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SAMMANFATTNING
Bakgrund: Övervikt bland barn är ett stort och växande folkhälsoproblem varpå
barnhälsovården allt mer kommit att fokusera på hälsofrämjande insatser. BHV-sköterskor
arbetar utifrån ett nationellt barnhälsovårdsprogram med allmänna insatser åt alla och riktade
insatser vid behov. Där ingår hälsovägledning med syfte att motivera familjer till hälsosamma
levnadsvanor.
Syftet: med studien var att utifrån betydelsefulla händelser beskriva
barnhälsovårdssköterskors upplevelser av att arbeta hälsofrämjande mot övervikt.
Metod: Intervju inspirerad av Critical incident-metoden med fem BHV-sköterskor.
Intervjuerna analyserades utifrån Graneheim och Lundmans tolkning av kvalitativ
innehållsanalys.
Resultat: utgörs av tre huvudkategorier med elva underkategorier som tillsammans beskriver
BHV-sköterskors upplevelser av betydelsefulla faktorer för det hälsofrämjande arbetet mot
övervikt. Första huvudkategorin BHV-sköterskans möte med familjen beskriver vad BHVsköterskorna upplevde som betydelsefullt i deras möten med familjer. Det var att skapa en
relation till familjen, delaktighet, ett upplyftande förhållningssätt, ett flexibelt förhållningssätt
gentemot andra kulturer samt kontinuitet och uppföljning. Andra huvudkategorin
Stödresurser beskriver att BHV-sköterskorna upplevde en stödjande organisation, olika
professioner samt riktlinjer och informationsmaterial som betydelsefulla faktorer. Tredje
huvudkategorin Barnets omgivning beskriver hur BHV-sköterskorna upplevde betydelsen av
föräldrars inställning och förutsättningar, betydelsen av utländsk härkomst samt betydelsen
av barnets sociala nätverk.
Slutsats: BHV-sköterskor upplever sin egen roll som betydelsefull för det hälsofrämjande
arbetet mot övervikt. Deras kunskap, inställning och förhållningssätt underlättar eller
försvårar för relationen till familjer vilka är nyckeln till framgång i det hälsofrämjande arbetet
och beteendeförändring. BHV-sköterskor är beroende av en stödjande organisation genom
resursprioritering samt tydliga riktlinjer och informationsmaterial. De är även beroende av
olika professioner. BHV-sköterskor strävar efter att möta familjer utifrån deras
förutsättningar och individanpassar sin hälsofrämjande omvårdnad.
Nyckelord: Barnhälsovård, distriktssköterska, hälsofrämjande, innehållsanalys,
intervju, övervikt.
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ABSTRACT
Background Childhood overweight is a large and growing public health problem whereupon
pediatric health care more and more come to focus on health promotion. Child health care
nurses working from a national program for pediatric health care with general interventions at
all and targeted interventions when necessary, which include health guidance aimed at
motivate families to adopt healthy lifestyle habits.
Aim of the study was based on critical incident to describe child health nurses' experiences of
health promotion for overweight.
Method Interview inspired by the Critical Incident with five child health care nurses. The
interviews were analyzed based on Graneheim and Lundman´s interpretation of qualitative
content analysis.
Result is comprised of three main categories with eleven subcategories which together
describe the child health care nurses` perceptions of important factors for health promotion
efforts against overweight. The first main category Child health care nurse's meeting with the
family describes what child health care nurses experienced as important in meeting with the
family which was to build a relationship with the family, participation, an uplifting attitude, a
flexible attitude towards other cultures as well as continuity and follow-up. Second main
category Support resources describes that child health nurses experienced a supporting
organization, guidelines and information materials as significant factors in the work, as well
as other professions. Third main category The child's environment describes how child health
care nurses experienced the importance of parents' attitudes and conditions, the importance of
foreign origin and the child's social network.
Conclusion Child health care nurses perceive their own role as important for health
promotion against overweight. Their knowledge, attitude and approach help or complicate the
relationship with the families which are the key to success in health promotion and behavioral
change. Child health care nurses are dependent on a supporting organization by resource
prioritization and clear guidelines and information materials. They are also dependent on
various professions. Child health care nurses strive to meet families based on their individual
circumstances and adjust their health care.

Keywords: Child health, content analysis, district nurse, health promotion, interview,
overweight.
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Introduktion
Enligt World Health Organisation [WHO] (2012) har överviktsproblematiken bland barn ökat
betydligt under de senaste tre decennierna och är nu ett av världens mest utmanande och
snabbast växande folkhälsoproblem. Övervikt kan leda till fetma vilket definieras som ett
sjukdomstillstånd med vanliga följdsjukdomar som hjärt-och kärlsjukdomar, diabetes, vissa
cancerformer och frakturer (a.a.). Enligt Folkhälsomyndigheten (2013) är det övergripande
nationella målet för folkhälsan att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika
villkor för hela Sveriges befolkning. I Regeringens proposition om en ny folkhälsopolitik
(2007/08:110 ) lyfts barn och unga fram som en särskilt viktig målgrupp för det
hälsofrämjande folkhälsoarbetet eftersom de levnadsvanor som grundläggs tidigt i livet spelar
stor roll för den framtida hälsan. Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten (2009) betonar att för
barn med risk att drabbas av övervikt bör insatser sättas in så tidigt som möjligt på grund av
den höga risken att överviktsproblematiken kvarstår i vuxen ålder. Jonsell (2011) menar att
eftersom BHV-sköterskor är den profession som först möter familjen och barnet med
övervikt har de en betydelsefull roll i det hälsofrämjande arbetet. Enligt Socialstyrelsens
rapport Barns och ungas hälsa, vård och omsorg (2013) är det främst insatsen med
kvalificerade rådgivande samtal som har positiv effekt på barns levnadsvanor. Mikhailovich
och Morrison (2007) betonar att kommunikationen mellan BHV-sköterskan och föräldrar är
en viktig del i insatsen med att lösa problemet med övervikt bland barn. De menar vidare att
BHV-sköterskan har en unik möjlighet att påverka föräldrar i att hjälpa sitt barn till en bättre
hälsa. Edvardsson m fl. (2009) betonar att en förtroendefull relation mellan BHV-sköterskan
och föräldrar är särskilt viktig eftersom övervikt ofta upplevs som ett känsligt ämne att
samtala om. Socialstyrelsen (2011) uppger dock att personal inom barnhälsovården har för
låg kompetens för att kunna erbjuda rekommenderade åtgärder för att förändra levnadsvanor.
Kompetens som saknas rör hälsopedagogik, samtalsteknik, beteendetekniker samt specifik
kunskap om matvanor och fysisk aktivitet. Det finns endast få publicerade vetenskapliga
artiklar som beskriver BHV-sköterskors upplevelser av att arbeta hälsofrämjande mot
övervikt samt motivera till förändrade levnadsvanor. Det är betydelsefullt att öka förståelsen
för vad som kan utgöra försvårande och underlättande faktorer i arbetet och vad som krävs
för att BHV-sköterskor på bästa sätt ska kunna hjälpa familjer till hälsosamma levnadsvanor
och vid behov med livsstilsförändringar. Därför är det intressant att studera vad BHVsköterskor upplever som underlättande respektive försvårande faktorer när det gäller barn och
överviktsproblem. Denna ökade insikt kan leda till en utveckling av arbetet och att resurser
prioriteras rätt.
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Litteratursammanställning
Övervikt
Definition av övervikt, fetma och BMI
Enligt WHO (2012) definieras övervikt som en onormal eller överdriven ansamling av fett
som kan åstadkomma risk för ohälsa. Övervikt kan leda till fetma vilket definieras som ett
sjukdomstillstånd med en onormal eller överdriven ansamling av fett (a.a.). Enligt WHO
(2012) används body mass index (BMI) för att definiera normalvikt, undervikt, övervikt och
fetma. BMI beräknas som vikten i kilogram dividerat med längden i kvadrat där normalvärde
är mellan 18,5 och 25, övervikt mellan 25 och 30 samt fetma över 30 (a.a.). Eftersom Cole,
Bellizzi, Flegal och Dietz (2000) menar att BMI kan vara missvisande hos barn och
ungdomar på grund av att måttet varierar med kroppsproportioner och därmed med ålder, har
de tagit fram åldersrelaterade BMI-kurvor som tar hänsyn till barns kön och ålder. De har
även skapat verktyget iso-BMI som genom en överföringstabell möjliggör redovisning där
vikten definieras på samma sätt som för vuxna. Denna överföringstabell möjliggör även en
internationell jämförelse (a.a.). Dock menar Goodell, Pierce, Bravo och Ferris (2008) samt
Edvardsson m fl. (2009) att en svaghet med iso-BMI är att inte hänsyn tas till omgivande faktorer
som kroppsbyggnad och genetik.

Förekomst bland barn
Socialstyrelsen (2009) klargör genom en folkhälsorapport att andelen överviktiga barn under
de två senaste decennierna fördubblats och att då 15-20 procent av alla barn i Sverige i åldern
0-15 år var överviktiga. Andelen barn i samma åldersgrupp som led av fetma var 3-5 procent.
Hela 80 procent av de barn som var överviktiga i 6-7 års-åldern var fortfarande överviktiga
eller tom feta som tonåringar. Samma rapport visar även att överviktsproblem hos barn är
vanligare bland socioekonomiskt eftersatta grupper och på landsbygd. Enligt
Folkhälsomyndighetens rapport Folkhälsan i Sverige (2014) sker fortfarande en ökning av
andelen överviktiga barn även om ökningstakten stannat av något vilket enligt flera studier
även är fallet globalt sett (Olds, Maher, Zumin, Peneau, Lioret, Castetbon m fl., 2011).
Orsaker och risker
Enligt Socialstyrelsens rapport Barns och ungas hälsa, vård och omsorg (2013) grundläggs
många levnadsvanor med betydelse för hälsan redan under barnaåren och påverkar den
framtida folkhälsoutvecklingen. Perlhagen, Flodmark, och Hernell (2007) beskriver
skyddande faktorer för övervikt som att ha ammats, regelbunden fysisk aktivitet, vatten som
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måltidsdryck, rekommenderat intag av frukt och grönsaker, rekommenderade
portionsstorlekar samt stödjande miljöer i hem och skola. Riskfaktorer beskrivs som ärftlighet
i form av övervikt hos föräldrarna, hög födelsevikt, stor viktökning under det första
levnadsåret, stillasittande, många timmars tv-tittande, stort intag av energität mat, stort intag
av sötade drycker, svår socioekonomisk situation, mat som belöning och tröst, samt bristande
förståelse för att övervikt är ett problem (Perlhagen m fl. 2007).
En studie av Edwards, Nicholls, Croker, Van Zyl, Viner och Wardle (2006) visar att
överviktiga barn har sämre sociala relationer på grund av mobbning och psykisk ohälsa. Detta
styrks av Morisette och Taylor (2002) samt Goldfield, Moore, Henderson, Buchholz, Obeid
och Flament (2010) vilka menar att överviktiga barn i jämförelse med normalviktiga oftare
utvecklar en lägre självkänsla, lättare blir utstötta och har en ökad risk för depression. I de fall
där övervikt lett till fetma finns enligt WHO (2012) en direkt koppling till många sjukdomar
såsom hjärt-och kärlsjukdomar, diabetes, vissa cancerformer och frakturer. En person med
utvecklad fetma löper även större risk att dö i förtid (a.a.).
Hälsa
WHO (1948) definierar hälsa som ett tillstånd av fysisk, mentalt och socialt välbefinnande
och inte endast frånvaro av sjukdom eller funktionshinder. Ottawadeklarationen (WHO,
1986) beskriver hälsa som ett positivt begrepp med betoning på personliga och sociala
resurser samt den fysiska förmågan som personen innehar. Hälsofrämjande arbete innebär att
kontrollen över hälsan ökar (a.a.). Dahlberg och Segesten (2010) beskriver hälsa som ett
integrerat tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande där en person kan leva på
önskat sätt.
Folkhälsoarbete i Sverige
Statens Folkhälsoinstitut (2013) beskriver att det svenska folkhälsoarbetets nationella mål är
att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.
Vidare står att befolkningens hälsoutveckling har grundläggande betydelse för
samhällsutvecklingen och stor påverkan på behoven av hälso-och sjukvård. Det beskrivs även
att det har visat sig mer effektivt att inrikta folkhälsoarbetet på bestämningsfaktorer för hälsa
än på enskilda sjukdomar samt att den förebyggande effektens storlek påverkas av ju tidigare
i orsakskedjan en insats sätts in och ju fler människor som omfattas av den. Statens
Folkhälsoinstitut (2013) lyfter fram unga som en särskilt viktig målgrupp för det
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hälsofrämjande folkhälsoarbetet eftersom de levnadsvanor som grundläggs tidigt i livet spelar
stor roll för den framtida hälsan. Resultatet av Canning, Courage och Frizzells (2004) studie
visar att det är betydligt enklare att grundlägga en god livsstil i barndomen än att göra
livsstilsförändringar senare i livet.
Hälsofrämjande omvårdnad
Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2008) är det viktigt att klargöra skillnaden på
prevention vilket bygger på kunskap om vad som orsakar sjukdom med avsikt att förhindra
denna, och på ett hälsofrämjande synsätt vilket bygger på kunskap om processer som leder
till hälsa med avsikt att förbättra människors egenupplevda hälsa. Svensk
sjuksköterskeförening (2010) menar att utgångspunkten för hälsofrämjande omvårdnad är att
människor kan uppleva hälsa och välbefinnande oavsett sjukdom och ohälsotillstånd. De
menar vidare att hälsofrämjande omvårdnad bygger på en humanistisk människosyn som
försöker förstå individens livsvärld i relation till hälsa, sjukdom och lidande i stället för att
inrikta sig på diagnoser och problem. Insatser utifrån en hälsofrämjande omvårdnad bygger
enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010) på dialog, delaktighet och jämlikhet i mötet med
individen. Sjuksköterskors syn på och förståelse för begreppet hälsa avgör enligt samma källa
hur en hälsofrämjande omvårdnad praktiseras. Vidare kan patientens möjlighet till upplevd
hälsa även påverkas av om insatser fokuserar på att minska sjukdom och symptom samt
förändra patientens beteende eller i stället på strategier som stärker patientens möjlighet att
påverka sin egen hälsa (a.a.). För att uppnå kvalitet på hälsofrämjande omvårdnad krävs
enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010) både planering, genomförande och utvärdering,
och för detta krävs ett tydliggörande av insatsernas syfte, process och resultat. Enligt samma
källa spelar sjuksköterskan en viktig roll i att inspirera till goda levnadsvanor, informera om
risker för ohälsa samt att kartlägga och försöka undanröja identifierade vanor som är
ohälsosamma för de individer som de möter i sitt arbete (a.a.). BHV-sköterskans roll är
möjligen än mer betydelsefull eftersom dennes främsta uppgift är att arbeta hälsofrämjande.
Enligt Socialstyrelsen (2014) är barnhälsovårdens mål att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för barn genom att främja barns hälsa och utveckling. Svensk
sjuksköterskeförening (2010) betonar även att hälsofrämjande omvårdnad behöver ges mer

plats i det patientnära arbetet och i omvårdnadsdokumentationen samt att forskning som
bedrivs inom ämnet bör ligga till grund för kvalitetsmål. Vidare betonas att både den enskilda
sjuksköterskan och hela professionens bör ansvara för att hälsofrämjande omvårdnad
utvärderas(a.a.).
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Barnhälsovård
Definition av barnhälsovård
I detta arbete benämns distriktssköterskor som arbetar med barnhälsovård (BHV) som BHVsköterskor. Dessa arbetar på en barnavårdscentral (BVC) som är en del av en vårdcentral. I
Blekinge finns både privat- och landstingsdrivna vårdcentraler. Oavsett arbetsgivare arbetar
BHV-sköterskor utifrån ett nationellt barnhälsovårdsprogram.
Ett hälsofrämjande förhållningssätt
BHV har enligt Perlhagen m.fl. (2007) unika möjligheter att stödja hälsosamma levnadsvanor
hos småbarnsfamiljer och menar att det inom BHV finns en lång tradition av till exempel
amningsrådgivning samt råd om hälsosam kost och fysisk aktivitet både vid enskilda samtal
och föräldragruppsträffar. Socialstyrelsens vägledning för barnhälsovård (2014) syftar till att
all personal inom BHV ska arbeta efter samma riktlinjer och mål och där finns beskrivet att
på BVC kontrolleras varje barns tillväxt, utveckling och hälsa enligt ett nationellt
hälsoövervakningsprogram. Vidare står att syftet är att främja hälsa samt förebygga,
uppmärksamma och åtgärda sjukdomar och utvecklingsavvikelser, generellt och individuellt
genom hälsoupplysning och vaccinationer. Det står även arbetsuppgifterna inom BHV under
de senaste decennierna har ändrat karaktär och allt mer kommit att fokusera på ett
folkhälsoinriktat och psykosocialt perspektiv (a.a.).
Distriktssköterskeföreningen i Sverige (2008) betonar genom kompetensbeskrivningen för
distriktssköterskor vikten av att kunna uppmärksamma behovet av samt råda till fysisk
aktivitet samt identifiera och förebygga ohälsa hos patienterna. Vidare står att
distriktssköterskan även ska ha fördjupade kunskaper och vara förtrogen med
tillvägagångssätt att bedriva ett hälsofrämjande arbete på individ-grupp-och samhällsnivå för
människor i alla åldrar samt förstå individens/familjens resurser i ett hälsofrämjande
perspektiv. Enligt Small, Anderson och Mazurek Melnyk (2007) har BHV-sköterskan en
viktig funktion i att stödja familjen i att grunda sunda kost-och motionsvanor genom att bland
annat ge rådgivning och rekommendationer samt att informera familjen om riskerna
relaterade till övervikt hos barn. Enligt Socialstyrelsen (2013) utgör barnhälsovården en
betydelsefull hälsofrämjande arena med en central roll i folkhälsan då de når nästan alla barn
och föräldrar i ett skede i livet då öppenhet till förändring ofta är stor.
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Riktad hälsovägledning
Enligt Landstinget Blekinge (2009) är det vid 4-årsbesöket på BVC som iso-BMI mäts för
första gången med syfte att identifiera de barn som utvecklat övervikt. Enligt samma källa
erbjuds alla dessa familjer ett riktat hälsosamtal på BVC med syfte att stödja, vägleda och ge
möjligheter till förändring av levnadsvanor. Familjens behov av uppföljningsbesök bedöms
individuellt och är mycket varierande och hälsosamtalet utförs genom motiverande samtal
och riktad rådgivning med syfte att motivera, informera och hjälpa familjen till att ändra
vanor och beteende (a.a.). Håkansson (2013b) betonar vikten av att utgå från att familjen har
makt och möjlighet att bearbeta och göra beteendeförändringar. Vidare skriver Håkansson att
BHV- sköterskan ska coacha eller vägleda familjen och skapa en förändringsinriktad dialog
samt visa empati och stödja självtilliten. Socialstyrelsen (2011) påpekar att personal inom
barnhälsovården har för låg kompetens för att kunna erbjuda rekommenderade åtgärder för att
förändra levnadsvanor. De menar att kompetens som saknas rör hälsopedagogik,
samtalsteknik, beteendetekniker samt specifik kunskap om matvanor och fysisk aktivitet.
Även kunskap i hur föräldrarollen och föräldrabeteendet kan stärkas genom motiverande
samtal är bristfällig(a.a.).
Familjefokuserad omvårdnad
BHV-sköterskan har ett omvårdnadsansvar för barnet och dess familj (SOSFS 1993:9).
Ansvaret innebär att omvårdnadsåtgärder planeras, samordnas med andra yrkesgrupper,
genomförs och utvärderas (a.a.). Magnusson, Blennow, Hagelin och Sundelin (2009) skriver
om detta omvårdnadsansvar och menar att BHV-sköterskan har en central uppgift i att
organisera samt självständigt genomföra hälsoundersökningar. Vidare menar samma
författare att det är viktigt att involvera föräldrarna och hela familjen genom att ge råd och
stöd både i den psykiska, sociala och fysiska hälsan och utvecklingen av barnet. Benzein och
Saveman (2012) betonar att föräldrar, syskon och andra närstående har ett stort inflytande och
påverkan på barnets hälsa. Samma författare menar vidare att en familj bör ses som en enhet
där förändringar och omständigheter hos en individ påverkar de andra och skapar en obalans i
enheten samt att familjecentrerad omvårdnad är en förutsättning för att kunna bedriva
barnhälsovård. Samma författare skriver att ett systematiskt förhållningssätt är grunden för att
kunna bedriva familjecentrerad omvårdnad samt att det gäller att föra samman sammanhang,
funktioner och mönster med relationer och interaktioner. Vidare menar författarna att det
innebär att kunna se på familjens hälsa som en enhet men också som varje persons
individuella hälsa samt att det är viktigt att beakta resurser, begränsningar och risker som
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finns inom familjen. Benzein och Saveman (2012) anser att hur övervikt ses på och hanteras
beror på familjens åsikter, föreställningar och traditioner och detta ger barn olika
förutsättningar för att kunna uppleva hälsa. BHV-sköterskan har en stor uppgift i att bemöta
familjemedlemmarna med respekt och familjecentrerad omvårdnad är en förutsättning för att
lyckas med livsstilsförändringar hos barn (a.a.). Friedman, Bowden och Jones (2003)
beskriver att målet med familjefokuserad omvårdnad är att stödja familjen till att med egen
kraft bli välmående, välfungerande och få ha en god hälsa inom ramen för familjens specifika
möjligheter och mål.
Barnkonventionen grundlägger ett ansvar
UNICEF (2009) beskriver att Barnkonventionen är FN:s konvention om barns rättigheter och
där fastslås att barn inte är vuxnas ägodelar utan unika individer med egna rättigheter och ett
människovärde. Vidare består barnkonventionen enligt Unicef (2009) av fyra grundprinciper:
Principen om icke-diskriminering, principen om barnets bästa som ska beaktas vid alla beslut
som rör barn, principen om rätten till liv och utveckling, samt principen om respekt för
barnets åsikter och att alla barn har rätt att uttrycka sin mening. Syftet med barnkonventionen
är att stärka barns ställning i samhället och den betonar alla barns lika värde och rätt till
samma stöd oberoende av kön, hudfärg eller religion (a.a.). Håkansson (2013a) beskriver att
barnkonventionen ska löpa som en röd tråd genom barnhälsovårdens arbete och att det är
viktigt att BHV-sköterskan möter barn och deras föräldrar med både ett barnperspektiv, med
barnets perspektiv och ett barnrättsperspektiv. Samma författare menar att det centrala i
barnhälsovårdens arbete är att alltid utgå från vad som är det bästa för barnet. Vidare menar
de att det är viktigt att familjen har hälsosamma levnadsvanor för att barnet ska kunna
utvecklas hälsosamt. Detta knyter an till Barnkonventionens artikel 3: Barnets bästa, artikel 6:
Rätt till liv samt artikel 24: Barns rätt till bästa möjliga hälsa (Unicef, 2009). Konventionen
klargör även att alla föräldrar och barn ska ha tillgång till undervisning i näringslära (a.a.).
Här har BHV-sköterskan ett stort ansvar att erbjuda samma möjlighet till hälsa för alla barn,
även i de fall då barns övervikt är svårt att samtala med föräldrar om.
Transkulturell omvårdnad
Enligt Lagerberg, Magnusson och Sundelin (2008) har en femtedel av barnen som är
inskrivna i Barnhälsovårdens verksamhet minst en förälder som är född utanför Sverige.
Samma författare uppmärksammar att det i denna grupp förekommer en ökad andel familjer
med särskild utsatthet på grund av tidigare trauman, språksvårigheter, arbetslöshet,
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trångboddhet och ekonomiska problem. Därför menar Berlin, Nilsson och Törnkvist (2010)
att kontakten med barn och föräldrar med andra kulturer och nationaliteter har blivit en
betydelsefull del av arbetet för BHV-sköterskor. Enligt Edvardsson m fl. (2009) kan kraftiga
barn inom vissa kulturer anses vara friska och hälsosamma och författarna menar att BHVsköterskor då kan uppleva svårigheter i att nå fram med information om lämplig kost och fysisk
aktivitet. Barbosa de Silva och Ljungkvist (2003) belyser vikten av en transkulturell vårdrelation
och menar att vårdpersonal behöver känna till invandrares kultur för att få förståelse för deras
attityd, reaktioner och beteende. McFarland (2006) anser att på grund av att världens länder

blir allt mer mångkulturella ställs krav på sjuksköterskor, utbildning och forskning för att
kunna möta dessa individer och familjer. McFarland (2006) beskriver den mest kända
transkulturella omvårdnadsteorin vilken grundades av Leininger (2002) och att denna ofta
ligger till grund när nya teorier om transkulturell omvårdnad utvecklas. Enligt McFarland
(2006) är teorin högaktuell och kommer bli än mer framträdande i framtiden.
Enligt McFarland (2006) har Leininger (2002) definierat transkulturell omvårdnad som en
stor del av den sammantagna omvårdnaden eftersom den respekterar skillnader mellan olika
kulturers värderingar, beteenden, utryck samt hälso-och sjukdomsuppfattningar. Teorierna
består enligt Wikberg (2008) vanligen av modeller som berör begrepp som kulturell
bedömning och kulturell kompetens, medlande mellan patient och vårdsystem samt
transkulturell vårdetik. Samma författare menar vidare att modellerna och teorierna beskriver
förändringar som sker i kontakten med en annan kultur och har som syfte att hjälpa vårdaren
att förstå eller förutse patienters beteenden eller upplevelser. Enligt Leininger (2002) är målet
med transkulturell omvårdnad att bereda vägen för en ökad medvetenhet, kompetens och
känslighet hos en ny generation sjuksköterskor i mötet med patienter med liknande eller
annan kulturell bakgrund, värderingar eller trosuppfattning. Enligt McFarland (2006) belyser
teorin vikten av att sjuksköterskan genom ett individcentrerat förhållningssätt, kulturell
kunskap och ett etiskt tänkande i omvårdnaden ska upptäcka patientens livsvärld och att det
är genom detta som en kulturellt anpassad, individualiserad och professionell vård kan
garanteras.
Omvårdnadsteoretisk utgångspunkt
Omvårdnad- en mellanmänsklig process
BHV-sköterskans omvårdnadsansvar kan kopplas till omvårdnadsteoretikern Joyce
Travelbee´s definition av begreppet omvårdnad. Enligt Travelbee (1971) är omvårdnad en
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mellanmänsklig process där den professionella omvårdnadspraktikern hjälper individer,
familjer eller ett helt samhälle att förebygga eller bemästra upplevelser av sjukdom och
lidande. Travelbee (1971) menar att varje människa är en unik individ och att omvårdnaden
främst inriktas på individen men att familjen ses som betydelsefull i förhållande till individen.
Vidare menar författaren att sjuksköterskan kan främja hälsa genom att etablera en
mellanmänsklig relation och att den subjektiva upplevelsen av hälsa är central, individuell
och så som individen upplever den. Hon menar även att en mellanmänsklig relation etableras
genom en interaktionsprocess bestående av flera faser där sjuksköterskan genom
kommunikation kan skapa en mellanmänsklig relation och närma sig individen och familjen.
Interaktionsprocessen är enligt Travelbee (1971) en ömsesidig process där sjuksköterskan kan
informera, motivera och påverka individen samt familjen med syfte att tillgodose individens
behov och skapa ett förtroende. Travelbee (1971) menar vidare att interaktionsprocessen
består av det första mötet, framväxt av identiteter, empati, sympati och etablering av
ömsesidig förståelse och kontakt vilket sker när sjuksköterskan visar förståelse samt en
önskan om att hjälpa individen med förändring. Travelbee (1971) menar sedan att
sjuksköterskan behöver bevisa trovärdighet och pålitlighet för att vinna individens förtroende.

Syfte
Syftet med studien var att utifrån betydelsefulla händelser beskriva
barnhälsovårdssköterskors upplevelser av att arbeta hälsofrämjande mot övervikt.
Specifik frågeställning:
Finns det faktorer som underlättar respektive försvårar för det hälsofrämjande arbetet?

Metod

Ansats
Studien genomfördes med den kvalitativa metoden personlig intervju (Polit och Beck, 2012).
Enligt Polit och Beck (2012) är en kvalitativ metod lämplig när upplevelser ska studeras.
Enligt samma författare innefattas ett kvalitativt perspektiv av det naturalistiska paradigmet
vilket möjliggör studier rörande mänsklig komplexitet och helhet. Den kvalitativa forskaren
ämnar förstå och framhäva djupet av mänskligheten samt dess förmåga att skapa och utforma
sina egna upplevelser (a.a.). Eftersom förförståelsen för ämnet var mycket begränsad valdes
en induktiv ansats vilket innebär att med ett öppet förhållningssätt studera ett fenomen och
därefter genomföra en analys med mål att leda fram till ett antagande (Polit & Beck, 2012).
Vid en kvalitativ studie med induktiv ansats har forskaren, enligt Polit och Beck (2012), en
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flexibel attityd till material och dataanalys, samt saknar kunskap om hur resultatet kommer att
bli Forskaren talar med människor som genom sina egna upplevelser kan ge
förstahandsinformation (a.a.).
Urval
Populationen till studien var alla verksamma BHV-sköterskor i Blekinge vilka vid studiens
genomförande var cirka 40 stycken. Vissa kriterier valdes som deltagarna skulle uppfylla för
att delta och på så vis sattes enligt Polit och Beck (2012) gränser mellan vilka som skulle
inkluderas och vilka som skulle exkluderas genom ett strategiskt urval. De inklusionskriterier
(Polit & Beck, 2012) som användes var: vidareutbildning till distriktssköterska och
arbetslivserfarenhet inom BHV på minst tre år. Ett strategiskt urval av deltagare är lämpligt
när deltagare med expertis av fenomenet som ska studeras önskas (Polit & Beck, 2012).
En förfrågan skickades till samtliga verksamhetsansvariga för BHV-verksamhet i Blekinge
med målet att få sex till åtta BHV- sköterskor att ställa upp på intervju. Enligt Polit och Beck
(2012) behöver inte undersökningsgruppen i en kvalitativ studie vara stor, utan bestå av
maximalt tio informanter. Verksamhetsansvariga erhöll ett informationsbrev skickat via post.
Brevet innehöll övergripande information om studien samt syfte och metod väl beskrivet.
Verksamhetsansvariga tillfrågades om tillstånd för genomförande av intervju samt att skicka
informationsbrevet vidare till berörda BHV- sköterskor. De BHV-sköterskor som tackade ja
till intervju ombads skicka ett mail till studiens författare för att sedan bli uppringd för
bestämmande av tid och plats. Vid terminens start hade två BHV-sköterskor gett sitt
godkännande till intervju. Vidare kontakt resulterade till sist i fem deltagare. Samtliga BHVsköterskor var kvinnor och utbildade distriktssköterskor. En av dessa var dessutom utbildad
barnsjuksköterska. Dessa fem informanter arbetade på fem olika barnavårdscentraler.
Datainsamling
Datainsamling utgick från metoden Critical incident, CIT (Flanagan, 1954). Informanterna
ombads att beskriva ett eller flera fall där de upplevt sitt hälsofrämjande arbete mot övervikt
som lyckat samt ett eller flera fall där de inte upplevt det lyckat. I dessa olika fall var målet
att identifiera faktorer som de upplevt som underlättande respektive försvårande för att nå
målet med ett lyckat hälsofrämjande arbete. Enligt metodens upphovsman Flanagan (1954) är
CIT en systematisk, induktiv och öppen metod för att erhålla information muntligen eller
skriftligen från respondenter. Flanagan (1954) beskriver att målet är att undersöka vilka
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händelser som är betydelsefulla för att nå ett specifikt mål. Han menar vidare att
respondenterna bör tänka tillbaka på specifika händelser och beskriva dessa detaljerat och hur
de har hanterats. Vidare ska händelsen haft en stark påverkan på arbetets resultat, antingen
positivt eller negativt (a.a.). Personliga intervjuer användes vilket är en av fyra möjliga
datainsamlingsmetoder för att samla in kritiska/betydelsefulla händelser (Flanagan (1954).
Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats med undantag för en intervju som
genomfördes via telefon. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) samlar den kvalitativa
forskaren ofta in data genom intervju i den verkliga världen och i naturliga miljöer.
Intervjuerna varade mellan 30-45 minuter. Inför intervjuerna konstruerades en intervjuguide
överensstämmande med syftet (Kemppainen, 2000). Följande frågor användes vid behov för
att den betydelsefulla händelsen skulle kunna beskrivas så fullständig och hel som möjligt.
Dessa frågor ställdes inte alltid men fanns med i bakgrunden under intervjuerna i syfte att få
deltagarna att berätta mer utförligt. Frågorna överensstämmer med Flanagans (1954)
frågeguide.


Var skedde den betydelsefulla händelsen?



Ge en detaljerad beskrivning av vad som hände



Varför upplevde du händelsen som betydelsefull?



Vad gjorde du i samband med händelsen?



Din inställning vid händelsen?



Vad tänkte du på och vad kände du under och efter händelsen?



Vad upplevde du som mest krävande i händelsen?



Vad har händelsen inneburit fortsättningsvis för dig? (Flanagan, 1954).

Dataanalys
Materialet som framkom genom intervjuerna analyserades med hjälp av Graneheim och
Lundmans (2004) tolkning av kvalitativ innehållsanalys. Ståndpunkten i deras
förhållningssätt bygger på Krippendorffs (2004) innehållsanalys. Enligt Graneheim och
Lundman (2004) är en kvalitativ innehållsanalys lämplig då en djup förståelse av materialet
önskas.
Genomförande
För exempel på analysförfarandet se tabell 1. Eftersom intervjuerna spelades in blev första
steget att transkribera dessa ordagrant till en text vilket blev 22 sidor i löpande text. Pauser
och kroppsspråk antecknades inte utan endast det verbala. Varje intervju skrevs med varsin
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färg som sedan följde med i hela analysarbetet för att kunna spåra vem som sagt vad. Denna
samlade text utgjorde analysenheten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).
Transkriberingen genomfördes direkt efter varje intervju. Samtidigt antecknades uppkomna
idéer efterhand som transkriberingen genomfördes för att inte dessa skulle glömmas bort.
Som nästa steg lästes hela forskningsmaterialet flera gånger för att få en känsla för helheten
samt påbörja en reflektion över materialet. Steg två i analysen innebar att de ord, meningar
och fraser av text som hörde ihop till sammanhang och innehåll samt svarade mot studiens
syfte urskildes från textmaterialet och benämndes meningsbärande enheter. Dessa utgjorde
grunden för analysarbetet. Text som uppenbart inte svarade mot syftet uteslöts. I steg tre
kondenserades sedan de meningsbärande enheterna vilket innebar att texten förkortades
samtidigt som den viktiga innebörden bevarades och ingenting väsentligt gick förlorat. När
texten kondenserats skapades som steg fyra olika koder. Lundman och Hällgren Graneheim
(2012) menar att en kod är en etikett som kortfattat beskriver meningsenhetens innehåll.
Koden skapades med hänsynstagande till meningsenheternas sammanhang och användes som
ett redskap för att kunna reflektera över texten på ett nytt sätt (a.a.). Som steg fem klipptes
alla koder ut och jämfördes för att hitta likheter och skillnader. Eftersom varje intervju
skrivits ner med varsin färg syntes tydligt hur väl de olika deltagarna representerades i
innehållet. Koderna jämfördes för att hitta likheter och skillnader. De koder som innehöll
gemensamma drag sorterades in i underkategorier. Alla meningsenheter lästes sedan på nytt,
prövades mot syftet och mot varandra vad gäller likheter och skillnader. Vissa fick efter det
flytta till en annan underkategori. Vissa underkategorier slogs ihop då de visade sig snarlika
till innehåll. Det slutliga steget var att underkategorierna bildade kategorier (Lundman &
Hällgren Graneheim, 2012).
I detta magisterarbete har en manifest innehållsanalys använts. Målet var att lyfta fram och
tydliggöra innehållet av vad som sagts med så låg grad av tolkning som möjligt. Dock finns
latenta inslag. Graneheim och Lundman (2004) menar att både manifest och latent
innehållsanalys innefattar tolkning av texter men tolkningarna varierar i djup och
abstraktionsnivå. Vid en manifest innehållsanalys arbetar man igenom texten, lyfter fram och
tydliggör innehållet av det som sägs med så låg grad av tolkning som möjligt. I en latent
innehållsanalys söker man tolka den underliggande betydelsen (a.a.).
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Tabell 1. Exempel på analysförfarandet
Kondenserad meningsenhet

Kod

Underkategori

Kategori

Ofta kommer de själva på sina egna
lösningar, känns så bra, då håller det
(Informant 3)

Bra och hållbart då
föräldrarna kommer på
sina egna lösningar

Betydelsen av
delaktighet

BVC- sköterskans
möte med familjen

Tror grunden till det positiva var att vi fick
en bra relation, jag, mamman, flickan och
även pappan som kom ett par gånger på
slutet
(Informant 4)

Grunde till det positiva
var en bra relation

Betydelsen av att skapa
en relation till familjen

BVC- sköterskans
möte med familjen

Det är svårt när jag får barnen vid 3-4årsbesöken från en annan BVC, när jag inte
vet vad de pratat om tidigare
(Informant 4)

Svårt när de bytt BVC,
när jag får dem sent

Betydelsen av kontinuitet
och uppföljning

BVC- sköterskans
möte med familjen

Man jobbar med dem, de går hem och ändrar
ett par saker. Är fasta i sitt beslut. Kommer
tillbaka efter ett par månader, då ser de
genast en förändring. Jag pushar då på det
positiva, lite i taget
(Informant 2)

Jobbar med dem, de
genomför en förändring,
kommer tillbaka, pushar
då på det positiva

Betydelsen av ett
upplyftande
förhållningssätt

BVC- sköterskans
möte med familjen

Haft föräldragrupper på arabiska med tolk
(Informant 1)

Föräldragrupper med
tolk

Betydelsen av ett
flexibelt förhållningssätt
gentemot olika kulturer

BVC- sköterskans
möte med familjen

Samarbete med förskolan, fått information
om grunda sunda vanor som vi går efter
(Informant 2)

Samarbete med
förskolan, har samma
grund

Betydelsen av andra
professioner

Stödresurser

Tydliga direktiv, nyss reviderats, manualer
olika åldrar, vad som ska tas upp, helt stycke
om mat, börjar vid 0-6 månader
(Informant 3)

Tydliga direktiv

Betydelsen av riktlinjer
och informationsmaterial

Stödresurser

Frågan är vad man ska inrikta resurserna på.
Man satsar på det allmänna. Mycket av vårt
arbete är ju viktigt. T ex att alla får vaccin.
Ibland önskar jag att vi hade haft mer tid för
detta. Så man kunde ta tillbaka dem oftare
än vad man kan i dag
(Informant 2)

Prioriteringar, resurser,
önskar mer tid, kunna ta
tillbaka dem oftare

Betydelsen av en
stödjande organisation

Stödresurser

Arabisktalande familjer är öppna med att de
är för snälla mot sina barn, uppfostran skiljer
sig, barnet får som det vill om det skriker
(Informant 1)

Arabisktalande familjer,
uppfostran skiljer sig

Betydelsen av utländsk
härkomst

Barnets omgivning

Mamman tog till sig, men hade svårt med
den styrande farmodern
(Informant 1)

Svårt med styrande
farmoder

Betydelsen av socialt
nätverk

Barnets omgivning

Och båda kom, där var det att de jobbade
mycket båda två, de ville egentligen sätta
gränser men hade svårt pga separationen
(Informant 5)

Föräldrar jobbar mycket,
vill sätta gränser, svårt
pga separation

Betydelsen av föräldrars
förutsättningar och
inställning

Barnets omgivning
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Etiska överväganden
I enlighet med Helsingforsdeklarationen framkom tydligt i informationsbrevet att deltagandet
var frivilligt och att deltagarna gavs möjlighet att göra ett informerat val vilket bland annat
innebar att de delgavs information om studiens syfte och genomförande (World Health
Association, 2014). Innan intervjun startade fick informanterna möjlighet att åter läsa igenom
informationsbrevet för att sedan lämna muntligt samtycke till deltagande. För den deltagare
som intervjuades via telefon lästes informationsbrevet upp. Resultatet presenteras så att ingen
deltagare kan bli igenkänd. Namn och övrig identifierbar data har inte registrerats. Efter
studiens godkännande kommer filerna med intervjuer att arkiveras på BTH. Studien har
genomgått en etisk egengranskning samt etisk granskning av Etikkommittén Sydost som gett
ett rådgivande yttrande (www.bth.se/eksydost). Det rådgivande yttrandet (Dnr EPK 2312014) gav råd om hur informationsbrevet hade kunnat skrivas bättre. Inga synpunkter fanns
på ämnet eller syftet med studien. Inte heller på metoden eller intervjufrågorna. Efter studien
kommer informanterna erbjudas att ta del av färdigt material, vilket framkom tydligt av
informationsbrevet.
Förförståelse
Inför detta magisterarbete hade jag en viss förförståelse i form av egna barn och därigenom
en medvetenhet om vad det kan innebära att vara förälder på BVC och vilken betydelse
relationen med BHV- sköterskan kan ha. Jag hade även en medvetenhet gällande betydelsen
av att aktivt välja en sund livsstil och vilka svårigheter som kan komma att mötas samt att det
kan vara ett känsligt ämne. Ytterligare en förförståelse fanns i form av genomgången praktik
inom BHV med en viss inblick i hur det hälsofrämjande arbetet genomfördes där. Ingen
erfarenhet fanns av att intervjua.
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Resultat
Analysen utmynnade i tre huvudkategorier med sammanlagt elva underkategorier som
tillsammans beskriver BHV-sköterskors upplevelser av betydelsefulla faktorer för det
hälsofrämjande arbetet mot övervikt.
Tabell 2. Huvudkategorier med underkategorier
Huvudkategori

Underkategori

BHV-sköterskans möte med familjen

Betydelsen av att skapa en relation till
familjen
Betydelsen av delaktighet
Betydelsen av ett upplyftande
förhållningssätt
Betydelsen av kontinuitet och uppföljning
Betydelsen av ett flexibelt förhållningssätt
gentemot olika kulturer

Stödresurser

Betydelsen av en stödjande organisation
Betydelsen av riktlinjer och
informationsmaterial
Betydelsen av andra professioner

Barnets omgivning

Betydelsen av föräldrars förutsättningar och
inställning
Betydelsen av utländsk härkomst
Betydelsen av socialt nätverk
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BHV-sköterskans möte med familjen
Denna kategori beskriver BHV-sköterskornas upplevelser av sin egen roll av betydelse för
det hälsofrämjande arbetet mot övervikt.
Betydelsen av att skapa en relation till familjen
BHV-sköterskorna upplevde att relationen till familjen ofta var en avgörande faktor för deras
möjlighet att arbeta hälsofrämjande mot övervikt tillsammans med familjen. De beskrev att
en relation krävdes för att kunna sätta sig ner och prata om barnet. BHV-sköterskorna uppgav
att det vid första mötet med en familj var viktigt att närma sig familjen försiktigt och sedan
bygga upp en relation bit för bit. En BHV-sköterska betonade vikten av att tänka på vad
föräldrarna kunde ha med sig för erfarenheter av livet. BHV-sköterskorna upplevde det som
viktigt att kunna känna av familjens behov och önskningar och betonade att de när en relation
etablerats kunde möta familjen med ett öppet förhållningssätt vilket de upplevde som
betydligt underlättande för det hälsofrämjande arbetet. BHV-sköterskorna uttryckte att de
ville få föräldrarna att känna att de fanns där för dem och de ville vinna föräldrarnas
förtroende.
Ja, det är viktigt att jag ser dem. Att man känner föräldrarna, att en
relation finns.
(Informant 5)
En BHV-sköterska uttryckte att hon av erfarenhet lärt sig vikten av att bygga upp en relation
med familjen innan hon förde barnets övervikt på tal. Hon upplevde att hon var noga med hur
hon uttryckte sig. Samma BHV-sköterska berättade även om ett fall där hon upplevt hur en
bra relation till familjen grundlade det positiva i förändringsarbetet. Hon menade att
relationen till familjen var särskilt viktig eftersom hon upplevde att barns övervikt var ett
känsligt ämne att prata med föräldrar om.
Och grunden till varför det blev så positivt, det tror jag egentligen
handlade om att vi fick en bra relation, både mamman, flickan och jag, och
att även pappan kom vid ett par tillfällen på slutet.
(Informant 4)
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Betydelsen av delaktighet
Samtliga BHV-sköterskor upplevde det som betydelsefullt att få familjen delaktig i det
hälsofrämjande arbetet mot övervikt och menade att detta var en förutsättning för att lyckas.
BHV-sköterskorna beskrev hur de arbetade för att skapa delaktighet. Strävan efter delaktighet
uttrycktes genom termer som att försöka få familjen med sig, att få dem att förstå samt att få
dem intresserade och motiverade. De betonade vikten av att sitta ner och samtala med
föräldrarna och de upplevde det positivt att diskutera i stället för att informera. Dock
upplevde BHV-sköterskorna att de genom sin profession ibland hade kunskap om övervikt
och vad det kan leda till som de behövde delge föräldrarna. BHV-sköterskorna uttryckte att
målet var att föräldrarna berättade om familjens levnadsvanor och sedan själva kom med
förslag till förändring. BHV-sköterskorna uttryckte att de fanns med som en stöttande person
och att de delade med sig av kunskap främst när föräldrarna själva ansåg sig ha behov av det.
Då har föräldrarna kommit på sina egna lösningar själva och det känns så
bra, för då håller det.
( Informant 3)
BHV-sköterskorna uttryckte att ett mål var att involvera båda föräldrarna i det
hälsofrämjande arbetet mot övervikt. Några av dem betonade även vikten av att göra barnet
delaktigt. Detta gjorde de på olika sätt. Vissa berättade att de använde sig mycket av bilder
eftersom det ansågs tydligt och roligt för barnet. Några av BHV-sköterskorna använde sig av
knytnävens storlek när de förklarade hur stor en lagom portion var. De upplevde att barnet
tyckte det var roligt att jämföra sin hand med föräldrarnas och att de då förstod t ex att pappa
behövde äta mer för att han hade större hand.
En av BHV-sköterskorna använde sig av en egen modell för att göra familjen och framför allt
barnet delaktig när det kom till att förändra levnadsvanor. Hon skrev barnets namn på ett
papper och runt namnet skrev de sådant som barnet tyckte om, både saker att göra och saker
att äta. Tillsammans synliggjorde de vilka levnadsvanor barnet hade i sitt liv. Därigenom
framkom både positiva och negativa vanor. BHV-sköterskan menade att detta var ett sätt för
henne att gå ner på detaljnivå och försöka tydliggöra tillsammans med barnet och föräldrarna.
Utifrån dessa detaljer samtalade hon och familjen, och BHV-sköterskan upplevde att detta
underlättade då det blev konkret och tydligt och eftersom barnet blev delaktigt i
förändringsarbetet.
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Och så gick vi ner och pratade mer om detaljer. Vi pratade också om att
hon skulle få börja på barngymnastik och det tyckte hon var jättekul. Då
pratade vi om det som något som var positivt, men ändå inte det som var
det viktigaste, utan det viktigaste var vardagsmotionen och att hon var ute
och lekte när hon kom hem.
(Informant 4)
Betydelsen av ett upplyftande förhållningssätt
Samtliga BHV-sköterskor upplevde att deras förhållningssätt gentemot familjen påverkade
resultatet av det hälsofrämjande arbetet mot övervikt. De använde sig av olika ord och uttryck
för att berätta hur de försökte förhålla sig. Några av BHV-sköterskorna pratade om vikten av
att stärka föräldrarna och att det i många fall var en förutsättning för att få dem med sig och
som nästa steg även förbättra barnets förutsättningar. BHV-sköterskorna betonade hur viktigt
det var att se och bekräfta föräldrarna och menade att samtalen ofta ledde fram till att de
själva kom på saker som de kunde förändra. När familjen sedan kom på återbesök betonade
BHV-sköterskorna vikten av att vid dessa tillfällen lyfta det som var positivt i situationen,
även i de fall där det inte skett någon stor förändring.
Det är ju jätteviktigt, så de inte går ut härifrån och tänker åh vi är odugliga
som föräldrar. Så får de inte gå härifrån och tänka. Utan de ska tänka att
ja, vi gör ju rätt mycket bra och vi ska försöka göra vissa saker ännu
bättre. Det är viktigt tycker jag, att försöka stärka det som redan är bra.
(Informant 3)
Och sen de man har jobbat med. Om de går hem och ändrar på ett par
saker och så kommer de tillbaka efter ett par månader och de har varit
fasta i sitt beslut så ser de ju genast en förändring. Och då pushar jag på
det positiva. Lite i taget får man ta.
(Informant 2)
Betydelsen av ett flexibelt förhållningssätt gentemot andra kulturer
BHV-sköterskorna upplevde att de var noga med att inte bemöta alla familjer likadant utan
försökte se till familjens unika situation och behov. De upplevde det viktigt att möta familjer
med ett flexibelt förhållningssätt. Samtliga BHV-sköterskor berättade särskilt om hur de
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arbetade med familjer från andra länder, där språket ofta var bristfälligt och där vanor och
seder styrde och påverkade familjen på ett sätt som vi inte är vana vid i Sverige. Även den
förändring som en flytt till detta land med möjlighet till ett överflöd av mat inneburit för
familjerna spelade enligt BHV-sköterskorna roll för hur dessa föräldrar såg på mat och vikt.
BHV-sköterskorna uttryckte att de strävade efter att bemöta dessa familjer på ett
professionellt sätt genom att söka förståelse för deras livsvärld och möta den professionellt
med sin kunskap.
Flera BHV-sköterskor upplevde att invandrarföräldrar generellt sökte upp BHV mer frekvent
än svenskfödda föräldrar. De beskrev då vikten av att visa att BHV-verksamheten fanns till
för dem som behövde och menade att det krävdes en flexibilitet i antal besök. De menade
även att det inte går att följa en mall i arbetet med dessa familjer.
BHV-sköterskorna upplevde språkbegränsningar som en försvårande faktor och uttryckte hur
de använde underlättande metoder för att möjliggöra ett samtal med familjen. Som exempel
beskrev de att de använde de sig mycket av bilder och att de visade bilder på svensk mat som
är bra och inte bra att äta. BHV-sköterskorna beskrev även att de försökte sätta sig in i
familjernas matkultur och att de visade på bra mat som familjerna redan kände till men att de
förtydligade att de ofta behövde dra ner på sockret.
Men vi har ju som sagt mycket invandrare och de har ofta en helt annan
syn på det här med kost. Och där jobbar jag mycket med bilder. Där jag
visar sådant här bör man äta, man säger ju inte att de måste äta den
svenska maten utan att de såklart kan äta sin mat men att försöka hålla
nere på sockret.
(Informant 3)
Flera BHV-sköterskor beskrev att de använde sig av telefontolk och att detta underlättade
betydligt i samtalen. En BHV-sköterska berättade även att de erbjöd föräldragrupp på
arabiska vilket enligt henne uppskattades mycket av både de arabisktalande familjerna och
henne själv.
BHV-sköterskorna uttryckte att de kunde känna en frustration då de upplevde att de utländska
föräldrarna inte förstod konsekvenserna av barnens matvanor. BHV-sköterskorna menade att
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det ofta handlade om brist på gränssättning och beskrev då hur de försökte förklara för
föräldrarna att de förstod att de hade en annan bakgrund och ett annat synsätt men att det
fanns fördelar med att sätta gränser redan från början och att de sedan gav konkreta råd om
gränssättning.
Och då får man ju försöka att förklara, ja jag vet att det är kulturskillnader
men så här gör vi i Sverige och det underlättar ju sedan när de blir större
om man har satt gränser från början.
(Informant 4)
Betydelsen av kontinuitet och uppföljning
BHV-sköterskorna uppgav att kontinuitet och uppföljning var faktorer som underlättade i det
hälsofrämjande arbetet mot övervikt. De upplevde att det var betydelsefullt att få följa en
familj och flera av BHV-sköterskorna berättade att de redan vid första hembesöket och på
föräldraträffar pratade om vikten av en hälsosam livsstil. De betonade vikten av att grunda
sunda vanor redan från början och att de sedan ständigt pratade mat med familjer. De
upplevde att det var betydligt enklare att komma in på det känsliga ämnet om ett barns
övervikt med familjen om de redan från första början pratat om matvanor.
Detta med att följa en familj, vid 18 månader känner man ju familjen. Man
kan ställa frågor, är allt som det ska? Jag bollar lite, stämmer av.
(Informant 2)
Flera BHV-sköterskor upplevde BMI-mätning som något mycket känsligt och att föräldrarna
ofta reagerade negativt på detta. En BHV-sköterska var noga med att redan när barnen var
mycket små informera om att de skulle komma att följa vikt och längd och att det sedan vid
4-årsbesöket skulle komma att beräknas BMI. Hon menade att med de föräldrar som hon följt
sedan början och förvarnat var det betydligt enklare med och att hon i dessa fall inte mötte
samma starka reaktioner på BMI-mätning.
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Jag informerar redan föräldrarna när barnen är små, att vi gör
kontrollerna och framför allt då vid 4 år så tar vi ett BMI, för det är en del
då som reagerar annars, att man inte har informerat om det. Ibland kan det
vara laddat. Så jag försöker, ja alla de föräldrar som kommer på
föräldragruppen, de når jag ju i det. Jag kan inte säga det att jag har haft
någon utav dem med det problemet, nej.
(Informant 5)
BHV-sköterskorna upplevde att de hade stora möjligheter att vara med och påverka familjens
levnadsvanor tidigt när de följde familjen. De menade att det ofta var avgörande för hur
resultatet skulle komma att bli om de såg tendenser till övervikt tidigt och då kunde ingripa.
BHV-sköterskorna upplevde föräldrar som mycket förändringsbenägna när barnen var små. I
de fall där föräldrarna var överviktiga menade BHV-sköterskorna att de hade barnens
framtida vikt med sig i bakhuvudet. De uttryckte att de samtalade lite extra om levnadsvanor
med dessa familjer.
Det är vid 3 år som jag börjar reagera ordentligt. Men man kan ju se
tendenserna redan tidigare, och ser man då att det är överviktiga föräldrar
så har man ju tanken med sig. Dels är det ju genetiskt, men det är ju även
vanorna, livsstilen hemma, så man försöker, vi startar ju redan vid första
hembesöket, vi pratar ju ständigt mat med föräldrarna.
(Informant 3)
BHV-sköterskorna upplevde svårigheter i relationen till de familjer som de fick till sig när
barnen var i 3-5-årsåldern och där en övervikt redan fanns och att det oftast handlade om
familjer som bytt från en annan BHV på samma ort eller som invandrat nyligen till Sverige.
De upplevde i dessa fall att det var betydligt svårare att ens föra barnens övervikt på tal.
BHV-sköterskorna uttryckte hur de saknade kunskap om föräldrarnas inställning till barnens
övervikt och uttryckte att de var rädda att säga något kränkande.
I de fall där BHV-sköterskorna mötte familjer med överviktiga barn och där ett riktat arbete
inletts beskrev de att uppföljningen var avgörande för barnens hälsoutveckling. Samtliga
BHV-sköterskor tog tillbaka familjerna efter ett par månader och träffade dem kontinuerligt
ända fram till skolåldern.
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Stödresurser
Denna huvudkategori representerar hur BHV-sköterskorna upplevde organisationens roll av
betydelse för det hälsofrämjande arbetet mot övervikt samt betydelsen av olika professioner.
Betydelsen av en stödjande organisation
Flera BHV-sköterskor beskrev att de var beroende av stöd från den organisation de var
verksamma i. De menade att det krävdes förståelse, satsning på utbildning samt resurser i
form av tid och pengar. En BHV-sköterska hade funderingar kring resursprioritering. Hon
menade att mer tid borde satsas på uppföljning och annat som syftade till att kunna främja
barns hälsa och motverka övervikt.
Så det är ju frågan vad man ska lägga tid och resurser på. Ibland önskar
man att man hade haft mer tid för detta, att man kunde ta tillbaka dem
oftare än vad man egentligen kan göra.
(Informant 2)
Några BHV-sköterskor beskrev att samarbetet med kollegor var mycket betydelsefullt. De
upplevde en trygghet i att kunna fråga om råd, utbyta tankar och funderingar samt att det
underlättade att de arbetade mot samma mål och utifrån samma grunder.
BHV-sköterskorna upplevde ibland en begränsad möjlighet att erbjuda dietisthjälp. De
beskrev en brist på dietister och att väntetiderna därför var långa trots besked uppifrån i
organisationen att barn skulle prioriteras.
Arbetet med invandrarfamiljer upplevde BHV-sköterskorna som mer tidskrävande än med
svenska familjer. De uttryckte att det var viktigt att kunna ge dessa familjer det stöd som de
behövde och att kunna avvara mer tid för dem. Ingen av BHV-sköterskorna uttryckte att de
saknade stöd i denna fråga.
Det kräver mer med invandrarfamiljer, men jag tycker att vi har
möjligheterna, att lägga den tid som behövs, det tycker jag. Det kräver
många fler besök, och mer tid, absolut. Det gör det, men jag tycker att det
finns en förståelse för att det går åt mer tid, det gör det.
(Informant 3)
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Betydelsen av riktlinjer och informationsmaterial
BHV-sköterskorna upplevde att tydliga riktlinjer underlättade för att kunna utföra ett
hälsofrämjande arbete mot övervikt. De beskrev att de utgick från det nationella
barnhälsovårdsprogrammet och poängterade att därigenom tydliggjordes att det är ålagt alla
BHV-sköterskor att diskutera kostvanor med familjen och detta redan under spädbarnstiden.
BHV-sköterskorna beskrev att i de fall där de identifierade ytterligare behov hos föräldrarna
utgick de från det riktade programmet och förklarade att syftet var att motivera till förändrade
levnadsvanor i familjen. BHV-sköterskorna beskrev att de använde
barnhälsovårdsprogrammet som en checklista att gå tillbaka till ibland. De beskrev även att
de hade stor hjälp av internetsidan Rikshandboken Barnhälsovård som innehöll mycket
information om att ”Grunda sunda vanor” och berättade att den syftade till att vara ett stöd i
det hälsofrämjande arbetet.
BHV-sköterskorna beskrev vikt- och längdkurvan som ett viktigt verktyg för att på ett tydligt
och konkret sätt visa föräldrarna hur förhållandet där emellan såg ut samt att det ofta kändes
naturligt att utgå ifrån den när de ville föra en diskussion med föräldrarna. De menade att en
övervikt inte alltid syntes visuellt och att i vissa fall pekade viktkurvan rätt upp vilket
tydliggjorde att något behövde göras. BHV-sköterskorna upplevde i många fall att BMImätning blev än mer tydligt genom att de kunde peka på ett konkret värde som faktiskt var
avvikande. De berättade att enligt programmet ska BMI beräknas på alla 4-åringar men en av
BHV-sköterskorna beräknade ibland BMI redan på 3-åringar där hon visuellt och på kurvan
kunde se en kraftig övervikt. Hon upplevde att detta ibland krävdes för att uppmärksamma
föräldrarna på problemet. Flera BHV-sköterskor beskrev att föräldrar ofta reagerade på BMImätning som något negativt, men att de oftast ändrade inställning då de fick mer information
om syftet med det.
Så att då försökte jag ju visa på viktkurvan, och så mäter vi ju BMI på alla
barn från 4 år. Men ser jag att barnet redan vid 3 års ålder har en
avvikande viktkurva som i det här fallet, då räknar jag ju ut BMI redan på
en 3- åring, så att man ska se tendensen. Och det gör ju att föräldrarna
kanske får upp ögonen på ett annat sätt. Det blir mer tydligt.
(Informant 3)
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BHV-sköterskorna ansåg att ett väl utformat informationsmaterial underlättade i deras
hälsofrämjande arbete mot övervikt. De beskrev att de använde olika bildprogram som de
ansåg enkla och tydliga och att bildmaterial där olika produkter jämfördes med varandra samt
visade hur många sockerbitar de innehöll användes frekvent. BHV-sköterskorna beskrev att
de arbetade utifrån materialet ”Grunda sunda vanor” och de uppgav att det var positivt att
arbeta utefter detta. En BHV-sköterska berättade att materialet spred sig i landet och att det
hade visat sig att det varit med framgång som Blekinges BHV-sköterskor arbetat med detta.
Hon beskrev att det satsats mycket på just området att arbeta hälsofrämjande mot övervikt
och att BHV-sköterskor i Blekinge tack vare detta hade bra förutsättningar. Hon gav exempel
som generöst med utbildning, fördjupningskurser, tydligt utformade manualer i att grunda
sunda vanor, temadagar med dietist, övningar med rollspel samt utbildning i motiverande
samtal.
Betydelsen av andra professioner
BHV-sköterskorna upplevde att det i många fall underlättade att koppla in ytterligare
professioner i det hälsofrämjande arbetet mot övervikt. En BHV-sköterska berättade om hur
hon tillsammans med förskolorna arbetade allmänt hälsofrämjande. Hon var nöjd med att de
arbetade hälsofrämjande utifrån samma grund.
Ja alltså det här är ju ett samarbete med förskolan och alla har ju fått den
här informationen om att grunda sunda vanor, och det är ju det vi går
efter.
(Informant 2)
Några BHV-sköterskor beskrev samarbetet med förskolan och en av dessa berättade att hon
med föräldrarnas godkännande själv kontaktat förskolan och diskuterat deras matvanor och
aktivitet. Andra BHV-sköterskor berättade hur de fokuserade på att stötta föräldrarna i deras
dialog med förskolan om dessa frågor.
BHV-sköterskorna beskrev situationer där de hade svårt att nå fram till föräldrarna med
budskapet att barnen var överviktiga och att något behövde göras. De beskrev att ibland var
barnhälsovårdsläkaren med under samtalen och att förhoppningen då var att föräldrarna
skulle förstå allvaret när budskapet kom från två håll. Ofta upplevde BHV-sköterskorna detta
samarbete som betydelsefullt.
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Flera BHV-sköterskor berättade om fall där de efter upprepade försök till samtal med
föräldrarna kopplat in dietist. Däremot upplevde de ibland svårigheter med detta eftersom det
krävdes föräldrars underskrift på remissen vilket en del föräldrar enligt BHV-sköterskorna
inte ville gå med på. I dessa fall uttryckte vissa av BHV-sköterskorna att de kände sig
maktlösa och menade att de inte kunde göra något mer för familjen. De barn som haft
viktproblem under småbarnsåren eller fortfarande var överviktiga rapporterades enligt BHVsköterskorna noga över till skolhälsovården. De menade att en noggrann rapport var
betydelsefull för fortsatt uppföljning och hälsofrämjande omvårdnad.
Barnets omgivning
Den här kategorin representerar faktorer i barnets omgivning som BHV-sköterskorna
upplevde påverkade det hälsofrämjande arbetet mot övervikt.
Betydelsen av föräldrars förutsättningar och inställning
BHV-sköterskorna ansåg att föräldrarnas förutsättningar och inställning hade stor påverkan
på möjligheten att bedriva ett hälsofrämjande arbete mot övervikt och att föräldrarna både
kunde underlätta och försvåra för detta. BHV-sköterskorna menade att föräldrarnas
förhållande till mat var en avgörande faktor för barns matvanor och berättade att de på
föräldraträffar samt i enskilda samtal försökte fokusera på detta. BHV-sköterskorna upplevde
att majoriteten av de överviktiga barnen som de mötte även hade överviktiga föräldrar. De
beskrev att vissa föräldrar förnekade både sin egen och barnens övervikt eller kom med
förklaringar som att det berodde på ärftliga faktorer. BHV-sköterskorna uttryckte att de ofta
upplevde svårigheter med att samtala om barns övervikt med föräldrar som själva var
överviktiga. De beskrev en rädsla för att trampa föräldrarna på tårta, för att kränka dem och
för att tappa föräldrarnas förtroende och att detta ibland hindrade dem i samtalet.
Flera BHV-sköterskor upplevde att de hade svårt att prata om matvanor med föräldrar som
hade en dålig ekonomi. En BHV-sköterska nämnde särskilt ensamstående mammor med både
dålig ekonomi och en stressig vardag. I de fallen menade de att det var känsligt att komma
med påpekanden om familjernas kosthållning och uttryckte att de hade förståelse för att det
ibland var både billigare och tidssparande med onyttig ”snabbmat”.
Samtliga BHV-sköterskor berättade om situationer där de upplevt föräldrars motstånd och att
detta försvårade för dem i det hälsofrämjande arbetet mot övervikt. BHV-sköterskorna
beskrev hur motståndet kunde visa sig genom arga, hotfulla och förnekande föräldrar. De
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beskrev även föräldrar som valde att inte komma på besöken eller som valde att inte lyssna.
Dessutom berättade de om föräldrar som visade att de förstod att barnet låg för högt på
viktkurvan men där föräldrarna ändå inte var oroliga utan var förvissade om att det skulle
ordna sig.
En av BHV-sköterskorna uttryckte att något av det svåraste var att möta föräldrar som var
välutbildade och som samtidigt markerade hur mycket kunskap de hade inom ämnet
näringslära. Hon upplevde i dessa fall att det var svårt att komma med påpekanden om hur de
levde även om hon upplevde att det ibland behövdes.
Och sedan tycker jag även att det är svårt när föräldern slår sig för bröstet
och säger att hon har mycket kunskap inom ett visst område. För visst, det
kanske hon har, men frågan är om hon har förmågan att omsätta de
kunskaperna i sitt privata, i sin familj. Det är ju inte samma sak. Jag vet
inte om det då kan vara mer känsligt för en sådan person, som har mycket
kunskaper men ändå inte använder sig av det.
(Informant 4)
Betydelsen av utländsk härkomst
Arbetet med invandrarfamiljer beskrevs av flera BHV-sköterskor som extra utmanande för
det hälsofrämjande arbetet mot övervikt. De menade att på grund av invandrarfamiljernas
bakgrund, kultur, generationsboende och nya möjligheter att kunna ge barnen av allt gott här i
Sverige hade de ofta en annan syn på både kost och gränssättning än svenskfödda personer.
BHV-sköterskorna mötte föräldrar som öppet berättade vad barnen åt i form av sötsaker och
som inte skämdes över det. De menade vidare att övervikt inom vissa kulturer ansågs
statusfyllt och att det tydde på ett gott liv. BHV-sköterskorna menade även att en skillnad i
uppfostran kunde ses genom att de utländska föräldrarna inte satte gränser och att barnen då
ofta fick som de ville när möjlighet att ge dem det fanns.
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De säger det ofta själva många arabisktalande familjer att vi är för snälla
mot våra barn. Vi uppfostrar inte våra barn så som ni i Sverige gör. Ni
säger nej och barnet skriker och ni säger ändå nej. Vi säger nej, barnet
skriker och vi ger dem saker. Och de är öppna med det så det är inget med
det.
(Informant 1)
Utländsk bakgrund är överrepresenterad. Där man ska vara snäll, och där
pojkarna ska vara lite stora, det är på något sätt status, att man har det
bra, att man har möjlighet att äta.
(Informant 2)
Många invandrarfamiljer upplevde enligt BHV-sköterskorna en glädje och tacksamhet över
att äntligen kunna ge barnen av det goda överflödet.
Sen upplever jag också att de känner att de har kommit till Sverige och här
finns gott om mat, och de har möjlighet att ge barnen detta, och så gör man
det i välmening för att de kan.
(Informant 3)
Betydelsen av socialt nätverk
En annan bidragande faktor till att hälsoproblemet med barns övervikt upplevdes
överrepresenterat i invandrarfamiljerna var enligt BHV-sköterskorna en generationsfråga. De
menade att utländska barn i högre grad levde nära sina mor- och farföräldrar och att dessa
utöver föräldrarna försåg barnen med godsaker. Vidare menade BHV-sköterskorna att de
uppfattade mor- och farföräldrarna som mycket styrande i vissa invandrarfamiljer och att
föräldrarna hade svårt att påverka dem.
Och tja mamman tog ju till sig detta, men det är så svårt eftersom
farmodern är väldigt styrande i familjen.
(Informant 1)
Även om flera BHV-sköterskor upplevde generationsfrågan som mer frekvent förekommande
bland invandrarfamiljer berättade några BHV-sköterskor även om fall med svenskfödda
27

familjer där mor och far- föräldrarna på olika sätt påverkade barnens matvanor. De beskrev
att barnen kunde spendera flera dagar i veckan hos dem och att barnen därför påverkades av
den äldre generationens kunskap och inställning till mat samt deras vilja att vara snälla.
Enligt BHV-sköterskorna kunde även andra i barnens omgivning påverka dess matvanor. De
nämnde kompisar med föräldrar där barnen ofta lekte och där föräldrarna kände att de inte
hade kontroll över vad barnen åt och gjorde.
Ja och så var det en som sa att ja hon leker mycket hemma hos kompisarna
och vad de gör då vet jag inte riktigt, men ja de kanske sitter lite och fikar.
Ja och så brukar hon övernatta ganska mycket mos mormor och morfar
och ja det är nog varannan helg, jaha och hur äter de där då? Ja mormor
hon vill ju jättegärna bjuda på bullar och så här.
(Informant 3)
Ytterligare en faktor som kunde försvåra det hälsofrämjande arbetet mot övervikt var enligt
BHV- sköterskorna då föräldrarna separerat. De menade att det dels kunde påverka hur
föräldrarna uppfostrade sina barn och dels i mötet på BHV. BHV-sköterskorna upplevde att
separerade föräldrar ofta hade svårt att sätta gränser vad gällde bland annat sötsaker och
dator/ teve-tid eftersom de ville vara den snälla av föräldrarna. BHV-sköterskorna menade
även att det kunde vara problematiskt att komma överens föräldrarna emellan vad gällde
gemensamma regler och att det resulterade i en otydlighet gentemot barnen.

Diskussion

Metoddiskussion
Före studiens början fanns en strävan efter att finna den metod som hade störst möjlighet att
besvara forskningsfrågan (Polit och Beck, 2012). Metodlitteratur lästes och granskades för att
bilda klarhet i olika begrepp och dess innebörd. Critical incident (CIT) valdes eftersom det
ansågs vara en öppen, flexibel och lämplig metod för att studera positiva och negativa
händelser (Flanagan, 1954) som i denna studie där syftet var att identifiera underlättande
respektive försvårande faktorer. Intervju ansågs vara den datainsamlingsmetod som bäst
möjliggjorde för informanterna att återge betydelsefulla händelser på ett detaljerat vis även
om Flanagan (1954) anser att observation lämpar sig än mer. Observation valdes bort på grund av
att det inte ansågs rymmas inom den strama tidsram som var uppsatt för detta magisterarbete. Det

upplevdes positivt gentemot studiens syfte att CIT enligt Kemppainen (2000) har en förmåga
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att fokusera på informanternas faktiska beteende i en situation och bortse från deras åsikter,
särskilt eftersom det annars enligt Holloway och Wheeler (2010) kan vara problematiskt med
intervju då det som sägs nödvändigtvis inte motsvarar det som görs. Polit och Beck (2012)
menar att syftet med forskning är att svara på en forskningsfråga genom att använda den
metod som ger de bästa förutsättningarna för ett trovärdigt resultat. Den kvalitativa forskaren
ämnar enligt Polit och Beck (2012) förstå och framhäva djupet av mänskligheten samt dess
förmåga att skapa och utforma sina egna upplevelser. Forskningsfrågan i detta arbete hade inte
kunnat besvaras med en kvantitativ metod då den kvantitativa forskaren söker svar på syftet
genom statistiska förklaringar (a.a.). Johnson, Onwueguzie och Turner (2003) beskriver att en

kvalitativ metod är användbar för att studera en mindre grupp på djupet och för att beskriva
komplexa fenomen. Metoden beskriver och ger förståelse för människors personliga
erfarenheter av ett fenomen samt är lyhörd för lokala förhållanden, villkor och behov (a.a.).
Ingen skillnad gjordes på privat- eller landstingsdrivna vårdcentraler eftersom samtliga BHVsköterskor antogs arbeta utifrån samma grund och med samma patientklientel. Det upplevdes
meningslöst att utesluta några vårdcentraler. Länets gränser upplevdes som en naturlig
geografiskt begränsning. Dessutom visade det sig lyckat att skicka förfrågan till samtliga
vårdcentraler eftersom ett mycket begränsat antal BHV-sköterskor hörde av sig. Det
strategiska urvalet (Polit och Beck, 2012) med inklusionskriterierna utbildning till
distriktssköterska samt minst tre års erfarenhet av barnhälsovårdsarbete valdes för att öka
möjligheten att deltagarna upplevt det som skulle undersökas. Inklusionskriterierna gav
deltagarna gemensamma nämnare som möjliggjorde att kunna svara på studiens syfte, vilket
enligt Holloway och Wheeler (2010) är en förutsättning då ett specifikt fenomen i en specifik
kontext ska studeras. Polit och Beck (2012) menar också att urvalet bör vara de informanter
som bäst gynnar studiens syfte. Avsikten med det strategiska urvalet var deltagare med
liknande gemensamma nämnare men även en variation av erfarenheter. Gillham (2008)
menar att människor i samma position inom en given miljö kan dela med sig av olika sorters
information och uppleva olika sätt att förstå den.
I rekryteringen av deltagare användes verksamhetschefer eftersom de genom sin roll hade
befogenhet att ge tillstånd för studien samt kunskap om vilka BHV-sköterskor som svarade
mot inklusionskriterierna (Holloway & Wheeler, 2010; Polit & Beck, 2012). Detta kan ha
påverkat urvalet genom att verksamhetschefer eventuellt frågade de BHV-sköterskor som de
ansåg bäst representerade verksamheten. Frivilligheten bland deltagarna kan även enligt
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Holloway och Wheeler (2010) riskeras genom att deltagarna tillfrågas av chefen. För att
säkerställa frivilligheten fick deltagarna erbjudande om ytterligare information om studien i
samband med intervjun samt att det när som helst fanns möjlighet att dra sig ur. Vid
terminens start hade endast två BHV-sköterskor gett sitt godkännande. Mail skickades och
försök till telefonkontakt med verksamhetsansvariga togs. En del brev hade på grund av
påstådd tidsbrist blivit liggandes. Andra verksamhetschefer hade låtit BHV-sköterskorna
avgöra om intresse och möjlighet fanns. BHV-sköterskorna gav förklaringar till varför de valt
att inte ställa upp som tidsbrist och för många förfrågningar från studenter. Ytterligare försök
till kontakt genom telefonsamtal och besök på vårdcentralerna resulterade i sammanlagt fem
deltagare. Eftersom tid inte fanns till att rekrytera ytterligare var förhoppningen att dessa
skulle ge tillräckligt med material. Efter den sista intervjun uppfattades en slags mättnad i det
som framkom i form av liknande erfarenheter. BHV-sköterskorna var motiverade och
berättade med stor inlevelse. Polit och Beck (2012) menar att när intervjuer är substansrika,
vilket de i det här fallet ansågs vara, kan datamättnad snabbt uppnås. Datamaterialet från dessa

fem intervjuer ansågs tillräckligt omfattande för att genomföra en analys på. Graneheim och
Lundman (2004) menar att mängden data som krävs för att svara trovärdigt på ett syfte
varierar och beror på innehållets kvalitet. Enligt Polit och Beck (2012) bör informanternas
mål vara att dela med sig av sina erfarenheter, snarare än att vara representativa och de menar
att informanterna ger ett brett material med stort djup.
Det faktum att en av BHV-sköterskorna var utbildad barnsjuksköterska kan eventuellt ha
påverkat hennes förhållnings-och arbetssätt. Anledningen till att inga män deltog var att de
vårdcentraler som kontaktades endast hade kvinnliga distriktssköterskor inom BHV, vilket
troligtvis speglar verkligheten över lag. Erbjudandet från en BHV-sköterska att ställa upp på
telefonintervju togs tacksamt emot eftersom det varit svårt att rekrytera deltagare samt att hon
klargjorde att hon ville berätta om flertalet fall. Polit och Beck (2012) menar att
telefonintervju kan vara acceptabelt så länge respondenten har möjlighet till en telefon och
inte har hörselproblem. Visserligen menar Polit och Beck (2012) att samarbetsviljan och
därmed kvaliteten kan påverkas negativt i en telefonintervju, men detta upplevdes inte i det
här fallet.
En intervjuguide som överensstämde med syftet för studien användes (Kemppainen 2000) för
att på ett genomtänkt sätt kunna ställa samma följdfrågor till alla informanter. En strävan
fanns att följdfrågorna inte skulle vara ledande och upplevdes inte heller så. Dock förelåg
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oerfarenhet av intervjuteknik från intervjuarens sida vilket enligt Kvale och Brinkman (2010)
kan ha påverkat hur frågorna ställdes och följaktligen utgöra en svaghet i studien. Eftersom
erfarenhet av att intervjua saknades gjordes försök till förberedelser genom att läsa
metodlitteratur. Visionen var även att genomföra en provintervju vilket dock prioriteras bort
eftersom informanterna var för få för det. En egen utvärdering gjordes efter varje intervju och
möjliggjorde för utveckling av intervjuteknik vilket eventuellt kan ha påverkat informanterna
i olika grad beroende på i vilken ordning de intervjuades. Dock kunde ingen uppenbar
skillnad ses i datamaterialets omfång eller kvalitet. Enligt Berg (2006) behöver intervjuaren
både teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet i intervjuteknik. Samma författare menar vidare
att intervjuaren förbättrar sin förmåga genom att lära av sina erfarenheter vilket var fallet i denna
studie.

BHV-sköterskorna som valde att delta, fick själva bestämma plats och tid för intervjun för att
de skulle känna sig så bekväma som möjligt. Fyra valde att bli intervjuade på sin arbetsplats
under arbetstid vilket upplevdes positivt. Kvale och Brinkmann (2010) menar att miljön har
betydelse för att minska maktasymmetrin mellan intervjuare och deltagare. Innan intervjuerna
påbörjades upplevdes det naturligt att småprata med BHV-sköterskorna och visa intresse för
deras arbete och försöka skapa en avslappnad stämning. Polit och Beck (2012) menar att
informanter kan beskriva sina erfarenheter och upplevelser mer djupgående om den
nytillkomna relationen med intervjuaren präglas av ett öppet klimat, trygghet och om
intervjuaren visar intresse för informantens erfarenheter. Polit och Beck (2012) menar vidare
att kvalitativa studier med fördel kan bedrivas i informanternas naturliga miljö då detta kan ha
positiv effekt på deras förmåga att dela med sig av erfarenheter och upplevelser.
Under intervjuerna fanns en strävan efter en neutral hållning men samtidigt ett visat intresse
varpå försök till uppmuntran gjordes genom nickar och korta yttranden som ”jaha” och
”intressant”. Detta eftersom vetskap fanns om att det vid intervju kan finnas risk att informanten
vill ”svara rätt” samt söker bekräftelse och modifierar svaren efter intervjuarens reaktioner
(Holloway & Wheeler, 2010). Även Kvale och Brinkmann (2010) betonar att intervjuarens
kroppsspråk och verbala reaktioner kan påverka informantens svar både positivt och negativt. Det
upplevdes svårt att veta när det var lämpligt att avbryta, ställa följdfrågor eller fortsätta lyssna.
Kvale och Brinkmann (2010) anser att det är lika viktigt att lyssna som att behärska
frågetekniken, samt bekräftar att det kan vara en konst att avgöra när intervjupersonens svar ska
följas upp eller avbrytas.
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För att metoden skulle bli mer tydlig för informanterna valdes en svensk översättning av CIT
i frågeguiden och eftersom ordet kritisk eventuellt skulle komma att uppfattas som något
negativt valdes benämning betydelsefull för att även fånga positiva kritiska händelser. CITmetoden upplevdes tydlig och effektiv då informanterna direkt berättade om sådant som
svarade på syftet, vilket gjorde att intervjutiden blev relativt kort (30-45 min) men
datainnehållet rikt på information som svarade mot syftet. Polit och Beck (2012) menar att
intervjun ibland behöver pågå i flera timmar för att nå tillräckligt djup vilket kan vara en
svaghet i denna studie. Dock upplevdes ett naturligt avslut efter 30-45 minuter eftersom
informanterna klargjorde att de inte hade mer att berätta.
Nästan all insamlad data visade sig svara mot syftet vilket gjorde att fem intervjuer ansågs
tillräckligt för ett magisterarbete. Det visade sig vid analysen att data innehöll 212
meningsenheter/händelser. Andersson och Nilsson (1964) menar att varje enskild intervju kan
innehålla flera betydelsefulla händelser och att datainsamling bör pågå tills händelser inte
längre tillför något nytt. De menar vidare att metoden mer fokuserar på antalet händelser än
antalet intervjuer och att analys kan genomföras på 100 händelser. Därför ansågs denna
studies datamängd tillräcklig med tanke på studiens tidsram och nivå. Dessutom ansågs de
betydelsefulla händelserna trovärdiga eftersom de allra flesta händelserna rapporterades av
flera informanter vilket enligt Flanagan (1954) ger hög validitet/trovärdighet.
Informanterna upplevdes som motiverade och var väl förberedda genom att noga ha tänkt
tillbaka på de fall de ville berätta om, vilket resulterade i stor inlevelse. En nackdel och risk
med CIT kan dock enligt Sharoff (2007) vara att metoden är retrospektiv och att händelserna
kan ha inträffat långt tillbaka i tiden och då eventuellt påverka resultatet eftersom
informanterna kanske inte kommer ihåg allt tydligt utan i stället blir tvungen att skapa
efterkonstruktioner. Det är omöjligt att veta om så var fallet i denna studie. Däremot menar
samma författare att en betydelsefull händelse är enkel att komma ihåg just för att den är
betydelsefull.
Enligt Flanagan (1954) definieras en betydelsefull händelse som en detaljerad beskrivning av en
viktig händelse som har haft en avgörande betydelse för personen som berörs och han menar
vidare att händelsen kan vara antingen positiv eller negativ. Flanagan (1954) betonar vikten av

att den betydelsefulla händelsen är detaljerad och att den innehåller en början, ett agerande
och ett avslut. Alla informanter beskrev sådana fall men hade dock ofta svårigheter med att
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hålla sig till de konkreta fallen och pratade vidare mer generellt om t ex hur de agerade i en
viss typ av situation och vad de generellt ansåg och upplevde. Dock ansåg informanterna att
dessa generella händelser var av stor vikt och dessutom svarade de på studiens syfte varpå de
upplevdes viktiga att ha med i analysen. Det upplevdes då svårt att helt följa metoden och en
insikt växte fram om att i stället inspireras av den. Även tidigare studier har haft svårigheter
med att helt följa CIT-metoden. Norman, Redfern, Tomalin och Oliver (1992) utvecklade CIT
under sin studie eftersom de precis som i denna studie fann att betydelsefulla händelser inte alltid
hade en klar början och ett avslut, utan att de kunde uppstå ur informanters generella upplevelse
av en situation. Informanterna kunde inte ge en så detaljerad beskrivning av händelsen som
Flanagan (1954) definierat som en betydelsefull händelse men ansågs ändå vara viktig för
resultatets helhet. Norman m fl. (1992) inspirerade till detta magisterarbete och de generella

händelserna fick ingå eftersom de tillförde ett större djup i materialet än vad som skulle
uppnåtts med endast betydelsefulla händelser.
Valet av analysmetod upplevdes svårt eftersom Flanagan (1954) anser att analys av
betydelsefulla händelser bör kategoriseras efter vilket förändrat beteende som de kan leda fram
till och att dessa kategorier delas vidare in i mindre underkategorier utifrån händelser som
beskriver samma typ av beteende. Eftersom betydelsefulla händelser i denna studie inte alltid
hade en klar början och ett avslut upplevdes det omöjligt att kategorisera utefter Flanagans (1954)
instruktioner. Enligt Polit och Beck (2012) finns inom kvalitativ forskning ingen speciell regel

i hur data skall analyseras, men de anger att syftet är att organisera, skapa struktur och bringa
mening i materialet. Patton (2002) menar att det inte finns någon enhetlig princip beträffande
bearbetning av datamaterial insamlat genom CIT. I denna studie var tanken att bearbetningen
skulle utgå från helheten av datamaterialet och då menar Patton (2002) att innehållsanalys är
en vanlig analysmetod. Med stöd från detta valdes en kvalitativ innehållsanalys inspirerad av
Graneheim och Lundman (2004) eftersom denna ansågs enkel och tydlig. Graneheim och
Lundman (2004) menar att en kvalitativ innehållsanalys undersöker likheter och skillnader i
en text samt att analysmetoden håller sig textnära och att en stor medvetenhet om syftet
krävs. Vidare menar de att texten aldrig tas ur sitt sammanhang och att det ska gå att följa
vem som yttrat vad, vilket var enkelt i denna studie eftersom varje intervju transkriberats med
varsin färg. Vidare betonar Graneheim och Lundman (2004) att innehållsanalysen är grunden
för resultatet och att det är viktigt att läsa data omsorgsfullt upprepade gånger för att skapa en
djupare förståelse. De menar även att skapandet av kategorier är kärnan i innehållsanalysen.
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Samtliga analyssteg i denna studie överensstämmer med Lundmans och Hällgren Graneheims
(2012) beskrivning av hur en kvalitativ innehållsanalys kan gå till.
Valet av kategorier i denna studie är ett sätt att kategorisera men hade säkerligen kunnat
göras på en mängd andra sätt. Möjligen påverkades kategoriseringen av tolkarens
förförståelse för ämnet. En otydlighet kan upplevas när analystabellen i detta arbete granskas
eftersom det inte framkommer genom meningsenheterna att informanterna beskriver
upplevelser av att arbeta hälsofrämjande mot just övervikt. Detta kan bero på den valda
metoden där informanterna mycket specifikt ombads beskriva upplevelser av att arbeta
hälsofrämjande mot övervikt utifrån specifika fall. Frågeställningen om det fanns faktorer
som underlättade respektive försvårade för det hälsofrämjande arbetet mot övervikt medförde
att de berättade på ett konkret sätt. Det var klart och tydligt för både informanterna och
intervjuaren att deras upplevelser handlade om just hälsofrämjande mot övervikt och
förmodligen upplevde inte informanterna något behov av att förtydliga det i sina berättelser.
En strävan efter ett etiskt förhållningssätt har funnits genom hela studien i form av
tydliggörande gentemot informanterna om frivillighet, tydlig information om syfte och metod
samt genom resultatets presentation. Polit och Beck (2012) poängterar vikten av att
studiedeltagarnas rättigheter skyddas. I Svensk författningssamling (SFS 2003:460) fastslås
att ansökan för etisk prövning av akademiska uppsatser inom ramen för högskoleutbildningar
inte behöver genomföras. Dock har detta magisterarbete genomgått en etisk egengranskning.
Denna egengranskning visade att inget krav fanns på ytterligare etisk granskning. För att ändå
få en chans till ytterligare bedömning och rådgivning skickades två veckor innan studiens
början en ansökan om ett rådgivande yttrande till Etikkommittén Sydost
(www.bth.se/eksydost).
Resultatdiskussion
Denna studies resultat visar att föräldrar är nyckeln till framgång i det hälsofrämjande arbetet
kring barn och därför fokuserar BHV-sköterskor på hela familjen. I studien framkommer att
BHV-sköterskor på olika sätt och i olika grad upplever sin egen roll i det hälsofrämjande
arbetet som betydelsefull. Beroende på BHV-sköterskors kunskap, inställning och
förhållningssätt kan de både utgöra en försvårande och en underlättande faktor för det
hälsofrämjande arbetet. Vissa framhäver gärna sig själva medan andra mer betonar samspelet
med och beroendet av en välfungerande organisation samt det sociala nätverket kring barnet
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som underlättande och försvårande faktorer. Möjligen speglar detta BHV-sköterskors olika
personlighet och deras sätt att arbeta.
Studiens resultat visar att BHV-sköterskor upplever sig ha en uppgift i att vägleda familjer till
en hälsosam livsstil och för att lyckas med detta är det viktigt och ibland helt avgörande att
skapa en relation till familjen så att trygghet och ett öppet förhållningssätt kan infinna sig.
Eftersom barns övervikt är ett mycket känsligt ämne är det extra viktigt att bygga upp en
relation innan ämnet förs på tal. Resultatet visar tydligt att BHV-sköterskor vill vinna
föräldrars förtroende och att de tänker sig för hur de uttrycker sig för att inte riskera
förtroendet eller kränka föräldrar. BHV-sköterskor anser sig ha goda chanser för att
uppmuntra och motivera överviktiga barns föräldrar till förändrade levnadsvanor och ser sin
roll som stödjande med målsättningen att föräldrar själva kommer till insikt om vad de kan
förändra. För att föräldrar ska bli motiverade krävs ibland att BHV-sköterskor förser dem
med kunskap. Tidigare forskning stödjer denna studies resultat genom att lyfta fram
relationens betydelse för att kunna hjälpa familjen till hälsosamma levnadsvanor.
Mikhailovich och Morrison (2007) lyfter fram att föräldrar till överviktiga barn har ett stort behov
av empati och känslomässigt stöd vilket kräver en god relation mellan BHV-sköterskan och
familjen. Edvardsson m fl. (2009) beskriver att sjuksköterskor upplever det underlättande att ta
upp ämnet om barnets övervikt om ett förtroende har byggts upp och en god relation med
föräldrarna skapats. Regber, Mårild och Johansson Hanse (2013) menar dessutom att förtroendet
är en viktig aspekt som varsamt skapas i relationen med föräldrarna. Enligt Travelbee (1971) är
skapandet av ett förtroende en ömsesidig process som efterhand utvecklas i relationen med
individen och först när individen upplever en tillit till sjuksköterskan fås ett fullständigt
förtroende. Vidare menar Travelbee (1971) att den mellanmänskliga processen är en betydelsefull
aspekt för att stärka och stödja familjens hälsa och välbefinnande samt att grunden för att skapa
en god relation läggs genom mötet.
Resultatet i denna studie visar även att det är betydelsefullt att BHV-sköterskor tar sig tid att
samtala med föräldrar och att de hellre diskuterar än informerar, vilket främjar föräldrars
delaktighet. Svensk sjuksköterskeförening (2010) skriver att insatser utifrån en

hälsofrämjande omvårdnad bygger på dialog, delaktighet och jämlikhet i mötet med
individen. Även Thörnqvist (2001) menar att det är genom en kontinuerlig dialog som
trygghet skapas för familjen vilket främjar vårdrelationen. Samma författare menar vidare att
det är viktigt med ett ömsesidigt förtroende mellan BHV-sköterskan och familjen för att
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kunna kommunicera på ett givande sätt. Resultatet i denna studie visar dock att BHVsköterskor ofta upplever en rädsla för att äventyra föräldrars förtroende och relationen till
dem när barnets övervikt förs på tal vilket enligt Walker, Strong, Atchinson, Saunders och
Abbott (2007) är mycket negativt eftersom föräldrar ofta utgör nyckeln till att lösa problemet.
I studiens resultat framkommer tydligt att BHV-sköterskor strävar efter att delaktiggöra
föräldrar i det hälsofrämjande arbetet kring barn. Detta styrker ytterligare forskning genom
Golsäter, Enskär, Lingfors och Sidenvall (2009) vilka menar att omvårdnaden bör fokusera
på hela familjen och att denna helhetssyn kring patienten bör genomsyra hela arbetet inom
barnhälsovården. Även Benzein och Saveman (2012) menar att föräldrar, syskon och andra
närstående har ett stort inflytande och påverkan på barnets hälsa och att en familj bör ses som
en enhet där förändringar och omständigheter hos en individ påverkar de andra och skapar en
obalans i enheten. De menar vidare att familjecentrerad omvårdnad är en förutsättning för att
kunna bedriva barnhälsovård. Ytterligare forskning genomförd av Magnusson m fl. (2009)
betonar vikten av att involvera föräldrarna och hela familjen genom att ge råd och stöd både i
den psykiska, sociala och fysiska hälsan och utvecklingen av barnet. Friedman, Bowden och
Jones (2003) beskriver att målet med familjefokuserad omvårdnad är att stödja familjen till
att med egen kraft bli välmående, välfungerande och få ha en god hälsa inom ramen för
familjens specifika möjligheter och mål.
Studiens resultat visar endast att en av BHV-sköterskorna nämner hur hon förhåller sig till
barn och hur hon strävar efter att få barn delaktiga i situationer som syftar till att förändra
deras levnadsvanor. Därmed inte sagt att BHV-sköterskor inte tänker på detta, men deras
bristfälliga fokus är uppseendeväckande. Eventuellt skulle det underlätta för BHVsköterskors arbete att fokusera mer på att delaktiggöra barn från och med en ålder väl
anpassad efter deras mognad och utveckling. Enligt Unicef (2009) anges i FN:s konvention
om barns rättigheter att barn bör ha särskilda rättigheter genom deras sårbarhet och behov av
omsorg och omtanke. Söderbäck (2010) menar att barnets delaktighet är av stor betydelse
både ur ett rättighetsperspektiv och ett hälsoperspektiv. Enligt barnkonventionens artikel 12
(Unicef, 2009) tillhör det barns rättigheter att vara delaktiga i frågor som berör dem samt att
bli lyssnad på. Vidare menar Söderbäck (2010) att barn värdesätter att bli involverade i
planering och beslut som rör dem själva och att de genom att bli involverade i sammanhang
kan utveckla en förståelse för sina behov och önskningar. Söderbäck (2010) menar också att
om barn uppskattar sig själva ökar deras förutsättningar för att klara utmaningar genom livet
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och att all vårdpersonal behöver bred kompetens i sina möten med barn och deras familj. I
föreliggande studies resultat speglar eventuellt den enskilda BHV-sköterskans fokus på barns
delaktighet hennes roll som utbildad barnsjuksköterska vilket skiljer henne från övriga
deltagare i studien.
Studiens resultat visar att BHV-sköterskor strävar efter att stödja föräldrar genom ett
upplyftande förhållningssätt. Det är betydelsefullt för relationen att se föräldrar, att stärka
dem och att lyfta det som är positivt i det de gör. Tidigare forskning har också uppmärksammat
betydelsen av detta förhållningssätt. Lindblad, Rasmussen och Sandman (2005) skriver att
genom att sjuksköterskan stöttar föräldrar blir de bekräftade som personer och föräldraskapet
stärks vilket gör att en trygghet och ett förtroende kan utvecklas i relationen till sjuksköterskan.

Enligt Canning, Courage och Frizzell (2004) kan distriktssköterskans föräldrastöd för
hälsofrämjande beteenden påverka barn med övervikt i positiv riktning. Larsen, Mandleco,
Williams och Tiedeman (2006) skriver att individuell rådgivning och stöd till föräldrar är
några av distriktssköterskans mest grundläggande uppgifter inom barnhälsovården. I
Regeringskansliets Nationella strategi för ett utvecklat föräldrastöd (2013) står att det är
föräldrar som ansvarar för sina barns hälsa och utveckling, men att de ibland behöver stöd
från samhället för att kunna fullfölja sina skyldigheter. Vidare står att kommuner och
landsting genom sina verksamheter har ett stort ansvar i att stödja barnen och deras familjer
för att främja en god hälsa och utveckling (a.a.). För att möjliggöra en relation och på så vis
kunna stötta familjen till hälsosamma levnadsvanor visar studiens resultat att BHV-sköterskor
behöver få följa sina familjer och att kontinuitet och uppföljning är avgörande för hur både
relationen med familjen och barnets hälsa utvecklas. Kontinuitet visar sig som viktigt i två
bemärkelser, dels att familjen får träffa samma BHV-sköterska vid varje besök och dels att
BHV-sköterskan kontinuerligt samtalar med familjen om hälsosamma levnadsvanor vilket
denna studies resultat visar att de ofta startar med redan vid första hembesöket då barnet är
nyfött. BHV-sköterskors upplevelser av att nyblivna föräldrar är särskilt förändringsbenägna
är en anledning till varför de samtalar om hälsosamma levnadsvanor tidigt. Enligt
Socialstyrelsens vägledning för barnhälsovården (2014) är det genom det Nationella
barnhälsovårdsprogrammet ålagt alla BHV-sköterskor att utföra hälsosamtal under samtliga
besök på BVC från och med första hembesöket, vilket poängterades även i denna studie.
Detta visar på att hälsovägledning anses som mycket betydelsefullt.
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Studiens resultat visar på kulturella skillnader i synen på vad som är hälsosamma
levnadsvanor och på vad som är normalvikt genom att föräldrar med annat kulturellt ursprung
ofta vill att deras barn ska vara kraftiga. Föräldrar strävar mot detta ideal då det anses som
hälsosamt och statusfyllt. Det anses som gott föräldraskap att kunna förse sitt barn med det
som barnet vill ha utan att neka dem någonting. Resultatet visar att BHV- sköterskor upplever
det hälsofrämjande arbetet med utländska familjer som utmanande och annorlunda då de vill
visa respekt och ta hänsyn till familjers rutiner och traditioner vilka de dock kan uppfatta som
främmande och motstridiga gentemot svenska normer och rekommendationer som de är
ålagda att arbeta efter. Även forskning av Edvardsson m.fl. (2009) visar att i vissa kulturer kan
kraftiga barn anses vara friska och hälsosamma och att distriktssköterskor då upplever svårigheter
i att nå fram med information om lämplig kost och fysisk aktivitet. Barbosa de Silva och
Ljungkvist (2003) belyser vikten av en transkulturell vårdrelation och menar att vårdpersonal
behöver känna till invandrares kultur för att få förståelse för deras attityd, reaktioner och
beteende. Det är även viktigt att tänka på att patienten använder sin egen kultur som referensram
för att förstå sin omgivning (a.a.). Därför behöver BHV- sköterskor anpassa sin hälsovägledning
och tänka efter innan de uttrycker sig. Enligt Marcinkiw (2003) kräver dagens mångkulturella
samhälle ett större fokus på kulturell kompetens och inom sjukvården behövs därför hälsoplaner
som fokuserar på individens behov och tro. Kulturella aspekter i hälsoplanen resulterar i att den
utländska patienten känner större stöd från och förtroende för sjuksköterskan (a.a.). Marcinkiw
(2003) menar vidare att en kulturellt kompetent sjuksköterska leder till att patienten känner sig
respekterad och värdefull och att det då är enklare att mötas. Även Travelbee (1971) beskriver
hur mötet med familjer med utländsk härkomst ställer högre krav på vårdpersonalens förståelse
för den unika individens bakgrund vilket kräver utbildning för vårdpersonal inom området för att
möjliggöra utveckling av individuell och kulturellt anpassad omvårdnad. Då resultatet i denna
studie visar att BHV-sköterskor upplever arbetet med familjer med utländsk härkomst som extra
utmanande tyder det på att de behöver mer utbildning inom området.

I studiens resultat framkommer att språkbegränsning hos familjer med utländsk härkomst är
en försvårande faktor som BHV-sköterskor försöker möta med olika pedagogiska
tillvägagångssätt. Dahlberg och Segesten (2010) menar att kommunikationsproblem kan leda till
att vårdrelationen blir lidande och att patientens individuella behov inte tillgodoses.

Sjuksköterskor har ett ansvar genom kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska
(Socialstyrelsen, 2005) att skapa bästa förutsättningarna för en fungerande kommunikation i
mötet med patienter som har ett annat modersmål än landets officiella språk. BHV-sköterskor
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visar i denna studies resultat en vilja och strävan efter att möjliggöra likvärdig information,
rådgivning och stöd oberoende av språkbegränsning. De kommunicerar med hjälp av bildprogram
och använder telefontolk vilket underlättar i kommunikationen med utländska föräldrar. Det
erbjuds även föräldragrupp på arabiska. Trots BHV-sköterskors strävan ställs frågan om de
uppnår målet med likvärdiga möjligheter och om forskning eventuellt visar på ytterligare
underlättande metoder? Något som kan underlätta i kommunikationen är att samtidigt som BHVsköterskan med tolkhjälp informerar familjen även visar skriftlig information översatt till
familjens språk. Schyve (2007) menar att hälso-och sjukvårdsorganisationer behöver förbättra
sina rutiner för att anpassas till patienter med olika kulturell bakgrund och öka kvaliteten på
hälso-och sjukvården. Som exempel finns ett behov av informationsmaterial översatt på flera
språk. Eftersom inga BHV-sköterskor i denna studie berättade att de använde sig av skriftligt
informationsmaterial på olika språk kanske detta är något som skulle kunna underlätta i deras
arbete. Av denna studies resultat framgår inte om icke svensktalande familjer får likvärdig
information, rådgivning och stöd som svensktalande familjer och därmed har samma möjlighet
till att genomföra nödvändiga beteendeförändringar och på så vis få samma möjlighet till
hälsosamma levnadsvanor. Detta bör utforskas vidare.
Studiens resultat visar att mor- och farföräldrar anses som mycket styrande i många utländska
familjer vilket medför att föräldrar hamnar i kläm mellan BHV- sköterskors rådgivning och
familjernas traditioner vad gäller matvanor och därför känner en stor osäkerhet. Detta visas även i
en studie av Goodell m fl. (2008) vilka menar att föräldrar kan hamna i en konflikt mellan sin
egen syn, familjens normer och kulturens påverkan. Även Edvardsson m fl. (2009) lyfter att moroch farföräldrar har stort inflytande i många utländska familjer. Även om BHV-sköterskorna i
denna studie främst belyser mor- och farföräldrars roll i utländska familjer framkommer det att
samma tendens med deras syn på kost ibland kan ses i svenska familjer. Enligt Kimbro, BrooksGunn och McLanahan (2007) kan detta bero på att det för inte så länge sedan även i Sverige
ansågs som ett tecken på status att vara kraftig vilket medför att den äldre generationen ofta har
en annan syn på barns övervikt och gärna ger sötsaker eftersom de inte ser något problem.
Kimbro m fl. (2007) menar då att detta kan leda till en konflikt mellan olika generationer vilket
även framkommer i denna studies resultat där föräldrar enligt BHV-sköterskor ibland känner att
de inte har kontroll över situationen.

BHV-sköterskor betonar vikten av en stödjande organisation i form av förståelse, satsning på
utbildning samt resurser i form av tid och pengar. Även om det upplevs att stöd och förståelse
för problemet med övervikt bland barn finns, uttrycks en önskan om att kunna lägga ännu
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mer tid på att främja barns hälsa och motverka övervikt. Forskning stödjer vikten av att satsa
mycket resurser på detta område. Perlhagen m fl. (2007) menar att insatser för att förebygga
övervikt krävs på alla nivåer och att det måste skjutas till stora ekonomiska resurser för att
lyckas med detta. I studiens resultat framkommer att BHV-sköterskor upplever sig ha goda
kunskaper i att arbeta hälsofrämjande mot övervikt och i att stötta familjen till förändrade
levnadsvanor. De menar att det i Blekinge satsats mycket på utbildning och projektet Grunda
Sunda Vanor som är tänkt att vara en hjälp i att grundlägga sunda levnadsvanor och stöd när det
kommer till att motivera familjer till förändrade levnadsvanor. Detta är motsägande i relation till

Socialstyrelsens (2011) information om att personal inom barnhälsovården har för låg
kompetens för att kunna erbjuda rekommenderade åtgärder för att förändra levnadsvanor och
att kompetens som saknas rör hälsopedagogik, samtalsteknik, beteendetekniker samt specifik
kunskap om matvanor och fysisk aktivitet. Dock är denna information ett par år gammal och
enligt Landstinget Blekinge (2009) startade den stora satsningen med att grunda sunda vanor
2006. Det kan vara så att resultatet av den stora satsningen syns först nu. Det kan även vara så
att Blekinge ligger betydligt mer i framkant än rikssnittet när det kommer till att grunda
sunda vanor och motivera till förändrade lenadsvanor. Enligt Bråbäck, Bågenholm och
Ekholm (2009) hade Blekinge tillsammans med Stockholm redan år 2009 lägst andel feta
barn jämfört med 12 landsting.

BHV-sköterskor upplever tillväxtkurvan och mätning av iso-BMI som naturliga verktyg för
att inleda en ofta känslig diskussion med föräldrar om barns övervikt. Även i studien av
Edvardsson m f. (2009) ansågs tillväxtkurvan vara en hjälp för att skapa förståelse för
överviktsproblematiken. I denna studies resultat framkommer att tillväxtkurvan är extra
betydelsefull i de fall där barns övervikt inte syns tydligt visuellt. Det framkommer att
föräldrar inte alltid inser att barnet är överviktigt. Eventuellt kan detta bero på att
befolkningen i stort blir tyngre och att ett överviktigt barn inte avviker i lika stor utsträckning
i dagens samhälle. Denna tanke bekräftas genom en studie av Isma. Bramhagen, Ahlström,
Östman och Dykes (2012) som visar att de barn som tidigare ansågs ha en hälsosam vikt nu
ses som underviktiga.
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Slutsats
Föräldrar är nyckeln till framgång i det hälsofrämjande arbetet kring barn med viktproblem varpå

BHV-sköterskor menar att en god relation till familjen är en förutsättning för att lyckas med
sitt arbete. För en god relation krävs delaktighet och ett upplyftande förhållningssätt. Det
krävs även kontinuitet och uppföljning och det är organisationens ansvar att möjliggöra detta
genom att skjuta till resurser. BHV-sköterskors kunskap, inställning och förhållningssätt
underlättar eller försvårar för relationen till familjer. BHV-sköterskor utgår från familjens
förmåga och försöker stötta dem till att själva klara av en förändring när så behövs. BHVsköterskor är även beroende av en stödjande organisation genom övriga professioner,
resursprioritering samt tydliga riktlinjer och informationsmaterial. Det finns tydliga riktlinjer
genom projektet Grunda sunda vanor vilket upplevs som underlättande i arbetet. BHVsköterskor strävar efter att möta familjer utifrån deras förutsättningar och individanpassar sin
omvårdnad. Familjer med utländsk bakgrund upplevs ofta som en extra utmaning och BHVsköterskor menar att föräldrar har olika förutsättningar och hanterar situationen med barns
övervikt på olika sätt. Detta är något som BHV-sköterskor försöker förhålla sig professionellt
till.
Resultatet i denna studie kan bidra med en ökad förståelse för vad som krävs av BHV-sköterskor
för att de ska kunna möta familjer med en hälsofrämjande omvårdnad samt stötta till förändrade
levnadsvanor när så behövs. Resultatet visar även att BHV-sköterskor möter vissa svårigheter i
sitt arbete och att de försöker hantera dessa professionellt. Detta kan inspirera andra i liknande
position. För att i framtiden kunna rikta resurserna rätt vore det betydelsefullt att undersöka

vad föräldrar till överviktiga barn upplever för behov av stöd från BHV och det vore
dessutom mycket intressant att undersöka hur familjer med utländsk härkomst ser på barns
vikt och vad de har för behov av stöd från BHV. Det vore även intressant att jämföra om
familjer med utländsk härkomst får likvärdig information, rådgivning och stöd som
svenskfödda familjer.
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Bilaga 1
Informationsbrev till ansvarig chef för barnhälsovård.
Förfrågan om godkännande av studie samt förmedling av informationsbrev till BHV- sköterskor.
Jag studerar till distriktssköterska vid Blekinge Tekniska Högskola och ska till hösten skriva mitt
magisterexamensarbete vars syfte är att beskriva BHV- sköterskors
upplevelser av att arbeta hälsofrämjande mot övervikt.
Problemområde:
Övervikt bland barn är ett stort folkhälsoproblem. Övervikt kan leda till fetma och det är viktigt att förebygga
övervikt i ett så tidigt skede som möjligt eftersom etablerad fetma är svårbehandlat. BHV- sköterskor möter
nästan alla Sveriges barn upp till 5,5 års ålder och är den första profession som träffar barnet med övervikt eller
med risk för detta. Därigenom innehar BHV- sköterskan en unik och betydelsefull roll i arbetet mot övervikt.
Familjen runt barnet är mycket betydelsefull. BHV- sköterskan kan i sitt arbete stötta och hjälpa familjen till
hälsosamma kost- och motionsvanor. Det har visat sig att barns övervikt kan vara ett känsligt och svårt ämne att
samtala om med föräldrar. Forskning har även visat att BHV- sköterskor saknar kompetens för att kunna erbjuda
rekommenderade åtgärder för att förändra levnadsvanor. Det finns få studier som undersöker hur BHVsköterskor arbetar hälsofrämjande mot övervikt. Det är viktigt att öka förståelsen för hur BHV- sköterskor på
bästa sätt kan hjälpa familjer till hälsosamma kost- och motionsvanor och vid behov med livsstilsförändringar.
Därför är målet med detta magisterarbete att beskriva BHV- sköterskors upplevelser av att arbeta
hälsofrämjande mot övervikt. Förhoppningen är att därigenom få fram viktig kunskap som ger ökad insikt om
betydelsefulla faktorer för att lyckas med detta omfattande folkhälsoarbete.
Jag önskar intervjua ca tio distriktssköterskor med minst tre års arbetslivserfarenhet inom BHV. Intervjuerna
beräknas ta ca 40 minuter och kommer utföras på BHV- sköterskornas arbetsplats, eller annan lämplig plats om
så önskas. Intervjuerna kommer att bandas och varje intervju kommer att kodas för att avidentifiera deltagaren.
Deltagandet är frivilligt och anonymt, och kan när som avbrytas. Orsaken till eventuellt avhopp behöver inte
anges om deltagarna inte själva önskar att göra det. Inför studien kommer en etisk ansökan skickas till
Etikkommittén Sydost för ett rådgivande yttrande.
Jag vill med detta informationsbrev fråga Dig om samtycke till deltagande i studien samt om Du kan förmedla
min förfrågan till BHV- sköterskor i Din verksamhet som uppfyller kriterierna? Intervjuerna planerar att
genomföras under veckorna 36-38.
Med vänlig hälsning
Student: Maja Askevik
Handledare: Mats Lintrup
mats.lintrup@bth.se

Bilaga 2
Informationsbrev till deltagare
Jag studerar till distriktssköterska vid Blekinge Tekniska Högskola och ska till hösten skriva mitt
magisterexamensarbete vars syfte är att beskriva BHV- sköterskors upplevelser av arbeta hälsofrämjande mot
övervikt.
Problemområde:
Övervikt bland barn är ett stort folkhälsoproblem. Övervikt kan leda till fetma och det är viktigt att förebygga
övervikt i ett så tidigt skede som möjligt eftersom etablerad fetma är svårbehandlat. BHV- sköterskor möter
nästan alla Sveriges barn upp till 5,5 års ålder och är den första profession som träffar barnet med övervikt eller
med risk för detta. Därigenom innehar BHV- sköterskan en unik och betydelsefull roll i arbetet mot övervikt.
Familjen runt barnet är mycket betydelsefull. BHV- sköterskan kan i sitt arbete stötta och hjälpa familjen till
hälsosamma kost- och motionsvanor. Det har visat sig att barns övervikt kan vara ett känsligt och svårt ämne att
samtala om med föräldrar. Forskning har även visat att BHV- sköterskor saknar kompetens för att kunna erbjuda
rekommenderade åtgärder för att förändra levnadsvanor. Det finns få studier som undersöker hur BHVsköterskor arbetar hälsofrämjande mot övervikt. Det är viktigt att öka förståelsen för hur BHV- sköterskor på
bästa sätt kan hjälpa familjer till hälsosamma kost- och motionsvanor och vid behov med livsstilsförändringar.
Därför är målet med detta magisterarbete att beskriva BHV- sköterskors upplevelser av att arbeta
hälsofrämjande mot övervikt. Förhoppningen är att därigenom få fram viktig kunskap som ger ökad insikt om
betydelsefulla faktorer för att lyckas med detta omfattande folkhälsoarbete.
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna intervjustudie.
Jag önskar intervjua ca tio distriktssköterskor med minst tre års arbetslivserfarenhet inom BHV. Intervjuerna
beräknas ta ca 40 minuter och kommer utföras på din arbetsplats, eller annan lämplig plats om så önskas.
Intervjuerna kommer att bandas och varje intervju kommer att kodas för att avidentifiera deltagaren.
Deltagandet är frivilligt och anonymt, och kan när som avbrytas. Orsaken till eventuellt avhopp behöver inte
anges om deltagarna inte själva önskar att göra det. Inför studien kommer en etisk ansökan skickas till
Etikkommittén Sydost för ett rådgivande yttrande.
Jag hoppas på ditt deltagande och att få ta del av dina erfarenheter. Om du vill delta, skicka ett mail till mig.
Ange kontaktuppgifter så kommer jag kontakta dig för bestämmande om intervjutid och plats. Om du har några
frågor är du välkommen att kontakta mig.
Med vänlig hälsning
Student: Maja Askevik
Handledare:
Mats Lintrup
mats.lintrup@bth.se

Bilaga 3
Intervjuguide

Frågor till studien:
-

Kan du berätta om ett fall där du upplevde det hälsofrämjande arbetet mot övervikt
lyckat?

-

Kan du berätta om ett fall där du inte upplevde det lyckat?

Frågor i beredskap vid behov av förtydligande:
•

Var skedde den betydelsefulla händelsen?

•

Kan du ge en detaljerad beskrivning av vad som hände?

•

Varför upplevde du händelsen som betydelsefull?

•

Vad gjorde du i samband med händelsen?

•

Din inställning vid händelsen?

•

Vad tänkte du på och vad kände du under och efter händelsen?

•

Vad upplevde du som mest krävande i händelsen?

•

Vad har händelsen inneburit fortsättningsvis för dig?

