentuellt ökad grad av arteroskleros i kranskärlen hos yngre personer. Kardiovaskulära 

sjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken bland vuxna i USA (McAdams 2010). Utöver 

dessa risker kan övervikt även leda till ortopediska problem, hudproblem, polycystisk 

ovariesyndrom, oregelbundna menstruationer, gallsten, astma, sömnapné och allvarlig 

känslomässig stress (Larsen et al. 2006). Övervikt kan också leda till problem med att de 

kommer i puberteten tidigare och de kan få värk i skelett och leder (Gavin, Dowshen & 

Izenberg 2005). Jackson, McDonald, Mannix, Faga och Fritko (2005) menar att övervikt även 

är associerad med en rad sociala och psykologiska problem, som social isolering, sänkt 

utbildningsnivå, social diskriminering, dålig självkänsla och depression. 

Det har visat sig att barn med fetma upplever sig ha mycket dålig livskvalité. Detta gör det 

därför angeläget att identifiera barn med dessa problem, och sätta in adekvat behandling 

(Lindroos & Rössner 2007, s.313).  

Idag behandlar barnläkare och BVC överviktiga barn för högt blodtryck och typ 2-diabetes. 

Det är sjukdomar som tidigare bara drabbade vuxna (Gavin, Dowshen & Izenberg 2005). 



 4 

Ur ett samhällsperspektiv kan det ses att barn med fetma oftare drabbas av huvudvärk, 

ledbesvär och astma m.m. Det är dock först i vuxen ålder som samhället drabbas av 

kostnaderna som är följden av fetman. Genom att bromsa fetmaepidemin har därmed mycket 

vunnits även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv (Lindroos & Rössner 2007 s. 314). 

Många föräldrar har svårt att sätta gränser när det gäller kosten. Stress och tidsbrist leder till 

allt mer snabbmat. Mat kan även ha en känslomässig innebörd och kan bli en ersättning för 

föräldrakärlek. Kulturella skillnader kan också vara ett problem där matvanor och 

kroppsuppfattning skiljer sig vilket påverkar övervikt hos barn i familjer från andra kulturer 

(Isma et al. 2012). 

 

Behandling av övervikt hos barn 

Då barnet behöver gå ner i vikt finns det olika tillvägagångssätt: bromsa viktökningen, hejda 

viktökningen helt eller gå ner i vikt. Målet kan vara att få barnet att inte öka mera i vikt, utan 

stå kvar på samma vikt för att senare bli smalare då det växer. Vilken metod som bestäms 

beror på hur kraftigt överviktigt barnet är. En förändring av livsstilen är alltid långsiktig. En 

dietist kan utforma och hjälpa föräldrarna då det gäller lämpliga förändringar i kosten. Det är 

viktigt att inte glömma bort att en livsstilsförändring inte bara rör det överviktiga barnet, det 

blir en familjeangelägenhet (Gavin, Dowshen & Izenberg 2005). Hemmiljön är den viktigaste 

aspekten när det gäller att skapa bra kost- och motionsvanor för barn. Föräldrar kan minska 

risken för övervikt hos barnet genom att skapa möjligheter att öka familjens fysiska aktiviteter 

och genom att äta mer hälsosamt (McAdams 2010). 

Fysisk aktivitet rekommenderas 30 minuter om dagen, minst 5 gånger i veckan, för att 

förbättra konditionen och skydda sig mot hjärtkärlsjukdomar. Nyare studier har dock visat att 

för att kunna bibehålla en viktminskning krävs fysisk aktivitet i någon form i 45-60 minuter 

dagligen, för att förhindra att man åter går upp i vikt. Att minska den stillasittande tiden är en 

viktig faktor för att öka den fysiska aktiviteten, och öka energiförbrukningen hos barn och 

ungdomar (Kopelman 2010).  

Viktigt är att barnet står under kontroll av en barnläkare eller dietist som hjälper till med 

kostförändringar. Dietisten gör ett BMI-test för att utforma förändringar i livsstilen. BMI är 

ett mått där kroppsfett kan beräknas utifrån längd och vikt. BMI är ett bra sätt att mäta 

kroppsfett hos barn (Gavin, Dowshen & Izenberg 2005). 

För sjukvårdspersonal kan det vara svårt att avgöra vilka åtgärder som är bäst och mest 

effektivt för barnet när de ska hjälpa familjen med överviktsproblematiken. Det kan vara svårt 

som BVC-sjuksköterska att avgöra vilken metod som är den bästa för barnet. De metoder som 

finns att tillgå är koständringar, fysisk aktivitet och beteendeterapi (Spear, Barlow, Ervin, 

Ludvig, Saelens, Schetzina & Tavers 2007).    

Om familjen får professionell hjälp, finns möjlighet för barnet att uppleva välbefinnande trots 

sin övervikt. Övervikten behöver inte vara ett hinder för att delta i olika aktiviteter. Detta 

synsätt möjliggör för familjen att kunna se hälsa istället för ohälsa (Dahlberg & Segesten 

2010, s.80). 

Enligt Spear et al. (2007) finns det inga studier som visar att endast koständringar, utan 

samtidig fysisk aktivitet eller beteendeändringar fungerar för att minska övervikt hos barn. 

För att långsiktigt förbättra vikt och hälsostatus är förändringar i kost och fysisk aktivitet 
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tillsammans med beteendeterapi den bästa metoden. För att hjälpa föräldrar till barn med 

övervikt ska metoder som är anpassade till det enskilda barnet och familjen användas. 

 

Förebyggande insatser mot övervikt 

Då barnfetma ökar och studier har visat att barn som är överviktiga i förskoleålder riskerar att 

bli överviktiga som vuxna, är det nödvändigt att sätta in insatser som förhindrar denna 

sjukdom istället för att sätta in behandling. Att sätta in insatser redan i förskolan kan hjälpa 

för att förebygga övervikt bland små barn. En metod för att förhindra övervikt är aktivitet. 

Personer som är aktiva som barn blir oftare aktiva även som vuxna. Detta leder till en 

hälsosam livsstil som är långsiktig (Tucker, Irwin, Sangster Bouck, He & Pollet 2006). 

TV- och datoranvändning kan vara bra i utbildningssyfte men minimerar den aktiva tiden 

vilket i sin tur leda till viktuppgång. Det finns dokumentation om att barn mellan 2-5 år tittar 

på TV mer än 25 timmar per vecka. Om barn i förskoleåldern tittar mycket på TV, är risken 

stor att barnet även gör detta när det blir större. Det är i förskoleåldern som vanor börjar 

utvecklas (Tucker et al. 2006). En begränsning av tv-tittande har visat sig kunna fungera både 

förebyggande och som behandling mot fetma (Larsen et al. 2006). 

Årstider har visat sig ha en påverkan på aktiviteter utomhus. Under de kalla månaderna är 

barn mer inne och tittar på TV. Många föräldrar litar på att deras barn får den tid med aktivitet 

de behöver enligt rekommendationerna under förskoletiden. Många barn är på förskola och 

förskolan kan vara en bra plats att genomföra hälsosamma program på. Bra är om föräldrarna 

är med och deltar i de fysiska aktiviteterna med sina barn i förskoleåldern för att vara bra 

förebilder och för att redan i de lägre åldrarna lägga grunden för en fysiskt aktiv livsstil 

(Tucker et al. 2006).  

 

Mötet med överviktiga barn på BVC  

Oftast är det BVC-sjuksköterskor som möter dessa barn och föräldrar genom möten och 

kontroller på BVC (Ekeberg 2009, s.60). Fetma bland barn upptäcks oftast genom screening, 

vid regelmässiga kontroller hos skolhälsovården eller på BVC. Vid mer sällsynta fall kan 

fetma även upptäckas genom att föräldrarna söker hjälp för sitt barns övervikt eller fetma då 

de upplever att de inte blivit hjälpta på annan instans. Om fetma föreligger är det viktigt att 

remiss skickas till lämplig mottagning för närmare utredning och fortsatt behandling 

(Lindroos & Rössner 2007, ss.315-316). Distriktssköterskan på BVC har därför en viktig roll 

att förhindra barnövervikt eftersom de träffar de flesta barnen i förskoleålder (Isma et al. 

2012).  

En av uppgifterna distriktssköterskan på BVC har, är att stödja föräldrarna och upptäcka och 

förebygga ohälsa som t.ex. övervikt hos barnet från födseln tills barnet är 6 år. Det är viktigt 

att alltid ta familjen på allvar, och målet ska vara att ge familjen optimal hjälp (Ekeberg 2009, 

s.22). Samtal med föräldrarna bör vara individanpassad för varje familj, då det som är 

meningsfullt för den ena familjen, inte behöver vara värdefullt för en annan familj (Dahlberg 

& Segesten 2010, s.77). Det gäller att varje samtal utgår från den enskilda familjen och hur 

familjens vardagssituation ser ut. Samtalet kan handla om hur mat och måltidssituationer kan 

underlättas. Genom samtal kan familjer få hjälp med att hitta ett måltidsmönster som passar 

för familjens livssituation (Dahlberg & Segesten 2010, ss.224-226). Samtalet är en viktig del i 

vårdandet. Det vårdande samtalet ligger på vårdarens ansvar, men det måste finnas en 
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medvetenhet om att båda parter bidrar och påverkar. En form av vårdande samtal är när syftet 

är att stödja och stärka välbefinnande, och därmed är en uttrycklig del av vårdandet (Dahlberg 

& Segesten 2010 ss.200-203). Att hjälpa med vårdvetenskapen som grund innefattar att ta upp 

livsstilsfrågor som hur vardagen, matsituationerna och aktivitetsvanorna ser ut. Att prata om 

livsstil tar mycket tid och väljs ofta bort. Att samtala om felaktig kost och fysisk inaktivitet är 

viktigt för uppmuntran och för att visa sitt stöd (Segesten & Dahlberg 2010 ss.221-225). 

Studier har visat att det är svårt för distriktssköterskan på BVC att prata med föräldrarna om 

att barnet är överviktigt. Rädslan för att relationen mellan föräldrarna och BVC-

sjuksköterskan påverkas gör att BVC-sjuksköterskan ofta undviker ämnet övervikt. 

Sjuksköterskan upplever det särskilt svårt att ta upp dessa frågor om även föräldrarna till 

barnet är överviktiga. Det har visat sig att BVC-sjuksköterskan ibland lägger problemet åt 

sidan och låter skolsköterskan ta över när barnet börjar i skolan istället (Isma et al. 2012).  

Många föräldrar är medvetna om sitt barns övervikt. När föräldrar söker för att barnet är 

överviktigt är det oftast inte hälsofrågorna som gör att föräldrarna söker, det är mer det 

utseendemässiga och risken för mobbning som gör att de söker hjälp för sitt barn. Det är 

viktigt att BVC-sjuksköterskan hjälper föräldrarna till en förändring och att de inte kritiserar. 

Det bästa är att hjälpa föräldrar och barn så tidigt som möjligt med överviktsproblemet (Isma 

et al. 2012). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Barnfetma ökar och är ett globalt problem. Förändringar i människors livsstilar är en 

bidragande orsak till detta. Studier har visat att barn som är överviktiga riskerar att även lida 

av övervikt i vuxen ålder. På sikt kan övervikt leda till bland annat hjärt-kärlsjukdomar, 

astma, sömnapné och depression. På BVC kan föräldrar få råd och stöd när det gäller 

överviktiga barn. Stödet är individuellt och varierar därför. Det finns forskning om övervikt 

och fetma hos barn och vilka åtgärder som kan sättas in för att hjälpa dessa barn, men det 

finns inte mycket skrivet om ifall föräldrarna till barn med detta problem upplever att de har 

fått bra stöd och i så fall vilket stöd. Den här kunskapen skulle kunna leda till att BVC-

sjuksköterskan bättre kan stötta dessa familjer vilket i sig kan leda till bättre välbefinnande 

och hälsa för barnet både i nutid och när det blir äldre. 

 

 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva föräldrars upplevelse av stöd vid barns överviktsproblematik på BVC. 

 

 

 

METOD 

Ansats 

Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie. Syftet med en intervjustudie är att 

förstå den intervjuades eget perspektiv och sätta sig in i dennes vardag (Kvale & Brinkman 
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2009, s.39). Syftet med den här studien var att få fram föräldrarnas erfarenheter av den hjälp 

de fått, vilket är lätt och effektivt att få fram med hjälp av öppna frågor under en intervju. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s.293) ska en kvalitativ intervjustudie leda till att 

människors villkor förbättras och för att producera vetenskaplig kunskap. Den kvalitativa 

intervjun innebär ett samspel mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad (Kvale & 

Brinkmann 2009, s.98) och den utförs för att spegla undersökningspersonens upplevelse 

(Kvale & Brinkmann 2009, s.17). En induktiv ansats valdes eftersom det var föräldrarnas 

erfarenheter som efterfrågades (Elo & Kyngäs 2007). 

 

Deltagare  

Kriterierna för att vara med i studien var att deltagarna skulle ha barn mellan 4-6 år som hade 

överviktsproblematik. Både mammor och pappor eller båda föräldrarna kunde delta i studien 

och det hade inte någon betydelse om de levde i ett samkönat förhållande, hade 

invandrarbakgrund, adopterat barnet eller var fosterföräldrar.   

 

Totalt intervjuades föräldrar från åtta familjer. Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s.130) 

brukar antalet intervjuer i en intervjustudie vara cirka 5-25. Ingen anknytning fanns mellan 

intervjupersonerna och föräldrarna. Två par var av utländsk härkomst och till det ena paret 

användes en utomstående tolk för att kunna genomföra intervjun. Ingen av de föräldrar som 

intervjuades levde i samkönat förhållande, hade adopterat barnet eller var fosterföräldrar. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s.160) är det bättre att anlita en professionell tolk istället 

för anhörigtolk. Tolken ska även vara kulturellt acceptabel och kunnig i det språk som den 

som intervjuas använder. De föräldrar som intervjuades hade alla gemensamt att de hade barn 

som var överviktiga och där BVC kommit fram till att barnet lider av överviktsproblematik.  

 

Datainsamling och genomförande 

För barn mellan 4-6 år, som vid BMI-kontroll på BVC ligger på fetma skickar BVC-

sjuksköterskan, efter godkännande från föräldrarna, en remiss till barn- och 

ungdomsmottagningen för fortsatt hjälp. Av den anledningen valde intervjuarna att kontakta 

barn- och ungdomsmottagningar för att få kontakt med deltagare till studien. Ämnen kan vara 

känsligt, men de familjer som får hjälp vid barn- och ungdomsmottagningarna, är redan 

medvetna om problemet.  

För att få ett godkännande till att göra intervjuer kontaktades verksamhetschefer via brev på 

tre olika barn- och ungdomsmottagningar (Bilaga 1). En av klinikerna valde att inte delta i 

studien och angav tidsbrist på enheten som anledning. De verksamhetschefer som godkände 

medverkan i studien, skrev under ett samtycke, som sedan sändes åter till intervjuarna. 

 

Verksamhetscheferna ombads att hjälpa till att utse en kontaktperson på vardera mottagningen 

som kunde hjälpa till att dela ut deltagarförfrågan till föräldrarna. En av kontaktpersonerna 

valde att ta kontakt med föräldrarna via telefonsamtal, då de sällan träffade dessa barn och 

föräldrar på mottagningen. Två föräldrar som tillfrågades, valde att inte delta i studien. Orsak 

till detta uppgavs aldrig. De föräldrar som kontaktades via telefon, fick informationsbrevet 

uppläst för sig, innan de muntligen tackade ja till medverkan i studien.  

 

Informationsbreven delades av kontaktpersonerna ut till föräldrar som uppfyllde 

inklusionskriterierna. Kontaktpersonerna förmedlade informationen om studiens syfte till de 

familjerna de hade kontakt med. Samtliga föräldrar som tackade ja till medverkan var med i 

studien, då det var svårt att få tag på föräldrar som ville medverka. I informationsbrevet fanns 
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information om studien, tidsåtgång för intervjun samt namn och telefonnummer till 

intervjuarna (Bilaga 2). De föräldrar som fick informationen under ett besök på mottagningen, 

skrev på godkännandet direkt, medan de som gav sitt godkännande vid telefonkontakt, gav 

sitt skriftliga samtycke i direkt anslutning till intervjun. 

 

Intervjuerna utfördes under slutet av september och början av oktober 2013. Intervjuerna 

genomfördes i familjernas hem förutom en vilken ägde rum på mammans arbetsplats. Platsen 

för intervjun fick föräldrarna bestämma själva. Intervjun utfördes med hjälp av öppna frågor. 

En huvudfråga: ”Berätta om vad du som förälder har fått för hjälp och stöd på BVC gällande 

ditt barns övervikt”, inledde intervjun. Huvudfrågan följdes av flera följdfrågor för att 

förtydliga det som sades, och för att förstå deras upplevelse. Uppföljningsfrågor användes 

också, om inte informanten berättat så utförligt. På detta viset framkom en bredare och 

tydligare bild av föräldrarnas upplevelse (Bilaga 3). Enligt Kvale och Brinkmann (2009, 

s.150) ger öppna frågor de mest fullständiga svaren. Att använda sig av standardiserade frågor 

är inte att rekommendera eftersom det inte ger standardiserade svar, då alla individer är olika 

och samma fråga betyder olika för olika individer. Intervjuerna tog mellan 30 minuter till 1,5 

timme och spelades in på bandspelare. Intervjuerna skrevs sedan ut ordagrant så fort som 

möjligt efteråt medan de ännu var färska i minnet. Intervjuarna skrev själva ut de intervjuer 

som de själva hade gjort. Intervjupersonerna genomförde fyra stycken intervjuer vardera. Där 

tolk användes var båda intervjuarna närvarande. 

 

Dataanalys 

Efter att intervjuerna transkriberats lästes de igenom av båda intervjuarna, för att båda skulle 

få en känsla för helheten. Resterande delen av dataanalysen genomfördes gemensamt. 

Intervjuarna gjorde sedan en meningskoncentrering av texten, vilket innebär att långa 

meningar i intervjun gjordes om till kortare (Kvale & Brinkmann 2009 s.221).   

 

När dataanalysen påbörjades, skedde detta med hjälp av öppen kodning, vilket betyder att 

materialet lästes igenom flera gånger, och anteckningar över innehållet som var relevant för 

syftet gjordes i marginalen (Elo & Kyngäs 2007). Texten lästes sedan igenom ytterligare en 

gång, efter att anteckningar som var relaterade till syftet gjorts i marginalen. Därefter skrevs 

dessa enheter ner på ett papper och subkategorier skapades genom att föra samman de 

anteckningar som hade samma meningsinnehåll. Exempel på hur analysprocessen 

genomfördes är sammanställt i tabellform (tabell 1) enligt Granskär och Höglund-Nielsen 

(2012 s.194). Syftet med att gruppera menar Elo och Kyngäs (2007) är att hitta liknelser eller 

olikheter inom ämnet. Genom att utforma kategorier med induktiv analys kan intervjuarna, 

genom tolkning, besluta om vilka subkategorier som ska höra till samma kategori. Med hjälp 

av abstraktion formuleras en allmän beskrivning av ämnen genom en allmän kategori. Dessa 

grupperades genom att föra samman de subkategorier som hade liknande meningsinnehåll till 

större kategorier (Elo & Kyngäs 2007). Under analysen framkom åtta subkategorierna och 

fyra stycken kategorier (tabell 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

Tabell 1 Exempel från dataanalys 

Meningsbärande 

enheter 

Kondensering Kod Under-

kategori 

Kategori 

”Ser till att han 

äter mer rätt och 

minskat på 

portionerna” 

Äter mer rätt Äta rätt  

 

 

 

 

Att ändra 

kostvanor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att genomföra 

livsstilsförändringar 

”Jo men det är ju 

det att vi är 

supernoga med 

portionsstorlekar” 

Noga med 

portionsstorlekar 

Inte äta 

mer än 

nöd-

vändigt 

”...och då har vi 

berättat vad 

barnet äter och 

dricker och hur 

ofta det gör det” 

Vad barnet äter 

och dricker 

Barnets 

kost-

vanor 

”Hon vill börja 

på dans med så 

det ska jag kolla 

upp också” 

Vill börja på 

dans 

Vilja till 

aktivitet 

 

 

 

 

 

Att ändra 

aktivitetsvanor 

” Han har börjat 

gå mer på 

badhuset också 

och då rör han ju 

också mer på sig” 

Gå mer på 

badhuset 

Nya 

aktivitet-

er 

”Han klagar 

aldrig utan bara 

går. Under tiden 

går vi och pratar” 

Under tiden går 

vi och pratar 

Aktivitet 

med 

föräldrar 

 

 

Forskningsetiska överväganden  

Enligt Helsingforsdeklarationen godkänns inte forskning om den inte vid etikprövningen 

beaktat de mänskliga rättigheterna. Forskningen måste vid utförandet visa respekt för 

människan. Detta medför att deltagarna när som helst kan avsluta sin medverkan i studien. 

Helsingforsdeklarationen tar även upp att integriteten hos studiens deltagare går före 

forskningens och samhällets intressen (Vetenskapsrådet). 

Vid intervjustudier uppkommer ofta etiska problem att ta ställning till. Etiska frågor bör 

beaktas och bör diskuteras under hela arbetets gång. Fyra frågor som alltid ska diskuteras och 

som finns i etiska riktlinjer är: Informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och 

forskarens roll (Kvale & Brinkmann 2009, s. 78-92). 

 

Deltagarna i det här arbetet fick ett informationsbrev som delades ut antingen på klinikerna 

eller i hemmet före intervjun. I brevet fick de information om syftet med studien, att 

deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan dra sig ur. Denna information fick 

deltagarna även muntligt vid intervjutillfället. Deltagarna fick även skriva på en blankett om 

informerat samtycke (Bilaga 2). Undersökningen behandlades konfidentiellt och vid utskrift 

av intervjuerna avidentifierades namn och annan information som skulle kunna identifiera 
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intervjupersonerna. Då de inspelade intervjuerna var utskrivna, raderades inspelningen direkt. 

De utskrivna intervjuerna märktes med det datum då intervjun genomfördes, för att 

intervjupersonerna skulle kunna föra samman rätt intervju med rätt föräldrar, om någon av 

dem efter intervjuerna senare skulle vilja avstå från sin medverkan i studien. 

 

Författarnas förförståelse 

Trots studier som visar hur viktigt det är med rätt stöd till de familjer där barn lider av 

överviktsproblematik, har författarna till denna studie fått till sig att BVC-sjuksköterskor kan 

ha svårt att samtala med föräldrarna om detta problem. Detta gör att det ibland undviks att 

prata om. Anledningen till detta tror författarna beror på att det är ett känsligt ämne, och att 

BVC-sjuksköterskorna är rädda för att föräldrarna ska ta illa upp.  

 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån de subkategorier och kategorier som framkom under intervjuer 

med föräldrar till överviktiga barn, om deras upplevelse av det stöd som de fått på BVC 

(Tabell 2). 

 

 

 

Tabell 2 

Subkategorier Kategorier 

Att vara övervakad med hjälp av redskap 

 

Att vara övervakad utan handling 

Att vara under kontroll 

Att ändra aktivitetsvanor 

 

Att ändra kostvanor  

 

 

 

Att genomföra livsstilsförändringar  

Att få ett uppvaknande om överviktproblemet  

 

Att få insikt om överviktsproblemets allvar 

Att få en ökad medvetenhet om problemet 

Att informationen och hjälpen inte var 

konkret och tillräcklig 

 

Stöd i förhållande till tid 

En känsla av oro och att inte tas på allvar  
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Att vara under kontroll 
 

Många av föräldrarna upplevde att BVC-sjuksköterskan använde sig av och stöttade sig på 

olika redskap, som är gjorda för att följa barnets utveckling, vid samtal med föräldrarna. De 

upplevde att BVC-sjuksköterskan övervakade barnets vikt och hade kontroll över vikten, men 

att de ibland handlade för sent. Användandet av olika redskap och övervakning ledde till att 

föräldrarna upplevde att de var under kontroll, att de var uppmärksammade.  

 

 

Att vara övervakad med hjälp av redskap 

 

Barnen vägdes och mättes i samband med samtliga besök enligt basprogrammet på BVC. 

Värdena skrevs sedan in i barnets journal, där vikt- och längdförändringarna kunde ses på en 

kurva. När barnet fyllt fyra år, kontrollerades även BMI. För de barn som låg på fetma på 

kurvan efter fyra års ålder, erbjöds en kontakt med barn- och ungdomsmottagningen. De tog 

då över kontrollerna av barnets längd och vikt, vilket skedde ungefär var tredje månad. 

Föräldrarna upplevde att deras barn hade varit runda sedan födseln eller från det att barnet 

varit väldigt litet. Därför var det inte något nytt för föräldrarna att kurvan låg över 

normalvärdet. De upplevde att BVC-sjuksköterskan använde sig av viktkurvan för att börja 

prata om övervikten och för att kunna påvisa detta. 

 

”Han har ju alltid varit överviktig, det har han ju varit hela tiden. Hans 

kurvor har alltid legat långt över det normala. Tänker jag efter noga så har 

dem nog pratat om vikten varje gång vi varit där.” 

  

Även de föräldrar som var medvetna om sitt barns övervikt ville tona ner problemet för att det 

inte skulle leda till en viktfixering hos barnet, vilket bedömdes som jobbigare för barnet än att 

hantera övervikten. En förälder uttryckte att en viktfixering lätt sätter sig i huvudet på barnet, 

och att den fixeringen sedan kan följa barnet genom hela livet. Föräldrarna upplevde dock att 

viktkurvan som användes på BVC var ett bra redskap som oftast användes då barnets vikt 

diskuterades, och då fortsatt hjälp och stöttning erbjöds. Föräldrarna upplevde att de var nöjda 

med den hjälpen de fått, men föredrog att sköta viktproblematiken så långt som möjligt 

hemma. Detta för att inte skapa funderingar hos barnet om varför de går och väger sig ofta. 

Då de såg att viktkurvan var på väg åt rätt håll, tyckte inte föräldrarna att viktproblemet skulle 

förstoras upp. 

Målet som många föräldrar hade var att barnen skulle stanna i vikt, och bara växa på längden. 

Inga föräldrar ville banta sina barn, utan istället äta nyttigt och motionerna mera. Föräldrarna 

upplevde att då de kunde se på kurvan att barnet växte, samtidigt som viktkurvan planades ut, 

fick de bevis på att deras ansträngningar gett resultat. 

 

”Eftersom han började gå ganska sent så började det att stabilisera sig med 

vikten eftersom han rörde mer på sig.”  

 

”Målet var ju inte att hon skulle gå ner i vikt, hon skulle ju inte banta. Men 

målet har varit att hon inte skulle gå upp i vikt, utan att hon bara skulle 

växa på längden.”  

 

Föräldrarna märkte, på viktkurvan, att med de åtgärder som vidtagits efter rådgivning 

stannade barnet i vikt, medan de växte på längden. Hos de flesta hade vikten börjat 
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normaliseras, och i hälften av fallen, låg inte längre barnen på fetma på kurvan. När barnet 

uppnått normalvikt på viktkurvan, upphörde kontakten med barn- och ungdomsmottagningen, 

och BVC var återigen den enda kontakten.  

 

 

Att vara övervakad utan handling 

 

Föräldrarna upplevde att BVC-sjuksköterskan hela tiden kontrollerade och såg barnets vikt 

men de tyckte att det tog för lång tid innan det gjordes något åt den. Många föräldrar menade 

att deras barn varit överviktiga sedan födseln, eller tidig ålder, och att inte BVC-

sjuksköterskan hade tagit övervikten på allvar utan menat att många barn är runda när de är 

små och sen försvinner det av sig självt.  

 

”Hon tyckte ju typ bara att det var bra att hon var rund. Bara skrattar 

nästan. Hon tyckte typ ju inte att det var något konstigt. Sa liksom bara att 

det är så vi ser ut i vår släkt.” 

 

En av familjerna kände att det hos BVC-sjuksköterskan fanns en ovilja att prata om 

övervikten, då föräldrarna tagit upp detta redan då barnet var litet. Vissa föräldrar hade önskat 

att något gjorts tidigare, men då BVC först sätter in åtgärder då barnet fyllt fyra år, hade de 

fått vänta tills dess. Föräldrarna menade dock att de kunnat se på viktkurvan vid varje 

kontroll, att barnet vägde mycket. 

  

”Innan fyra år struntar man i sånt. Det var påtryckning från våran sida att 

vi kom dit lite tidigare än vad vi normalt sett skulle ha gjort.”  

 

Föräldrarna upplevde att det var de som fick fråga om överviktsproblemet kunde tas hand om 

lite tidigare. 

 

 

Att genomföra livsstilsförändringar  
 

Föräldrarna upplevde att de efter stöd från BVC-sjuksköterskan fått remittering till barn- och 

ungdomsmottagningen, och att de hade ändrat både aktivitets- och kostvanor. De upplevde att 

de genomfört någon form av livsstilsförändring för att barnet skulle uppnå en normalvikt.  

 

 

Att ändra aktivitetsvanor 

 

Föräldrarna i studien menade att barnen fått hjälp med att öka sin aktiva tid och börja 

motionera mera. Vissa föräldrar hade smugit in vardagsmotionen mera medan andra ökat de 

schemalagda aktiviteterna. I de flesta av familjerna uppgav föräldrarna att barnen inte tittade 

så mycket på TV men att det under höst och vintermånaderna blev mera. Tiden för TV och 

dataanvändande var ändå begränsad. Några familjer hade börjat med att fokusera på 

gemensam fysisk aktivitet för hela familjen. 

 

”Vi har börjat med att en dag varje helg, oftast då på söndagen som ändå 

är så tråkig, hitta på något ihop hela familjen. Ibland går vi ut i skogen och 

leker och ibland är vi bara ute och spelar fotboll. Badhuset går alltid vägen 

också.” 
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”Brukar ut och gå på kvällarna, en bana på två kilometer och då följer han 

alltid med. Ibland cyklar han runt eller så går han. Han klagar aldrig utan 

han bara går. Under tiden går vi och pratar.” 

 

En förälder upplevde att husdjur visat sig vara bra motionshjälp. Föräldern berättade att de 

hade skaffat en hund som barnen ofta var ute och gick med. 

 

 

Att ändra kostvanor 

 

Föräldrarna i studien upplevde att de hade fått stöd i att förändra kosten och kostvanorna. I 

vissa familjer hade alla familjemedlemmar ändrat kostvanorna medan i andra hade bara barnet 

som led av övervikt fått sina matvanor ändrade. Några familjer tyckte dock att det var svårare 

att hålla ändrade kostvanor under sommarmånaderna, speciellt under de veckorna de varit 

bortresta. En av familjerna hade under sommaren varit på semester med flera familjer, och 

upplevde då svårigheter att säga nej till sina barn, då de andra barnen fick äta vad de ville. 

Många vittnar också om att det äts mer snabbmat och halvfabrikat under sommarmånaderna 

vilket gör att de upplever det svårt att hålla de ändrade kostvanorna. I en av familjerna 

upplevdes fika som ett stort problem. De tyckte att fika ger gemenskap och de i dessa 

situationer vill ge barnet något gott, något som de tycker om. 

 

”Tyckte det var mysigt med fika även om vi kanske inte fikade varje dag så 

blev det kanske en hel del ändå. Vi äter nog ganska onyttigt. Varm choklad 

och sånt. Tycker om att ge barnen det dom tycker om. För mig är nog godis, 

rostad macka, varm choklad, saft och ja allt onyttigt sånt som barn gillar. 

Det vill jag ju ge dom då.” 

 

Vid samtal på BVC hade föräldrar framfört sitt missnöje med kosten på förskolan. De 

upplevde att de inte kunde påverka vad barnen åt när de var där. Barnen fick ofta smörgåsar 

och smaksatt yoghurt, vilken är väldigt söt. Många tyckte även att det var för mycket firande 

med kalas och annat firande. De upplevde att det blev svårare för deras barn att klara sina 

förändrade matvanor då. 

 

”Och sen firar dom kanelbullens dag. Vad är det för dag egentligen? Jag 

märkte inte ens när den infördes.” 

 

Föräldrarna menade att de hade påtalat detta som ett problem på förskolan men fått till svar att 

det är politikerna som bestämmer. På vissa förskolor hade de dock gjort så att alla barn som är 

födda under en månad firas alla i slutet på månaden. Detta för att få ner antalet kalas. En av 

familjerna hade även kommit med förslag till förskolan att de istället för smörgås kunde få 

ägg och smoothies till mellanmål. 

 

Att få tips och råd om kostförändringar var vanligt både vid besök hos BVC-sjuksköterskan 

och hos dietisten på barn- och ungdomsmottagningen. Några föräldrar upplevde att ett stort 

intresse för kosten hade väckts. Hela familjen hade förändrat sina vanor. Genom att inte äta 

halvfabrikat, äta mer fullkorn, byta ut smörgåsar mot alternativa mellanmål och att äta lagad 

mat även på kvällen upplevde de att kosten förbättrats. Snabbmaten minskades också. 
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”När vi bestämde oss för att äta bättre, hängde hela familjen med på det. 

Allt ljust bröd plockade vi bort, och vi försöker laga så mycket mat som 

möjligt hemma, även om det visst händer att vi äter ute då och då. Mc 

Donalds kan det ju bli ibland, men inte lika ofta nu.” 

 

De upplevde att genom att få rätt kunskap och verktyg samt stöd från BVC-sjuksköterskan, 

kunde de hjälpa sitt barn till att uppnå en normalvikt.  

 

 

Att få en ökad medvetenhet om problemet 
 

Trots att många föräldrar upplevt att de länge varit medvetna om att deras barn varit 

överviktiga, var det många som fick ett uppvaknande först då BVC-sjuksköterskan efter 

samtal med föräldrarna om barnets viktproblematik skickade remiss till barn- och 

ungdomsmottagningen. Vissa föräldrar hade inte tagit problemet på allvar tidigare, då de 

ansåg att barn gärna får vara lite mulliga.   

 

 

Att få ett uppvaknande om överviktsproblemet  

 

Många föräldrar i studien upplevde att de fick ett uppvaknande om överviktsproblemet först 

när BVC-sjuksköterskan diskuterade remittering till barn- och ungdomsmottagningen med 

dem. Föräldrarna menade att BVC-sjuksköterskan pratat om vikten vid flera tillfällen innan 

dess, men att de inte hade förstått allvaret riktigt. De flesta föräldrarna upplevde att de varit 

medvetna om barnets övervikt redan innan problemet diskuterats på BVC. Flera föräldrar 

menade att barnets övervikt berodde på att de var längre än jämnåriga.  För vissa kom det inte 

som någon överraskning eftersom även äldre syskon varit överviktiga. I en familj blev 

föräldrarna uppmärksammade på övervikten då de tyckte att deras son var större än sina 

jämnåriga kompisar.  

 

”Vi upptäckte det genom att barnen som kom till oss som var lika gamla 

som han var mindre och hade mindre i … ja, om man säger, dom var 

mindre än vårt barn.” 

 

Några föräldrar menade att de inte ville se att barnet var överviktigt. De förträngde det på 

något vis. Flera föräldrar uppgav att de var även av den åsikten att små barn kan få vara lite 

mulliga, och att de så småningom växer i sin vikt. Föräldrar menade också att så länge barnet 

verkade pigg och glad, så bekymrades inte heller föräldrarna för övervikten.   

I de familjer där problemet uppmärksammats tidigt infann sig en viss frustration då BVC-

sjuksköterskan inte ville sätta in åtgärder innan BMI börjat kontrolleras på barnet vid 4 års 

ålder. En del föräldrar upplevde att de skuldbelade sig själva för att barnet var överviktigt.   

 

”Ja vi fick väl lite dåligt samvete. Försöker väl på något sätt rätta till det nu 

genom att vara med barnen så mycket som möjligt och göra saker som dom 

tycker är roligt. På så sätt kommer vi ju också ut. Men vist händer det ju att 

vi tar med oss bullar och varm choklad ut. Tänker väl lite så att om vi är ute 

och rör oss så gör dom av med bullarna.” 

 

I några intervjuer kom det fram att barnet själv uppmärksammat och ställt frågor om sin 

övervikt, medan det i andra familjer aldrig har diskuterats övervikt mellan föräldrar och barn. 
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I familjer där barnet själv upplevt sig överviktig och ställt frågor till föräldrarna togs 

problemet upp på BVC av föräldrarna till barnet.  

 

”Kommer ihåg när vi var på badhuset och han frågade varför hans mage 

hängde utanför badbyxorna när det inte gjorde det på någon annan. Det var 

hemskt. Ja usch, det var det ju då. Då tyckte jag synd om honom.”  

 

De föräldrar vars barn själva hade tagit upp att de upplevde sig överviktiga, menade att detta 

var ett större uppvaknande för dem, än då BVC-sjuksköterskan pratade om övervikten med 

dem. 

 

 

Att få insikt om överviktsproblemets allvar 

 

Föräldrarna upplevde att BVC-sjuksköterskan gav dem stöd genom att kontrollera vikten vid 

rutinkontroller, samt att diskutera kort hur barnet åt och vilka motionsvanor de hade. 

Föräldrarna menade att de ofta fick med sig broschyrer hem, där de kunde läsa om bra 

matvanor för respektive ålder.  

 

Trots regelbundna viktkontroller på BVC, uppgav en del av föräldrarna att de hade haft svårt 

att ta till sig att barnet var överviktigt, och förnekat att problemet existerade, medan andra 

föräldrar visste att det förelåg ett problem, men inte ville förstora upp det på grund av rädslan 

för viktfixering hos barnet. 

 

Samtidigt som många föräldrar uppgav att de länge vetat om barnets övervikt, ställde de sig 

frågande till orsaken till att barnet var överviktigt. Vissa föräldrar hade också, trots det stöd de 

fått genom samtal de haft tillsammans med BVC-sjuksköterskan om barnets övervikt, 

medvetet valt att tona ner problemet med hänsyn till barnet.  

 

En av orsakerna till att föräldrarna ville att barnet skulle uppnå en normalvikt, uppgavs vara 

rädslan för att barnet senare skulle utsättas för mobbning. Ingen av föräldrarna kände dock till 

att någon mobbning existerade i nuläget. 

 

”Kanske är det faktiskt så att det är lite jag som ligger lite bakom orsaken 

till att han är överviktig. Jag har get honom mycket skräp, eller så ligger det 

i generna. Du ser ju hur jag ser ut.” 

 

Två föräldrapar var frågande till vad övervikten hos barnet berodde på. I ett av fallen uppgav 

föräldern att ämnesomsättningen kontrollerats, för att utesluta att det var orsaken till 

problematiken.  Föräldrarna upplevde att barnen rörde mycket på sig, och att familjen åt enligt 

de rekommendationerna som getts vid stödjande samtal på BVC och barn- och 

ungdomsmottagningen. 

 

”Dom har alltid kommenterat hur hon leker och så att hon rör sig mycket, 

så det är ju väldigt fascinerande och konstigt att hon är så rund som hon 

är.” 

 

Vissa av föräldrarna menade att de inte varit eniga med viktbedömning på BVC, de hade svårt 

att se sina barn som överviktiga, och tyckte att de bara var mulliga. Föräldrar vittnade om att 
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BVC hade påpekat redan på tremånaderskontrollen att barnet låg på fetma, vilket de hade 

svårt att hålla med om, då det rörde sig om en bebis. 

 

En känsla av oro och att inte tas på allvar 
 

Föräldrarnas upplevelser av den hjälp och det stöd de fått från BVC med sina barns övervikt 

skiljde sig åt mellan familjerna. Flera familjer uttryckte missnöje över den hjälpt och det stöd 

som erbjudits på BVC.  Många upplevde att det var tidsbrist hos BVC-sjuksköterskan som 

resulterade i att stödet blev bristfälligt. Många upplevde också att de inte fick tillräckligt med 

information och rådgivning vid besöken på BVC. De föräldrar som själva tagit upp barnets 

övervikt i ett tidigt stadie på BVC, upplevde att de inte blivit tagna på allvar, och att de inte 

fått det stöd de önskat.   

 

Att informationen och hjälpen inte var konkret och tillräcklig 

 

Först då BMI började kontrolleras vid 4 års ålder, upplevde föräldrarna att övervikten blev 

mer konkret. Föräldrarna uppgav att de dock redan då hade fått information av sjuksköterskan 

på BVC om bra kostvanor och motion, om barnets viktkurva tidigare pekat på en övervikt. 

Vissa föräldrar upplevde dock viss tveksamhet till om de verkligen har fått tillräckligt med 

hjälp och stöd från barnets BVC-sjuksköterska.   

 

”Där vi är nu har vi nog fått mer hjälp tycker jag nog även om jag kanske 

inte är helt nöjd ändå. Hjälp och stöd? Ja, jag vet inte. De pratar ju om mat 

och motion, det gör de ju, men om det är stöd det vet jag inte.” 

 

I de fallen då föräldrarna fått råd från BVC-sjuksköterskan upplevde många att det var 

information som redan var bekant för dem. Tre av familjerna upplevde att de var missnöjda 

med det stöd de fått då övervikten först uppdagades på BVC, men har under tidens gång blivit 

mer positivt inställda till den hjälp de erbjudits.  Många av familjerna tyckte att det var de 

själva som fick ta upp ämnet på BVC. Samtliga föräldrar i studien uppgav att de var nöjda 

över att de fått hjälp från BVC med att bli remitterade till barn- och ungdomsmottagningen 

för vidare hjälp. 

 

”Vi bara upplever att vi fick tjata mycket för att få hjälp. Det var precis som 

de inte riktigt förstod. Eftersom vi har ett äldre barn som också har legat på 

övervikt så vet vi vad det handlar om. Tycker inte om när de bara 

nonchalerar en så där.” 

 

 

Stöd i förhållande till tid 

 

Föräldrarna upplevde att BVC-sjuksköterskan ibland var ovillig att prata om kosten, och  de 

kände att det inte alltid fanns tid för extra frågor, då andra besök var inbokade efter deras tid. 

Det hände då att de istället fick med sig en broschyr hem för att själva läsa igenom vad bra 

kost- och motionsvanor innebär. 

 

”Mitt barn har alltid varit lite rund. BVC-sköterskan har väl aldrig direkt 

sagt det rakt ut, men då de har visat kurvan, har jag själv sett att han har 

legat högt. När jag har frågat om det finns något som vi kan göra åt det, så 
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har hon bara gett mig några papper och broschyrer som jag kunde läsa 

hemma, och sagt att jag kan ringa om jag undrar över något.”  

 

Flera föräldrar upplevde att dessa broschyrer inte hade något värde, då de oftast glömdes bort, 

och aldrig lästes igenom. De upplevde att det hade varit värdefullt med några minuter extra, 

för att kunna ställa de frågor som berörde just deras barn, och barnets problematik. 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att svara på syftet med studien valdes en kvalitativ intervjustudie, vilket enligt Kvale och 

Brinkmann (2009, s.39) är en vanlig metod att använda då upplevelser ur vardagen hos den 

intervjuade vill studeras. Studien bygger på föräldrarnas berättelser. Detta ansågs som den 

bäst lämpade metoden då syftet var att undersöka föräldrarnas upplevelse av hjälp. Att göra 

en kvalitativ intervjustudie kändes som en bra metod eftersom intervjuarna och familjerna 

hade ett gemensamt intresse att reflektera över. Genom att intervjua kan enligt Kvale och 

Brinkmann (2009, s.15) ett samtal leda till kunskap om erfarenheter och känslor om hur livet 

ser ut för den som blir intervjuad. Genom intervju får den som intervjuar lyssna till 

familjernas egna åsikter och synpunkter, vilket var bra till denna studie där syftet var att lyfta 

fram föräldrarnas upplevelser.  

 

Före datainsamlingen skickades brev till verksamhetschefer på tre olika barn- och 

ungdomsmottagningar inom södra Älvsborg. En mottagning valde att tacka nej på grund av 

tidsbrist. De mottagningar som valde att delta i studien hade inte lika många familjer 

inskrivna, vilket gjorde det svårt att hitta deltagare. Enligt Kvale och Brinkmann (2009,s.126) 

är det bra att kompensera risken med att det råder särskilda omständigheter på ett visst ställe. 

Det är då bra att ta intervjupersoner från olika mottagningar. Därför ville intervjuarna 

intervjua föräldrar från olika mottagningar, för att se om det fanns olikheter mellan olika 

BVC.  

 

Studien genomfördes inom södra Älvsborg vilket kan vara en svaghet då den geografiska 

bredden inte är så stor. Anledningen till att detta geografiska område valdes ut, var för att 

intervjuarna lättare skulle nå de föräldrar som deltog i studien.  

 

Distriktssköterskorna eller dietisterna som jobbade på mottagningarna träffade inte familjerna 

så ofta och hade därför svårt att tillfråga familjerna vid deras besök på mottagningen. Istället 

valde de att ringa hem till familjerna. Att barn och ungdomsmottagningar valdes framför att 

kontakta BVC var att ämnet kunde ses som känsligt samt att risken fanns att BVC-

sjuksköterskorna skulle välja ut familjer som de visste var nöjda med den hjälp de fått. Detta 

hade lett till att resultatet kunde blivit missvisande. Eftersom det inte var stödet från barn- och 

ungdomsmottagningen som skulle granskas i studien, kändes kontakten som togs med 

föräldrarna därifrån som opartisk. 

  

Inga familjer som tillfrågades exkluderades då de tillfrågade familjerna stämde med 

kriterierna för att vara med i studien. Det var heller inga föräldrar som under studiens gång 

valde att avsluta sin medverkan i studien. Vid en intervju behövdes tolk för att kunna 

genomföra intervjun. Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s.160) ska en professionell tolk 
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användas för att tolkningen ska bli så korrekt som möjligt. Intervjuarna tog kontakt med två 

olika tolkningsförmedlingar. Ingen av dessa ville ställa upp att tolka för detta ändamål. Det 

kan ha varit en nackdel att tolkningen inte blev utförd av en professionell tolk. Tolken som 

användes var känd av en av intervjuarna, men okänd för familjen. En nackdel med tolkning 

kan vara att intervjuarna inte vet om tolkningen blir korrekt. 

 

Intervjuerna spelades efter samtycke från familjerna in på bandspelare, vilket enligt Kvale och 

Brinkmann (2009, s.194) är det vanligaste sättet att använda sig av vid en intervju. Att 

intervjun spelades in på bandspelare gjorde att intervjuarna kunde koncentrera sig på att 

lyssna. Intervjuerna utfördes i familjernas hem, förutom en som utfördes på arbetsplatsen. 

Familjerna fick själva bestämma vart och när intervjuerna skulle utföras. Att intervjua i 

hemmet kan vara en nackdel då störande moment kan förekomma.  

 

I två av intervjuerna var både mamman och pappan närvarande vilket var positivt för 

intervjuarna att få höra bådas upplevelse av den hjälp de fått.  Alla intervjuer som gjordes gav 

information som var värdefull för studiens syfte. Båda intervjuarna var nybörjare vad gäller 

att intervjua. Detta bidrog till att det kändes ovant att intervjua, och ställa frågor utan att styra 

samtalet för mycket. Det var också svårt i inledningsfasen att bedöma tidsåtgången, så att 

syftet med intervjun framkom och utan att fokus försvann från ämnet. Intervjutekniken 

förbättrades dock under intervjuernas gång. Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s.184) är det 

bra att utveckla en öppenhet och följsamhet och att visa intresse för familjens egen berättelse 

genom att lyssna och försöka förstå. Dahlberg och Segesten (2010, s.185) menar också att 

förförståelsen eller den samlade erfarenheten av tidigare fall både kan vara till hjälp att förstå 

familjen men intervjuarna riskerar också att missförstå familjen genom att förutsätta att 

familjen har samma behov som tidigare familjer. Ingen av de två intervjuarna hade erfarenhet 

av verksamheten på BVC eller av att stödja föräldrar till överviktiga barn. 

 

Efter att intervjun var gjord förvarades bandspelaren på ett säkert ställe. Detta för att inga 

obehöriga skulle komma åt materialet och för att det enligt Kvale och Brinkmann (2009, 

s.203) även är viktigt för att värna om konfidentialitet, i detta fall för både familjerna som 

intervjuats och de mottagningar och kontaktpersoner som varit inblandade i studien. Efter 

varje intervju skrevs intervjuerna ut ordagrant av den intervjuaren som gjort intervjun. Efter 

att intervjuerna var utskrivna raderades de från bandspelaren. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2009, s.203-204) är det bra om material raderas så fort som möjligt efter att det inte behövs 

längre. 

 

Analysen gjordes med hjälp av Elo och Kyngäs (2007) analysmetod för kvalitativa studier. 

Denna metod bidrog till att processen var lättanvänd och lättöverskådlig, genom att 

meningsenheter skapades, som sedan grupperades till olika subkategorier och kategorier. Det 

faktum att metoden gör resultatet lättöverskådligt är en fördel. Genom att gruppera på detta 

viset ledde processen vidare mot en huvudkategori, som svarade på studiens syfte.  Då 

resultatet sedan skrevs, visade det sig att några ord passade under flera kategorier, vilket ledde 

till att de kunde få byta till en mer passande kategori under arbetets gång. Några nackdelar 

med denna analysmetod upplevdes aldrig under studien. 

 

 

Resultatdiskussion 

Under intervjuerna och analysen sågs att föräldrarnas upplevelse av det stöd de fått på BVC 

med barnets övervikt skiljde sig åt mellan de olika familjerna. Vissa upplevde att 
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informationen på BVC var bristfällig, och upplevde en ovilja hos BVC-sjuksköterskan att tala 

om övervikten. Det kom fram i resultatet att det är viktigt att BVC-sjuksköterskan tidigt 

uppmärksammar dessa barn, att det är viktigt att ge familjen av sin tid, att ge handfasta och 

konkreta råd och att uppmärksamma föräldrarna på att de faktiskt är förebilder för sina barn, 

barnen gör ofta som föräldrarna gör. För att göra åtgärder och insatser i detta så behöver 

BVC-sjuksköterskan inneha egenskaper som att kunna se det enskilda barnet och bekräfta det, 

skapa en relation som lyser tillit. Hon behöver också ha kunskap och erfarenhet som 

utmynnar i goda handfasta råd och konkreta handlingar samt en förmåga till att inge 

föräldrarna en insikt och förståelse för att både miljön och de själva påverkar barnen. 

 

Vikten av ett tidigt uppmärksammande  

 

Vissa föräldrar i studien upplevde att BVC-sjuksköterskan var ovillig att prata om barnets 

övervikt. Enligt Isma et al.(2012) finns en rädsla hos BVC-sjuksköterskor om att prata om 

övervikt med föräldrarna, då rädslan finns att skada den relationen som finns med föräldrarna. 

Detta kan resultera i att BVC-sjuksköterskan istället ignorerar problemet, och istället överlåter 

till skolsköterskan att ta itu med överviktsproblemet. Detta är synd då det enligt Harvey 

O`Brian, Holubkov och Cohen Reis (2004) är lättare och mer framgångsrikt att ändra 

kostvanorna för ett litet barn än när barnet blir större. Insatser kan sättas in redan i 

förskoleåldern för att förebygga övervikt hos barn. 

 

I samtliga familjer i studien hade barnet vägt mycket ända sedan spädbarnstiden. Många 

föräldrar sa att viktkurvan oftast användes för att diskutera barnets vikt. Vid fyra års ålder 

börjar BMI mätas på barnen, och enligt Lindroos och Rössner (2007, s.315-316) är det viktigt 

att barnet remitteras till en lämplig mottagning för fortsatt behandling om fetma föreligger. 

Trots att många föräldrar menade att deras barn varit överviktiga sedan födseln, eller tidig 

ålder, framkom det inte i studien om föräldrarna själva satt in åtgärder för att stoppa 

viktökningen hos barnet, innan BVC remitterade dem till barn- och ungdomsmottagningen. 

Enligt Ewles och Simnet (2013, s.78) är vårdarens roll att se vad familjerna önskar få hjälp 

med, och stötta dem så att de fattar ett eget beslut och gör sina egna val. BVC-sjuksköterskan 

ska sedan fungera som en kontaktperson åt familjen.  

 

Vikten av att få tid 

 
Informationen som gavs på BVC, skiljde sig åt, men överlag upplevde föräldrarna att de inte 

fått tillräcklig information. Föräldrarna uppgav att tidbrist kan ha varit orsaken till detta. 

Golsäter, Enskär, Lingfors och Sidenvall (2009) menar att BVC-sjuksköterskan kan få en 

ökad förståelse och en djupare inblick för familjens livsstil med hjälp av hälsosamtal, men att 

de ofta upplever att tidsbrist hindrar dem i arbetet. Segesten och Dahlberg (2010 s.222-225) 

menar att ur ett vårdvetenskapligt perspektiv behövs inte en specifik metod användas, utan 

genom samtal med familjerna kan de få hjälp som är speciellt anpassad för just dem. Att 

samtala om livsstil tar mycket tid, och väljs därför ofta bort. Enligt Dahlberg och Segesten 

(2010, s. 203) är det viktigt att ge familjerna tid när de behöver prata. Det är viktigt att BVC-

sjuksköterskan tar sig tid att lyssna och att stödja samtalet med följdfrågor. Det gäller för 

BVC-sjuksköterskan att vara extra öppen och lyhörd för de individuella behoven och vilka 

resurser som behövs sättas in för den enskilde familjen.  
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Vikten av konkreta och handfasta råd 

 
Mer konkreta och handfasta tips efterfrågades. Genom regelbundna viktkontroller är det på 

BVC som en övervikt först upptäcks (Lindroos och Rössner 2007, s.315-316). Enligt 

Dahlberg och Segesten (2010, s.77) är det viktigt att den informationen som ges anpassas 

individuellt, för att upplevas som meningsfull. 

  

I intervjuerna framkom det att flera föräldrar själva tyckte att de fick ta upp sitt barns övervikt 

och att inte BVC-sjuksköterskan tog det på allvar. De tyckte att det bara delades ut 

broschyrer. Föräldrarna önskade mer muntlig information och att broschyrer ska vara ett 

komplement till det muntliga. 

 

I studien framkom det att kostförändringar gjorts i samtliga familjer, efter att övervikten 

konstaterats. Familjerna skiljde sig dock åt, genom att det i vissa familjer bara skett 

förändringar hos det enskilda barnet, medan det i andra familjer genomförts förändringar för 

alla i familjen. McAdams (2010) menar att hemmiljön är en viktig aspekt för att skapa bra 

vanor för barnet då det gäller kost och motion. De metoder som används för att hjälpa barnet 

med övervikten ska enligt Spear et al. (2007) anpassas efter barnet och dennes familj. Några 

av föräldrarna i studien hade under samtal på BVC framfört klagomål på hur kostvanorna på 

förskolan såg ut, då de tyckte att de ofta fick fika då något barn fyllde år, eller att de åt för 

mycket smörgåsar till mellanmålen. Vid samtal med förskolepersonalen hade föräldrarna fått 

till svar att det var politikerna som bestämde, och att personalen inte kunde påverka mycket. 

Det framkom inte om någon förälder i studien hade varit i kontakt med de lokala 

kommunpolitikerna om detta ämne. Föräldrarna upplevde sig maktlösa, då de inte kunde 

påverka vad barnen åt på förskolan.  

 

Enligt Gavin, Dowshen och Izenberg (2005) finns det olika tillvägagångssätt att gå ner i vikt. 

Bromsa viktökningen, hejda viktökningen helt eller gå ner i vikt. Målet kan vara att få barnet 

att inte öka mera i vikt, utan stå kvar på samma vikt för att senare bli smalare då det växer. 

Det är något som framkom i de flesta intervjuer. Föräldrarna ville inte banta sina barn utan 

bara se till att de bara växte på längden och att de inte gick upp i vikt. På så sätt skulle de bli 

smalare och kurvan jämna ut sig med tiden. Här har BVC-sjuksköterskan en viktig roll med 

att få föräldrarna att se det meningsfulla i sina anstängningar, och vad de leder till.  

 

Föräldrarna som förebilder och stöd för barnen 

 
Flera familjer i studien hade ändrat sina motionsvanor, och flera hade börjat genomföra mer 

fysiska aktiviteter tillsammans med barnen. Föräldrarna kan vara bra förebilder för sina barn 

genom att själva delta i fysiska aktiviteter tillsammans med sina barn. Detta lägger grunden 

för en fortsatt aktiv livsstil för barnet (Tucker et al. 2006). Enligt Segesten och Dahlberg 

(2010, s.225) kan bra matvanor förebygga sjukdomar som diabetes och högt blodtryck. 

Genom stöd från BVC kan familjer få hjälp att hitta nya måltidsmönster som passar hela 

familjen och inte bara det enskilda barnet.  

 

När det gäller ohälsotillstånd hos barn är det viktigt att inkludera föräldrarna eller hela 

familjen. Det är föräldrarna som har ansvar för barnet. BVC-sjuksköterskans uppgift är att 

stödja föräldrarna att bli delaktig i att hjälpa sitt barn med överviktsproblematiken (Dahlberg 

& Segesten 2010 s.119). Föräldrarna har en stor betydelse för barnet för att barnet ska känna 
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trygghet. Att finnas tillsammans har en mening som är viktig för att känna sammanhang 

(Dahlberg & Segesten 2010 s.77).  

 

SLUTSATS 

Resultatet av studien visar på att många föräldrar upplevde att hjälpen från BVC var 

bristfällig. Föräldrarna upplevde att de inte tyckte att informationen var tillräcklig, och de 

efterfrågade fler konkreta tips och färre broschyrer. 

Många upplevde att det var de själva som fick ta upp barnets överviktproblematik på BVC. 

Efter remittering till barn- och ungdomsmottagningen var föräldrarna mer positivt inställda 

till den hjälp de erbjöds, och i samtliga familjer i studien hade kostförändringar genomförts. 

 Föräldrarna i studien hade som mål att deras barn inte skulle gå upp i vikt, utan bara växa på 

längden. På så vis skulle de växa i sin vikt. 

 Den kunskap som studien presenterar skulle kunna ge hjälp åt distriktssköterskor som arbetar 

på BVC att få insikt i vad föräldrar till överviktiga barn efterfrågar för hjälp och att det är 

viktigt att ta föräldrarna på allvar då de ber om hjälp. BVC-sjuksköterskorna behöver ta sig 

mer tid för samtal för de familjer som önskar hjälp med sitt barns övervikt. Det hade varit 

intressant att vidare undersöka vad BVC-sjuksköterskan upplever för möjligheter och hinder i 

sitt arbete med att stötta föräldrar till överviktiga barn.  

Resultatet visar också att det är viktigt att BVC-sjuksköterskan tidigt uppmärksammar dessa 

barn, att det är viktigt att ge familjen av sin tid, att ge handfasta och konkreta råd och att 

uppmärksamma föräldrarna på att de faktiskt är förebilder för sina barn, barnen gör ofta som 

föräldrarna gör. För att göra åtgärder och insatser i detta så behöver BVC-sjuksköterskan 

inneha egenskaper som att kunna se det enskilda barnet och bekräfta det, skapa en relation 

som lyser tillit. Det är också viktigt att komma ihåg att det är individuellt hur medvetna 

föräldrarna är om problemet, och att de bemöts olika beroende på detta. Sköterskan behöver 

också ha kunskap och erfarenhet som utmynnar i goda handfasta råd och konkreta handlingar 

samt en förmåga till att inge föräldrarna en insikt och förståelse för att både miljön och de 

själva påverkar barnen. 

Det kan leda till att BVC-sjuksköterskan bättre kan stötta och hjälpa de familjer där övervikt 

hos barn är ett problem. Vilket skulle kunna bidra till ett ökat välbefinnande och hälsa för 

barnet, både nu och i framtiden. 

 

Kliniska implikationer 

 Konkreta och handfasta tips på hur föräldrar ska kunna hjälpa sitt barn med 

övervikten som komplement till de broschyrer som lämnas ut skulle kunna införas.  

 BVC-sjuksköterskan skulle behöva ta sig mer tid för samtal med föräldrarna om 

hur kostvanorna och aktivitetsvanor kan förändras.  

 Det är önskvärt att BVC-sjuksköterskan tillsammans med föräldrarna gör upp en 

plan för hur de ska hjälpa barnet att stanna i vikt alternativt hejda viktökningen, 

redan innan barnet uppnått fetma.  
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 BVC-sjuksköterskorna skulle kunna gå ut i förskolorna och undervisa både 

personal och barn om vikten av goda kostvanor samt motionsvanor, för att så tidigt 

som möjligt lägga grunden för en bra hälsa. 

 Det är viktigt att ta familjen på allvar när de ber om hjälp för sitt barns övervikt. 

 BVC-sjuksköterskan ska tänka på att alla familjer är olika och att olika hjälp 

behövs i olika familjer. 
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BILAGA 1 

 

Till vederbörande verksamhetschef på Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen. 

 

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 

mot distriktssköterska på Institutionen för Vårdvetenskap, Högskolan i Borås. Som en del i 

denna utbildning gör vi ett examensarbete på avancerad nivå.  

 

Syftet med examensarbetet är att beskriva föräldrars upplevelse av den hjälp de fått av 

distriktssköterskan på BVC med sitt barns överviktsproblematik. 

 

Vi ber härmed om Ert godkännande att genomföra dessa intervjuer med föräldrar som går 

med sina barn på Runda barn teamet, samt Er hjälp med att komma i kontakt med dessa 

föräldrar. Kriterierna för intervjun är att intervjupersonerna ska ha barn som är 4 år eller äldre, 

och som fortfarande sköts av BVC, där man konstaterat att det finns övervikt hos barnet.  

 

Studien bygger på intervjuer med föräldrar till överviktiga barn som bor i Borås stad, Marks 

kommun eller Svenljunga kommun. Intervjuerna kommer att ske genom enskilda samtal, och 

alla intervjuer kommer att spelas in med bandspelare. Tidsåtgången är ungefär 30 minuter för 

varje intervju. Resultatet av intervjuerna kommer sedan att sammanställas och ställas mot 

aktuell vetenskaplig forskning inom området. Frågorna kommer att vara öppna, då de svaren 

brukar vara mest fulländade.  

 

Uppgifter som kan identifiera deltagaren tas bort och inga obehöriga kommer att ha tillgång 

till datamaterialet. Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat. 

Föräldrarna kommer före intervjun att få skriftlig information om syftet med undersökningen, 

att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta intervjun utan förklaring. 

 

 

Vi handleds i examensarbetet av: Susanne Knutsson, Universitetslektor vid Institutionen för 

Vårdvetenskap, Högskolan i Borås. Tel: 070-2067481, E-mail: 

susanne.knutsson@hb.se 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Sofia Ekedahl, sjuksköterska Caroline Swedengren, sjuksköterska 

Magisterstuderande vid  Magisterstuderande vid 

Institutionen för Vårdvetenskap, Institutionen för vårdvetenskap, 

Högskolan i Borås   Högskolan i Borås 

070-3440489   073-9068985 

sofia.ekedahl@boras.se  caroline.svedengren@boras.se  
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Skriftligt samtycke av verksamhetschef till att studie genomförs på aktuell mottagning. 

 

Undertecknad verksamhetschef har tagit del av den skriftliga informationen angående studien 

och godkänner härmed att Sofia Ekedahl och Caroline Swedengren genomför datainsamling 

inom ramen för vad som beskrivits ovan. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________  ________________________

   

Namn    Ort och datum 

 

 

_____________________________ 

   

Titel/verksamhet     
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BILAGA 2 

 

Inbjudan till deltagande i studie om övervikt bland barn 

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 

mot distriktssköterska på Institutionen för Vårdvetenskap, Högskolan i Borås. Som en del i 

denna utbildning gör vi ett examensarbete på avancerad nivå. 

Syftet med våran studie är att beskriva föräldrars upplevelse av den hjälp de fått av 

distriktssköterskan på BVC med sitt barns överviktsproblematik. Vi har valt att inrikta oss på 

barn över 4 år, och som fortfarande går på BVC.  

Studien bygger på enskild intervju med dig som förälder. Tidsåtgången för intervjun beräknas 

till cirka 30 minuter, och kommer att spelar in på band. Allt material kommer att behandlas 

konfidentiellt och ingen person kommer att kunna identifieras i det färdiga arbetet. Resultatet 

av intervjuerna kommer sedan att sammanställas och ställas mot aktuell vetenskaplig 

forskning inom området.  

Deltagandet i studien är helt frivilligt, och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan 

närmare förklaring.  

Vi hoppas att Du samtycker till att medverka i våran studie, då Dina erfarenheter av den hjälp 

som erbjuds på BVC för överviktiga barn, är viktiga för studien. 

Vi handleds i examensarbetet av Susanne Knutsson, Universitetslektor vid Institutionen för 

Vårdvetenskap, Högskolan i Borås. Tel: 070-2067481, E-mail: susanne.knutsson@hb.se 

 

Vänliga hälsningar 

 

Sofia Ekdahl, sjuksköterska Caroline Swedengren, sjuksköterska 

Magisterstuderande vid  Magisterstuderande vid 

Institutionen för Vårdvetenskap, Institutionen för Vårdvetenskap, 

Högskolan i Borås Stad  Högskolan i Borås Stad 

070-3440489   073-9068985 

sofia.ekedahl@boras.se  caroline.svedengren@boras.se 
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Skriftligt samtycke till att delta i studien om vilket stöd föräldrar upplever att de får av 

distriktssköterskan på BVC då det handlar om barns övervikt.  

 

Jag har tagit del av skriftlig information om studiens syfte, och samtycker till att vara med i 

studien. Jag ger också mitt samtycke till att intervjun spelas in på band.  

Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt, och att jag när som helst utan förklaring 

kan avbryta mitt deltagande i studien.  

 

 

___________________________  ___________________________ 

 

Namn    Ort och datum 

 

___________________________ 

 

Telefonnummer 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Sofia Ekdahl, sjuksköterska Caroline Swedengren, sjuksköterska 

Magisterstuderande vid  Magisterstuderande vid 

Institutionen för Vårdvetenskap, Institutionen för Vårdvetenskap, 

Högskolan i Borås Stad  Högskolan i Borås Stad 

070-3440489   073-9068985 

sofia.ekedahl@boras.se  caroline.svedengren@boras.se 
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BILAGA 3 

 

Intervjuguide 

 

Huvudfråga:  

Berätta om vad du som förälder har fått för hjälp och stöd på BVC gällande ditt barns 

övervikt? 

 

Uppföljningsfrågor:   

Berätta om när det först uppdagades på BVC?  

 

Hade du själv känt att ditt barn var överviktigt innan BVC uppmärksammade det? 

 

Vad har du själv gjort för att hjälpa ditt barn med övervikten?  

 

Berätta om hur situationen ser ut idag? 

 

 

 

 

 

 

 

 


