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Abstrakt 

Introduktion. Barn i risk för övervikt anses vara ett folkhälsoproblem. Om inga åtgärder 

vidtas, kan i vuxen ålder övervikt öka risken för olika följdsjukdomar. Barnavårdscentraler 

anses vara en bra hälsoarena. Samtal om barns risk för övervikt med familjer tillsammans med 

sjuksköterskor har visats vara känsligt. Syftet. Syftet med studien var att belysa BVC-

sjuksköterskors erfarenheter av att genomföra hälsosamtal med familjer med barn i risk för 

övervikt. Metod. Kvalitativ ansats med telefonintervjuer. Åtta BVC sjuksköterskor 

intervjuades. Kvalitativ innehållsanalys användes. Resultat. BVC sjuksköterskor angav att 

hälsosamtal med familjer som har barn i risk för ohälsosam vikt skulle vara känsliga att ha. 

Hälsosamtalen underlättades när föräldrarna skulle vara motiverade och när en relation grundats 

med familjerna. Av svårigheter som angetts framkom med icke motiverade föräldrar, 

omedvetna föräldrar och språkliga svårigheter men även förnekande föräldrar förekom. 

Diskussion. Resultaten visade styrkor när det gällde personal vid barnhälsovård, vilka inte 

undviker förebyggande hälsosamtal, trots ämnets känsliga karaktär. Metoden att intervjua via 

telefon resulterade inte i ett tillräckligt djup i intervjuerna. Slutsats. 

Barnspecialistsjuksköterskorna beskrev vikten av att uppmärksamma barn som riskerade att bli 

överviktiga. Ämnet hade varit känsligt, men en förutsättning ansågs att relation med familjerna 

skapades. Barnavårdscentraler kunde vara ett bra ställe för hälsosamtal. 

Nyckelord 

barnhälsovård, barnavårdscentral, intervjustudie, primärvård, sjuksköterskor, övervikt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract   

Introduction. Children at risk of becoming overweight are considered a public health problem. 

If no actions is taken, overweight can easily remain with children into adulthood, with the risk 

of various health complications as a result. Child healthcare centers are considered as a positive 

health setting. Dialogues about children's overweight between families and child health care 

nurses have been shown to be sensitive. Purpose. The purpose was to highlight the experiences 

of child health care nurses in conducting health  dialogues  with families with children at risk 

of becoming overweight. Method. Qualitative approach with telephone interviews. Eight BVC 

nurses responded. Qualitative content analysis was used. Results. The child health care nurses 

told that health discussions with families with children at risk of overweight were sensitive to 

deal. Most also described how important it was to draw attention to children being at risk of 

overweight, by showing in their attitude an openness to the families. The health dialogues was 

facilitated when the parents were motivated and that a relationship was established with the 

families. Different obstacles were described in the health dialogues with parents. Child health 

care nurses declared meetings with unmotivated parents, unconscious parents and also indicated 

denial among parents. Discussion. The results showed strengths in terms of staff at child health 

care not avoiding preventive health discussions despite of the sensitive nature of the subject. 

The method of interviewing by telephone resulted not a sufficient depth of the interviews. 

Conclusion. The child health care nurses described the importance to draw attention to children 

at risk for overweight. The subject has been sensitive, but a prerequisite was considered that 

the relationship with the families was created. The child health care center could be a good 

place for the health dialogues. 

Keywords 

Child health care, child health care nurses, overweight, primary prevention, qualitative 

interview 
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Bakgrund  

Barns övervikt och fetma anses vara ett hälsoproblem som bör tas på stort allvar (Dawson, 

Taylor, Williams, Taylor & Brown, 2014; Oude Luttikhuis, et al. 2009; Sanders, Perrin, Yin, & 

Rothman 2014; Socialstyrelsen, 2013) och beskriver att barn i risk för övervikt redan vid 2 års 

ålder, löper ökad risk att utveckla korpulens senare i livet och hälsoproblematiken anses 

samtidigt hota barnens framtida hälsa. Även Folkhälsomyndigheten (2017) betonar betydelsen 

av att tidigt uppmärksamma övervikt och fetma. Enligt (Gorin et al. 2014; Socialstyrelsen 2013) 

kan primärvårdens barnhälsovård (BHV) utgöra en bra hälsoarena att genomföra hälsosamtal 

där barn bedöms i risk för ohälsosam vikt. 

Det var nu angeläget att empiriskt belysa specialistsjuksköterskors erfarenheter av 

hälsosamtal med familjer på barnavårdscentral. 

Barns övervikt- och fetma  

Lobstein et al. (2015) och Sobko et al. (2011) förklarar övervikt och fetma som också inkluderar 

multifaktoriell hälsoproblematik, dvs. det anses inte enbart några få samband, utan flertalet 

sociala faktorer kring barnen. Hälsoproblematiken beskrivs att det samtidigt hotar barnens 

framtida hälsa. Övervikt och fetma kan enligt Gorin et al. (2014) lätt följa den yngre in i vuxen 

ålder, för att sedan i vuxen ålder dels leda till ökade risker för hjärt- och kärlsjukdomar, dels 

även psykosociala besvär. Gorin et al. (2014) har också funnit att det anses mera komplext att 

arbeta med överviktsfrågor, däribland livsstilsrelaterade samtal.  

För att få en ökad förståelse för hur stor omfattningen av övervikt och fetma kan vara hos 

barn, finns statistik om genomsnitt av övervikt och fetma hos barn. Den andel barn som enligt 

Döring et al. (2014) och Hagenäs (2012) anses överviktiga uppskattas till nästan 19 procent och 

den andel barn som har fetma nästan till 5 procent. Viktgränser för barn i risk för ohälsosam 

vikt visar iso-BMI 25 (gräns för övervikt) och iso-BMI 30 (gräns för fetma), (Derwig, 2014). 

I studien Sanders et al. (2014) visar att låginkomstsamhällen, lägre utbildningsnivåer, lägre 

inkomst hos föräldrar och faktorer som mindre socialt stöd kan innebära högre risk för barnen 

att riskera övervikt. Även Folkhälsomyndigheten (2017) betonar det ökade hälsoproblemet på 

sikt och betydelsen att uppmärksamma övervikt och fetma och där skillnader mellan grupper 

utgör ett fokus, däribland grupper av människor med lägre utbildning, lägre inkomst och 

medelinkomst.  

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Sanders%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24819570
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Perrin%20EM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24819570
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Yin%20HS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24819570
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Sanders%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24819570
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Hälsosamtal på BVC  

Till barnavårdscentraler kommer alltså de allra flesta föräldrar som har barn från födelsen 

upptill 6 års ålder. Barnavårdscentraler erbjuder olika förebyggande hälsoinsatser till alla barn. 

Besöken kan variera i såväl tidslängd som innehåll. Samtalets innehåll kan variera för 

förebyggande hälsosamtal om barns hälsosamma vikt (Almkvist & Johannesson, 2014). 

Barnavårdscentraler erbjuder insatser oavsett om föräldrarna har sökt hjälp för att de 

själva har upplevt svårigheter med sitt barn eller andra har identifierat att barnet har speciella 

problem. Det teoretiska antagandet bakom primärpreventiva strategier anses att genom att ge 

förebyggande insatser till alla, finns enligt Socialstyrelsen (2014) möjlighet att minska den 

andel av befolkningen som löper en risk för att utveckla ett ohälsosamt liv och senare kan 

komma att utveckla problem om inga insatser görs. Barnhälsovården med barnavårdscentraler 

har enligt Socialstyrelsen (2014) också samverkan med andra verksamheter och olika 

organisationer. Det senare har skett samtidigt med etableringen av aktörer inom barnhälsovård 

och ett större utbud av barnavårdscentraler samt förskolor som föräldrar kan välja mellan. Det 

har i sin tur ställt krav på att fler parter som bör samverka.   

Folkhälsan kan enligt WHO (2013) öka hos samtliga i en befolkning genom att 

upplysning dels sker via utbildningsplatser, arbetsplatser, på marknaden, olika medier, hälso- 

och sjukvården samt politisk medvetenhet. 

Barnhälsovårdens riktlinjer och i synnerhet om barns hälsosamma vikt illustreras tydligt 

av Derwig (2014) med en matris i rikshandboken för barnhälsovård (RHB).  

Första delen i matrisen handlar om olika universella förebyggande hälsoråd om barn i risk för 

övervikt, andra delar illustrerar selektiva hälsoråd. Sedan utifrån matrisen ges vägledning som 

fokuserar på indikerade hälsoråd. Indikerade hälsoråd innebär i sammanhanget, av de högre 

iso-BMI värdena (iso -body mass index är en anpassad mätformel för barns vikt), som bedöms 

av sjuksköterskan och för den berörde familjens barn mottaglighet att följa givna förebyggande 

hälsosamtal (Derwig, 2014).  

I ett land som Sverige kan barnhälsovården och i synnerhet barnavårdscentraler (BVC) sägas 

utgöra en bra bas för det förebyggande hälsoarbetet i arbetet med hälsans bestämningsfaktorer. 

Hälsans bestämningsfaktorer innebär enligt SOU (2000:91 & Van den Heuvel et al. (2013) det 

flertalet faktorer som kan påverka barns hälsa. Faktorer kan vara olika egenskaper i människans 

miljö som ökar eller minskar risken för att människan ska insjukna. Sverige har under en längre 

tid byggt strukturer kring barns vård och hälsa. Det som gjort att barnavårdscentraler växt fram 

i Sverige har att göra med stabila sociopolitiska  
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sammanhang, där t ex arbetet sker och skett med att jämna ut såväl inkomstfördelning som 

sysselsättning det även Maggi, Irwin, Siddiqi, och Hertzman (2010) beskriver med betydande 

folkhälsoarbete under förutsättning att ett lands ekonomi betraktas stabilare. 

För framgångsrikt hälsoarbete har världshälsoorganisationen WHO (2007) presenterat 

sammanlagt sex områden, som följer:  

 Täckningsgrad med hälsoservice.  

 Mänskliga resurser som erbjuder hälsoinsatser.  

 Informationssystem om hälsa. 

 Vacciner och teknik för hälsa med medicinska produkter. 

 Finansierat hälsoarbete. 

 Styrsystem och ledningsstruktur.  

Att arbeta med tidiga hälsoinsatser och förebyggande hälsosamtal som ingår i 

barnavårdscentralernas uppdrag för barn och före övervikt blir ett faktum med hälsofrämjande 

fokus, har enligt Sobko et al. (2011) visat kan vara ett effektivt hälsoarbete. Hälsoproblematiken 

med övervikt och fetma inkluderar också multifaktoriella hälsoproblem, dvs. det anses inte 

enbart några få samband, utan flertalet sociala faktorer kring barnen. Och vidare anses 

hälsoproblematiken vara att det samtidigt hotar barnens framtida hälsa.  

Lobstein et al. (2015) förklarar det betydelsefulla att medvetandegöra hälsoproblematiken 

barn i risk för övervikt. Hälsproblematiken innebär flera aspekter däribland om samhällets 

intresse, som dels innebär på såväl politikernivå, men också dels inom hälso- och sjukvård och 

system med utbildning av vårdpersonal, att erkänna om barn i risk för att utveckla korpulens, 

också synliggörs.  

Walker, Strong, Atchinson, Saunders och Abbott (2007) och Socialstyrelsen (2012) menar 

att det i hög grad anses vara primärvårdens uppdrag att omnämna barnens ohälsosamma vikt 

och inleda hälsosamtal.  

Hälsosamtalets genomförande  

Håkansson (2015) beskriver de svenska rekommendationerna för barnavårdscentraler 

utifrån RHB som anses ett bra underlag i det dagliga arbetet för specialistsköterskan, däribland 

distriktssköterskan. Det inkluderar rådgivning av hälsosamma matval och matordning, ökad 

fysisk aktivitet, samtidig minskning av destruktivt hälsobeteende samt förklara om vad god 

sömnhygien ska innebära. Även Lowenstein et al. (2013) betonar upptäckten av ohälsosamma 

levnadsbeteenden som tecken på barn i risk för ohälsosam vikt.  
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 Socialstyrelsen (2013) beskriver BVC som en bra plats att genomföra konstruktiva 

hälsosamtal. Socialstyrelsen (2013) betonar att hälso- och sjukvårdsprofessionella på 

barnavårdscentraler bör tänka kritiskt då val av metoder ännu inte anses i tillräcklig grad 

evidensbaserade, när det gäller barns övervikt och fetma.  

Mazur et al. (2013) efterlyser fortsatt utveckling av struktur i arbetet med hälsosamtal 

med familjer som har barn i risk för övervikt. Struktur omfattar dels tid, dels resurser för att 

skapa möjligheter för hälsosamtal om ohälsosam vikt och oavsett vilket land familjerna 

kommer ifrån. Olika länder har enligt Mazur et al. (2013) olika primärvårdsresurser. I enstaka 

länder i Europa sköter barnläkare mycket av barnhälsovården till skillnad från det som 

Håkansson (2015) förklarar arbetet med svensk barnhälsovård på barnavårdscentral, där ofta 

specialistsjuksköterskekompetens finns tillgänglig från barnets födelse till och med 6 års ålder. 

Betydelsen av att sjuksköterskor visar extra lyhördhet i hälsosamtalet med familjer som 

har barn i risk ohälsosam vikt måste framhållas (Gerards, Dagnelie, Jansen, De Vries & 

Kremers, 2012). 

Motiverande samtal (MI) används enligt Derwig (2014) som grund för hälsosamtal i 

barnhälsovården. Med MI menas därmed att syftet är att engagera föräldrarna för en 

framgångsrik insats med förebyggande av övervikt och målet är unga barn.  

Fördelen med motiverande samtal anses Derwig (2014) kan vara att hjälpa familjen att 

identifiera egna resurser och styrkor. Exempelvis är vilka förändringar familjen själva kan göra 

eller att bekräfta familjens tankar om vad som fungerar bra. Motiverande samtal har visat sig 

effektiva för att öka just motivationen och deltagande hos föräldrarna. 

Med ett fokus som enligt Edvardsson et al. (2009) förklarar underlättar för hälsopersonal 

också på BVC att lättare förutsäga vilka barn det gäller och bättre ingripa med åtgärder. Att 

samtala indirekt om barnets övervikt och samtidigt visa viktdiagrammet anses enligt 

Edvardsson et al. (2009) minst påstridigt för att beskriva barnets viktutveckling.  

Utmaningen för en hälsoprofessionell med en mer omotiverad familj lyfts i studien av Spivack, 

Swietlik, Alessandrini och Faith (2010) som finner samband mellan föräldrar som saknade 

motivation att själva förändra och förbättra kost och livsstil med barn som också sakna denna 

motivation. Mazur et al. (2013) finner uttalanden från primärvårdens yrkesprofessionella, som 

uppmärksammat att barns ohälsosamma vikt i huvudsak anses vara ett föräldraproblem. Med 

föräldraproblem beskriver av Edvardsson K., Edvardsson D. och Hörnsten (2009) de föräldrar 

som inte verkar vilja lyssna, förnekande beteende, föräldrar som verkar gå i försvarsställning 

eller inse hälsoproblem ohälsosam viktutveckling.  
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Under hälsosamtal finns relevanta framgångsfaktorer. Läraktiga ögonblick vilar enligt Cohen, 

Clark, Lawson, Casucci, och Flocke (2011) på den hälsoprofessionelles förmåga att identifiera 

och utforska, den oro som kan framträda samt patientens erkännande av möjligheter att länka 

dem med ohälsosamma beteenden och i vilken grad kan den hälsoprofessionelle kan utöva 

dessa intressanta. Läraktiga stunder hade observerats i nästan 10 % av fallen och anses alltså 

inte särskilt ofta förekommande.  

Hinder och svårigheter med hälsosamtal 

Regbers et al. (2013) och Small, Bonds-McClain, Melnyk, Vaughan och Gannon (2014) 

beskriver svårigheter vid hälsosamtal och ämnesområdets känslighet. Hälsosamtalets 

begränsning med dess fokus på hälsofrämjande råd visade svårigheter för föräldrarna att göra 

något åt barnens ohälsosamma kost och livsstil. 

Small et al. (2014) beskriver hur föräldrarna ska hantera deras barns respons till de 

förändringar som görs eller gjorts i barnets hemmiljö, som kostförändringar och fysisk aktivitet. 

I studien av Walker et al. (2007) framkom att det som orsakar barns ohälsosamma vikt handlar 

om sociala och familjära problem, där de lyfter fram att föräldrarna anses de personer som 

själva har möjligheter och ska göra själva arbetet med sina barns ohälsosamma kost- och 

rörelsevanor. 

Isma, Bramhagen, Ahlstrom, Östman och Dykes (2013) beskriver olika interna hinder. Med 

interna hinder menas andra arbetsprioriteringar än arbetet med hälsofrämjande hälsosamtal där 

barn kan var i risk för övervikt. Enligt Isma et al. (2013) uppmärksammar sjuksköterskor brister 

i kunskap att rätt identifiera, men också att hantera barns övervikt. Sjuksköterskor förklarar 

skillnader av ansvar gällande dessa hälsosamtal. Sjuksköterskorna ansåg heller inte att de hade 

optimalt med resurser eller kunde samarbeta med andra viktiga hälsoaktörer däribland andra 

myndigheter. Med externa hinder finns beskrivna i studien Isma, et al. (2013) redogör för 

sjuksköterskor som svarar att föräldrarnas samarbete var av betydelse eller avsaknad av 

samarbete utgjorde ett hinder. Andra svårigheter lyftes i studien av Isma et al. (2013) innebär 

angående föräldrarnas egen överviktighet, när föräldrar resonerade att det inte kändes som 

någon oro för att deras egna barn var överviktiga (Isma et al. 2013). 

Ek et al. (2015) och Brown, Strid, Psarou, Brewins och Thompson (2007) visar att det 

finns hinder och svårigheter och anger att ett stort problem anses vara vårdpersonalens åsikter, 

attityder och föreställningar om korpulens och att hälsopersonal ofta försöker undvika ämnet 

övervikt för att inte påverka relationen med föräldrarna.  
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 Hälsoprofessionella har enligt Arbetsmiljöverket (2017) allt oftare en komplexare arbetsbörda. 

Arbetsbördan kan innebära med extra tidsåtgång inför implementering av nya arbetsmetoder. 

Johansen et al. (2016) förklaringar om sjuksköterskor som på BVC beskriver det utvidgade 

uppdrag BVC sjuksköterskor har att främja hälsa, men också uppmuntran till familjerna till 

fysisk aktivitet. Det framkommer också att detta enligt Mazur et al. (2013) förebyggande 

hälsoarbete om barns ohälsosamma vikt inte ens tagit plats i primärvårdens arbetsvardag. 

Ljungkrona-Falk et al. (2014) förklarar även aspekten tidsbrist som hinder för att genomföra 

förbyggande hälsosamtal om barns hälsosamma vikt. 

Kompetens hos sjuksköterskan 

Gällande kompetens ska specialistsjuksköterskan som arbetar med barn anses behärska 

lyhördhet, men också kunna kommunicera med barnet (Socialstyrelsen 2014). 

Specialistsjuksköterska anges som distriktsköterska och barnsjuksköterska, men kan enligt 

Socialstyrelsen (2014) innebära en rad flera sjuksköterskespecialiteter. 

Specialistsjuksköterskan ska också aktivt bidra till att barn inte far illa samt även ha beredskap 

att kunna föra hälsosamtal om såväl fysisk aktivitet, kost, barnolycksfall.  

Specialistsjuksköterskans arbete handlar om att förse relevant hälsoinformation till barn och 

barnets vårdnadshavare anpassad efter barnets utveckling. Specialistsjuksköterskor ska kunna 

bemöta såväl barn som barnets vårdnadshavare och kunna ge hälsofrämjande och förebyggande 

råd samt att förvissa sig om att barnet och närstående förstår aktuell information 

(Socialstyrelsen 2014).  

Socialstyrelsen (2014) beskriver nödvändiga aspekter att specialistsjuksköterskor, ofta 

distriktssköterskor som arbetar på BVC med sitt kunnande för att hjälpa familjer och deras barn 

på ett professionellt sätt. Benner och Wrubel (1982) redogör för sjuksköterskans roll, från novis 

till expert. Där förklaras de mer erfarna sköterskornas (jämför specialistsjuksköterskor) särdrag 

att kommunicera mer effektivt i jämförelse med novisen. 

Novisen har enligt Benner och Wrubel (1982) sina relativt begränsade uppnådda yrkesvanor, 

som andra yrkesvana specialistsjuksköterskor ofta redan har erfarenheter av. 

Socialstyrelsen (2012) lyfter ytterligare om kunskapsområdet hälso- och sjukvård som baseras 

på intensivare kunskapsinhämtning och där specialistnivå samt yrkeskunnande står högt i 

primärvård. Om olika hälsoinformation inklusive de med livsstilsrådgivande inslag och 

hälsosamtal med specifika måltidsinslag förklarar Lowenstein et al. (2013) om 

hälsoprofessionellas förväntningar. Förväntningar handlar om optimism efter hälsosamtalen  
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tillsammans med familjerna med barn i risk för övervikt och att sedan se resultat med positivt 

utfall hos barnen, mot hälsosam vikt. Det behövs enligt Ljungkrona-Falk, Brekke och Nyholm 

(2014) andra aktörer som dietistens kunskaper och det beskrivs fördelar med förebyggande 

hälsosamtal, efter att hälsoprofessionella fått egna råd av dietist. Lobstein et al. (2015) betonar 

också betydelserna att ha utbildningsinsatser för hälso- och sjukvårdspersonal, vilket i sin tur 

ökar möjligheter för tvärprofessionell samverkan mellan flertalet aktörer i professionell 

mening, för såväl familjernas skull, men också de läkare som arbetar med detta ämnesområde, 

barns övervikt. Ljungkrona-Falk et al. (2014)  fann i sin studie det betydelsefulla att en god 

relation etableras med föräldrarna, men att relationen också sattes på prov när hälsosamtal 

startades med familjerna.  

Regbers, Mårild och Johansson Hanse (2013) betonar betydelsen av att som 

hälsoprofessionell i mötet med familjer med barn som riskerar ohälsosam vikt, vara pedagogisk. 

Den hälsoprofessionelle som kommer i kontakt med föräldrar och barn har en viktig 

rollfunktion genom att lyfta fram evidensbaserade fakta och inte heller vara dömande eller 

skuldbeläggande. Regbers et al. (2013) förklarar också att hälsosamtalet handlar om att 

motivera föräldrar och deras barn att förbruka den energi som intagits i maten.   

Kunskap om sin hälsa (health literacy) 

WHO (2013) förklarar begreppet health literacy genom att människans skicklighet och 

möjligheter möter krav och olika grader av komplexitet. Nutbeam, Harris och Wise (2010) 

menar att health literacy inte är något isolerat begrepp, utan anses mer produkten av både nivåer 

av hälsoutbildning samt hur hälsa kommuniceras.  

Ett hälsobudskap bör dock inte vara för komplicerat att förstå. Heerman et al. (2014) beskriver 

hälsobudskap genom att anpassa hälsoinformation mellan hälsoprofessionell och vårdtagare. 

Denna anpassning kan innebära val av strategier inför mötet mellan sjuksköterskan och förälder 

där en alltför för låg läskunnighet eller lägre förståelse upptäcks. 

Heerman et al. (2014) betonar att när hälsobudskapet sedan kommuniceras på individnivå vid 

ett professionellt hälsomöte som på barnavårdscentral, har varje hälsoprofessionell en 

angelägen uppgift att översätta eller förklara olika begrepp som används.  

Problemformulering 

Hälsoprofessionella i primärvården genomför i ett tidigt skede i ett barns liv förebyggande 

hälsosamtal med föräldrar till barn med risk för övervikt (Trapp, Ryan, Ariza, Garcia &  
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Binns, 2009). En förutsättning för ett konstruktivt hälsosamtal innebär enligt Ljungkrona-Falk 

et al. (2014) att en god relation skapas mellan hälsoprofessionella och barnets familj.  Dawson 

et al. (2014) och Gerards et al. (2012) betonar vidare den optimism som finns hos berörd 

hälsoprofessionell samt deras upplevelser och inleda de förebyggande hälsosamtal där barn är 

i risk för övervikt och fetma.  

I studien av Edvardsson et al. (2009) framkommer att sjuksköterskor tillämpar 

försiktighet i hälsosamtal som avser kost- och matvanor. Hälsosamtal som avser kost- och 

matvanor kan uppfattas negativt av familjer. Risken kan vara att sjuksköterskor agerar 

kränkande eller för den delen skuldbeläggande.  

Primärvård kan utgöra en bra hälsoarena att genomföra hälsosamtal där barn bedöms i 

risk för ohälsosam vikt (Gorin et al. 2014; Sherwood et al. 2013; Socialstyrelsen 2013).  

I vilken utsträckning hade specialistsjuksköterskorna på barnavårdscentraler upplevt 

erfarenheter av hälsosamtal där barn kan vara i risk för övervik. Innebar samtalsformen om barn 

i risk för övervikt att arbetet på barnavårdscentral blev känsligare att samtala om med familjer? 

Nu ska en ökad förståelse erhållas för BVC-sjuksköterskornas erfarenheter av att genomföra 

hälsosamtal med familjer med barn i risk för övervikt. 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa BVC-sjuksköterskors erfarenheter av att genomföra 

hälsosamtal med familjer med barn i risk för övervikt. 

 

 

Metod 

Studiedesign  

Detta vetenskapliga arbete utgick från en kvalitativ ansats med en deskriptiv studiedesign Patton 

(2015) och det Yin (2013) beskriver som en induktiv hållning där undersökaren via öppna 

frågor får ord från informanter, som sedan studeras genom innebörd och mening. 

Studiedesignen ger utrymme för kvalitativa egenskaper, variationer, begrepps- och 

teoriutveckling samt undersökning och att utgå ifrån verkligheten i sin studie (Bryman, 2011). 
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Urval  

För studien användes avsiktliga urval som enligt Patton (2015) och Yin (2013) kan ge studien 

rikliga nyanserade och intressanta svar. Yin (2013) beskriver att avsiktliga urval anses vanliga 

inom kvalitativ forskning. Det avsiktliga urvalet av BVC sjuksköterskor gjordes från olika 

primärvårdsenheter inom en vald region för att få en spridning och representera olika typer av 

BVC i tätort, större BVC, samt mindre BVC samt BVC på landsbygd. 

För godkännande av studien krävdes ett skriftligt godkännande från såväl primärvårdens 

ledning och FOU-enhet som från barnhälsovårdens överläkare (Bilaga 1-4). 

Primärvårdsledningen kontaktades för att få skriftligt godkännande att intervjua BVC 

sjuksköterskor. Därefter kontaktades verksamhetscheferna via e-post och vid behov ett nytt e-

postmeddelande. Därefter, om inget svar inkom, ringdes verksamhetscheferna upp för 

information om att fyra vårdcentraler med fyra chefer kontaktades och för att få godkännande 

till att genomföra studien inom deras primärvårdsområde. Åtta chefer som godkände studien 

erhöll frågan om de också kunde vidarebefordra informationsbrev (bilaga 2) till respektive 

informant. Författaren valde sedan att ta kontakt med BVC sjuksköterskorna en och en via e-

post och från olika arbetsenheter för att få till en spridning.  

Önskvärt antal BVC sjuksköterskor för studien var 10 och enligt Bryman (2011) kan flertalet 

informanter ge en kvalitativ intervjustudie varierande svar, jämfört med endast ett fåtal 

informanter kan göra, men samtidigt att det inte anses helt bestämt vilket antal informanter som 

kan vara mest lämpligt utifrån vad en studie vill undersöka. Avböjde en BVC sjuksköterska 

deltagande i intervju, noterades detta och en ny valdes ut. 21 sköterskor tillfrågades och åtta av 

dem medverkade i studien. Informanternas identitet skyddades med kodning och en kodlista 

användes. Minnesanteckningar fördes kontinuerligt för kontakterna med varje informant 

Datainsamling 

I studien genomfördes datainsamlingen genom telefonintervjuer. Primärvårdsledningen ställde 

som villkor att ingen intervju fick överstiga 30 minuter och enligt Bryman (2011) bör 

telefonintervjuande inte överstiga 25 minuter. Undersökaren måste enligt Polit och Beck (2008) 

förtjäna varje tilltänkt informants tillit och visa att hen är pålitlig inom det ämnesområde som 

ska undersökas. För att underlätta för informanten att känna ökad tillit före intervjun valdes 

som Polit och Beck (2008) och Trost (2010) nämner att kontakta tilltänkt  
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Informant några gånger. Kontakt ett togs via e-post för att fråga om de vill medverka i 

telefonintervju. Den andra kontakten gjordes med e-post för att boka tid för intervju, ibland 

förekom en tredje e-post kontakt inför intervjutillfället.  

Datainsamlingen pågick under tre månader. Efter att åtta BVC sjuksköterskor 

intervjuades avslutades intervjuerna.  

Semistrukturerad kvalitativ intervjuform och bakåtriktad intervjuform användes samt 

intervjuguide inklusive vissa vidareutvecklande frågor (bilaga 5). Med semistrukturerade 

intervjuer förklarar Trost (2010) och Yin (2013) frågor i en intervju, där informanten tillåts 

beskriva med egna ord och med berättande stil lämna så mycket information som de själva vill. 

Iden med uppföljningsfrågor anses få grundligare upplysning. Intervjuguiden (bilaga 5) visar 

med exempel frågor som; ”Utveckla gärna det där lite mer”, Berätta gärna lite mer, Hur menar 

du? och Vad tänker du om att det är så?  

Telefonintervjuer som datainsamling kan enligt Bryman (2011) vara accepterat för att 

inhämta helhetsbild från informanterna. Det finns fördelar och nackdelar med telefonintervjuer. 

Fördelarna handlar enligt Polit och Beck (2008) om att det är mindre resurskrävande och kan 

exempelvis utföras från det egna hemmet, även flexiblare samt utan en resa till en informant 

och billigare att genomföra, däribland resor till och från BVC sjuksköterskorna. Andra fördelar 

med telefonintervjuer beskrivs vara att så länge informanten känner till intervjuaren kan göra 

det mindre spänt, det under förutsättning att intervjun inte är alltför lång och tillräckligt specifik.  

Kvalitativa intervjuer beskrivs enligt Yin (2013) ha fördelar att spelas in på band, för senare 

transkribering. Varje BVC sjuksköterska upplystes och fick frågan om det var godtagbart att 

låta intervjun spelas in på ljudband. Skyndsamt efter varje intervjutillfälle transkriberades 

intervjun och skrevs ner ordagrant, ord för ord på författarens egen dator som har skydd av 

starkt lösenord och kan bara öppnas av författaren. Yin (2013) menar också att vårda data 

genom att också kopiera/ säkerhetskopiera innehållet efter intervjuerna. 

Tiden för att göra personliga intervjuer ansikte mot ansikte, bedömdes i enlighet med Yin 

(2013) och övervägdes för den begränsade tidsram för detta vetenskapliga arbete. 

En högtalartelefon samt diktafon användes under intervjutillfällena. Samtliga 

telefonintervjuer genomfördes från ett stängt, låst rum på författarens arbetsplats och av 

författaren själv samt säkrades genom att ingen förutom författaren själv hörde vad som sades 

under pågående intervju. BVC sjuksköterskorna fick besluta tillfället för intervjun. 

Under telefonintervjuerna som genomfördes handlade det om att tillräckligt med tid 

avsattes för både BVC sjuksköterska som författaren. Bryman (2011) nämner om  
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telefonintervjuande att avslut görs enklare och att tidsåtgången kan bli lättare att kontrollera, 

jämfört med ansikte mot ansiktes intervjuande. Tiden det tog att intervjua var mellan 22 och 31 

minuter och spelades in på ljudband. Därefter tackades varje informant för intervjutillfället. När 

denna studie hade godkännande och publiceras på internet raderades samtliga ljudfiler och 

material från den egna datorn samt säkerhetskopieringen (Bryman, 2011). 

Intervjuguiden utformades utifrån det öppna syftet för denna studie. Frågeområden i 

intervjuguiden (bilaga 5) hade bakgrundsfrågor och därefter öppna frågor. Frågorna handlade 

om erfarenheter och om BVC sjuksköterskans upplevelser att ha främjande hälsosamtal med 

familjer med barn som kunde vara i risk för övervikt. Intervjuguiden underlättade fokus för 

ämnesområdet och att kunna hålla sig till ämnesvalet under pågående intervju. Yin (2013) 

förklarar fördelar med att använda intervjuguide som ett underlag för insamling av data.  

Under varje intervjutillfälle var intervjuaren lyhörd och i enlighet med Yin (2013) kunde 

BVC sjuksköterskors svar komma före frågeguidens ordning. BVC sjuksköterskor gavs således 

möjligheter att mera fritt och med egna ord fick uttrycka sig. Det senare kunde inneburit att 

BVC sjuksköterskorna blev mindre misstänksamma, men också att intervjun kunde bli så 

innehållsrik och nyanserad som möjligt med mer betoning på samtalsform (Bryman, 2011 och 

Polit & Beck, 2008).  

Provintervjuer 

Två provintervjuer genomfördes med två informanter som var BVC sjuksköterskor för att testa 

frågornas utformning och användandet av diktafonen. Kollegor kan enligt Bryman (2011) 

fungera som granskare. Provintervjuerna innebar att ansikte mot ansiktes intervjuer gjordes och 

som semistrukturerade intervjuer med intervjuguiden. Enligt Trost (2010) kan fördelarna vara 

att testa frågorna för att få till frågornas enkelhet samt rakheten i frågorna och det ger en träning 

i att intervjua.  

Provintervjuerna ledde till att de inledande frågeområde från intervjuguiden valdes att 

justeras och det lades till en följdfråga; ”Har du något pågående hälsosamtal?” Författaren 

reflekterade med handledaren över intervjuguiden och upplevde att frågorna fick svar och 

ansågs av god kvalitet. Svarens innehåll var rikligare samt nyanserade ord och som besvarade 

syftet (Trost, 2010). 
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Dataanalys  

Graneheim och Lundman (2004) användes som modell för den kvalitativa manifesta 

innehållsanalysen. Kvalitativ forskning anses komplext. Med den kvalitativa manifesta 

innehållsanalysen menar Graneheim och Lundman (2004) att tolkningen av datamaterial, 

innebär att i tankarna och under analysen av data, tolkas materialet induktivt och beroende av 

datas djup och nivåer av abstraktion. Den kvalitativa manifesta innehållsanalysen innebär att 

analysera efter vad texten säger och ordagrant. Detta tillvägagångssätt skedde enligt Graneheim 

och Lundman (2004) modell utifrån de texter som all data innehöll och genom de kategorier 

som bildades till dess att mångsidighet framkom. Från det specifika till det generella och 

tillbaka från det generella till det specifika.  

Dataanalysen följde olika steg enligt Graneheim och Lundmans (2004) modell enligt vad 

som rekommenderas. De transkriberade intervjuerna lästes först genom naivläsning för att få 

en ökad känsla för texten, sedan tog helhetsinläsningen vid. Därefter lästes materialet, om och 

om igen, för att inte missa något väsentligt från de meningsbärande enheterna (Graneheim och 

Lundman, 2004).  

Sedan valdes de bärande meningsenheterna ut som besvarade studiens syfte. Gällande de 

meningsbärande enheterna anses att de kan utgöra en mening, men också en del av en intervju 

eller längre stycke text (Graneheim & Lundman, 2004).  

Från systematisk analys, dvs. från meningsbärande enheter, (bilaga 6) följt av de kondenserade 

meningsbärande enheterna som ligger beskrivande nära de ordagranna meningsbärande 

enheterna som valdes utifrån syftet med studien. En kondensering innebär att korta ner och 

sammanfatta föregående meningsbärande enhet utan att förlora väsentligt innehåll (Bryman, 

2011; Graneheim & Lundman, 2004). 

En betydande åtgärd i dataanalysen beskriver Graneheim och Lundman, (2004) om kodning av 

materialet. Kodningen görs för att samla och sortera datamängden, från de meningsbärande 

enheterna som nämner om samma saker. Kodorden studerades därefter efter likheter och 

skillnader. Kodningen (bilaga 6) beskrivs utgöra en process som kan sägas styra tankarna om 

den räckvidd data rymmer, men också att hela datas mängd under pågående analysarbetet kan 

minska.  

Kategorier och underkategorier bearbetades enligt Graneheims och Lundmans (2004) 

modell genom att en text upprepades, uttrycktes tillräckligt många gånger. Kategorier kan 

således formas i diskussioner med handledare när de vanligaste orden från de kondenserade 

enheterna uttryckts ett antal gånger.  
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Ovan beskrivna arbetsprocess innebar en utvecklingsgång, med olika steg genom att bestämma 

underkategorier som därefter mynnade ut till bildandet av kategorier. Kategorierna består av 

kärnan i kvalitativ innehållsanalys och avslöjar textens manifesta innehåll med alla uppgifter 

relaterade till syftet med studien ingår (Graneheim & Lundman, 2004). 

Etiska överväganden 

Den här studien hade skriftligt godkännande från högsta instans i primärvårdsledningen från 

studerad region, i Mellan-Sverige. Vetenskapliga studier ska enligt Ejlertsson (2012) präglas 

av en god forskningsetisk sed, att vilja göra gott och inte skada eller enligt fyra etiska riktlinjer; 

dvs. informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I 

korthet för att visa att inga eventuella etiska spörsmål föreligger ska forskaren under 

intervjuforskning beakta informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser samt 

undersökarens roll. (Codex, 2017 & Polit & Beck, 2008).  

För att uppfylla informations- och samtyckeskravet informerades varje chef och BVC 

sjuksköterska (bilaga 1-4) om att studien och deltagande var frivilligt samt att intervjun var 

bandinspelad och studien skulle bli tillgänglig på internet (Creswell, 2014; Day & Gastel 2012; 

Polit & Beck, 2008). 

Konfidentialitetskravet innebar att bara författaren hade tillgång till BVC sjuksköterskornas 

namn, e-postadresser och allt intervjumaterial. BVC sjuksköterskors namn kodades med en 

bokstav, för att säkra identiteten. Inga personuppgifter användes. BVC sjuksköterskors namn 

kopplat till varje BVC sjuksköterskas e-post adress hade skydd av ett starkt lösenord. All data 

med BVC sjuksköterskornas namn förvarades säkert på författarens dator med skydd av säkert 

lösenord. Samtliga intervjuer gjordes av författaren i ett rum som var stängt och endast 

författaren som lyssnade under pågående intervju (Bryman, 2011; Polit & Beck, 2008). 

Nyttjandekravet kan förklaras genom att i informationsbreven till såväl cheferna som 

informanterna (bilaga 1-4) beskrevs även nyttjanderätten av insamlat datamaterial, och att deras 

svar enbart används för denna studie och inget annat sammanhang, då intervjumaterialet efter 

analys raderas (Codex 2015; Ejlertsson, 2014; Polit & Beck, 2008). 

Resultat 

Analysarbetet resulterade i elva underkategorier och fyra kategorier (tabell 1). Resultatet visade 

att alla BVC-sjuksköterskor hade distriktssköterskekompetens.  
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Innehållsanalysen visade mycket tydligt från distriktssköterskor där de belyste sina erfarenheter 

att de ville uppmärksamma barn i risk för ohälsosam vikt, trots ämnets känsliga natur. 

Resultattexten kompletterades med citat från intervjuerna och därmed stärktes analysen. 

 

Tabell 1 visade underkategorier och kategorier 
Underkategorier  
 

Kategorier 

Anpassa informationen på lämplig nivå   

Långsiktighet Skapa relation och kontinuitet 

Stärka motivation till förändring 

Arbeta med motiverande samtal  

 

Lyhördhet  

 

Samtala om känsligt ämnesområde 

Inte ha ett dömande förhållningssätt 

Lämna öppet att fundera vidare  

Nära samarbete med dietist  

Samarbete med andra professioner Erbjuder familjerna kontakt med överviktsteam 

Inkludera utbildning om viktutveckling i 

föräldragrupps  

 

Utveckling med utbildning 

 Personalutbildning om livsstilsfrågor 

 

Man kan ju lätt hamna i det här läget att man sitter som experten och kommer med lite 

pekpinnar. Och lite sånt som föräldrarna kanske inte vill ha. Det kan nog lätt bli att man 

känner sig lite ifrågasatt som förälder och så. Det är inte det man vill ha, utan man vill 

ha mer, ja samtal dialog, att dem ska känna sig delaktiga samtidigt att man vill att dem 

ska förstå. Det är viktigt, för att det är ju alltid en balansgång tycker jag, inte alltid helt 

enkelt (iF) 

Långsiktighet  

Anpassa informationen på lämplig nivå 

Analysen visade att sjuksköterskor på BVC angav att genom ökad lyhördhet och öppenhet 

tillsammans med familjerna strävade de efter att anpassa informationen för såväl både barn och 

föräldrar. Flertalet BVC sjuksköterskor angav också att känna av, invänta familjens reaktioner 

och försökte vara mottagliga inför respektive familj och respekterade, genom att vara tydlig i 

språket och bedömde varje familjs situation eller mogenhet;  

Sedan får man titta också lite på vad föräldrar man har framför sig, så klart. Man måste 

ju anpassa, alltså jag försöker att inte försöka säga så mycket liksom. Utan jag visar 

kurva också pratar vi lite och så får man ju känna lite efter hur (iB) 

 

 En del sjuksköterskor på BVC försökte nå barnen med individanpassad information via 

föräldrarna, där källan livsmedelsverket nämndes. Informationen innehöll upplysning som 

berörde kost, fysisk aktivitet och att det fanns hjälp att få om föräldrarna önskade. 

Sjuksköterskor angav aspekter som att inte mata på familjerna med för mycket information, 

som kost, men också det stillasittande beteendet, men såg till att budskapet landat hos  
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föräldern. Ytterligare aspekt framkom om föräldrar som inte ansåg ha tid att laga hälsosam kost 

och svårt att säga Nej till barnet och BVC sjuksköterskor angav samtal om gränssättning. BVC 

sjuksköterskor nämnde att inte diskutera ämnesområdet viktutveckling och livsstil så burdust, 

utan istället pratade klartext. Annat betydelsefullt var att de flesta anpassade språknivån. En del 

BVC sjuksköterskor angav att de vägledde föräldrarna med att informera om tydliga kost- och 

måltidsval. 

Kanske inte ställer frågan direkt. Utan jag skulle vilja berätta lite grann för er vad jag 

tycker eller vad är min erfarenhet eller min kunskap. Att det här kanske gått lite väl fort 

och de ska inte banta ett barn överhuvudtaget, utan det är dra ner lite grann på det, ser 

om det går att lösa på något annat sätt (iD)  

Skapa relation och kontinuitet 

Analysen visade att sjuksköterskor talade om ett relationsskapande, relationsbyggande med 

familjer som kom till BVC. BVC-sjuksköterskor angav att redan från början i barnets liv, 

samtalade med familjerna. De ansåg att med långsiktighet i hälsosamtalen börja samtala om 

vad goda kost- och matvanor innebar, jämfört med när barnet blev lite äldre. Det framkom från 

BVC sjuksköterskor att föräldrar inte heller ville prata om allt med BVC sjuksköterskan. Det 

relationsskapande arbetet innebar också att på lång sikt gynnade de fortsatta hälsosamtalen med 

familjerna. En aspekt som BVC-sjuksköterskorna upplevde gällande förhållningssätt under 

hälsosamtalet att barnets viktutveckling kom att följas upp efter ett tag på BVC efter en tid 

mellan ordinarie besöken. 

Att man kanske inte får gå för hårt, utan det först måste landa och se att det här kan ta 

kanske år att få någon snurr på (iC) 

 

Andra sjuksköterskors erfarenheter handlade om ömsesidigt förtroende. Det ömsesidiga 

förtroendet visades genom att som ensam sjuksköterska med familjen kunnat följa familjen 

under en längre tid sedan barnets födelse, där relationen mellan sjuksköterskan och familjen 

växte fram. En del BVC sjuksköterskor angav fördelar med telefonkontakt till familjer som 

följdes upp och tidigare hälsosamtal utvärderades, för att tydligt markera att intresset, berörde 

barnets hälsa visades för familjen. 

Jag brukar jag frågar ju ofta om, man bestämmer att dem ska göra en förändring t ex jag 

erbjuder mig alltid att vi skall jag ringa upp & fråga hur det går & så. Så det är mitt sätt, 

att dem vet att jag finns här( iA) 

Stärka motivation till förändring  

Analysen visade att BVC sjuksköterskor strävade efter att föräldrarnas motivation stärktes, 

genom att de var närvarande för att förändring av hälsoarbetet på långsikt uppmärksammats. 

Föräldrar kunde då enligt BVC sjuksköterskor samtala med BVC sköterskan om olika  
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förändringar för barnets kost- och livsstil. Ett fåtal BVC sjuksköterskor angav att det upplevdes 

svårt att höra familjerna säga, att det alltid sett ut så här ifrån min egen ursprungsfamilj med 

några extra kilon som barn. Det senare gjorde att BVC sköterskor angav att istället gick 

hälsosamtalet varsamt fram i fortsättningen.  

Då är det som att det blir en liten ömmare tå. Just att man få individanpassa, man får 

känna av. Man använder ju sina silkeshandskar, när man pratar om det här, när man 

berättar om för- och nackdelar( iG) 

 

BVC sjuksköterskor nämnde om möjligheter att ha hälsosamtal i ämnet ohälsosam vikt. 

Erfarenheterna var att ändå nämna om hälsosam livsstil, däribland kostråd och aktivitet dvs. om 

olika för- och nackdelar. Med nackdelar angavs med informationsinnehållet, om övervikten 

fortsätter, ökas risken med framtida insjuknande i diabetes, leken med kompisar kunde påverkas 

genom att barn med övervikt kanske rörde sig långsammare. 

Lyhördhet  

Arbeta med motiverande samtal 

Analysen visade att BVC sjuksköterskor angav motiverande samtal som ett underlag i 

hälsosamtalen. Sjuksköterskor belyste det betydelsefulla att medvetandegöra barn i risk för 

ohälsosam vikt. En del andra BVC sjuksköterskors upplevelser var att med motiverande samtal 

ökades därmed möjligheterna att lyckas nå föräldrarnas medvetenhet med hälsobudskapet 

hälsosamma kost- och livsstil. Några av BVC sköterskornas förklaringar beskrevs att det inte 

är jag som skulle åstadkomma något av förändringen, utan det skulle väckt någonting hos 

föräldern att det här ville jag som förälder förändra. Det blev tydligt i analysen att flera av BVC 

sjuksköterskornas erfarenheter att de under hälsosamtalet använde öppna frågor och mera lyhört 

invänta föräldrarnas olika reaktioner. Sjuksköterskorna deklarerade också att sköterskans 

inställning och förhållningssätt borde vara avslappnat, genom att de ansåg att låta föräldrarna 

själva, i deras berättande om deras tankar och hur de sett på saken. Några av BVC 

sjuksköterskorna hade angett om de föräldrar på barnavårdscentralen som fick relevanta fakta 

bekräftade och presenterande och tycktes ville veta mer och mer om viktutvecklingen hos 

barnet. Relevanta fakta kunde handla om att redan i ett tidigt skede i ett barns liv visa barnets 

vikt- och längdkurvor och pedagogiskt förklarat, stöttade familjerna om hälsosamma livsstils 

val och med hjälp av tillväxtkurvorna som underlag. En del av BVC sjuksköterskorna angav 

också om föräldrarnas positiva mottaglighet för sköterskans information. Den informationen 

kunde alltså handla om såväl kostråd som  
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 enskilda BVC sjuksköterskor angav specifika saker som sötsaker, godis etc. som en sak som 

föräldrar i fortsättningen inte skulle ge till sitt barn.  

Medan andra är ju väldigt medvetna om det och dem tycker det ju är intressant att titta 

på kurvorna och vill gärna höra lite grann det här med barn och kost, och hur man ska 

tänka (iH) 

Samtala om känsligt ämnesområde 

 
Analysen visade att i samtalet mellan sköterskan och föräldrarna kunde det lätt bli dålig 

stämning. BVC sköterskor nämnde även erfarenheter med föräldrar som inte vill lyssna på BVC 

sjuksköterskan, de omedvetna och omotiverade föräldrarna. Flertalet BVC sjuksköterskor 

belyste från deras erfarenheter om ämnets känsliga natur att när de haft hälsosamtal med 

familjer där barn är i risk för övervikt. 

Det är ett känsligt ämne; jag tänker också att man måste vara avslappnad. Och att även 

avdramatisera det liksom, för jag menar jag tycker också det är skitjobbigt och prata om. 

Men om dem märker att jag tycker det, då blir det ju ännu värre (iB)  

 

BVC sköterskor angav svårigheter, men visade också försiktighet. En del BVC sköterskor 

angav att familjer hade sina egna handlingar och låtit barnet göra vad barnet själv ville, ätit vart 

och närsomhelst, fel matportioner, sötsaker på olika tider under vecka, utan ett tydligt Nej eller 

gränssättning mot barnet. Några av BVC sköterskorna upplevde svårigheter att få föräldrar att 

inse att barnen bör röra på sig, att begränsa barnets tid vid surfplattan och föräldrar som inte 

insåg hälsoproblemet, ohälsosam viktutveckling.  

Alltså det har mycket, alltså hur man känner i rummet och liksom vad man får för liksom 

stämning. Man har liksom alla tentakler på något sätt ute. Det är lite svårt att säga vad 

man nu exakt liksom, går på (iE)  

 

BVC sköterskor uttryckte tidsbrist och det svåra med att höra föräldrarna ha försvarstal eller att 

föräldrarna helt blockerade sig eller hade förminskat och emellanåt rådde förnekelse av 

hälsoproblemet, barn i risk för övervikt.  

Sedan är det ju vissa som man känner att, Jaja prata du, men vi gör lite som vi tycker (iE) 

Föräldrarna ville inte samtala om hälsoproblematiken, goda levnadsvanor och var heller inte 

mottagliga för olika information, däribland kostråd och genomgång av viktkurvan som pekar 

uppåt åt fel håll. Därmed förklarade sjuksköterskor att istället ha ett lyhört förhållningssätt och 

invänta föräldrarnas mottaglighet. 

Alltså det har mycket, alltså hur man känner i rummet och liksom vad man får för liksom 

stämning. Man har liksom alla tentakler på något sätt ute. Det är lite svårt att säga vad 

man nu exakt liksom, går på (iE)  
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 Och då kände jag att det finns, då är det ju verkligen förnekelse för att det är, det syntes 

tydligt på alla kurvor. Utan det, det är svårigheterna är ju om man inte har någon som 

inte vill( iG) 

Inte ha ett dömande förhållningssätt  

Analysen påvisade att en del BVC sjuksköterskors erfarenheter att inte vara dömande, utan mer 

tillåtande i sitt förhållningssätt och att noggrant välja orden, tillsammans med familjerna i 

hälsosamtalen.  

Inte går in med en dömande attityd, utan att man är ganska försiktig med hur man 

uttrycker det. Så att jag inte säger det, vi ser ju här att hon har gått upp väldigt mycket i 

vikt och då undrar jag hur det kan ha blivit så. Utan att man har en mer tillåtande attityd 

(iC) 

 

Ett fåtal BVC sjuksköterskor uttryckte med det kulturella perspektivet med exempel att barn 

från afrikanska länder ska se ut på ett visst sätt, med rundhet och extra kilon. Sjuksköterskor 

menade att vara tolerant och inte varit den som dömer familjerna, för familjernas åsikter om 

hur barn ska se ut och vara. Här framkom från enskilda sjuksköterskor också språkliga hinder 

med familjerna och betydelsen av att ha tolk. En del föräldrar med kognitiva hinder utgjorde 

andra svårigheter för BVC sköterskor att kommunicera mera fritt om hälsosam livsstil.  

Lämna öppet att fundera vidare  

Analysen visade att sköterskor angav fördelar med att låtit familjerna få nästa hälsosamtal vid 

ett annat tillfälle på BVC. Med fördelar angav ett fåtal BVC sjuksköterskor hellre att låta 

hälsobudskapet integreras långsammare med respektive familj, de lät hälsoproblemet bero till 

nästa besök på barnavårdscentralen, genom att visa lyhört för familjer att avvakta med 

ytterligare information om vikt och ohälsosam livsstil. Olika förhållningssätt gällande öppenhet 

var att fråga om föräldrarna önskat veta mer, men också att förse föräldrarna med information 

om vad respektive föräldrar kunde tänkas vilja ha information om. Det angavs också att fråga 

hur en dag ser ut, heller stängdes inte någon förälder ute från fortsatta hälsosamtal om barn i 

risk för ohälsosam vikt, utan istället erbjöds föräldrarna att fundera vidare. 

Analysarbetet visade att BVC sjuksköterskor hade erfarenheter av tidsutrymmet för de 

planerade hälsosamtalen. BVC sjuksköterskor angav erfarenheter att tiden inte var tillräcklig 

för att ha hälsosamtal om kost- och livsstil. Enskilda sköterskor angav att det var så mycket 

som skulle hinnas med att samtala om och gå igenom. 

Besöken är ju bokade. Alltså det är ju halvtimmes besök ofta och då ska man hinna väga, 

mäta prata, toavanor lek och rörelse tänder, barnomsorg. Alltså man ska prata  
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om allt den halvtimmen. Så därför blir det inte jättemycket kanske. Det blir ju att man 

inte pratar jättemycket om någonting utan det blir att man pratar kort om allting ( iA) 

 

Vidare beskrevs att BVC sjuksköterskors erfarenheter med tidsaspekter var att familjerna kunde 

återkomma vid ett annat tillfälle. Detta eftersom den bokade tiden på 30 minuter inte angavs ge 

tillräckligt med utrymme för hälsosamtal. Tidsaspekten beskrevs för att hälsoproblemet 

ohälsosam vikt kunde fått följas upp och i synnerhet de förnekande föräldrarna. BVC 

sjuksköterskor angav att familjerna ändå fått möjligheter till att få komma till BVC. 

Man ju ibland stämma av ibland efter nån tid hur går det? Och man hör efter hur det går 

och hur det fungerar och vad dem gör, vad, vad gör dem när det fungerar. Och då kanske 

man försöker stärka det och vad är det som händer när det inte fungerar (iG) 

Samarbete med andra professioner  

Nära samarbete med dietist 

Analysen visade att BVC sjuksköterskor belyste erfarenheter av nära samarbete med dietist. 

Dietisten som satt nära barnavårdscentralen beskrevs som en nära samarbetspartner. Samarbetet 

med dietist blev aktuellt när familjerna ansågs behöva mer stöd och specifik hjälp och 

information om barnets ohälsosamma viktutveckling. Dietistkontakten blev också ett gott 

samarbete för enskilda familjer som själva insett och hade som mål att reda ut föräldrarollen, 

med dietisten vid misstanken om barnets ohälsosamma viktutveckling.  

Den mamman svarade att det är bara korta svar, nej det är inget som har hänt, men sedan 

kom det ju ändå fram, det kom jag ihåg att hon åkte i vagn fast hon var 5 år & tyckte 

mycket om sött. Och då får man ju försöka och där tog jag faktiskt upp det där med dietist 

(iB) 

Erbjuder familjerna kontakt med överviktsteam 

BVC sjuksköterskor angav att tagit reda på att det inte är någon medicinsk orsak bakom barn i 

risk för övervikt. Enskilda BVC sköterskor angav att såväl barnläkare som psykologstöd till 

föräldrar var ett bra stöd i fråga om det skulle behövas medicinska utredningar eller andra 

fördjupade utvecklingsbedömningar, bakom barnets ohälsosamma viktutveckling. Från en del 

BVC sjuksköterskor framkom att familjerna erbjöds kontakt med överviktsteamet. Det förekom 

också enligt enskilda BVC sjuksköterskor att remiss skickades till friskvårdslots. 

Vi har ett överviktteam här som man kan liksom remittera till. Och tittar så att det inte är 

någon sjukdom som föreligger, att man blir så pass överviktig (iG) 
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Utveckling med utbildning 

Inkludera utbildning om viktutveckling i föräldragrupp 

Det framkom från analysarbetet att enstaka BVC sjuksköterskor gärna pratade om hälsosam 

vikt tidigt från spädbarnsålder och i föräldragrupp. Andra BVC sjuksköterskor resonerade om 

det betydelsefulla att det samtalades om hälsosam livsstil och betonade om förhållningssätt att 

barn gör ju faktiskt inte som vi säger, de gör som vi gör. 

Personalutbildning om livsstilsfrågor 

Analysen visade att det finns ett behov av mer utbildning gällande ämnesområdet barns 

övervikt. En del BVC sjuksköterskor uttryckte att det kändes lättare om de fått utbildning att 

ha hälsosamtal om livsstilsfrågor, där barn är i risk för ohälsosam vikt. 

Jag har varit på en enda utbildning om det här, man vet att det är växande problem, men 

det erbjuds inte jättemycket utbildningar och det borde kanske vara ännu mer fokus på, 

överhuvudtaget levnadssätt. Det är ju inte bara maten det är ju levnadssättet också. Barn 

rör sig ju inte idag! Vi har ju nåt pokemon stopp här utanför oss och vi har ju skolan 

ligger bredvid. Alltså alla står ju här, man spelar. Man spelar inte boll längre utan man 

spelar pokemon liksom på rasterna (iB) 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade dels att sjuksköterskor angav optimism när de haft hälsosamtal med familjer 

med barn i risk för övervikt. Resultatet visade även att sjuksköterskor angav olika svårigheter. 

Sjuksköterskor hade samtidigt visat i hälsosamtalen att känna av, att med öppna frågor i 

hälsosamtalen lyhört invänta familjernas reaktioner, inför att ge information om hälsosamma 

livsval. Sjuksköterskor angav de omotiverade föräldrarna som svårigheter med hälsosamtalen. 

Resultatet visade andra svårigheter med stämningen som kunde bli dålig mellan sjuksköterskor 

och föräldrar, men också tidsbrist för varje planerat BVC besök var ett annat hinder. Det 

framkom också i resultatet att mer utbildning om detta ämnesområde, att möta familjer med 

barn i risk för övervikt var önskvärt. 

Resultatet visade alltså att sjuksköterskor angav såväl hoppfullhet som olika svårigheter 

när de haft hälsosamtal med familjer med barn i risk för övervikt. Dawson et al (2014) och 

Gerards et al (2012) menar att optimism och viljan kan visas vara stark hos sjuksköterskor att 

ha hälsosamtal om ohälsosam vikt.  Sjuksköterskor angav att vara öppen, för att invänta  
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föräldrarnas reaktioner och att oftare erbjuda tid för uppföljningssamtal på BVC, för vidare 

konstruktiva hälsosamtal. Att sedan detta att nämna lite saklig information i taget blev 

betydande hos flertalet BVC sjuksköterskor. Håkansson (2015) beskriver intressant det också 

att låta hälsobudskapet, inklusive kost- och livstilsråd, långsamt integreras inom respektive 

förälder. Flertalet BVC sjuksköterskor angav också att de strävade efter att anpassa 

informationen och inte kontinuerligt tillföra på med mycket information. Ett sätt att effektivare 

anpassa informationsöverföringen var, som också Sherwood et al (2013) förklarar att använda 

telefonuppföljning som ett naturligt sätt att visa intresse för en familj som bedömts vara i behov 

av extra stöd, samt att följa dem i deras hemmiljö per telefon. En del BVC-sjuksköterskor 

använde telefonen som arbetsverktyg för att erbjuda familjer fortsatt stöd under förutsättning, 

när ett ömsesidigt förtroende fanns. 

Heerman et al (2014) betonar vikten av att anpassa informationsgivningen till familjer. Det som 

hälsoprofessionell uppfattar från familjernas attityder som lägre kunskapsnivåer om hälsa 

(health literacy). Det kan vara begrepp som blivit för svåra för föräldrarna förstå och som 

specialistsköterskan borde tänka på att förenkla (Heerman et al., 2014). Enskilda sjuksköterskor 

angav att det var ingen mening att bara gå på med information, utan invänta vara lyhörd för 

respektive förälder. 

Resultatet visade att en del sjuksköterskor angav det nödvändiga att anpassa språknivån. 

Det innebar att tala tydligt. Betydelsefullt angavs ambitionen att en relation skapades med 

familjerna, som sjuksköterskor angett tagit tid. En förutsättning för hälsosamtal var att 

relationen grundats med familjer eller höll på att grundas. Small et al. (2014) beskriver vikten 

av att ha personcentrerade möten och att tiden inte bör prioriteras och inte vara för snålt tilltagen 

med tid till familjerna. Även Ek et al. (2015) och Ljungkrona-Falk et al. (2014) förklarar tydligt 

det betydelsefulla i att ha en bra relation mellan hälsoprofessionella och föräldrar och anses 

nödvändig för ett konstruktivt hälsosamtal. 

En del BVC-sjuksköterskor nämnde betydelsen av att göra andra uppföljningar med 

barnet och föräldrarna, dvs. om några månader utöver de ordinarie planerade BVC-besöken. 

När väl sjuksköterskor fann en känsla av ömsesidighet och byggt upp en relation. Edvardsson 

et al. (2009) beskriver ett pedagogiskt förhållningssätt för sjuksköterskor att ge information om 

viktutvecklingen hos barnet och därmed kan fakta som presenteras med stöd av viktdiagrammet 

visas det minst påstridiga för att påvisa ohälsosamt leverne.  

Flera av BVC-sjuksköterskorna angav det studien av Grieken et al. (2014) visar med sin 

studie att motiverande samtal (MI) användes om kost-och livsstilsfrågor med föräldrarna. De 

använde därmed öppna frågor för att på så sätt, menar van Grieken et al. (2014), försöka  
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engagera föräldrarna till en positiv hälsoförändring utifrån i det fortsatta hälsosamtalet. Derwig 

(2014) menar att MI visar sig effektivt för att öka motivationen till att förändra ett beteende och 

resultatet visade att flertalet sjuksköterskor angav att med öppna frågor och när vad föräldrarnas 

egna tankar inväntades, om vad de kan tänkas själva vilja göra och bekräfta vad som fungerar.  

Cohen et al. (2011) lyfter med hur sällan läraktiga stunder observeras. Läraktigheten förefaller 

nästan bara 10 % av fallen under hälsosamtal. Enskilda sjuksköterskor angav att de bokade 

besöken var ju bokade på en halvtimme och varade en halvtimme och då mycket skulle göras 

på den stunden med familjen, inklusive information 

Isma et al. (2013) har i sin studie presenterat att hälsosamtalen innehåller kost- och 

livsstilsfrågor inklusive rörelsevanor, däribland det stillasittande beteendet hos barnen som 

hade ohälsosamma beteenden. I studiens resultat framkom att BVC-sjuksköterskor angav att i 

informationen till föräldrarna nämndes om kostråd och hur barnen rörde på sig. Medan enskilda 

BVC-sjuksköterskor endast nämnde om kostrådgivning, som innehåll i hälsosamtalen. Andra 

sköterskor nämnde enbart om att i informationen nämna betydelsen av att barnen också bör röra 

på sig. Svårigheter som angavs var att de förnekande föräldrarna, eller föräldrar som inte 

verkade bry sig om en del sjuksköterskors råd, som enligt en del sjuksköterskor innebar 

informationen om att minska ner på sötsaker och röra mer på sig. Isma et al. (2013) beskriver 

just att föräldrarnas samarbete var av betydelse, eller avsaknad av samarbete, utgjorde ett hinder 

eller en svårighet för specialistsjuksköterskan.  

Resultatet visade att enskilda BVC-sköterskor hade familjer som ryckte på axlarna och 

verkade inte mottagliga för information eller dialog. Flera BVC-sjuksköterskor svarade att de 

upplevt en slags ignorant eller omedveten attityd av familjerna. Dessa reaktioner kunde 

möjligen utifrån resultatet, indikerat en lägre health literacy hos en del familjer. Sjuksköterskor 

hade angivit det nödvändiga att informera, om vad vikt och längdkurvorna visat. Sjuksköterskor 

angav att de också velat prata om hälsosamma matval och ökad rörlighet. Vad resultatet visade 

var att från BVC-sjuksköterskors erfarenheter om deras förhållningsätt var att inte vara 

dömande, utan istället vara pedagogisk med familjerna. Regbers et al. (2013) och Edvardsson 

et al. (2009) beskrivning utifrån hälsopersonalens synsätt, att inte skuldbelägga eller döma 

familjerna med sina barn och att val av ord, genom att försiktigt presentera sakfrågorna, 

däribland saklig genomgång av viktkurvan. Det gör det tänkvärt att sjuksköterskor uttryckt ett 

professionellt betydelsefullt förhållningssätt och velat komma familjerna nära och 

personcentrerat som även Small et al. (2014) förklarade de personcentrerande mötena i nära 

samarbete med familjer.  
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Edvardsson K., Edvardsson D. och Hörnsten (2009) finner i sin studie att föräldrarnas vanor 

genom att inte verkar vilja lyssna, förnekar hälsoproblematiken i form av ohälsosam livsstil. 

Sjuksköterskor från resultatet belyste de omotiverade föräldrarna. BVC sjuksköterskor nämnde 

i resultatet om föräldrar som ska ha uttryckt att vi i vår ursprungsfamilj också av genetiska skäl 

storväxta.  

Flertalet BVC sjuksköterskor konsulterade i första hand dietisten om råd hur handläggning 

skulle sett ut, men också det överviktteam som fanns, och såg dem som viktiga samarbetsparter. 

Socialstyrelsen (2014) visar att samverkan och olika specialistkompetenser anses betydande i 

fråga om barnens hälsoutveckling. WHO (2014) förklarar som förutsättning för professionellt 

hälsoarbete är att BVC-sjuksköterskor anses vara en del i det förebyggande hälsoarbetet. Enligt 

Socialstyrelsen (2014) krävs specialistkompetens för att arbeta med barn- och ungdomar i 

öppenvård och ett särskilt kunnande i att kunna bemöta varje individ, såväl föräldrar som barn, 

i specifika hälsosamtal.  

De flesta BVC-sjuksköterskorna sökte gärna fler utbildningstillfällen om hur barn med risk för 

ohälsosam vikt bäst hanterades. Det BVC-sjuksköterskor ändå lyfte fram var att 

utbildningsinsatser ansågs behövas, för att kunna genomföra hälsosamtal om barn i risk för 

övervikt. Benner och Wrubel (1982) förklarar att skillnader mellan erfarna sjuksköterskor beror 

på kompetens och uppnådd skicklighet hos mer erfarna sköterskor jämfört med noviser. 

Resultatet visade att flera BVC-sjuksköterskor hade arbetat på BVC i fem år och längre och 

hade således längre erfarenhet. Inget framkom dock om de sjuksköterskorna med mindre 

erfarenhet uttryckt svårigheter att ha hälsosamtal relaterat till mindre erfarenhet av dessa 

hälsosamtal. Det hade varit intressant att få veta mer om specialistsjuksköterskor med mindre 

erfarenhet angivit mer tendenser av svårigheter med hälsosamtal än de sjuksköterskor som hade 

längre erfarenhet. Benner och Wrubel (1982) förklarar att novisen gärna håller teorin högt. 

Medan den mer erfarna sjuksköterskan istället enligt Socialstyrelsen (2012) och Johansen et al. 

(2016) mer skickligt och kompetent handskas med hälso- och sjukvård med oftare intensiva 

kunskapskrävande ärenden som fortlöper i arbetsvardagen.  

Metoddiskussion 

Bryman (2011) nämner om hur många informanter som behövs för kvalitativa intervjuer och 

en tumregel kan därmed vara att ju fler jämförelser som studien ska göra, desto mer borde 

studien gynnas av flera informanter. Nackdelen med endast åtta informanter kan som Bryman  
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(2011) förklarar handla om svårigheter att få fördjupad förståelse för informanternas 

erfarenheter. 

Att finna tillräckligt med BVC-sjuksköterskor för att intervjua dem, tog tid i anspråk. Att 

sedan finna BVC-sjuksköterskor som ville beskriva sina erfarenheter med nyanserade ord blev 

en utmaning. Enligt Bryman (2011) gjordes ett medvetet val när urvalsgruppen bestämdes 

genom ett avsiktligt val. Här var önskvärt att frågorna kunde få svar från en representativ grupp 

av specialistsköterskor på barnavårdscentral. 

Telefonintervjuer valdes inte som första alternativ framför en mera personligare intervjuform, 

eftersom intervju ansikte mot ansikte anses enligt Bryman (2011) mera vanligt förekommande 

som intervjuform, där kvalitativa intervjuer görs. Ur metodologisk aspekt övervägdes att istället 

genomföra kvalitativa intervjuer, ansikte mot ansikte, som båda provintervjuerna. Kvalitativa 

intervjuer ansikte mot ansikte hade troligen gjort intervjustunden längre och mer innehållsrik 

och resultatet kunde sett annorlunda ut (Polit & Beck 2008). Val av datainsamlingsmetod hade 

begränsningar, som handlade om de knappa resurser och knappheten med tid, inför hela arbetet. 

Detta med tidsaspekter betonar Bryman (2011) med att tidsplanering anses betydande, för 

forskningsprojekt eller vetenskapliga studier. Bryman (2011) menar och andra sidan att det 

finns fördelar med telefonintervjuer, genom att inte låta informanten göra undermedvetna 

bedömningar om intervjuaren och under telefonintervjuande behålls en viss neutralitet. Under 

samtliga intervjuer kändes som att denna neutralitet uppnåddes. 

Frågorna ställdes rakt på från intervjuguiden och presentationen före varje intervju var 

kort och saklig. Det kändes tryggt att ha intervjuguiden. Yin (2013) omnämner intervjuguidens 

förtjänster för en studies pålitlighet. Samtliga informanter fick samma frågor från en 

intervjuguide och gav sina svar efter frågorna. Därmed ansågs den semistrukturerade intervjun 

med intervju pålitlig. 

Intervjuarens förväntningar på studien var att BVC-sjuksköterskorna skulle pratat mer 

och gett studien fler nyanserade svar. Intervjuaren hade begränsat med erfarenheter av 

intervjuer i allmänhet och telefonintervjuer i synnerhet. Intervjuerna per telefon upplevdes korta 

och att de inte resulterade i ett tillräckligt djup. En kvalitativ intervju där ansikte mot ansikte 

används handlar om att en intervjuare med mer vana och där intervjuer som fått ta längre tid 

hade kunnat ge studien rikligare nyanserade data (Bryman, 2011; Polit & Beck, 2008). 

Varje BVC-sjuksköterska tilläts istället under pågående intervju prata och svarade själv, 

medan varje svar lyssnades in. Lyhördheten ökades också och emellanåt fördes anteckningar  
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bredvid diktafonen under pågående intervju, för att inte missa något (Bryman, 2011). Med vissa 

informanter samtalade intervjuaren lite, då det upplevdes för tyst. Detta med tystnad under 

intervjun borde inte enligt Trost (2010) utgöra hinder för den kvalitativa intervjun. 

Studiens resultat kan ha påverkats, genom att intervjuarens förförståelse medvetandegjordes. 

Yin (2013) menar att begrepp kan låta självklara, men som intervjuare måste man vara helt 

öppen och neutral inför respektive BVC-sjuksköterskas ord. Om en sköterska förslagsvis sagt, 

-”du vet”, bör neutraliteten istället innebära att en öppen följdfråga ställdes för att fått veta vad 

informanten menade (Yin, 2013). 

Förförståelsen för ämnesområdet ökar i och med att författaren själv arbetade med 

barnhälsovård och det i sin tur ansågs ökat studiens trovärdighet. Det som kan vara kritiskt med 

att känna sig förtrogen med ett ämnesområde kunde istället som Yin (2013) beskriver, att med 

fördel under varje intervjutillfälle, reflektera till vad som sägs, för att minska risken att låta 

bekanta ord eller begrepp låta för självklara. 

BVC-sköterskor angav erfarenheter av barn med ohälsosam viktutveckling. BVC-

sköterskor besvarade samtliga frågor från intervjuguiden. Detta gav möjligheter att analysera 

all data från informanterna. Flera BVC-sjuksköterskor angav att de kände sig säkra nog och 

ville ta upp ämnet trots dess känsliga natur och kan enligt Bryman (2011) ha svarat vad de tänkt 

att detta förväntades av dem. En sak som tålde att funderas över var om minnesbias. Trost 

(2010) menar att med retrospektiv studiedesign kan informanter få svårigheter att minnas 

erfarenheter. De retrospektiva studiernas svaghet, där informanter kan ha glömt, förenklat eller 

omtolkat känsliga områden. Teoretisk kan det finnas en svaghet mellan vad informanterna 

gjorde och vad de minns att de gjorde. Det obekräftade från studien kan istället möjligen handla 

om minnessvårigheterna eller helt enkelt att en del BVC-sjuksköterskor angav att det inte är ett 

stort problem hos oss i alla fall, med barn med risk för övervikt.  

Graneheim och Lundman (2004) menar att det är nödvändigt att reflektera över såväl 

likheter som skillnader efter analysen. Det ska göras för att öka trovärdigheten i tolkningarna. 

Detta gjordes av studiens datamaterial genom de fortlöpande diskussionerna tillsammans med 

en handledare. 

Studiens trovärdighet ökade förutom att tillsammans med handledaren som också läste 

genom analys och tolkningarna, även att då intervjuaren själv arbetar som BVC-sjuksköterska 

och anser sig kunna hantera och begripa valt ämnesområde efter 5 heltidsårs förvärvsarbete. 

Trovärdigheten anses vidare kan öka enligt Graneheim och Lundman (2004) om studiens 

resultat presenteras med en högre grad av abstraktion och som tillåter läsaren att göra  
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alternativa tolkningar. Medan Bryman (2011) förklarar om trovärdiga studieresultat med att när 

andra läsare accepterar resultatbeskrivning efter gjord analys.  

Rörande studiens överförbarhet av resultatet kunde förklaras att den här studien hade sitt 

värde genom att åtta informanters erfarenheter presenterats. Graneheim och Lundman (2004) 

anser emellertid vara försiktig med att generalisera och kvalitativa studier anses inte alltid 

överförbara. 

Den här studiens erfarenheter skildrade en verklighet under en begränsad tidpunkt. Krippendorf 

(1980) beskriver en studies styrka som att den kan basera sig på den föränderliga varaktigheten, 

eller sanningen som ska undersökas, endast kan ske på den aktuella tidpunkten för 

datainsamlingen. Detta kan i sin tur innebära att forskning bli lite av en färskvara. En studies 

styrka handlar också enligt Bryman (2011) om huruvida den kan anses överförbar till den nästa 

som vill använda metoden och frågorna för en ny studie i en annan studiemiljö. Denna studie 

hade mycket väl kunnat prövas igen och med samma metodval.  

Slutsats 

Studien visade att BVC-sjuksköterskor beskrev att det var känsligt att ha det konstruktiva 

hälsosamtalet genom att en del familjer förnekade barn i risk för övervikt. Förutsättningar för 

hälsosamtalet var att relationen mellan sjuksköterskan och föräldrarna skapats. Men också att 

vara närvarande med föräldrarna och ha en både ett pedagogisk och en lyhörd attityd gentemot 

familjerna. Detta innebar att en långsiktig syn på arbetet bör prioriteras, i ett långsiktigt arbete. 

Förslag för fortsatta studier för hälsosamtal på BVC med familjer som har barn i risk för 

övervikt borde inrikta sig på kvalitativa studier. Och gärna med personliga intervjuer ansikte 

mot ansikte för att få ett djup på intervjuerna om sjuksköterskornas erfarenheter av 

hälsosamtalen. Tidsbrist, men också svårigheter att nå de omotiverade föräldrarna borde data 

kunna erhålla. 
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    Bilaga 1 

 

Institutionen för hälsovetenskap 

Mittuniversitetet    2017-xx-xx 
Informationsbrev till verksamhetschef för godkännande av intervjustudie 

 

Hej namn!  

Jag heter Pär Säfsten och skriver ett vetenskapligt arbete, i form av en magisteruppsats i 

folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet med fokus på hälsosamtal i barnhälsovården.  

Jag vänder mig till dig som verksamhetschef för att få ditt godkännande och ditt samtycke till 

att genomföra en intervjustudie med BVC sjuksköterskor inom din enhet. 

 

Barnhälsovårdens uppdrag är att främja hälsosamma levnadsvanor hos barn och deras familjer. 

Socialstyrelsen har lyft fram att barnhälsovården är en bra plats att genomföra dessa hälsosamtal 

på. Studier visar att hälsosamtal med fokus på att förebygga barns övervikt, kan vara känsligt, 

men studier visar även att om möjligheter skapas kan familjerna uppleva dessa hälsosamtal som 

lärorika.  
 
Syftet med studien är att belysa BVC-sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att 
genomföra hälsosamtal med familjer med barn i risk för övervikt.  
Intervjustudien kan ge ökad förståelse för BVC sjuksköterskornas förebyggande hälsoarbete 

med familjer med barn i risk för övervikt och kan ge underlag till förbättringsarbete.  

Intervjun genomförs som telefonintervju. De beräknas ta ca maximalt 30 minuter  

och spelas in på band. Intervjufrågorna inriktas på såväl hälsosamtalets möjligheter som dess 

eventuella svårigheter och BVC sjuksköterskornas erfarenheter att genomföra förebyggande 

hälsosamtal, där barn är i risk för ohälsosam vikt.  

Totalt planeras telefonintervjuer med 10 BVC sjuksköterskor inom fyra primärvårdsområden. 

 

För godkännande av studiens genomförande inom din verksamhet ber jag dig att svara i mailet 

att du godkänner upplägget för studien och tillåter att personalen kan få bli intervjuade på 

arbetstid.   

Jag skulle också vilja att du kontaktar dina BVC sjuksköterskor för information om att jag 

kommer att kontakta dem, för inbjudan till medverkan i studien och bifogar bilagan med 

informationsbrevet till dem. 

BVC sjuksköterskans deltagande är frivilligt och kan närsomhelst avbrytas utan att ange 

motivering. Allt deltagande och alla inkomna svar behandlas konfidentiellt. Resultatet kommer 

inte kunna härledas till enskilda personer eller ert BVC. Studiens resultat kommer att 

presenteras i en Magisteruppsats och bli tillgänglig via internet.  

Har du frågor, kontakta mig gärna, se kontaktuppgifter nedan. 

Med vänliga hälsningar  

Pär Säfsten  

Kontaktuppgifter:  

Pär Säfsten. E-post: pasa0300@student.miun.se Tel: xxx-xxxx xxx 

Handledare: Ewy Olander E-post: xxxxxxxxxx@xxxxx.xxx 

mailto:pasa0300@student.miun.se
mailto:xxxxxxxxxx@xxxxx.xxx


 

 

 

    Bilaga 2 

Institutionen för hälsovetenskap 

Mittuniversitetet.      2017-xx-xx  

 

Inbjudan till deltagande i intervjustudie om BVC sjuksköterskans förebyggande 

hälsoarbete, med familjer som har barn i risk för ohälsosam vikt.  
 

Hej!  

Jag heter Pär Säfsten och skriver ett vetenskapligt arbete, i form av en magisteruppsats i 

folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet med fokus på hälsosamtal i barnhälsovården.  

 

Anledningen att jag kontaktat dig, är en förfrågan om att medverka i en intervju som planeras 

genomföras per telefon. Jag har inhämtat godkännande från din chef och fått kontaktuppgifter 

om ditt arbetes e-post adress. 

 

Barnhälsovårdens uppdrag är att främja hälsosamma levnadsvanor hos barn och deras familjer. 

Socialstyrelsen har lyft fram att barnhälsovården är en bra plats att genomföra dessa hälsosamtal 

på. Studier visar att hälsosamtal med fokus på att förebygga barns övervikt, kan vara känsligt, 

men studier visar även att om möjligheter skapas kan familjerna uppleva dessa hälsosamtal som 

lärorika.  
 
Syftet med studien är att belysa BVC-sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att 
genomföra hälsosamtal med familjer med barn i risk för övervikt.  
Intervjustudien kan ge ökad förståelse för BVC sjuksköterskornas förebyggande hälsoarbete 

med familjer med barn i risk för övervikt och kan ge underlag till förbättringsarbete.  

 

Intervjun genomförs som telefonintervju. De beräknas ta ca. maximalt 30 minuter  

och spelas in på band. Intervjufrågorna inriktas på såväl hälsosamtalets möjligheter som dess 

eventuella svårigheter och BVC sjuksköterskornas erfarenheter att genomföra förebyggande 

hälsosamtal, där barn är i risk för ohälsosam vikt.  

Totalt planeras telefonintervjuer med 10 BVC sjuksköterskor inom fyra primärvårdsområden. 

 

Ditt deltagande sker helt frivilligt och du kan närsomhelst avbryta studiemedverkan utan ange 

motivering. Allt deltagande och alla inkomna svar behandlas konfidentiellt. Resultatet kommer 

inte kunna härledas till enskilda personer eller ert BVC. Studiens resultat kommer att 

presenteras i en Magisteruppsats och bli tillgänglig via internet.  

Har du frågor, kontakta mig gärna, se kontaktuppgifter nedan. 

 

Med vänliga hälsningar  

Pär Säfsten  

Kontaktuppgifter:  

Pär Säfsten. E-post: pasa0300@student.miun.se Tel: xxx-xxxx xxx 

Handledare: Ewy Olander E-post: xxxxxxxxxx@xxxxx.xxx 

 

mailto:pasa0300@student.miun.se
mailto:xxxxxxxxxx@xxxxx.xxx


 

 

    Bilaga 3 

 

Institutionen för hälsovetenskap 

Mittuniversitetet      2017-xx-xx 

Påminnelse av godkännande för genomförande av en intervjustudie. 

Hej igen namn! 

För ungefär 1 vecka sedan kontaktade jag dig via mail med en förfrågan om att få genomföra 

en intervjustudie, där BVC sjuksköterskor medverkar genom att telefonintervjuas av mig. 

Anledningen till att jag kontaktar dig igen är att jag ännu inte erhållit något svarsmail från dig.  

Jag heter Pär Säfsten och skriver ett vetenskapligt arbete, i form av en magisteruppsats i 

folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet med fokus på hälsosamtal i barnhälsovården.  

Jag vänder mig till dig som verksamhetschef för att få ditt godkännande och ditt samtycke till 

att genomföra en intervjustudie med BVC sjuksköterskor inom din enhet. 

 
Syftet med studien är att belysa BVC-sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att 
genomföra hälsosamtal med familjer med barn i risk för övervikt.  
Intervjustudien kan ge ökad förståelse för BVC sjuksköterskornas förebyggande hälsoarbete 

med familjer med barn i risk för övervikt och kan ge underlag till förbättringsarbete.  

Intervjun genomförs som telefonintervju. De beräknas ta ca. maximalt 30 minuter  

och spelas in på band. Intervjufrågorna inriktas på såväl hälsosamtalets möjligheter som dess 

eventuella svårigheter och BVC sjuksköterskornas erfarenheter att genomföra förebyggande 

hälsosamtal, där barn är i risk för ohälsosam vikt.  

 

Totalt planeras telefonintervjuer med 10 BVC sjuksköterskor inom fyra primärvårdsområden. 

 

För godkännande av studiens genomförande inom din verksamhet ber jag dig att svara i mailet 

att du godkänner upplägget för studien och tillåter att personalen kan få bli intervjuade på 

arbetstid.   

Jag skulle också vilja att du kontaktar dina BVC sjuksköterskor för information om att jag 

kommer att kontakta dem, för inbjudan till medverkan i studien och bifogar bilagan med 

informationsbrevet till dem. 

BVC sjuksköterskans deltagande är frivilligt och kan närsomhelst avbrytas utan att ange 

motivering. Allt deltagande och alla inkomna svar behandlas konfidentiellt. Resultatet kommer 

inte kunna härledas till enskilda personer eller ert BVC. Studiens resultat kommer att 

presenteras i en Magisteruppsats och bli tillgänglig via internet.  

Har du frågor, kontakta mig gärna, se kontaktuppgifter nedan. 

Med vänliga hälsningar  

Pär Säfsten  

Kontaktuppgifter:  

Pär Säfsten. E-post: pasa0300@student.miun.se Tel: xxx-xxxx xxx 

Handledare: Ewy Olander E-post: xxxxxxxxxx@xxxxx.xxx 

mailto:pasa0300@student.miun.se
mailto:xxxxxxxxxx@xxxxx.xxx


 

 

    Bilaga 4 

 

Institutionen för hälsovetenskap 

Mittuniversitetet    2017-xx-xx 
 

Påminnelsebrev om inbjudan till deltagande i intervjustudie om BVC sjuksköterskans 

förebyggande hälsoarbete, med familjer som har barn i risk för ohälsosam vikt.   
 

Hej igen namn! 

 

Jag heter Pär Säfsten och skriver ett vetenskapligt arbete, i form av en magisteruppsats i 

folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet med fokus på hälsosamtal i barnhälsovården.   
 

Anledningen att jag kontaktat dig igen, är att jag ännu inte hört något från dig, om en förfrågan 

om att medverka i en intervju som planeras genomföras per telefon. Jag har inhämtat 

godkännande från din chef och fått kontaktuppgifter om ditt arbetes e-post adress.  
 

Barnhälsovårdens uppdrag är att främja hälsosamma levnadsvanor hos barn och deras familjer. 

Socialstyrelsen har lyft fram att barnhälsovården är en bra plats att genomföra dessa hälsosamtal 

på. Studier visar att hälsosamtal med fokus på att förebygga barns övervikt, kan vara känsligt, 

men studier visar även att om möjligheter skapas kan familjerna uppleva dessa hälsosamtal som 

lärorika.   
 

Syftet med studien är att belysa BVC-sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att 

genomföra hälsosamtal med familjer med barn i risk för övervikt.   

Intervjustudien kan ge ökad förståelse för BVC sjuksköterskornas förebyggande hälsoarbete 

med familjer med barn i risk för övervikt och kan ge underlag till förbättringsarbete.   
 

Intervjun genomförs som telefonintervju. De beräknas ta ca. 30 minuter  

och spelas in på band. Intervjufrågorna inriktas på såväl hälsosamtalets möjligheter som dess 

eventuella svårigheter och BVC sjuksköterskornas erfarenheter att genomföra förebyggande 

hälsosamtal, där barn är i risk för ohälsosam vikt.   

Totalt planeras telefonintervjuer med 10 BVC sjuksköterskor inom fyra primärvårdsområden.  
 

Ditt deltagande sker helt frivilligt och du kan närsomhelst avbryta studiemedverkan utan ange 

motivering. Allt deltagande och alla inkomna svar behandlas konfidentiellt. Resultatet kommer 

inte kunna härledas till enskilda personer eller ert BVC. Studiens resultat kommer att 

presenteras i en Magisteruppsats och bli tillgänglig via internet.   

Har du frågor, kontakta mig gärna, se kontaktuppgifter nedan.  
 

Med vänliga hälsningar  

Pär Säfsten  

Kontaktuppgifter:  

Pär Säfsten. E-post: pasa0300@student.miun.se Tel: xxx-xxxx xxx 

Handledare: Ewy Olander E-post: xxxxxxxxxx@xxxxx.xxx 

 

 

mailto:pasa0300@student.miun.se
mailto:xxxxxxxxxx@xxxxx.xxx
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Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor 

 Vilken eller vilka yrkeskompetenser har du? 

 Hur länge har du arbetat som BVC sjuksköterska? 

 Arbetar du enbart på BVC? Heltid? Deltid? 

 Har du deltagit i några utbildningar gällande att genomföra hälsosamtal med familjer 

som har i risk för övervikt? 

 

Frågor för intervjun  

Vilka erfarenheter har du av hälsosamtal med familjer på BVC där familjer med barn är 

i risk för övervikt? 

-Hur många? 

-Är det något pågående? 

-Beskriv hur du upplever dessa hälsosamtal?  

-Utveckla gärna det där lite mer. 

-Förklara lite mer om det där sista du sa.  

Vad anser du betydelsefullt i utformningen/ genomförandet i dina hälsosamtal?  

-Kan du utveckla hur du utformar hälsosamtalen? 

-Hur anser du detta betydelsefullt? 

Hur skulle du vilja beskriva ditt förhållningssätt i mötet med familjerna? 

-Skulle du kunna utveckla?  

-Hur menar du?  

-Berätta lite mer om det där. 

Hur upplever du att samtalet ger familjen stöd?  

-Hur kan du se detta?  

-Hur märker du det? 

-På vilket eller vilka sätt upplever du detta stöd? 

-Berätta gärna lite mer. 

-Hur menar du?  

Vilka svårigheter upplever du att det finns i dessa hälsosamtal? 

-Hur märker du det? 

-Av vilken anledning upplever du det som en svårighet? 

På vilket eller vilka sätt skulle dessa hälsosamtal kunna förbättras/utvecklas? 

-Hur tror du att detta kan skapa ett bra hälsosamtal? 

Är det något mer du vill berätta om dina erfarenheter eller lägga till?  

Går det bra att kontakta dig igen om jag kommer på något som jag behöver komplettera?  

Tack för intervjun! 
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Tabell 2 med exempel ur analysprocessen    
Meningsbärande  

enheter 

Kondensering Kodning Subkategorier Kategorier 

nu ska vi prata om det 
här hur äter ni , hur 

mycket rör ni och, det är 

inga som tycker det är 
något konstigt liksom 

som inte vill svara,…det 

tycker jag inte, men så 
många, många idag är ju 

ganska inkörda på att det 

är viktigt  

att samtala om 
ämnesvalet och ge 

information till 

medvetna föräldrar 
 

Viljan att ta nämna 
hälsosamtalet 

Anpassa informationen 
på lämplig nivå  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Långsiktighet 

jamen hur, hur ett barn 

rekommendationen  

hur ett barn ska äta, man  

jag använder mig en del 

av, livsmedelsverkets 

sida &, jamen visar på 
bilder och även pratar 

om det här med 

mellanmål och man 
kommer hem från 

förskolan & barnet är 

ofta jättehungrigt och 
det är lätt och slänga åt 

dem,  å få äta,.jamen 

onyttiga saker, istället 
för och ,..en frukt eller 

morot och det kan ju 

bara vara såna småsaker/ 

jag har stöd i mitt arbete  

genom ex. 

livsmedelsverkets 

informaiton, när sedan  

föräldrarna ska bemötas  

och ges information  
om hälsosamma 

matvanor 

Informations 

innehållet under ett 

hälsosamtal 

Anpassa informationen 

på lämplig nivå  

sedan får man titta också 

lite på vad föräldrar man 

har framför sig å klart 
man måste ju 

anpassa,…alltså jag 

försöker att inte försöka 
säga så mycket, utan jag 

visar kurvan,...också 

pratar vi lite och så får 
man ju känna lite efter 

hur vart föräldrarna är 

någonstans 

titta och bedöma vilka 

föräldrar man har 

framför sig och anpassa 
innehållet, inte säga för 

mycket  

 

Visat lyhördhet Stärka motivation till 

förändring 

ibland så märker man ju 
på familjerna att dem 

kanske inte vill prata  

så mycket om det att 
dem inte är så 

mottagliga//….Jag är 
nog ganska försiktig 

kanske,.. 

Om familjernas brist på 
mottaglighet och att visa 

försiktighet i 

efterföljande samtal 

Känsligt ämnesområde Samtala om känsligt 
ämnesområde 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Lyhördhet  

man har en , en,.inte har 

en inte går in med en 
dömande attityd, utan att 

man är ganska försiktig 

med hur, hur man 
uttrycker det,..så att jag 

inte säger det, vi ser ju 

här att hon har gått upp 
väldigt mycket i vikt och 

då undrar jag hur det kan 

ha blivit så, utan att  
man ,..har en mer 

tillåtande attityd 

under hälsosamtalet 

beakta val  
av ord, inte vara 

dömande men  

också tillåta att allt får 
nämnas  

och ha en tillåtande 

attityd 
 

 

Känsligt ämnesområde Inte ha ett dömande 

förhållningssätt  
 

om det är någonting som 
har hänt, det kan ju vara 

medicinska orsaker 

bakom liksom såna sker  
 

kan det vara frågan om 
några medicinska 

orsaker som orsakat en 

plötslig viktuppgång 
 

Medicinska orsaker Erbjuder familjerna 
kontakt med 

överviktsteam 

Samarbete med andra 
professioner 

 


