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SAMMANFATTNING 

Övervikt är ett internationellt såväl som ett nationellt problem. I Sverige har en av fem 

fyraåringar övervikt. BVC-sjuksköterskor arbetar både ur ett befolkningsperspektiv och ett 

familjeperspektiv. Detta gör barnavårdscentralen [BVC] till en arena där stöd till föräldrar 

med barn med risk för övervikt eller konstaterad övervikt kan bidra till att påverka hur 

överviktsproblematik i samhället ser ut. Syftet med studien är att beskriva BVC-

sjuksköterskors arbetssätt till föräldrar med barn som har övervikt. Examensarbetet är en 

kvalitativ intervjustudie med deduktiv innehållsanalys. Fem intervjuer med BVC-

sjuksköterskor har genomförts och Olanders teori om arbetssätt utgör referensram för 

innehållsanalysen. Resultatet visar att BVC-sjuksköterskor är medvetna om sina två uppdrag. 

Befolkningsuppdraget synliggörs genom barnhälsovårdens nationella riktlinjer som BVC-

sjuksköterskorna följer. I arbetet till föräldrar med barn som har övervikt är det dock 

familjeuppdraget som är det primära. BVC-sjuksköterskornas individualiseringssträvan med 

identifiering av behov avgör hur de bjuder in föräldrar till delaktighet och hur de samspråkar 

med föräldrar om deras barn som har övervikt.  

Nyckelord: Arbetssätt, Barn, Befolkningsuppdrag, BVC-sjuksköterskor, Deduktiv 

innehållsanalys, Familjeuppdrag, Övervikt 

  



 

 

ABSTRACT 

Obesity is an international as well as a national problem. In Sweden one of five four-year-olds 

are obese. Child health care nurses work from both a population perspective and a family 

perspective. The child health care centre is an arena that can make different to the obesity 

problem in society, by offering support to parents of children at risk for obesity or with 

diagnosed obesity. The purpose of the study is to describe the child health care nurses clinical 

practice with parents of children who are obese. The study has a qualitative approach with 

interviews and deductive content analysis. Five child health care nurses have been 

interviewed. Olander's theory of clinical practice is the reference of the deductive content 

analysis. The result shows that the child health care nurses are aware of their two missions. 

Their population mission is based on the national guidelines of child health care. However, 

their family mission seems to be prominent. This as the child health care nurses strive to 

work in an individualized manner to identify the needs of each family to determine on how to 

invite parents to participate and how to communicate with parents about their child’s 

obesity.  

Keywords: Child, Child health care nurses, Deductive content analysis, Family Mission, 

Obesity, Population Mission 
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1 INLEDNING  

Träning och hälsosamma matvanor är ett personligt intresse. Genom mina erfarenheter som 

student vid verksamhetsförlagd utbildning inom barnhälsovård har jag insett att som vuxen 

har jag möjlighet att genom kost och fysisk aktivitet påverka min hälsa. Barn har inte alltid 

den möjligheten. Barn lever i den miljö som vuxna runt omkring dem skapar och föräldrar 

inverkar därmed på barns levnadsvanor.  Övervikt och dess negativa hälsoaspekter är ett 

internationellt problem, 170 miljoner barn under 18 år är överviktiga (WHO, 2012).  

Barn med övervikt löper ökad risk för övervikt som vuxna. De riskerar därmed att drabbas av 

en rad följdsjukdomar som diabetes och hjärt- kärlsjukdom. Övervikt hos barn påverkar 

också deras välbefinnande och självkänsla. I och med att övervikt blir vanligare bland yngre 

barn behöver det hälsofrämjande arbetet påbörjas i tidig ålder. I Sverige följs barn mellan 

noll och fem år på barnavårdscentralen [BVC]. BVC är därför en bra arena för att fånga upp 

barn med övervikt och arbeta hälsofrämjande. Det hälsofrämjande arbetet behöver ske ur 

både ett befolkningsperspektiv och familjeperspektiv. 

2 BAKGRUND 

2.1 Övervikt hos barn 

Övervikt bland barn är ett allvarligt hälsoproblem. Globalt är 42 miljoner barn under fem år 

överviktiga och 92 miljoner har risk för övervikt. Majoriteten av dessa bor i utvecklingsländer 

(WHO, 2013a). Prevalensen av barn med övervikt ökar globalt, år 2020 beräknas 60 miljoner 

barn under fem år ha övervikt (De Onis, Blössner & Borghi, 2010). I Sverige beräknas en av 

fem fyraåringar vara överviktigt. Dock verkar det som att den uppåtgående trenden i Sverige 

har avstannat (Bergström & Blomquist, 2009). Trots detta, finns fortfarande barn med 

överviktsproblematik och de med risk för övervikt.  

Att andelen barn med övervikt har ökat beror på förändringar i människors matvanor och 

fysisk aktivitet. Dagens kost är mer kaloririk, innehåller ökad mängd socker och fett 
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samtidigt som den är fattig på vitaminer och mineraler. Denna förändring av kostens 

innehåll och näringsvärde i kombination med minskad fysisk aktivitet leder till övervikt 

(WHO, 2013b).  

Ju tidigare ett barn drabbas av övervikt, desto större är risken att barnet förblir överviktigt i 

senare tonåren och vuxenlivet (Socialstyrelsen, 2009). Övervikt är riskfaktor för allvarliga 

sjukdomar, så som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Studier visar högre prevalens av 

förstadiet till diabetes bland barn med övervikt än de barn som har normalvikt (Ek, Rössner, 

Hagman & Marcus, 2014). World Health Organisations [WHO] (2013c) har som mål att det 

år 2025 inte ska finnas någon ökning av antalet överviktiga barn. För att nå det målet 

behöver föräldrar och hälso- och sjukvården hjälpas åt. 

2.2 Barnhälsovård 

Arbetet med barnavårdscentraler startades 1937 efter ett riksdagsbeslut om kostnadsfri och 

frivillig barnhälsovård för barn mellan 0-5 år. Från början innefattade barnhälsovårdens mål 

endast att övervaka barns hälsa men numera är dess mål att följa barns utveckling, främja 

hälsa och förebygga sjukdom samt att stödja föräldrar i deras föräldraskap. Dessa insatser 

görs för att tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem gällande barns hälsa, 

utveckling och uppväxtmiljö. Insatserna genomförs av specialistutbildade sjuksköterskor och 

läkare vid barnavårdscentraler och når de flesta barn och deras föräldrar (Socialstyrelsen, 

2014). Barnhälsovården regleras av Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS1982:763). HSL är 

dock en ramlag och anger därmed inte mål för verksamheten. De angivna målen har 

formulerats av Socialstyrelsen med grund i HSL. Barnhälsovårdens målsättning är i linje med 

Barnkonventionen (Utrikesdepartementet, 2006). Det innebär bland annat att barn har rätt 

till hälsa och utveckling och att barnets bästa ska övervägas i alla situationer. 

Barnkonventionen beskriver även att primärvården har skyldighet att ge föräldrar råd och 

stöd i deras föräldraskap. Rådgivningen ska bland annat handla om barnhälsovård och 

näringslära.  

2.3 BVC-sjuksköterskors uppdrag  

BVC-sjuksköterskor ska vara specialistutbildade antingen till distriktssköterska eller 

specialistutbildad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Arbetet på BVC ska 

omfatta minst 50% för att barnhälsovården ska upprätthålla nödvändig kompetens för säker 

vård (Rikshandboken, 2007). BVC-sjuksköterskor har som uppdrag att bland annat främja 

barns hälsa och utveckling samt att förebygga ohälsa. Barn som kommer till BVC kommer 
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aldrig ensamma. De har en eller två föräldrar med sig, alternativt en annan vårdnadshavare. 

BVC-sjuksköterskor har därför i uppgift att även arbeta med föräldrastöd för att bidra till 

föräldrars kunskap om barns utveckling och att stödja dem i deras föräldraskap 

(Rikshandboken, 2007). Detta för att gynna barns livsvillkor (Socialstyrelsen, 2014). Att 

stödja föräldrar innebär att skapa en relation till dem. Det innebär inte att BVC-

sjuksköterskor alltid håller med föräldrarna i deras beslut men de undviker konfrontation 

och försöker istället hjälpa föräldrar att se en situation ur olika perspektiv (Myors, Schmied, 

& White, 2014).  

BVC-sjuksköterskors uppdrag kan förstås som att de har både ett befolkningsuppdrag, det 

vill säga att främja hälsa i befolkningen och ett familjeuppdrag, att främja den enskilda 

familjens hälsa (Olander, 2003). 

2.3.1 BVC-sjuksköterskors befolkningsuppdrag 

BVC-sjuksköterskors befolkningsuppdrag handlar om att följa det nationella basprogrammet 

för barnhälsovård. Detta program utgörs av riktlinjer som utgår från evidensbaserad kunskap 

om hur hälsa och utveckling kan främjas och hur sjukdomar kan förebyggas på 

befolkningsnivå. Barn mellan 0-5 år erbjuds regelbundna hälsobesök där deras fysiska, 

psykiska och sociala hälsa och utveckling sätts i fokus. Det åligger BVC-sjuksköterskor vid 

dessa hälsobesök att uppmärksamma hälsoproblem och risk för ohälsa (Rikshandboken, 

2014). BVC-sjuksköterskor förväntas utgå från dessa riktlinjer för att barnhälsovården ska 

bedrivas på samma sätt i landet.  

De riktlinjer som är av betydelse när det gäller barn med övervikt är att BVC-sjuksköterskor 

regelbundet väger och mäter barnen och dokumenterar resultaten i barnets journal. Detta 

gör det möjligt att följa barnets viktutveckling över tid. Initialt sker dokumentation i 

tillväxtkurvan och därefter används iso-BMI. Iso-BMI är ett diagram som finns i 

barnjournaler. Diagrammet består av tre vertikala linjer där vikt och längd prickas in på de 

två yttersta linjerna. Därefter kan iso-bmi läsas av på den mittersta linjen. Rikshandboken 

anger att eventuell övervik eller fetma kan konstateras genom att läsa av värdet på iso-BMI 

(Derwig, 2014). Iso-BMI är ett enkelt sätt att ta reda på om barn har övervikt, trots detta 

används mätinstrumentet sparsamt som komplement till vägning och mätning. Detta 

eftersom vårdpersonal anser det vara misstolkande och svårarbetat (Flower, Perrin, Viadro & 

Ammerman, 2007). Andra riktlinjer beskriver vad BVC-sjuksköterskor ska göra i 

förebyggande syfte: att de ska arbeta hälsofrämjande, uppmuntra rörelse, hälsosamma 

matvanor och sömn. Vid identifierad övervikt och fetma beskrivs i riktlinjerna endast att 

föräldrar ska erbjudas samtal, vägledning och insatser efter behov (Derwig, 2014). Det finns 
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inga riktlinjer om hur denna hälsovägledning kan ske och att det kan handla om stödja 

föräldrar till fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor för deras barn.  

Fysisk aktivitet kan vara avgörande för barns tillväxt och utveckling, detsamma gäller barns 

matvanor (Von Haartman, Sundblom & Schäfer-Elinder, 2009). Forskning visar att 

information gällande fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor till föräldrar med barn som 

har övervikt har effekt på barnens hälsa (Cambell & Hesketh, 2006). Föräldrar söker själva 

inte någon information om hur de får sina barn att leva hälsosamt (Hart, Damiano, Cornell & 

Paxton, 2015). De har dock intresse av att ta emot både råd och stöd för att hjälpa sina barn 

till en hälsosam livsstil (Wolfenden et al., 2012). Tidigare forskning visar att föräldrar som får 

information och råd om hälsosam kost i större utsträckning serverar grönsaker vid måltider 

till sina barn än de som inte får dessa råd (Nyberg et al., 2015). Tidigare forskning visar även 

att föräldrars utbildningsnivå har betydelse för vilken mat barn serveras. Föräldrar med hög 

utbildning serverar i större utsträckning frukt och fisk än föräldrar med låg utbildning, vilket 

främjar normalvikt (Döring et al., 2014). Barn som har föräldrar med övervikt och lägre 

socioekonomisk status löper större risk att drabbas av övervikt (De Coen, De Bourdeaudhuij, 

Verbestel, Maes & Vereecken, 2014; Mangrio, Lindström, & Rosvall, 2010). 

Familjers livsvillkor och levnadsvanor varierar som följd av deras socioekonomiska status 

vilket även inverkar på familjers kunskap om vad som är hälsosamt. Dessa variationer gör att 

BVC-sköterskor behöver anpassa nationella riktlinjer till de enskilda familjernas resurser och 

behov.  

2.3.2 BVC-sjuksköterskors familjeuppdrag 

BVC-sjuksköterskors familjeuppdrag utgår från ett humanistiskt perspektiv. Det innebär att 

människor ses som aktörer med möjlighet att påverka sin hälsa och att deras livsvillkor och 

möjligheter till hälsa är relaterade till varandra (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 

Föräldrar är en del av barns livsvillkor och barn är beroende av sina föräldrar. Det innebär att 

deras levnadsvanor påverkar barnen. Föräldrar kan behöva stöd i att stödja sina barn till 

hälsosamma levnadsvanor. Det är därför av betydelse att förstå den enskilda familjen i sitt 

sammanhang. Eftersom familjer är olika behöver BVC-sjuksköterskor respektera olika 

familjers värderingar, erfarenheter och viljor för att kunna samarbeta kring barnen 

(Socialstyrelsen, 2014). Detta eftersom konsekvenser av övervikt inverkar på barns 

välbefinnande. Tidigare forskning visar att det inte endast är kroppsliga sjukdomar som 

drabbar barn med övervikt. Äldre barn med övervikt kan uppleva känsla av utanförskap, de 

känner sig inte som en del av samhället (Meriaux, Berg & Hellström, 2010). Barn kan känna 

sig så missnöjda med sig själva att de överväger självmord (Whetstone, Morrissey, & 

Cummings, 2007).  
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Familjeuppdraget när barn har övervikt innebär att stödja enskilda familjer till 

livsstilsförändringar som innefattar hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet för att främja 

barns hälsa och uppväxtvillkor (Socialstyrelsen, 2014). Detta uppdrag kan innebära 

svårigheter som är relaterade till en nationell viktökning och förändrad syn på kroppsstorlek. 

Barn som tidigare ansågs normalviktiga ses nu som smala (Isma, Bramhagen, Ahlstrom, 

Östman & Dykes, 2012). Genom att barn uppfattas som normalviktiga finns risk att insatser 

sätts in först när barnet har en övervikt. Andra svårigheter kan vara att föräldrar inte ser sina 

barn som överviktiga, trots att övervikt kan konstateras med objektiva mått som vikt och 

längd (Garrett-Wright, 2011). Detta kan handla om att föräldrar skäms över sitt barns 

övervikt. I dessa fall försvåras BVC-sjuksköterskors hälsofrämjande arbete eftersom de inte 

vill att föräldrar ska känna sig kränkta (Isma et al., 2012; Isma, Bramhagen, Ahlstrom, 

Östman, & Dykes, 2013).  Trots att BVC- sjuksköterskor anser att barns övervikt är svårt att 

hantera behöver detta vara en del av föräldrastödet och en del av deras hälsofrämjande 

arbete. Att inte arbeta med överviktsproblematik innebär att barnets rätt till hälsa sätts åt 

sidan. 

2.4 BVC-sjuksköterskors arbetssätt 

I detta examensarbete utgör Olanders (2003) teori om hur BVC-sjuksköterskors syntetiserar 

sitt folkhälsouppdrag med sitt individ-/familjeuppdrag teoretisk referensram. 

Olander (2003) beskriver hur BVC-sjuksjuksköterskors arbetssätt inom barnhälsovård sker 

som fyra dimensioner befolkningsindividualisering, befolkningsbesiktning, enskild stöttning 

och slentriancheckning. Dessa dimensioner innehåller BVC-sjuksköterskors 

folkhälsouppdrag och familjeuppdrag i varierande utsträckning. Olander (2003) beskriver 

syntetiseringen av de två uppdragen som Tvåsidighet. I ett befolkningsindividualiserat 

arbetssätt genomför BVC-sjuksköterskor sina båda uppdrag i lika stor utsträckning, vilket är 

det ideala arbetssättet.  Ett befolkningsindividualiserat arbetssätt följer barnhälsovårdens 

basprogram men innehåller individuella variationer. Den andra dimensionen 

befolkningsbesiktning innebär ett arbetssätt som utgår från standardiserade program, det 

kan vara hälsoövervakning eller allmän hälsoinformation. I den här dimensionen anpassar 

sig BVC-sjuksköterskor i liten utsträckning till den enskilda individen/familjen. Arbetssättet 

enskild stöttning sker främst med inriktning mot den enskilda individen och inte utifrån ett 

befolkningsperspektiv. Finns behov att träffa familjer skapar BVC-sjuksköterskor som 

använder detta arbetssätt fler tillfällen, än vad basprogrammet anger. Slentriancheckning 

innebär ett arbetssätt där BVC-sjuksköterskor utför sitt uppdrag, men insatserna är otydliga. 
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Det gör att både befolknings-och individinriktningen är diffusa. Hälsoövervakningen utförs 

enligt riktlinjerna men återkoppling och information till familjen uteblir. 

Olander (2003) beskriver hur BVC-sjuksköterskor kan vara i rörelse mellan de två uppdragen 

under ett och samma besök eller från ett besök till ett annat. Varje enskild BVC-sjuksköterska 

gör sin egen positionsbestämning i det specifika hälsobesöket. 

I kommande avsnitt beskrivs de centrala kategorier som Olander (2003)  grundar sin teori 

om BVC-sjuksköterskors arbetssätt på. Kategorierna är Individualiseringssträvan, 

Samspråk, Dokumentationsangelägenhet, Normalfokusering och 

Handlingsutrymmesskapande. 

2.4.1 Individualiseringssträvan  

Individualiseringssträvan innebär att den enskilda familjens behov prioriteras. 

Förutsättningar för denna strävan beskrivs som fyra komponenter: identifiering, 

förtroendeskapande, delaktighetsinbjudan och tillmötesgående. Identifiering innefattar att 

uppmärksamma och vara lyhörd för enskilda familjers behov. Det främjar kontakt mellan 

BVC-sjuksköterskor och föräldrar. Förtroendeskapande är relaterat till identifiering och 

innefattar förtroende mellan föräldrar och BVC-sjuksköterskor som grundas i BVC-

sjuksköterskors kunskap, tillit och säkerhet i arbetet. Den tredje komponenten 

delaktighetsinbjudan innebär att föräldrar bjuds in och uppmuntras att vara delaktiga i 

hälsobesöket. Föräldrars åsikter och uppfattningar uppmuntras i samspråk. Föräldrars 

möjlighet till delaktighet påverkas av mottagningsmiljö, tillgänglig tid och barnhälsovårdens 

hälsoövervakningsprogram. Tillmötesgående; innebär att BVC-sjuksköterskor strävar efter 

att möta föräldrars krav och förväntningar, men också efterfrågan från föräldrar av de 

tjänster som BVC erbjuder.  

2.4.2 Samspråk 

Samspråk innebär den verbala kommunikation som sker mellan BVC-sjuksköterskor och 

föräldrar. I samspråket finns olika typer av samspråk och dimensioner av samspråk. Typer 

av samspråk är förspel, kontrollprat, småprat, eftersnack och samtal.  Förspel 

karaktäriseras av frågor som hjälper BVC-sjuksköterskor att identifiera familjers behov och 

skapa kontakt. Kontrollprat är kommunikation kring barnhälsovårdens 

övervakningsprogram samt hälsoundersökningars utförande och resultat. BVC-

sjuksköterskor växlar kontrollprat med småprat, t.ex. vardagsprat om vädret. Eftersnack 

sker sist i mötet med familjer och innebär att BVC-sjuksköterskor skapar rum för dialog. 

Föräldrar får möjlighet att berätta och ställa frågor. Det finns tid för reflektion.  Samtal finns 
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inte alltid med vid hälsobesök. Det innebär att BVC-sjuksköterskor och föräldrar har en 

dialog om specifika problem som kräver avskildhet från hälsoundersökningar och 

förberedelse. 

Dimensioner av samspråk är att de kan vara frikopplade eller uppblandade, rådgivande eller 

rådgörande och färdigt eller ofärdig. Dessa dimensioner har inverkan på familjers möjlighet 

till delaktighet. Frikopplat samspråk sker utan att andra uppgifter utförs samtidigt. 

Uppblandat samspråk sker samtidigt som andra uppgifter utförs. Det karaktäriseras av 

frågor-svar mellan BVC-sjuksköterskor och föräldrar. I rådgivande samspråk ger BVC-

sjuksköterskor råd utifrån nationella och lokala riktlinjer till skillnad från rådgörande 

samspråk där föräldrar bjuds in till dialog. Färdigt samspråk innebär att samspråket har ett 

avslut till skillnad från ofärdigt samspråk där samspråket inte får ett tydligt avslut. 

2.4.3 Dokumentationsangelägenhet 

Dokumentationsangelägenhet innefattar den del av BVC-sjuksköterskors uppdrag som följer 

lagstadgade krav och riktlinjer. Dokumentationen kan användas för att identifiera familjers 

behov. Dokumentation sker parallellt med hälsokontroller och samspråk under ett 

hälsobesök.   

2.4.4 Normalfokusering  

Normalfokusering innebär att BVC-sjuksköterskor jämför hälsoundersökningarnas resultat 

med det befolkningsnormala för att identifiera avvikelser hos det enskilda barnets hälsa och 

utveckling. Detta görs vid varje hälsobesök. Vid t.ex. längd och viktmätning förs resultaten in 

i journalens tillväxtkurva för att jämföras med det befolkningsnormala och med barnets 

enskilda tillväxt. 

2.4.5 Handlingsutrymmesskapande  

Handlingsutrymmesskapande innebär att BVC-sjuksköterskor hittar sätt för att skapa 

utrymme, att få tiden att räcka till och att låta familjers behov styra utrymmet. Detta är en 

förutsättning för individualiseringssträvan och samspråk som samtal med dimensioner av att 

vara frikopplad och rådgörande.  
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3 PROBLEMFORMULERING  

I Sverige är ungefär ett av fem barn i fyra-års åldern överviktiga. Det innebär risk för ohälsa 

och sjukdomar. Barnhälsovården har som mål att följa barns utveckling, främja hälsa och 

förebygga sjukdom. BVC-sjuksköterskor arbetar med barnhälsovårdens mål utifrån två 

uppdrag, ett befolkningsuppdrag och ett familjeuppdrag. Befolkningsuppdraget handlar om 

de insatser som riktar sig till alla barn utifrån nationella riktlinjer. Familjeuppdraget är de 

insatser som utformas och anpassas efter den enskilda familjens behov. Av den kunskap som 

finns gällande BVC-sjuksköterskors uppdrag och barn med övervikt framkommer inte hur 

BVC-sjuksköterskor arbetar för att främja hälsa hos dessa barn. Det saknas kunskap hur vida 

Olanders (2003) teori kring BVC-sjuksköterskors arbetssätt är applicerbar i ett specifikt 

kontext, till föräldrar med barn som har övervikt. Denna kunskap kan bidra till utveckling 

och mod att arbeta hälsofrämjande där barn har övervikt. 

4 SYFTE 

Syftet är att beskriva BVC-sjuksköterskors arbetssätt till föräldrar med barn som har 

övervikt. 

5 METOD 

I kommande avsnitt beskrivs studiens design, urval, hur datainsamling har gått till samt hur 

analysen av det insamlade materialet genomförts. 

5.1 Design 

Studien är en kvalitativ intervjustudie med deduktiv ansats. Deskreptiv design användes 

eftersom avsikten var att beskriva BVC-sjuksköterskors arbetssätt. I kvalitativa studier 

skapas samspel med informanter för att förstå verkligheten utifrån deras perspektiv (Pribe & 

Landström, 2014). Till den här studien valdes en deduktiv ansats för att beskriva BVC-

sjuksköterskors arbetssätt till föräldrar med barn som har övervikt utifrån Olanders (2003) 
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teori kring arbetssätt. Detta för att pröva hållbarheten av befintlig teori på ett specifikt 

område inom BVC-sjuksköterskors uppdrag (Elo & Kyngäs, 2008).  

5.2 Urval och datainsamling 

För att svara på det här examensarbetets syfte bjöds fem BVC-sjuksköterskor från tre 

vårdcentraler in att medverka som informanter. Det var ett strategiskt urval, eftersom BVC-

sjuksköterskor är de som kan beskriva det aktuella fenomenet (Polit & Beck, 2012). Kriterier 

för att bjudas in var att BVC-sjuksköterskorna hade svensk sjuksköterskelegitimation och var 

vidareutbildade till distriktssköterska alternativt specialistutbildad i hälso- och sjukvård för 

barn och ungdom. Ytterligare kriterier var att BVC-sjuksköterskorna arbetade minst 50 % 

och hade varit verksamma minst ett år på BVC. Detta för att säkerställa att de kommit i 

kontakt med föräldrar som har barn med övervikt. Urvalsförfarandet inleddes med att 

telefonkontakt togs med verksamhetschefer på tre vårdcentraler i Sörmlands län. De 

godkände muntligt att BVC-sjuksköterskorna fick avsätta arbetstid till att medverka i 

intervjuer och erhöll därpå informationsbrev och samtyckesbrev (Bilaga A) via mejl. Därefter 

kontaktades BVC-sjuksköterskorna. En första kontakt togs via telefon, de fick då kort 

information om studien och möjlighet att godkänna medverkan. Alla som tillfrågades tackade 

ja.  När BVC-sjuksköterskorna tackat ja skickades informationsbrev (Bilaga B) till dem via 

mejl. Samtyckesblanketter från både verksamhetschef och BVC-sjuksköterska skrevs under 

vid intervjutillfället. Information om de fem BVC-sjuksköterskor som tackade ja till att 

medverka som informanter i studien framgår av Tabell 1.   

 

Tabell 1.  BVC-sjuksköterskor som ingår i studien 

 

 

För att beskriva BVC-sjuksköterskors arbetssätt till föräldrar med barn med övervikt valdes 

att genomföra enskilda intervjuer. Alla intervjuer började med kort information om studiens 

syfte och att intervjuerna skulle avidentifieras samt att BVC-sjuksköterskorna skrev under 

samtyckesblanketten (Bilaga C). Därefter ställdes strukturerade frågor gällande ålder och 

yrkeserfarenhet. Under den första intervjun användes en intervjuguide med frågeområden 

Informant 1 2 3 4 5 Medel 

Ålder 60+ 46 45 48 45 48,8 år 

DSK-utb. 13 1 8 11 11 8,8 år 

BVC-erfarenhet 11 1 8 2 6 5,6 år 
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som utformades utifrån Olanders (2003) teori om BVC-sjuksköterskors arbetssätt. Detta 

gjorde dock intervjun ytlig och att BVC-sjuksköterskan väntade på nästa fråga. De 

kommande intervjuerna skedde därför utan frågeformulär med ett öppet samtal om 

arbetssättet till föräldrar med barn som har övervikt. Detta gav BVC-sjuksköterskorna 

möjlighet att själva definiera kärnan i arbetet (Polit & Beck, 2012).  Intervjuerna 

genomfördes på BVC-sjuksköterskornas arbetsplatser på överenskommen tid och spelades in 

via inspelningsfunktionen på en mobiltelefon. Intervjuerna varade mellan 28 och 39 minuter 

och de transkriberades i anslutning till intervjun. Att transkribera i anslutning till genomförd 

intervju kan underlätta om det blivit något fel med inspelningen (Polit & Beck, 2012).  

Inspelningarna lagrades på en dator försedd med lösenord, känt enbart av författaren.   

5.3 Analys 

Materialet, de fem transkriberade intervjuerna, analyserades med hjälp av deduktiv 

innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2008). 

5.3.1 Analysmatris 

Den deduktiva ansatsen har utgått från Olanders (2003) teori om BVC-sjuksköterskors 

arbetssätt. En analysmatris konstruerades utifrån Olanders kategorier: 

Individualiseringssträvan, Samspråk, Dokumentationsangelägenhet, Normalfokusering 

och Handlingsutrymmesskapande. Kategorierna Individualiseringssträvan och Samspråk 

innefattade subkategorier. I kategorin Individualiseringssträvan var dessa: Identifiering, 

Förtroendeskapande, Delaktighetsinbjudan och Tillmötesgående. I kategorin Samspråk var 

subkategorierna: Typer av samspråk samt Dimensioner av samspråk. Typer av samspråk 

innefattar: Förspel, Kontrollprat, Småprat, Eftersnack och Samtal. Dimensioner av samspråk 

innefattar: Frikopplat, Uppblandat, Rådgörande, Rådgivande, Färdigt och Ofärdigt 

samspråk. 

5.3.2 Analysgenomförande 

När analysmatrisen var konstruerad lästes materialet igenom ett flertal gånger, för att skapa 

en helhetsbild av innehållet (Elo & Kyngäs, 2008). Texten delades därefter upp i 

meningsenheter som beskrev BVC-sjuksköterskors arbetssätt till föräldrar med barn som har 

övervikt. Dessa placerades in i de kategorier som svarade mot det meningsbärande innehållet 

i respektive enhet. Under genomförandets gång valdes att omformulera några av Olanders 
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(2003) kategorier. Detta för att spegla innehållet i kategorierna och tydliggöra BVC-

sjuksköterskornas arbetssätt (Tabell 2).  

När de meningsbärande enheterna var kategoriserade kodades de utifrån både den redan 

existerande kategoribenämningen men även utifrån det essentiella i meningsenheten. Detta 

förfaringssätt tydliggjorde att det insamlade materialet inte täckte samtliga Typer av 

samspråk och Dimensioner av samspråk. Samtidigt som det i materialet fanns variationer 

inom kategorierna Dokumentationsangelägenhet och Att fokusera på det normala, vilka inte 

fanns med i Olanders (2003) teori. Utifrån detta gjordes i det här examensarbetet valet att 

använda Samspråk som samtal med subkategorin Dimensioner av samspråk som samtal. I 

subkategorin synliggörs dimensionerna rådgivande samspråk och rådgörande samspråk. 

I kategorierna Dokumentationsangelägenhet, Att fokusera på det normala och Att skapa 

handlingsutrymme konstruerades subkategorier utifrån koderna. Det är möjligt när 

nyansskillnader framträder inom samma kategori (Elo & Kyngäs, 2008). I kategorin 

Dokumentationsangelägenhet konstruerades subkategorierna Att dokumentera enligt 

nationella riktlinjer, Att inte dokumentera tillräckligt och Att använda dokumentation som 

utgångspunkt för individualiseringssträvan, samspråk som samtal och att fokusera på det 

normala. I kategorin Att fokusera på det normala konstruerades subkategorierna Att 

använda sin dokumentation för att visa det individuella i förhållande till det 

befolkningsnormala och Att använda sin kunskap om barns utveckling för att avgöra vad 

som orsakar viktökning. I kategorin Att skapa handlingsutrymme konstruerades 

subkategorin Att disponera sin egen tid.  

Det fanns meningsbärande enheter som inte helt passade in under någon av de 

förutbestämda kategorierna. Dock var dessa relevant för studiens syfte och teoretiska 

utgångspunkt. Elo och Kyngäs (2008) beskriver att när meningsbärande enheter inte passar 

in i den konstruerade matrisen kan en ny kategori konstrueras. Dessa meningsbärande 

enheter kodades därför utifrån BVC-sjuksköterskors arbetssätt för att sedan grupperas som 

subkategorier: Att tolka sitt befolkningsuppdrag och Att tolka sitt familjeuppdrag. Dessa 

subkategorier konstruerade kategorin Tvåsidighet. Genom analysen synliggörs BVC-

sjuksköterskors arbetssätt och de presenteras utifrån kategorierna i Olanders teori (2003). 

Meningsbärande enheter utgör citat i resultatet.  
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Tabell 2. Presentation av subkategorier och kategorier. Inom parentes på vänster sida står om 

underkategorin är nyskapad, omgjord eller omdöpt. Inom parentes på höger sida står benämningen på 

Olanders (2003) ursprungliga kategorier.  

Subkategori Kategori 

Att tolka sitt befolkningsuppdrag (nyskapad) Tvåsidighet 

 
Att tolka sitt familjeuppdrag (nyskapad) 

Att identifiera familjer med barn som har övervikt 

(omdöpt) 

 

Individualiseringssträvan 

Att skapa förtroende och relationer (omdöpt) 

Att bjuda in till delaktighet (omdöpt) 

Att vara tillmötesgående (omdöpt) 

Dimensioner av samspråk som samtal (omgjord) Samspråk som samtal 

(Samspråk) 

Att dokumentera enligt nationella riktlinjer (nyskapad)  

Dokumentationsangelägenhet 

 
Att inte dokumentera tillräckligt (nyskapad) 

Att använda dokumentation som utgångspunkt för 

individualiseringssträvan, samspråk som samtal och att 

fokusera på det normala (nyskapad) 

Att använda dokumentationen för att visa det 

individuella i förhållande till det befolkningsnormala 

(nyskapad) 

 

Att fokusera på det normala 

(Normalfokusering) 

Att använda kunskap om barns utveckling för att 

avgöra vad som orsakar viktökning (nyskapad) 

Att disponera sin egen tid (nyskapad) Att skapa handlingsutrymme 

(Handlingsutrymme) 
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6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

I detta examensarbete har de fyra forskningsetiska principerna: informationskrav, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet beaktats för att ingen ska 

komma till skada (Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna, BVC-sjuksköterskorna, erhöll 

både skriftlig och muntlig information gällande examensarbetets syfte och genomförande. I 

informationen framgick att deras medverkan var frivillig och att de utan förbehåll hade rätt 

att avsluta sin medverkan. BVC-sjuksköterskorna fick i anslutning till intervjuerna skriva på 

ett samtyckeunderlag, där de godkände sin medverkan i studien. I samband med påskrift av 

samtyckesunderlaget blev BVC-sjuksköterskorna tillfrågade om de ville ta del av studiens 

resultat. För att beakta konfidentialitetskravet avidentifierades intervjumaterialet vid 

transkribering. Endast skribent och handledare har tagit del av intervjumaterialet. Insamlat 

material från intervjuerna kommer endast att användas till denna studie. När 

examensarbetet är genomförd och godkänd kommer materialet att kasseras. Detta för att 

beakta nyttjandekravet. 

7 RESULTAT 

Resultatet av studien presenteras utifrån de kategorier som finns i studiens teoretiska 

referensram. Dessa är Tvåsidighet, Individualiseringssträvan, Samspråk som samtal, 

Dokumentationsangelägenhet, Att fokusera på det normala och Att skapa 

handlingsutrymmesskapande.  

7.1 Tvåsidighet 

BVC-sjuksköterskorna berättar att de är medvetna om att de har två uppdrag, 

befolkningsuppdraget och familjeuppdraget. De båda uppdragen beskrivs gå in i varandra 

och de tänker inte på sitt tvåsidiga uppdrag i det dagliga arbetet. BVC-sjuksköterskorna 

beskriver att deras yrkeserfarenhet påverkar sättet att se på dem. De beskriver att med längre 

erfarenhet blir befolkningsuppdraget tydligare, att familjen speglar befolkningen. I följande 

citat beskriven en BVC-sjuksköterska hur hon ser på sina uppdrag: 

”Jag kan inte påstå att jag tänker på att jag har både ett familjeuppdrag och ett 

befolkningsuppdrag. Nej, jag tycker de går in i varandra.”(3) 
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7.1.1 Att tolka sitt befolkningsuppdrag 

Att tolka sitt befolkningsuppdrag innefattar BVC-sjuksköterskornas förhållningssätt till 

nationella riktlinjer. 

BVC-sjuksköterskorna beskriver att de nationella riktlinjerna ligger till grund för deras 

arbete. De vet var de kan hitta riktlinjerna och att de förnyas kontinuerligt. BVC-

sjuksköterskorna beskriver att det är deras eget ansvar att uppdatera sig om förändringar 

genom att gå in på Rikshandbokens webbsida. När det gäller riktlinjer kring arbetet med 

barn som har övervikt beskrivs dessa som otydliga och att det är upp till varje BVC-

sjuksköterska att tolka dem. I följande citat berättar en BVC-sjuksköterska hur hon ser på 

Rikshandboken: 

”Rikshandboken är bra tycker jag, men just i det här ämnet är de luddigt att hitta….Det är 

varje BVC-sjuksköterskas ansvar att tolka det som står i handboken.”(2) 

7.1.2 Att tolka sitt familjeuppdrag 

Att tolka sitt familjeuppdrag innefattar hur BVC-sjuksköterskorna sätter den enskilda 

familjen i fokus. 

BVC-sjuksköterskorna berättar att de ser arbetet med familjen med barnet i centrum som det 

primära. De berättar även att arbetet med övervikt handlar om att anpassa råd och stöd till 

den individuella familjen. BVC-sjuksköterskorna uppger vidare att det är av betydelse att 

prata om övervikt med familjerna de möter och att erfarenhet underlättar detta. I följande 

citat synliggörs hur en BVC-sjuksköterska endast arbetar utifrån familjeuppdraget: 

”Det kanske finns riktlinjer, men det är inget jag jobbar efter. Så där så man känner att man 

ska gå efter en viss mall.”(3) 

7.2 Individualiseringssträvan 

I BVC-sjuksköterskors arbetssätt till föräldrar med barn som har övervikt finns en strävan att 

anpassa sig efter den enskilda familjen där barnet är i centrum. Detta synliggöras genom: Att 

identifiera familjer med barn som har övervikt; Att skapa förtroende och relationer, Att 

bjuda in till delaktighet och Att vara tillmötesgående. 
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7.2.1 Att identifiera familjer med barn som har övervikt 

Att identifiera familjer med barn som har övervikt innefattar att uppmärksamma och vara 

lyhörd för den enskilda familjen eftersom det främjar relationen mellan BVC-

sjuksköterskorna och föräldrar.  

BVC- sjuksköterskorna beskriver att de identifierar vilken situation en familj befinner sig i, 

om det är en familj som behöver mycket stöttning och täta besök eller om det är tillräckligt 

med de besök som barnhälsovårdens program anger. För att veta vilket behov av stöd en 

familj har identifierar BVC-sjuksköterskorna familjernas socioekonomiska och kulturella 

tillhörighet samt deras kunskapsnivå. Familjer med låg socioekonomisk status kan känna 

skuld och skam inför sitt barns övervikt. BVC-sjuksköterskorna berättar hur mammor kan se 

sig själva i barnet som har övervikt, att de tycker synd om sina barn för att deras ekonomi är 

otillräcklig och därför tröstar med godsaker och onyttig mat. När det gäller kulturell 

tillhörighet beskriver BVC-sjuksköterskorna att det kan ha inverkan på barnets vikt eftersom 

det i vissa kulturer är fint att vara överviktig som ett tecken på välstånd.  BVC-

sjuksköterskorna uppger att familjer kan sakna kunskap om vad som är hälsosam mat och 

varför motion är betydelsefullt.   

BVC-sjuksköterskorna beskriver hur de identifierar en familj genom att lyssna på vad 

föräldrar berättar. De beskriver även att de är lyhörda för det som inte berättas och 

observerar barnets förmåga att röra på sig. BVC-sjuksköterskorna uppger att föräldrars 

berättelse om vad barnet äter, hur matsituationen ser ut och hur barnet rör på sig hjälper 

dem att förstå barnets övervikt. Följande citat visar hur BVC-sjuksköterskors identifiering av 

en familj innefattar flera aspekter:  

”Det handlar om föräldraansvar, föräldrars förmåga, resurser. Om det är det sociala, det 

kognitiva eller det ekonomiska eller vad det är. Alla bitar behövs och brister det då är det ett 

bekymmer.” (5) 

Att identifiera familjen kan ske vid första mötet, vid hembesöket när barnet är nyfött eller på 

mottagningen när familjer skrivs in på BVC när barnet är äldre. BVC-sjuksköterskorna 

beskriver hembesöket som ett ypperligt tillfälle att identifiera en familj och dess behov. 

Därefter identifierar de familjen fortlöpande vid kommande hälsobesök. En BVC-

sjuksköterska berättar följande om betydelsen av hembesök när en familj identifieras:  

”Jag gör mig ganska snabbt en bedömning på hembesöket. Hembesöket är ett utmärkt möte 

där man får så mycket information om hur, vad det här är för någon familj.” (5) 
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Att identifiera familjen beskriver BVC-sjuksköterskorna var till hjälp för dem i att välja hur 

arbetet ska fortgå, om barnet kan följas upp via BVC eller om remiss till dietist eller 

överviktsmottagning behövs. Den information om familjen som BVC-sjuksköterskor 

identifierar avgör hur samspråket med familjen utformas.  

7.2.2 Att skapa förtroende och relationer 

Att skapa förtroende och relationer innefattar att BVC-sjuksköterskorna månar om att skapa 

ett förtroende hos föräldrar för att främja relationen dem emellan. Detta underlättar deras 

arbete med barn som har övervikt.  

BVC-sjuksköterskorna berättar att deras skapande av förtroende och relationer med föräldrar 

är en process som påbörjas redan vid första mötet. De beskriver att relationen till de föräldrar 

som de varit på hembesök hos är starkare än till de föräldrar som de inte gjort hembesök hos. 

De beskriver hur de försöker inge förtroende och skapa en relation till föräldrar genom 

kunskap och säkerhet. De berättar att de behöver visa föräldrarna sin kunskap om det 

enskilda barnets tillväxt och dess behov ur ett helhetsperspektiv. För detta behöver de 

kunskap gällande barns utveckling och ämnen som rör barn med övervikt. BVC-

sjuksköterskorna berättar att förtroende och relationer är möjliga genom att vara sig själv 

och utstråla glädje.  De uppger även att föräldrar som har förtroende för dem känner trygghet 

och har lättare att prata om sitt barns övervikt.   

Följande citat visar hur en BVC-sjuksköterska beskriver det viktiga med en relation:  

”Det är ju jätteviktigt att man skapar en bra relation. Just redan från början så de känner att 

de kan ringa till mig när de har frågor.” (4) 

7.2.3 Att bjuda in till delaktighet 

Att bjuda in till delaktighet innefattar att föräldrar och barn uppmuntras ta del i 

hälsobesöket genom samspråk. 

BVC-sjuksköterskorna berättar att samspråk om svåra ämnen, som barn med övervikt kan 

underlättas om föräldrar är delaktiga och därför försöker de uppmuntra till det. BVC-

sjuksköterskorna uppger att de främjar föräldrars delaktighet genom att ställa frågor om 

barnet och dess situation, hur barnet äter och hur de dagliga vanorna ser ut. BVC-

sjuksköterskorna beskriver att de försöker uppmuntra föräldrar att komma med egna tankar 

kring barnets övervikt. Dessa tankar försöker de sedan att använda i arbetet för att främja 
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hälsa hos barnet som har övervikt. En BVC-sjuksköterska berättar följande om hur hon 

bjuder in till delaktighet till en förälder kan gå till: 

”Då kan jag säga: vad är det som har hänt här? Vad har ni ändrat för vanor? För här har det 

varit helt normalt och sen helt plötsligt.”(5) 

BVC-sjuksköterskorna berättar att även barnen bjuds in till delaktighet i samspråk kring sin 

övervikt när de är i 4-5 års ålder. BVC-sjuksköterskorna frågar barnen om de tycker om att 

springa och hoppa. De frågar om det finns någon mat som de tycker är extra god. Samspråket 

kan även handla om att barn själva gör sig delaktiga genom att de berättar för BVC-

sjuksköterskorna att det föräldrarna säger inte stämmer som att de äter godis på andra dagar 

än på lördagar. BVC-sjuksköterskorna beskriver att barnen ska skyddas och bara bjudas in 

att vara delaktiga när det inte skadar dem.  

7.2.4 Att vara tillmötesgående 

Att vara tillmötesgående innefattar att BVC-sjuksköterskorna ser och uppmärksammar 

familjers önskemål och behov för att kunna tillmötesgå de förväntningar som finns. 

BVC-sjuksköterskorna berättar att tillmötesgående handlar om att uppmärksamma 

föräldrars oro för sitt barns övervikt och önskemål om hjälp. Eftersom denna oro och dessa 

önskemål inte alltid uttrycks tydligt behöver de vara lyhörda för att kunna stödja föräldrarna 

att hjälpa sitt barn till att röra på sig mer eller äta mindre. Att uppmärksamma föräldrars oro 

kan vara att föräldrar tror att det inte är brist på motion och felaktig kost som orsakat 

övervikt. BVC-sjuksköterskorna beskriver att denna oro bör uppmärksammas och tas på 

allvar. BVC-sjuksköterskorna beskriver att föräldrar kan ha svårt med att sätta gränser och de 

kan då träda in och rikta sitt samspråk direkt till barnet.  

”Man kan få en hint från föräldrarna att man ska säga något. Att man ska hjälpa dem på 

traven. Att man ska säga att man inte kan äta fyra bullar, utan att det räcker med en.”(3) 

BVC-sjuksköterskornas beskrivningar av att vara tillmötesgående handlar även om att de 

använder sin intuition för att veta vad enskilda föräldrar behöver och vill ha för information 

samt hur de vill ha den. De berättar att när de lyckas tillmötesgå föräldrars behov blir 

föräldrar nöjda.  
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7.3 Samspråk som samtal 

Samspråk som samtal i resultatet handlar om den verbala kommunikation som sker mellan 

BVC-sjuksköterskorna och familjer om det enskilda barnets övervikt. Samspråk som samtal 

sker som olika dimensioner av samspråk som samtal. 

BVC-sjuksköterskorna berättar att de använder samtal när de konstaterat att barnet ökat i 

vikt. De beskriver att samtalen sker med föräldrarna och att barnen får leka i väntrummet 

under tiden. Samtalet med föräldrar anpassas efter den enskilde föräldern. BVC-

sjuksköterskorna beskriver att samtalet är lättare när föräldrarna visar att de vill göra en 

förändring. Visar inte föräldrarna denna vilja försöker BVC-sjuksköterskorna få föräldern att 

förstå att de är oroliga för barnets hälsa. De beskriver även att de kan boka in endast 

föräldrar för att samtala om barnets övervikt. Så här beskriver en BVC-sjuksköterska ett 

enskilt samtal med en förälder: 

”…då hade vi ett samtal här först, sen kom hon tillbaka, bara hon och det samtalet tyckte jag 

var jättebra och hon kände att det vart ett bra möte. Hon ställde sina frågor och vi gick igenom 

hur det såg ut. Jag fick berätta nackdelarna med att vara överviktig, vilka sjukdomar och 

framtiden. Utan pekpinnar. Det blev ett bra samtal.”(2) 

BVC-sjuksköterskorna berättar hur de ger information om konsekvenser med att vara 

överviktig, och följdsjukdomar utan att behöva använda pekpinnar.  Det kan handla om hur 

barnets kropp påverkas av att vara överviktig och att det finns risk för att barnet kan blir 

mobbad i skolan. BVC-sjuksköterskorna beskriver hur de samtalar om familjens 

matsituation, barnets måltidsordning, vad barnet äter och hur ofta det äter, vad en hälsosam 

livsstil är och vilka förändringar som kan passa den enskilda familjen. BVC-sjuksköterskorna 

berättar att de poängterar för föräldrar att barnen inte ska märka av de förändringar som 

görs, eller att de ska behöva höra att de är tjocka och behöver gå ner i vikt. BVC-

sjuksköterskorna beskriver också att samtalen handlar om att stärka föräldrar till ett 

hälsosamt föräldraskap genom att berömma föräldrar för det de gör bra som att barnet går 

på gymnastik eller fotboll.  

7.3.1 Dimensioner av samspråk som samtal 

Dimensioner av samspråk innefattar det rådgivande och rådgörande samspråket mellan 

BVC-sjuksköterskorna och föräldrar. Skillnaden mellan dessa beror på föräldrars delaktighet. 

Rådgivande samspråk innehåller BVC-sjuksköterskornas beskrivningar av hur de 

informerar föräldrar om kost och motion utan att ge utrymme för frågor. BVC-
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sjuksköterskornas berättar att föräldrar som inte lyssnar eller som visar att de inte vill ha 

information upplyser de om att det är deras skyldighet att informera om övervikt och dess 

konsekvenser. 

BVC-sjuksköterskorna beskriver att deras råd anpassas efter hur de har identifierat familjen 

och vilket förtroende och vilken relation de har till familjen. Följande citat beskriver en BVC-

sjuksköterska hur hon tänker kring att ge råd: 

”Informationen är lika till alla familjer. Men man lägger fram den olika. Beroende på språk, 

vart man är. Man måste pejla av vart man kan lägga ribban. Vissa får mer ingående andra får 

mer basic. Allt handlar om vem det är.”(2) 

Att råd anpassas till den enskilda familjen framgår av BVC-sjuksköterskornas beskrivningar 

av att de ger råd utifrån föräldrarnas svar på de frågor som ställs under samtalet. Råden kan 

också utgå från BVC-sjuksköterskornas observation av familjen. De beskriver att när de har 

den information de behöver formulerar de tydliga och raka råd. Detta eftersom barnets 

övervikt syns tydligt i dokumentationen. En BVC-sjuksköterska berättar följande om det 

övergripande tankesättet att formulera råd: 

”Först och främst vad barnet får för mat och hur ofta. Utifrån det kan man se vad man kan 

rätta till. Den kanske får för mycket sötsaker. Då pratar jag om hur viktigt det är med bra 

mat”(1) 

De råd BVC-sjuksköterskorna beskriver att de ger är att föräldrar behöver vara involverade i 

sina barns matvanor och ta kontrollen över dem. De ger även råd om motion, betydelsen av 

bra kost, portionsstorlek, antal portioner, mellanmål och att barnen kan börja måltiden med 

ett glas vatten och grönsaker för att sedan äta huvudmålet.   

Rådgörande samspråk beskrivs av BVC-sjuksköterskorna som att de bjuder in föräldrar att 

delta i samtalet och att det kan göras genom att medvetet använda motiverande samtal. De 

bjuder in till rådgörande samspråk genom att tillsammans titta i journalen på 

dokumenterade vikt och längdkurvor och konstatera barnets övervikt. Det kan bekräfta det 

barnets ena förälder misstänkt och vara en hjälp för att nå den förälder som inte ser barnets 

övervikt. De beskriver även att de uppmuntrar föräldrar att komma med egna idéer, berätta 

vad de vet om övervikt och dess konsekvenser, hur de tänker kring kostvanor och kring 

barnets matvanor och vad de ser att de själva kan göra. Tillsammans med föräldrarna 

kommer de överens om en plan för att hjälpa barnet. Det kan handla om att minska ner på 

det antal portioner barnet får, att barnet får gå mer istället för att bli körd i vagn. BVC-

sjuksköterskorna uppger att de kan skicka med familjen en folder hem. De menar att det är 
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ett bra sätt att få föräldrar att tänka till och ger dem möjlighet att ta till sig information. De 

uppger dock att materialet inte är tillräckligt bra och de önskar att det skulle finnas mer 

broschyrer om tallriksmodellen och mängd grönsaker. BVC-sjuksköterskorna önskar även 

mer stöd från riktlinjer om hur det rådgörande samtalet kan se ut. En BVC-sjuksköterska 

beskriver det rådgörande samspråket på följande sätt: 

”Jag försöker att använda mig av MI. Då blir det lättare att det inte blir de här pekpinnarna, då 

kan man fråga hur de tänker, vad de vet om barn och fetma, hur det påverkar och så.”(4) 

7.4 Dokumentationsangelägenhet 

BVC-sjuksköterskornas dokumentationsangelägenhet innehåller: Att dokumentera enligt 

nationella riktlinjer, Att inte dokumentera tillräckligt och Att använda dokumentation som 

utgångspunkt för individualiseringssträvan, samspråk som samtal och att fokusera på det 

normala. 

7.4.1 Att dokumentera enligt nationella riktlinjer 

Att dokumentera enligt nationella riktlinjer innefattar att BVC-sjuksköterskorna 

dokumenterar i tillväxtkurvan, i fritext och att de använder iso-bmi. Dokumentationen görs 

för att möjliggöra för andra BVC-sköterskor och andra aktörer att identifiera barns behov. 

BVC-sjuksköterskorna beskriver att de dokumenterar resultatet från längd- och 

viktkontroller i journalens tillväxtkurva under besökets gång. De BVC-sjuksköterskor som 

specifikt beskriver att de dokumenterar i iso-bmi kurvan gör även detta i anslutning till 

kontrollerna. BVC-sjuksköterskorna uppger att den dokumentation de gör i fritext sker när 

familjen gått. Fritextdokumentationen beskrivs vara kortfattad och handla om besökets 

samspråk om: kost, och motion, givna råd, familjens tankar om förändring och planerad 

uppföljningen.  

Följande citat belyser hur en BVC-sjuksköterska dokumenterar enligt nationella riktlinjer: 

”När jag dokumenterar använder jag mig alltid av iso-bmi. Jag prickar in längd och vikt i 

kurvan. Sen skriver jag vad vi pratat om och vilka ändringar familjen ska prova att göra.”(2)  
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7.4.2 Att inte dokumentera tillräckligt 

Att inte dokumentera tillräckligt innefattar BVC-sjuksköterskornas beskrivningar av brister 

när det gäller dokumentation i fritext samt att de inte använder iso-bmi eller att de använder 

iso-bmi felaktigt. 

BVC-sjuksköterskorna uppger att dokumentationen i barnens journaler om deras övervikt är 

kortfattad och knapphändig eftersom den saknar det som BVC-sjuksköterskorna identifierat 

som orsak till barnets övervikt. Detta beskrivs som en medveten handling för att journalen 

ska skickas vidare till skolsköterskan. En annan anledning till att dokumentationen är 

knapphändig beskrivs vara att den sker i pappersjournaler som tar längre tid att skriva och 

att redigera än datorjournaler.  

BVC-sjuksköterskorna rapporterar att de inte använder iso-bmi alls och att de inte känner till 

att det är en del av deras riktlinjer. Det finns även BVC-sjuksköterskor som beskriver att de 

använder iso-bmi från fyra års ålder trots att tillväxtkurvan i journalen visar övervikt redan 

vid 2.5 års ålder. Följande citat visar på hur en BVC-sjuksköterska inte känner till de 

riktlinjer som finns gällande användning av iso-bmi: 

”Vi använder oss inte alls av iso-bmi här på BVC. Jag vet inte varför, den diskussionen har vi 

inte haft.” (4) 

7.4.3 Att använda dokumentation som utgångspunkt för individualiseringssträvan, 

samspråk som samtal och att fokusera på det normala 

Att använda sin dokumentation som utgångspunkt för individualiseringssträvan, 

samspråk som samtal och att fokusera på det normala visar hur deras arbete sker utifrån ett 

helhetsperspektiv på den enskilda familjen. 

BVC-sjuksköterskorna beskriver att de dokumenterar resultatet från längd- och 

viktkontroller direkt efter att de har utförts. Detta för att ha möjlighet att visa föräldrarna hur 

deras barns viktutveckling ser ut. De berättar att genom att visa tillväxtkurvan skapas 

utrymme för samspråk kring barnets tillväxt relaterat till det befolkningsnormala och barnets 

individuella tillväxt. En BVC-sjuksköterska berättar följande om hur dokumentationen är en 

utgångspunkt för samspråk och normalfokusering: 

”Då tittar vi på kurvorna igen, de är så väldigt bra att peka på, framförallt om det varit någon 

som har varit normalviktig tidigare och sen kommer en som är 2½ och bara hoppat upp två, 

tre kanaler.” (5) 
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7.5 Att fokusera på det normala 

Att BVC-sjuksköterskorna fokuserar på det normala beskrivs som: Att använda 

dokumentationen för att visa det individuella i förhållande till det befolkningsnormala och 

Att använda kunskap om barns utveckling för att avgöra vad som orsakar viktökning. 

7.5.1 Att använda dokumentationen för att visa det individuella i förhållande till det 

befolkningsnormala 

Att använda sin dokumentation för att visa det individuella i förhållande till det 

befolkningsnormala visar hur BVC-sjuksköterskor uppmärksammar sina två uppdrag. 

BVC-sjuksköterskorna uppger att de använder dokumentationen i tillväxtkurvan för att läsa 

av det enskilda barnets viktutveckling. De beskriver att i tillväxtkurvan blir det tydligt hur det 

befolkningsnormala ser ut för respektive ålder och vart barn befinner sig i förhållande till det. 

Tillväxtkurvan gör det enkelt att se när ett barn har lämnat sin normala kurva. BVC-

sjuksköterskorna beskriver att de med hjälp av dokumentationen kan inleda samspråk 

rörande barnets hälsa och framtida uppfattning om sin kropp. Följande citat visar hur det 

enskilda barnets normalviktskurva följs: 

”Alltså alla är olika förstås, en del barn är stora från början. Det är inte det som är det viktiga, 

utan det är om det skett en stor skillnad från ena gången till andra.” (3) 

7.5.2 Att använda sin kunskap om barns utveckling för att avgöra vad som orsakar 

viktökning  

Att använda sin kunskap om barns utveckling för att avgöra vad som orsakar viktökning 

innefattar att BVC-sjuksköterskorna använder sin kunskap, dokumentation och lyhördhet för 

att avgöra viktuppgångens orsak. 

BVC-sjuksköterskorna beskriver att de har kunskap om hur barns normala tillväxt ska se ut. I 

dokumentationen uppmärksammar de avvikelser som finns från det befolkningsnormala hos 

det individuella barnet. BVC-sjuksköterskorna beskriver hur de använder sin kunskap för att 

avgöra om barns övervikt kan bero på något annat än felaktig kost och brist på motion. 

Kunskap i kombination med lyhördhet till föräldrars uppgifter om hur barnet äter och rör på 

sig samt på föräldrar oro kan hjälpa dem att identifiera annan orsak till att barn har övervikt. 

BVC-sjuksköterskorna berättar att det kan handla om hormonfel och rubbningar i 

ämnesomsättningen. Följande citat visar hur en BVC-sjuksköterska reflekterar över andra 

orsaker till övervikt: 
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”Enligt pappan som var med på besöket var det inget konstigt, det var normala måltider och 

allt det här. Då börjar man fundera på om det var något annat, något med ämnesomsättningen 

eller hormoner.” (3) 

7.6 Att skapa handlingsutrymme 

Att skapa handlingsutrymme innefattar att BVC-sjuksköterskorna disponerar sin tid själva. 

BVC-sjuksköterskorna beskriver att de skapar handlingsutrymme genom möjligheten de har 

att styra sin egen tid. Detta gör att de kan avgöra vilka insatser som behöver prioriteras. De 

uppger att barn med övervikt behöver följas upp gällande vikt och längd med tätare och 

längre besök än basprogrammet anger. Därför är det bra att de styr över sin egen tid och kan 

boka ”sina” barn utifrån vad de tycker familjen behöver. De beskriver även att tid är en 

förutsättning för hälsofrämjande arbete. En BVC-sjuksköterska beskriver i följande citat över 

friheten med att boka sina egna besök: 

”Fördelen med vårt jobb är att vi bokar alla besöken själva. Jag kan verkligen ta mig tid. Vet 

jag med mig att nu ska jag boka den här pojken, det krävs en lång diskussion och så, då kan jag 

faktiskt avsätta längre tid.”(1) 

8 DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

I det här avsnittet diskuteras examensarbetet utifrån kvalitetsbegreppen tillförlitlighet, 

giltighet och överförbarhet. 

Elo et al., (2014) beskriver att ett arbetes tillförlitlighet handlar om hur tillförlitliga 

insamlade data är. Det innefattar val av design, urval och datainsamlingsmetod. När det 

gäller val av design ska den möjliggöra att studiens syfte går att besvara för att uppnå 

tillförlitlighet (Elo et al., 2014). Är designen inte anpassad efter syftet kommer inte resultatet 

vara giltigt. Det här examensarbetets syfte var att beskriva BVC-sjuksköterskors arbetssätt till 

föräldrar med barn som har övervikt. För att besvara syftet valdes en kvalitativ design med 

deduktiv ansats. Detta eftersom kvalitativ design lämpar sig väl när ett fenomen ska 

beskrivas (Henricson & Billhult, 2012). Under specialistutbildningen med inriktning mot 
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distriktssköterska väcktes intresset för Olanders (2003) teori om BVC-sjuksköterskors 

arbetssätt. Valet föll därför på deduktiv ansats. Att gå ut och pröva en befintlig teoris 

hållbarhet för en specifik frågeställning inom BVC kändes intressant. I ett arbete med 

deduktiv ansats ska vald teori gå att följa genom hela arbetet (Henricson, 2012).  

För tillförlitlighet gällande urval gjordes det utifrån studiens syfte (Elo et al., 2014). Urvalet 

bestod av fem BVC-sjuksköterskor. För kvalitativa studier ska urvalet vara varierat vilket var 

svårt att uppnå när det gäller till exempel kön. Vid tiden för urvalet fanns ingen manlig BVC-

sjuksköterska anställd. En variation som varit möjlig och som kan ha påverkat resultatet är 

om urvalet hade bestått av BVC-sjuksköterskor från olika landsting eller om det bestått av 

informanter från olika delar av Sörmland. Urvalet bestod enbart av BVC-sjuksköterskor från 

en stad i Sörmland. Detta val gjordes med hänsyn till den begränsade tiden för 

examensarbetets genomförande. De BVC-sjuksköterskor som tillfrågades tackade alla ja till 

medverkan. De var i olika åldrar, hade varierande lång yrkeserfarenhet och de var anställda 

vid tre olika barnavårdscentraler med olika upptagningsområden. Det medför de att det 

fanns en variation gällande socioekonomisk tillhörighet bland de familjer som BVC-

sjuksköterskorna träffar. Utifrån rådande förutsättningar fanns möjlighet att få ett material 

med variation (Henricson & Billhult, 2012). 

Till datainsamlingsmetod valdes enskilda intervjuer. Detta ansågs vara den metod som på ett 

bra sätt kunde besvara syftet inom given tidsram. Eftersom personen som genomförde 

intervjuerna har ett personligt intresse för motion och hälsa finns en förförståelse kring 

föräldrar med barn som har övervikt samt arbetet kring problematiken. Förförståenlsen har 

kontrollerats under intervjuernas gång för att inte påverka intervjuerna. Under den första 

intervjun användes en halvstrukturerad intervjuguide. Detta för att vara säker på att få svar 

som motsvarade innehållet i Olanders (2003) teori.  Under den intervjun noterades dock att 

frågorna istället för att hjälpa bidrog till att intervjun blev upphängd på frågorna. Det 

försvårade dialogen. Nästkommande intervju genomfördes därefter utifrån en öppen fråga 

om deras arbetssätt till barn med övervikt vilket gav en bättre dialog i intervjusituationen där 

informanterna pratade den största delen av tiden. Denna förändrade strategi under 

datainsamlingsperioden kunde ha undvikits om en pilotintervju hade genomförts 

(Danielsson, 2012). Om tidsramen för studien hade varit längre hade kompletterande 

datainsamlingsmetoder som observationer gjort det möjligt att även studera hur BVC-

sjuksköterskorna faktiskt genomför sitt arbete med familjer där barnet har övervikt (Carlson, 

2012).  

Till det här examensarbetet valdes att använda en deduktiv kvalitativ innehållsanalys enligt 

Elo & Kyngäs (2008). De menar att det är den som försöker förstå innehållet av materialet 

som skapar dess giltighet. Det gör att om någon annan analyserar materialet kan resultatet 



25 

 

bli annorlunda. Sanning skapas av den som tolkar materialet (Polit & Beck, 2012). Så länge 

läsaren har möjlighet att följa analysprocessen och möjlighet att förstå resultatets ursprung 

kan resultatet anses vara giltigt. I det här arbetet är det möjligt att se resultatets ursprung 

genom att citat från intervjuerna används i resultatdelen (Elo et al., 2014). Under 

analysprocessen har förförståelsen hos personen som analyserat inte fått något utrymme. 

Den har bytts ut mot Olanders (2003) teori om BVC-sjuksköterskors arbetssätt samt de 

kategorier som arbetssätten är uppbyggda från. Innehållsanalys enligt Elo & Kyngäs (2008) 

tillåter att fler koder ur en och samma meningsenhet kan konstrueras. Det gör att materialet 

behandlas som en helhet. En analysmatris konstruerades utifrån de fem kategorier som utgör 

stommen i BVC-sjuksköterskors arbetssätt (Olander, 2003): individualiseringssträvan, 

samspråk, normalfokusering, dokumentationsangelägenhet och utrymmesskapande. Under 

analysens gång framkom dock att det fanns meningsenheter som inte passade in under dessa 

kategorier. Dessa meningsbärande enheter kodades utifrån BVC-sjuksköterskors arbetssätt 

och hanterades därefter utifrån koderna. Koderna bildade två subkategorier och en ny 

kategori. Detta tillvägagångssätt är enligt Elo och Kyngäs (2008) möjligt för att inte utelämna 

meningsbärande material. Under arbetet med dessa meningsenheter som inte passade in i 

analysmatrisen stod klart att de handlade om det som Olander (2003) i sin teori benämner 

som tvåsidighet. Initialt verkade begreppet inte höra samman med de andra kategorierna på 

ett sätt som rättfärdigade den i analysmatrisen. Detta eftersom den mer berörde BVC-

sjuksköterskors arbete generellt. Innehållet i meningsenheter och koder som konstruerats 

som tvåsidighet har förståtts som ett komplement till de befintliga kategorierna. Eftersom 

den utgör en grund för BVC-sjuksköterskors arbetssätt till föräldrar med barn med övervikt.  

I det här examensarbetet används inte alla komponenter i Typer av samspråk och 

Dimensioner av samspråk som Olander (2003) beskriver. De som uteslutits i Typer av 

samspråk är: Förspel, Kontrollprat, Småprat och Eftersnack. I Dimensioner av samspråk är 

dessa: Frikopplat och Uppblandat samspråk samt Färdigt och Ofärdigt samspråk. Detta 

eftersom det inte varit möjligt att beskriva dessa eftersom materialet utgår från intervjuer 

med BVC-sjuksköterskor. Olander har genererat sin teori utifrån flera olika slags data som 

videoinspelningar, intervjuer och journalgranskning. För att uppnå giltiga resultat är det av 

betydelse att vara fler som granskar analysen (Elo & Kyngäs, 2008). I det här arbetet har en 

person varit huvudansvarig för genomförande av analysen. Analysens hållbarhet har dock 

diskuterats vid seminarium och med handledare som granskat kodning och resultatet som 

helhet för att så långt som möjligt uppnå ett giltigt resultat.  

I det här examensarbetet har det skett modifiering av Olanders (2003) teori om BVC-

sjuksköterskors arbetssätt. Kategorierna har döpts om. Innehållet i kategorierna speglar de 

”görande” BVC-sjuksköterskorna och kräver därför anpassad kategoribenämning. Det har 



26 

 

även framkommit nya underkategorier. BVC-sjuksköterskorna visar i sitt arbetssätt till 

föräldrar som har barn med övervikt att det är komplext och varierande arbete. Det är därför 

betydande att det synliggörs genom underkategorier. Det är en ständig rörelse mellan olika 

dessa kategorier.  

Resultatets överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan användas i empirin 

(Elo et al., 2014).  Förhoppning finns att det här examensarbetets resultat ska vara 

överförbart till verksamheten i arbetet med barn som har övervikt. Resultatet kan stärka 

BVC-sköterskor att lära av varandra och arbeta för bättre riktlinjer. Resultatet i det här 

examensarbetet skulle kunna vara överförbart till andra verksamheter så som skolhälsovård 

och vårdcentral, där barn som har övervikt också finns.   

8.2 Resultatdiskussion 

Diskussionen kommer att ske utifrån de dimensioner av arbetssätt som Olander (2003) 

beskriver i sin teori. Dimensionerna innefattar de kategorier som beskrivs i resultatet och 

svarar på det här examensarbetets syfte. Dessa dimensioner är: 

Befolkningsindividualisering, Befolkningsbesiktning, Enskild stöttning och 

Slentriancheckning. Dimensionerna befolkningsindividualisering och slentriancheckning 

kan ses som motpoler på ett kontinuum. Det är inte helt självklart att BVC-sjuksköterskorna 

befinner sig i en och samma dimension under ett hälsobesök. I olika arbetsmoment kan de 

inta en ny dimension. Olander (2003) beskriver detta som att BVC-sjuksköterskor gör 

positionsbestämningar. Det innebär att BVC-sjuksköterskorna själva väljer, medvetet eller 

omedvetet, vilket uppdrag, befolkningsuppdrag eller familjeuppdrag, de utgår från i sitt möte 

med föräldrar till barn som har övervikt.  Oavsett hur de position) erar sig har det 

konsekvenser för föräldrar och barn. 

Det framkommer i resultatet att alla kategorier av arbetssätt inte ses i alla dimensioner när 

BVC-sjuksköterskor arbetar med föräldrar till barn med övervikt. Detta styrker att BVC-

sjuksköterskorna rör sig mellan olika dimensioner i mötet med en familj. De kategorier som 

framträdande tydligast i BVC-sjuksköterskors arbetssätt är Att identifiera familjer och 

Samspråk.  

8.2.1 Befolkningsindividualisering 

Befolkningsindividualisering är det arbetssätt där BVC-sjuksköterskorna arbetar utifrån 

nationella riktlinjer men med individuella variationer (Olander, 2003). Denna dimension 

kan förstås som den ideala dimensionen att befinna sig i på BVC, där arbetet utgår från 
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tvåsidighet. BVC-sjuksköterskorna planerar och genomför besöken utifrån innehållet i 

barnhälsovårdens basprogram, deras befolkningsuppdrag. Familjeuppdraget framträder när 

BVC-sjuksköterskorna sätter den enskilda familjen i centrum. I arbetet med föräldrar till 

barn som har övervikt kan det också vara det ideala arbetssättet. Detta eftersom det 

komplexa arbetet med familjer där barnet har övervikt eller riskerar övervikt behöver utgå 

från riktlinjer som anpassas till den enskilda familjens resurser och behov. Trots att 

befolkningsindividualisering kan vara det ideala arbetssättet är det inte möjligt att befinna 

sig där konstant. Arbetet på BVC är i ständig rörelse mellan uppdragen och graden av 

uppdragens närvaro varierar beroende på vilken arbetsinsats BVC-sjuksköterskorna gör. 

Arbetet med föräldrar till barn som har övervikt är av betydelse ur ett befolkningsperspektiv 

för att förvandla den avplanande trenden med antalet barn som har övervikt (Bergström & 

Blomquist, 2009) till en nedåtgående trend. Den enskilda BVC-sjuksköterskans arbete med 

övervikt hos barn har betydelse för att både minska den nationella prevalensen av barn med 

övervikt som den internationella. År 2020 förutspås 60 miljoner barn ha övervikt (De Onis et 

al. 2010). 

BVC-sjuksköterskorna i resultatet beskriver att de riktlinjer som finns är otydliga och 

ofullständiga. Det innebär att det försvårar att nå den ideala dimensionen. Detta går att 

förstå, för de riktlinjer som finns att ta hjälp av i arbetet med barn som har övervikt är endast 

övergripande (Derwig, 2014). Detta bidrar till att barn som har övervikt inte har samma 

förutsättning att bli normalviktig eftersom BVC-sjuksköterskorna gör sina egna individuella 

tolkningar av dessa riktlinjer.  

8.2.2 Befolkningsbesiktning 

I dimensionen Befolkningsbesiktning arbetar BVC-sjuksköterskor enbart utifrån det 

standardiserade programmet som barnhälsovården tillhandahåller utan att individ- eller 

familjeanpassa det. Detta innebär att individualiseringssträvan hos BVC-sjuksköterskorna är 

låg. Att arbeta med barn som har övervikt utifrån denna dimension innebär att genomföra 

längd- och viktkontroller utifrån angivna riktlinjer (Derwig, 2014). För att därefter skapa ett 

rådgivande samspråk utan att bjuda in föräldrar att vara delaktiga.  

I resultatet framkommer att BVC-sjuksköterskorna beskriver att det är lättare att samtala 

med föräldrar som är mottagliga. Det är även i dessa familjer som BVC-sjuksköterskorna 

uppger att det är möjligt att genomföra riktade insatser. Men, det kanske är de föräldrar som 

inte är mottagliga som behöver samtalen mest? I resultatet framkommer att BVC-

sjuksköterskorna kan identifiera föräldrar som inte är mottagliga. De lyssnar inte och visar 

inget intresse av att få information om övervikt och dess problematik. Detta bidrar till att 

BVC-sjuksköterskorna i sitt samspråk med föräldrarna agerar rådgivande och utgår från sin 
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skyldighet att informera om övervikt och dess konsekvenser. När BVC-sjuksköterskorna intar 

den positionen befinner de sig i befolkningsuppdraget. Det finns forskning som visar att 

föräldrar som får råd om en hälsosam livsstil serverar nyttigare mat (Nyberg et al., 2015). Det 

är dock tveksamt om det gäller även de föräldrar som inte är mottagliga. Hur kan råd om kost 

och motion anpassas till de föräldrar som inte är mottagliga och inte visar intresse eller 

förmåga att förändra sin livsstil för att förbättra barnets hälsa? Barn med övervikt är inte 

bara en fråga för enskilda BVC-sjuksköterskor utan det är även en samhällsfråga. Vad finns 

mer att göra ur ett befolkningsperspektiv? Är ”sockerskatt” en lösning? Kan regler för hur 

matbutiker disponerar godis, chips och läsk närmast kassan och frukt och grönt långt in i 

butiken vara en åtgärd? Detta för att hjälpa föräldrar till hälsosamma val. Tidigare forskning 

visar att föräldrar vill ge sina barn godsaker endast på helger men att det billiga och 

exponerade utbudet i affärer gör det svårare för dem. Detta leder till att föräldrars önskan om 

hur deras barns godisvanor ser ut och hur det verkligen ser ut skiljer sig (Stenhammar, 2011).  

I resultatet framkommer att BVC-sjuksköterskornas dokumentationsangelägenhet främst 

handlar om att dokumentera barnets vikt och längd. Det framkommer även att de är 

sparsamma med att dokumentera fria anteckningar om vad som är orsaken till övervikten. 

Detta för att skydda barnet när journalen flyttas över till Elevhälsan. Enligt Olander (2003) 

är BVC-sjuksköterskornas dokumentation ett instrument för att kunna identifiera enskilda 

behov. Det innebär att ofullständig dokumentation i journalens fria anteckningar kan 

medföra att BVC-sjuksköterskor eller skolsköterskor har sämre förutsättningar för 

individualiseringssträvan. Att BVC-sjuksköterskor medvetet arbetar med att utveckla sin 

dokumentation kan bidra till säkrare vård för det enskilda barnet.  

8.2.3 Enskild stöttning  

Enskild stöttning sker när BVC-sjuksköterskor utformar sitt arbete utifrån den enskilda 

individen, familjen (Olander, 2003). Denna dimension beskrivs i resultatet som 

individualiseringssträvan att BVC-sjuksköterskorna sätter det enskilda barnet och dess 

föräldrar i centrum och identifierar deras behov. Utifrån de identifierade behoven väljer 

BVC-sjuksköterskorna sina insatser. Denna dimension möjliggör för BVC-sjuksköterskorna 

att stötta de familjer som är i störst behov av stöd. Av resultatet framkommer att BVC-

sjuksköterskor identifierar familjers socioekonomiska tillhörighet och deras kunskapsnivåer 

gällande övervikt, kost och motion. Detta förefaller vara en bra strategi eftersom tidigare 

forskning visar att barn till föräldrar med lägre socioekonomisk status och där föräldrarna 

själva har övervikt har en ökad risk för övervikt (De Coen et al., 2014; Döring et al., 2014; 

Mangrio et al., 2010; Stenhammar, 2011). Att medvetet identifiera familjer kan vara ett sätt 

att fånga upp de föräldrar som inte ser sina barns övervikt (Garrett-Wright, 2011).  
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Samspråket i denna dimension sker som rådgörande samspråk. I resultatet framkommer att 

BVC-sjuksköterskorna bjuder in föräldrarna till delaktighet i samspråk kring orsaken till 

övervikt, deras livsstil och vilka möjligheter som finns att påverka den. När föräldrar är 

delaktiga kan BVC-sjuksköterskorna identifiera föräldrars styrkor. Det kan leda till att BVC-

sjuksköterskorna hjälper föräldrar att själva komma fram till hur en förändring kan ske. 

Föräldrar är trots allt de som har bäst kännedom om det aktuella barnet och deras 

livssituation (Myors et al., 2014). Tidigare forskning visar att föräldrar efterfrågar att BVC-

sjuksköterskor har mer tid för samspråk kring barns matvanor och fysisk aktivitet 

(Stenhammar, 2011). Samspråk som bidrar till föräldrars kunskapsutveckling gällande 

övervikt, konsekvenser av övervikt och hur det kan förebyggas eller åtgärdas kan stödja 

föräldrar till hälsosam livsstil. Att medvetet ha ett samspråk med riktade insatser kan på sikt 

bidra till att barn inte drabbas av negativa konsekvenser som känslor av utanförskap 

(Whetstone et al., 2007; Meriaux et al., 2010) eller diabetes (Ek et al., 2015).  

BVC-sjuksköterskors individualiseringssträvan underlättas av en god relation (Olander, 

2003) med föräldrar och barn där barnet har övervikt. Tidigare forskning (Isma et al., 2012; 

Isma et al., 2013) beskriver att BVC-sjuksköterskor i vissa situationer tycker det är besvärligt 

att prata med föräldrar om ämnet övervikt.  När familjer känner tillit till sin BVC-

sjuksköterska kan det vara enklare att ställa frågor kring familjers livsstil och få ärliga svar. 

BVC-sjuksköterskorna som intervjuats till det här examensarbetet beskriver hur de 

identifierar familjerna och individanpassar sina insatser för att de ska passa den enskilda 

familjens kunskapsnivå. De beskriver att deras erfarenhet påverkar detta arbete. Dessa 

insatser kan ske genom samspråk som samtal. I resultatet framkommer att BVC-

sjuksköterskorna med samspråket som verktyg ger stödjande råd till föräldrar som har barn 

med övervikt. Dessa råd handlar om kost och motion vilket enligt tidigare forskning är de 

faktorer som främst påverkar barns tillväxt och utveckling (Von Haartman et al., 2009). 

BVC-sjuksköterskor har till uppdrag att stödja föräldrar i sitt föräldraskap som ett sätt att 

främja barns hälsa (Socialstyrelsen, 2014) och tidigare forskning visar att föräldrar är 

mottagliga för råd kring hälsosamma matvanor (Wolfender et al., 2012). Frågan är dock om 

föräldrar som är mottagliga för råd också är intresserade att genomföra en förändring. Går de 

två aspekterna hand i hand? Eftersom övervikt är ett samhällsproblem som beräknas öka (De 

Onis et al., 2010) kan alternativ till befintliga insatser behövas. Ett exempel är grupper där 

BVC-sjuksköterskor, dietister och fysioterapeuter undervisar om kost och motion, skapar 

diskussioner om hur familjer kan introducera en hälsosam livsstil utan att barn får en negativ 

kroppsuppfattning (Hart et al., 2015). Tidigare forskning visar att familjer som deltar i 

undervisning om hälsosam kost har en benägenhet att börja leva mer hälsosam efter 

undervisningen (Cambell & Hesketh, 2006).  
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8.2.4 Slentriancheckning 

Slentriancheckning är den dimension där BVC-sjuksköterskorna genomför sitt uppdrag men 

insatserna, både de befolkningsinriktade och de individinriktade är otydliga (Olander, 2003). 

I resultatet framkommer att ett medvetet arbete utifrån riktlinjer kan saknas. Detta kan 

förstås som att engagemang i arbetet är undermåligt. Att inte medvetet använda de riktlinjer 

som finns och anpassa dem efter familjen innebär att det inte sker någon 

individualiseringssträvan, familjers behov identifieras inte och det bidrar till svårigheter att 

upprätta samspråk som samtal. Dessutom innebär denna dimension att barns bästa och att 

barns rätt till sin hälsa negligeras (Utrikesdepartementet, 2006). Riktlinjer för det arbete 

som bedrivs för att främja barns hälsa utgör en lägsta kravnivå för de insatser som 

genomförs. En lägsta kravnivå för att uppnå kvalitetssäkrad jämlik vård oavsett vilken BVC 

familjen besöker (Rikshandboken, 2007). Detta förutsätter att BVC-sjuksköterskor håller sig 

uppdaterade kring de riktlinjer som finns. Något som kan anses vara ett eget ansvar.  

Bristande kunskap kring de riktlinjer som finns synliggörs i resultatet genom BVC-

sjuksköterskornas dokumentationsangelägenhet. Det framkommer av rikshandboken 

(Derwig, 2014) att iso-bmi ska dokumenteras för alla barn i fyra och ett halvt års ålder samt 

för barn från två års ålder där risk för övervikt föreligger. I resultatet framgår att BVC-

sköterskorna kan avstå från att använda iso-BMI. Det kan ha att göra med det som Flower et 

al. (2007) beskriver, att de är misstolkande och svårarbetade. Men, dokumentation av iso-

bmi består av tre vertikala linjer i barnets journal. Den första linjen är viktgraderad, den 

andra linjen är BMI-graderad och den tredje linjen är längdgraderad. Barnets längd och vikt 

prickas in på respektive linje, därefter dras en linje mellan dessa värden. Det värde där längd-

vikt linjen skär BMI-linjen utgör barnets iso-bmi. Att inte använda detta hjälpmedel tyder på 

att BVC-sjuksköterskorna har positionerat sitt arbetssätt i dimensionen slentriancheckning. 

De båda uppdragen är svaga (Olander, 2003) och det kan bidra till att barn som ligger på 

gränsen till övervikt missas och åtgärder sätts in först när övervikt konstateras på den 

traditionella vikt och längdkurvan i journalen. Att synen på vad som är övervikt har 

förskjutits försvårar ytterligare (Isma et al., 2012). För att antalet barn som har övervikt och 

risk för följdsjukdomar ska minska behöver insatser sättas in tidigt. Detta förutsätter att de 

riktlinjer som finns följs i hälsofrämjande arbete kring barn med övervikt. 

8.3 Etikdiskussion 

I det här examensarbetet har de aspekter som Vetenskapsrådet (2002) anger för att 

forskning ska utföras etiskt korrekt följts. Etiska överväganden som informationsbrev och 

samtyckesblanketter är en sak men i empirin, i det faktiska genomförandet av intervjuer kan 
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det vara en annan. Under intervjustudien framkom en etisk aspekt som underlättade i 

intervjusituationerna. Att använda en fri dialog under intervjuerna skapade en bekvämare 

känsla för både informanter och den som intervjuade. Detta underlättade den dialog som 

fördes under intervjuerna och gav utrymme för djupgående samtal. 

I resultatet kan etiska svårigheter synliggöras. Dessa ses vid identifiering. Att BVC-

sjuksköterskor bedömer familjer utifrån sin egen tolkning. Det innebär att den enskilda BVC-

sjuksköterskans förutfattade mening kan påverka hur identifieringen sker och vidare hur de 

positionerar sig i det fortsatta arbetet.  Ytterligare en etisk aspekt som framkommer i 

resultatet handlar om arbetssättet slentriancheckning. Är det etiskt korrekt att ha ett 

arbetssätt där BVC-sjuksköterskorna slentriancheckar? Det innebär att barn som har 

övervikt inte får samma förutsättningar som de barn som möter BVC-sjuksköterskor som har 

andra arbetssätt.  

9 SLUTSATS 

Med grund i studiens resultat kan det konstateras att Olanders (2003) teori är applicerbar till 

viss del i ett specifikt kontext, barn som har övervikt. Olanders (2003) teori har modifierats 

och utvecklats. Resultatet visar att BVC-sjuksköterskor är medvetna om sina två uppdrag. De 

har en individualiseringssträvan att anpassa sitt arbete med barn som har övervikt till den 

enskilda familjen. Detta sker genom att identifiera familjers behov av stöttning. Samspråket 

som samtal är av betydelse i arbetet med barn som har övervikt och att föräldrar bjuds in till 

delaktighet förenklar det hälsofrämjande arbetet. Trots att barns övervikt är att betrakta som 

ett samhällsproblem är de riktlinjer som BVC-sjuksköterskor har till sin hjälp inte 

tillräckliga. Det innebär inte att BVC-sjuksköterskorna inte gör ett bra arbete utan att arbetet 

till föräldrar med barn som har övervikt behöver uppmärksammas mer. Detta för att minska 

antalet barn med övervikt och för att bidra till den ekonomiska belastning som övervikt och 

dess följdsjukdomar kostar samhället. 

10 FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER 

Att genomföra den här studien på BVC-sjuksköterskors arbetssätt till föräldrar med barn som 

har övervikt med hjälp av videoobservationer och kompletterade intervjuer skulle täcka mer 
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av Olanders (2003) teori. Detta skulle ge en mer ingående bild hur hälsobesöket med familjer 

där barn har övervikt ser ut. Utifrån den kunskap som framkommit i resultatet synliggörs att 

det finns en kunskapslucka i hur BVC-sjuksköterskor kan utveckla samspråket för att nå 

föräldrar till barn med övervikt oavsett kulturell och socioekonomisk tillhörighet samt 

kunskapsnivå.  
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BILAGA A. INFORMATIONSBREV OCH 

SAMTYCKESBLANKETT TILL VERKSAMHETSCHEF 

Till verksamhetschef/ ansvarig 

Informationsbrev om en studie som belyser BVC-sköterskors arbetssätt till 

föräldrar med barn som har övervikt. 

 

Jag heter Sara Andersson. Studerar till distriktsköterska vid Mälardalens högskola. Nu till 

hösten 2015 skriver jag mitt examensarbete. Examensarbetet har i syfte att beskriva BVC-

sköterskors arbetssätt med barn som har övervikt. Förhoppningen är att studiens resultat 

kan ge kunskap inom området som kan hjälpa BVC-sjuksköterskor i detta hälsofrämjande 

arbete.  

Bakgrund 

Övervikt bland barn är vanligt. Globalt är 170 miljoner barn under 18 år överviktiga och 

bland svenska fyraåringar är en av fem överviktiga. Globalt ses en ökning av antalet barn med 

övervikt, dock ser den uppåtgående trenden i Sverige ut att ha stannat av. Trots att det 

stannat av i Sverige är det av vikt att arbeta med problemet, då det kvarstår. Övervikt är en 

riskfaktor för andra sjukdomar, men kan också ge en känsla hos barn av att inte passa in. 

Barn som är överviktiga har en ökad risk för övervikt och fetma i vuxen ålder. BVC-

sjuksköterskor har som uppdrag att arbeta hälsofrämjande och bland annat med barn som 

har övervikt. Vi vet dock inte så mycket om deras arbetssätt kring dessa hälsoproblem. 

Deltagande 

Du tillfrågas härmed som verksamhetschef/ansvarig om att låta BVC-sköterskor delta i en 

intervjustudie under arbetstid. Inklussionskriterierna är sjuksköterskor vidareutbildade till 

distriktssköterska eller specialistutbildad i hälso- och sjukvård för barn och ungdom. De ska 

arbeta minst 50% av heltid på BVC och med minst ett års erfarenhet. 

 Materialet från intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och användas enbart till 

det aktuella examensarbetet. Materialet raderas efter att arbetet är godkänt. Tillgång till data 

kommer undertecknad samt handledare att ha. Inför studien har etiska överväganden gjorts i 

enlighet med Helsingforsdeklarationen. 

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att anledning behöver anges.   

 
Med vänlig hälsning  
 
Sara Andersson  
Tel: xxxx, mail: xxxx 
 

Handledare: xxxx. Mail: xxxx 
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Samtycke till deltagande. 

Härmed ger jag mitt godkännande att Sara Andersson får genomföra intervjuer med BVC-

sköterskor på barnavårdscentralen. Jag har tagit del av informationsbrevet och förstår vad 

studien innebär. 
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