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Sammanfattning 

 

Bakgrund  

Studier i många länder visar att föräldrar missbedömer sitt barns vikt vilket kan leda till en 

ohälsosam viktutveckling. I Sverige har Barnavårdcentralen (BVC) regelbunden 

hälsouppföljning av barnet. Men trots information missbedömer en del föräldrar sitt barns 

viktstatus. Det är föräldrar som introducerar barnen i deras kost- och motions vanor, som 

etableras i barn- och ungdomsåren.  

Syfte  

Syftet med studien var att beskriva föräldrars syn på sitt barns vikt i åldrarna 2-6 år.  

Vilken information de fått om kost och motion.  

Om de var nöjda med informationen.  

Vilken information de efterfrågade på BVC om kost och motion. 

Metod  

En deskriptiv design med kvantitativ ansats valdes för studien. Undersökningen gjordes på tre 

slumpmässigt utvalda BVC i Mellansverige. I studien inkluderades föräldrar till barn mellan 2 

– 6 år som genomförde hälsobesök på BVC. En deskriptiv design med kvantitativ ansats 

valdes för studien. En enkät lämnades ut till föräldrar som besvarade och lämnade in den efter 

besöket.  

Resultat  

Sammanlagt 104 föräldrar besvarade enkäten, varav 77 barn var normalviktiga, 13 

underviktiga och 9 överviktiga. Av de föräldrar som besvarat frågor om sitt barns vikt, hade 

76 (80%) föräldrar rätt viktuppfattning om sitt barn, medan 19 (20%) föräldrar hade fel 

viktuppfattning. Tre av fyra föräldrar uppgav att de inte hade fått råd om motion och två av 

fyra uppgav att de inte fått råd om kost. Majoriteten var mycket nöjd med den information de 

fått på BVC.  

Slutsats 

Var femte förälder hade fel viktuppfattning om sitt barn och många uppgav att de inte fått råd 

om kost och motion. BVC-sjuksköterskan bör ha ett individuellt anpassat hälsosamtal där 

syftet med samtalet tydliggörs. Informationen kan med fördel ges med bilder som 

komplement till skriftlig information. BVC-sjuksköterskan bör arbeta utifrån en 

familjecentrerad omvårdnad, där hälsoinformationen utgår från individens och familjens 

resurser och styrkor. 

Nyckelord: Föräldrar, vikt, förskolebarn, syn 



 

 

Abstract 

Background 

Studies in many countries show that parents misjudge their child's weight and can lead to an 

unhealthy weight development. In Sweden child health center (CHC) have regular health 

monitoring of the child. Even though parents get information some still misjudge their child's 

weight status. It is parents who introduce their children in to their diet and exercise habits 

which is established in childhood and adolescence.  

Purpose 

The purpose of this study was to describe parents' views on their child's weight between the 

ages of 2-6 years, which information they received about diet and exercise, if they were 

satisfied with the information and which more consultation at the BVC they wanted about diet 

and exercise. 

Method 

 A descriptive design with quantitative approach was chosen for the study. The study was 

conducted in three randomly selected clinics in central Sweden. The study included parents to 

children between the ages 2 - 6 years who had gone through the health visits at CHC. A 

descriptive design with quantitative approach was chosen for the study. A questionnaire was 

distributed to parents at the health visit and was answered after the visit.  

Results 

104 parents responded to the survey, Whereas 77 children were normal weight, 13 children 

were underweight and 9 overweight. Of the parents who answered the questions about their 

child's weight, was 76 (80%) parents had the right weight perception of their child's weight, 

while 19 (20%) parents had wrong weight perception. Three out of four parents said they had 

not received advice about exercise two of four said that they had not received advice about 

diet. The majority of the parents were very satisfied with the information they had received 

BVC. 

Conclusion 

One out five parents had wrong weight perception of their child, and many said they had not 

received advice about diet and exercise. The nurse at BVC should have individualized health 

consultations where the purpose of the meeting is made clear. Pictures can gainfully be used 

as complement to the written information. The nurse should work with a family-centered care, 

where health information should be based on the individuals and family´s resources and 

strengths. 

Keywords: Parents, weight, pre-child, view 



 

 

Innehållsförteckning 

Abstract      

Sammanfattning            

1. Bakgrund                     Sida       1  

1.1. Nationella och lokala mål för BVC – sjuksköterskan 1                                                                                                                      

1.2. Familjecentrerad omvårdnadsteori 2 

1.3. Viktutveckling hos barn 3                                                                                                

1.4. Föräldrars syn på barnets vikt 3 

1.5. Barnavårdcentralens information om kost och motion 4 

2. Syfte 6 

3. Metod 6                                                                                                

3.1 Design 6 

 3.2 Urval 6                                                                                                

3.3 Datainsamling  7                                                                                                                                                                                                    

3.4. Databearbetning och analys 7                                                                                                                           

4. Etiska överväganden 8   

5. Resultat 9 

5.1. Beskrivning av förälder, barnets kön, ålder och viktklassifikationer 9 

5.2. Föräldrars viktuppfattning och föräldrars oro för barnets vikt  10 

5.3 Samtal, råd om motion och kost på BVC 10 

5.3.1. Kommentarer på enkätfrågor 11 

5.4. Övriga kommentarer av föräldrar 11  

5.5. Sammanfattning 11 

6. Diskussion 12 

6.1. Metod diskussion 12  

6.2. Resultatdiskussion 13  

7. Klinisk nytta 15 

8. Slutsats 16 

9. Referenslista 17 

Bilaga 1. Enkät  

Bilaga 2. BMI – gränsvärden enligt Cole et al., undervikt 

Bilaga 3. BMI-gränsvärden enligt Cole et al., övervikt och fetma  

Bilaga 4. Brev till verksamhetschefen 

Bilaga 5. Informations brev till föräldrar



1 

 

1. Bakgrund 

I Sverige finns en lång tradition av förebyggande barnavård. Huvuduppgiften har varit 

rådgivning, vaccinationer, tillväxtkontroll samt uppföljning av den somatiska hälsan. Sedan 

flera decennier har BVC uppgifter ändrats från ett mer somatiskt perspektiv till att bli mer 

psykosocialt och folkhälsoinriktat (Skånberg & Ekholm, 2000). Kunskaper, beteenden och 

attityder i hälsofrågor och vuxnas basala hälsotillstånd grundas och befästs redan i barn- och 

ungdomsåren. Det största hälsohotet för barn idag är inte näringsbrist utan den tilltagande 

övervikten (Köhler, 2004). 

 

1.1 Nationella och lokala mål för BVC - sjuksköterskan 

I de nationella målbeskrivningarna är utgångspunkten för BVC–sjuksköterskans arbete att 

utifrån en hälsopedagogisk helhetssyn, stödja och stärka föräldrarna i deras föräldraroll, samt 

att gynna barns trygghet, hälsa och utveckling. I arbetet ska BVC–sjuksköterskan även följa 

bl.a. förenta nationernas barnkonvention och hälso- och sjukvårdslagen (Rikshandboken, 

2011). De lokala målen för barnhälsovården i åldrarna 0 – 6 år är att gynna barns hälsa, 

utveckling och trygghet och att stärka föräldrar i föräldraskapet. Därutöver ska man upptäcka 

och förebygga psykisk, fysisk och social ohälsa och förbygga risker i barnets omgivning och i 

samhället (Lind & Ekholm, 2011). Enligt utrikes departementet (UD,2006) ska barnets bästa 

komma i första hand när åtgärder vidtas av administrativa myndigheter eller lagstiftande 

organ. Inrättningar och institutioner som ansvarar för vård och skydd av barn ska uppfylla de 

normer som är fastställda av myndigheter som avser hälsa, säkerhet och behörighet. 

”Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och 

utveckling”(s.35). I barnkonventionen i artikel 24 stävar efter att barnet har rätt att få bästa 

uppnåeliga hälsa, ”säkerställa att barn tillgodoses hälsovård med tonvikt på utveckling av 

primärvården” (s.44). Föräldrar och barn ska ha tillgång till information och undervisning om 

näringslära och barnhälsovård. 

 

Inom barnhälsovården har familjen rätt till hälsoupplysningar och det ska ske på deras villkor. 

Därför krävs det ett bra samarbete mellan föräldrar och BVC–sjuksköterskan, t.ex. att 

informationen är anpassat till föräldrarna, att ta till vara på möjligheterna när föräldrar är 

motiverade samt uppföljning i samband med mottagningsbesök. BVC–sjuksköterskan ska 

arbeta förebyggande genom att följa barnet och familjen vilket innebär förebyggande arbete 

som att förbereda föräldrar på barnets olika utvecklingsfaser.  
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Men även att uppmärksamma och ta hänsyn till familjens behov och ge information som är 

bra för barnets och familjens utveckling. Barnet har rätt att får den bästa möjliga hälsa, 

sjukvård och rehabilitering. Föräldrar och barns ska ha tillgång till information och 

undervisning om näringslära och barnhälsovård (UD, 2006) En annan viktig uppgift är att 

bekräfta och stärka föräldrar till att lita till sin förmåga (Skånberg & Ekholm, 2000).   

 

I sitt arbete använder sig BVC–sjuksköterskan av handboken som är en kvalitetssäkring om 

hur BVC–arbetet kan genomföras (Skånberg & Ekholm, 2000). Sjuksköterskan arbetar efter 

basprogrammet som är utformat efter barns olika utvecklingsnivåer, där samtal om barns 

kostvanor och rörelse ingår (Lindh & Ekholm, 2009). I basprogrammet på BVC ingår det att 

föra vikt- och längdkurva på barns utveckling upp till 6 års ålder. Kurvan är ett värdefullt 

hjälpmedel som kan användas vid bedömning av barnets hälsotillstånd. Genom att relatera 

barnets vikt- och tillväxtkurva får sjuksköterskan information om barnets hälsa (Lindeberg & 

Lagercrantz, 2007). Från 4 års ålder utförs en individuell Body Mass Index (BMI) uträkning i 

Mellansverige (Skånberg & Ekholm, 2006). BMI–kurvans syfte är att beskriva det enskilda 

barnets viktutveckling i relation till längden (Ekholm, 2000). Normal tillväxt hos barn är en 

indikation på att barnet har god hälsa, men måste sättas in i relation till referensen 

tillväxtkurvan (Hallström & Lindberg, 2009).  

 

1.2 Familjecentrerad omvårdnadsteori 

Föräldern är den grundläggande vådgivaren i barnets omvårdnad.  

Familjecentrerad omvårdnad bygger på den mänskliga utvecklingen där familjen utgör 

sammanhanget för barnets uppväxt och förståelse för världen och sig själv. I familjecentrerad 

vård står familjen i centrum och sjuksköterskan ska erkänna, respektera och ge olika styrkor 

och behov hos familjen genom lämplig, anpassad och tillgänglig vård och stöd. Att integrera 

familjen i en central roll sker genom information till föräldrarna. Sjuksköterskan och familjen 

väver in informationen och erfarenheter tillsammans. I familjecentrerad vård ser man barnet 

och familjen som en enhet, där sjuksköterskan möjliggör och stärker familjens särskilda 

kunskaper och färdigheter i omvårdnaden om deras barn. Att utöva en familjecentrerad vård 

är en kreativ process som medför ett utbyte mellan sjuksköterskan, föräldrar och andra 

familjemedlemmar (Söderbäck, 1999). Enligt Travelbee (1971, refererad Kirkevold, 2000) är 

kommunikation ett av de viktigaste redskapen mellan sjuksköterskan och individen för att 

etablera en relation. Kommunikationen mellan två individer är en kontinuerlig process som 

kan ske både verbalt och icke verbalt.  
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För att uppnå omvårdnadsmålet sker en ömsesidig process i kommunikationen mellan 

sjuksköterskan och individen. Kommunikationen syfte är lära känna patienten, utforska och 

tillgodose dennes behov. För att identifiera och tillgodose den sjukes behov krävs att 

sjuksköterskan har kunskap och insikt om hur omvårdnadsbehovet kan tillgodoses.  

 

1.3 Viktutveckling hos barn 

I vårt land är undernäring sällsynt, men det finns ett ökat problem med övervikt hos barn både 

i Sverige och i övriga västvärlden (Gustavsson & Köhler, 2010). Studier har visat att 

ogynnsamma livsfaktorer så som rökning, gener, samt miljö- och beteendemässiga faktorer i 

tidig ålder kan utveckla övervikt och fetma som kan bestå i vuxen ålder. Däremot verkar 

amning ha en skyddande effekt mot övervikt och fetma (Mangrio, Lindström & Rosvall, 

2010). Enligt statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2002) har övervikt och 

fetma ökat bland barn och ungdomar i Sverige. Orsaken till detta är det biologiska arvet, 

energiintag i kombination med minskad fysisk aktivitet. Mellan 20-25% av barn i Sverige har 

övervikt och 3-5% är feta. Barn med fetma i förskole- och skolålder har ofta kvarstående 

fetma i vuxen ålder, vilket ger en hög risk för följdsjukdomar (Hallström & Lindberg, 2009). 

År 2008 kunde man notera att fetma utvecklingen bland 4 åringar hade stannat av i Sverige, 

men i Mellansverige noterades en liten ökning (Lindh & Ekholm, 2009). För att undvika 

varaktig ohälsa och psykosociala följder av fetma bör man hjälpa barnet tidigt i livet (Huges, 

Sherman & Whitaker, 2010).   

 

1.4 Föräldrars syn på barnets vikt  

Genom sitt beteende och syn på livsmedel och fysisk aktivitet lägger föräldrarna grunden för 

sitt barns framtida levnadsvanor (Lopez – Dicastillo, Grande & Callery, 2009). Föräldrar har 

en central roll i att främja sina barns kost- och aktivitetsvanor och för att främja en förändring 

i en sundare och hälsosammare livsstil (Slater et al., 2009). Livsstilsfaktorer som kost och 

fysisk aktivitet befästs i tidig ålder och har en tendens att fortsätta hela livet (Lopez – 

Dicastillo et al., 2009). Familjen väljer vad som ska konsumeras, vad barnet lär sig att äta 

regelbundet och att tycka om det som serveras på matbordet via en varierad och väl 

sammansatt kost (Savage, Fisher & Birch, 2007).      

 

Tidigare studier visar att föräldrar vill ha ett hälsosamt och friskt barn med hög självkänsla, 

samtidigt var de rädda och ambivalenta för att göra en förändring eftersom de inte visste hur 

åtgärderna skulle inverka på barnet.  
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De såg ätstörning, aptit och kroppsuppfattning som känsliga och allvarliga frågor. Föräldrarna 

ville inte förstora upp problemet utan ville bygga upp barnets positiva attityd mot sin kropp, 

mat och måltider (Sulhelheim - Haugstvedt, Graff – Iversen, Bechensteen & Hallberg, 2011). 

Föräldrar oroade sig inte för sitt barns vikt om barnet hade god aptit och åt hälsosam mat, 

oavsett mängd eller egentlig näringsmässig kvalitet (Clark, Goyder, Bissell, Blank & Peters, 

2007). De var mer bekymrade över barns undervikt än övervikt i förskoleåldern (Slater, 

Bowen, Corsini, Gardner, Golley & Noakes, 2009). Föräldrars dominerande uppfattningen var 

att barns tillväxtmönster och storlek var fast eller förutbestämt beroende på en ärftlig 

ämnesomsättning, kroppsbyggnad eller ärftlighet. De som uppfattade sitt barn som överviktigt 

begränsade barnets kostintag vid måltiden vilket kunde leda till att barnet åt större mellanmål 

och ett ohämmat ätande av snacks och godis vilket kunde leda till att de gick upp i vikt (Clark 

et al., 2007). Många mammor trodde att det nästan var omöjligt att ändra sitt barns vikt. En 

del tyckte inte att deras barn var överviktigt utan trodde att barnet skulle komma att växa in i 

sin vikt, att det var barnets arv, ödet och inget man kunde göra något åt (Clark et al., 2007; 

Goodell, Pierce, Bravo & Ferris, 2008).  

 

Föräldrar tenderar att vara mer överseende med pojkars övervikt än flickors. De bedömde sitt 

barns vikt efter fysiska begränsningar och sociala konsekvenser som ett mått på om barnet var 

överviktig eller inte. (De La O et al., 2009). Föräldrar ansåg att övervikt i förskolan inte 

behövde åtgärdas om de inte drabbades av sjukdom (Thomson, 2010).  

 

Många föräldrar till överviktiga barn uppfattade inte sitt barn som överviktigt och var därmed 

inte benägna att göra förändringar. De var mindre benägna att göra en beteendeförändring 

t.ex. sin egen dryckeskonsumtion av läsk, samt att de såg det som en bestraffning för det icke 

överviktiga syskonet. De uppgav att de skulle fortsätta att konsumera läskedrycker men inte 

framför barnet. (Faith et al., 2012).    

 

1.5 Barnavårdcentralens information om kost och motion 

Primärvården är den viktigaste instansen för att förbättra föräldrars medvetenhet om barnets 

hälsotillstånd ur ett folkhälsoperspektiv (Harnack et al., 2009). BVC är en lämplig institution 

för att engagera föräldrar till ett hälsosammare val av kost och motion (Benjamin, Haines, 

Ball &  Ward, 2008).  
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Insikt om hur beteenden ärvs är viktiga för att främja en sund livsstil och förebygga barnfetma 

(Lopez – Dicastillo et al., 2009). I hälsosamtalet vid BVC besöket är det viktigt att hitta rätt 

tidpunkt i samtalet när mottagaren är motiverad för information. I det motiverade samtalet 

ställs öppna frågor där föräldrarna får berätta om familjens kost och aktivitetsvanor, utifrån 

förälderns kunskaper ger BVC- sjuksköterskan relevant och anpassad information till familjen 

(Lindh & Ekholm, 2010).  

 

I mötet med familjen bör en familjecentrerad omvårdnad bedrivas där individen och familjen 

ses som en helhet (Hallström & Lindberg, 2009). Som sjukvårdspersonal kan man ge råd och 

information om olika hälsoproblem och lyfta familjens styrkor och möjligheter till förändring 

(Wright, Watson & Bell, 2006). Kommunikationen kräver olika färdigheter som kunskap, 

förmåga att använda den, känslighet och ett sinne för val av rätt tidpunkt (Tavelbee, 1971, 

refererad i Kirkevold, 2000). Enligt Bossink – Tuna, L´Hoir, Beltman & Boere – Boonekamp, 

(2008); Kubik, Story, Davey, Dudovitz & Zuehlke, (2008); Evans & Sonneville, (2009) vill 

föräldrar ha information om sitt barns vikt, kost och motion. Där har BVC–sjuksköterskan en 

viktig uppgift att ge korrekt information till föräldrarna om kost och motion.  

 

Tack vare den täta kontakten med BVC och speciell spädbarnskost är barn välnärda och har 

goda måltidsordningar. Efter första levnadsåret glesas BVC- kontakten ut och 

kostinformationen kommer i skymundan. Kostinformationen bör vara central i det 

förebyggande arbetet under hela barnets uppväxt och inte bara under det första levnadsåret. 

(Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin, 2009).  

 

Barn som är över två år och ligger i riskzon eller har en vikt som är 2 Standardavvikelser (SD) 

över medelvikten på längd- och viktkurvan i relation till den längd barnet har, skall enligt 

BVC i Mellansverige få ett fördjupat hälsosamtal i barnets och familjens måltidsordningar, 

portionsstorlekar, livsmedelsval och aktivitetsuppmuntran (Skånberg & Ekholm, 2006). 

Hälso- och sjukvårdslagen säger att sjuksköterskan ska främja hälsa och förebygga ohälsa. 

(Hälso - och sjukvårdslagen (1982:763). 

 

Om föräldrar inte uppfattar sitt barns vikt som avvikande kan det leda till att föräldrar inte tar 

till sig information från BVC. För att kunna utforma effektiva omvårdnadsåtgärder i form av 

information om kost och motion behövs kunskap om hur föräldrar ser på sitt barns vikt och 

om de tagit del av och om de efterfrågar mer information om kost och motion.  



6 

 

 2. Syfte 

Syftet med studien var att beskriva föräldrars syn på sitt barns vikt i åldrarna 2-6 år 

Vilken information de fått 

Om de var nöjda med informationen  

Vilken information de efterfrågade på BVC om kost och motion. 

 

3. Metod 

3.1 Design 

Utifrån studiens syfte valdes en deskriptiv design med en kvantitativ ansats (Olsson & 

Sörensen, 2007). Datainsamling skedde via enkätundersökning bland föräldrar som besökte 

BVC.  

 

3.2 Urval 

Ett stratifierat urval av BVC- mottagningar i Mellansverige gjordes. BVC- mottagningarna 

delades upp i tre grupper utifrån var de var belägna. Fyra stycken var belägna centralt, sju i 

förort och arton stycken belägna utanför staden. Därefter drogs slumpmässigt en BVC– 

mottagning ur varje grupp av en utomstående opartisk person (Olsson & Sörensen, 2007). Två 

BVC avböjde och då gjordes nya dragningar ur den BVC- grupp som de två BVC avböjde 

tillhörde. Enkäter (bilaga 1) lämnades ut till de slumpmässigt utvalda BVC- mottagningarna i 

samband med presentationen av forskningen. Urval av deltagare till studien skedde bland 

föräldrar som besökte BVC mellan hösten 2011 – våren 2012. Inklusionkriterier var 

svensktalande föräldrar eller föräldrar som hade tolk med sig, som hade barn i åldrarna 2 – 6 

år valdes och var kallade till BVC för hälsokontroll av sitt barn. Enligt Cole et al., (2000, 

2007) är BMI – gränsvärden uträknade från 2 år. Exlusionskriterier var inte svensktalande 

föräldrar. Till de tre slumpmässigt utvalda BVC tilldelades 40 enkäter var. Av de 120 enkäter 

som delades ut besvarades sammanlagt 104 (87 %) stycken, det totala bortfallet blev 16 (13 

%) stycken enkäter som inte hade blivit besvarade av några föräldrar. 

Undersökningen pågick under 2011 -2012. Resultatet redovisa våren 2012.   
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3.3 Datainsamling 

Efter godkännande av verksamhetscheferna kontaktades respektive BVC-sjuksköterska via 

mail för att träffas och ge muntlig information. Enkäter och föräldrar information 

överlämnades vid samma tillfälle. Datainsamlingen skedde vid de tillfällen då föräldrar och 

barn var kallade till hälsokontroll på BVC, dvs. 2 - 6 år. BVC-sjuksköterskan delade ut 

enkäterna samt informationsbrevet till föräldrarna. Föräldrarna besvarade enkäten anonymt, 

lade svaren i ett kuvert som de själva klistrade igen. Genom de förslutna kuverten garanterades 

att endast författarna hade tillgång till de kodade enkätsvaren, därigenom bevarades 

anonymiteten och ingen annan kunde läsa svaren.   

 

Enkäten utarbetades för att besvara frågställningar om hur föräldrar såg sitt barns vikt, om de 

kände sig oroliga för sitt barns vikt, om de fått samtal på BVC om barnets vikt, kost och 

motion samt om de var nöjda med den information de fått på BVC och skulle du vilja ha 

ytterligare råd och information. Föräldrarna fick själva fylla i barnets längd och vikt samt 

kryssa för fasta svarsalternativ om kön, ålder som var indelade i hel- och halvår.  

 

 En Pilotstudie av enkäten genomfördes på åtta småbarnsföräldrar i studenternas närmiljö, för 

att utvärdera om enkäten var lättförståelig, lättbesvarad eller om föräldrarna saknade någon 

fråga. Utifrån föräldrarnas svar i pilotstudien, tillkom en öppen fråga – om de är medvetna om 

hur kost och motion påverkar barnets vikt? Svaren på den frågan redovisas dock inte i denna 

studie, då den inte är relevant till studien syfte. Enkäten i sin helhet ansågs vara lätt och snabbt 

besvarad. Pilotstudiens enkätsvar ingår inte i studiens resultat. 

 

3.4 Databearbetning och analys  

Utifrån inkomna enkätsvar beräknades BMI ut, utifrån ålder och kön för respektive barn. 

Formeln för BMI uträkning är vikt i kg/längd i meter (m) x längd i meter (m) (Skånberg & 

Ekholm, 2006). För vuxna gäller BMI undervikt <18,5, normalvikt BMI 18,5 – 24,99, 

övervikt BMI >25 och fetma BMI >30. Fetma klassas sedan in i tre undergrupper, där klass 

tre motsvarar BMI >40 enligt Världshälsoorganisationen, (WHO, 2006). Enligt Cole et al, 

(2000); Cole, Flegal, Nicolls & Jackson, (2007) beräknas BMI för barn på samma sätt som för 

vuxna men viktklassificeringen tar hänsyn till både kön och ålder. Barnets vikt delas in i olika 

underviktsklasser, BMI 17 - < 18,5, BMI 16 - <17 och BMI < 16. För normalvikt och övervikt 

hos barn gäller samma BMI gränser som för vuxna (Cole et al, (2000, 2007).  
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Barn från andra länder kan gå efter den svenska BVC – kurvan, då man i första hand jämför 

barnets storlek med föräldrarnas längd (Ekholm, 2000).  

 

Efter att beräknat barnens BMI jämfördes BMI med tabeller för ålder och kön för att kunna 

klassificera undervikt, normalvikt (Cole et al, 2007) och övervikt och fetma (Cole et al, 2000) 

(Bilaga 2, 3). Coles BMI tabell valdes i studien för den används både i Sverige och Europa 

som ett riktmärke för barns hälsotillstånd. BMI–tabellen lästes av exakt där gränserna gick för 

de olika intervallen. Efter klassificering skedde en jämförelse mellan föräldrars syn på barnets 

vikt, barnets ålder och BMI klassificering i olika tabeller. Resultatet redovisas i tabeller för att 

se fördelningen i enskilda variabler. Barnets ålder och BMI redovisas i en tabell. För övriga 

frågor redovisas svaren i frekvenser, både absolut frekvens (n) och relativ frekvens (%) anges. 

Svar på öppna frågor kommer att redovisas i citat. Utifrån syftet redovisas mamma och pappa 

som gruppen föräldrar. 

 

4. Etiska överväganden   

Stratifierat urvalsförfarande gjordes för att öka tillförlitligheten i studien. Ett stratifierat urval 

minskar risken för att författarna påverkar urvalet, och därmed påverka studiens inriktning och 

resultat (Olsson & Sörensen, 2007). Författarna skrev till verksamhetscheferna till de 

slumpmässigt utvalda BVC och kontaktade samordnaren för barnhälsovården (BHV). 

Informationssamtycke skedde skriftligt och muntligt till BVC -sjuksköterskan, där information 

gavs om studiens syfte. Enkäten bifogades vid informationen. Studenterna inhämtade skriftligt 

samtycke av verksamhetscheferna på respektive vårdcentral (bilaga 4). Föräldrarna fick ett 

kortfattat informationsbrev som medföljde enkäten om vilka studenterna är och varför 

undersökning görs (bilaga 5).  

 

Författarnas undersökning är inom ramen för högskoleutbildning på avancerad nivå och 

omfattas inte av etikprövningslagen (2003:460). Enligt Polit & Beck (2008) tillgodosågs 

autonomi- och integritetsprincipen då föräldrarnas deltagande var frivilligt och inga 

påtryckningar skedde från BVC- sjuksköterskorna. Detta betonades i den skriftliga 

informationen som föräldrarna fick tillsammans med enkäten. Syftet med studien är att 

förbättra BVC arbetet och att göra gott. Det finns ingen risk för skada eller särbehandling om 

de inte vill delta i studien (Gustavsson, Hermerén & Petersson, 2005). För att minimera 

riskerna att BVC- sjuksköterskan och obehöriga kunde läsa enkätsvaren lades svaren i ett 
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kuvert som förslöts av föräldern. När undersökningen var genomförd var det endast författarna 

som hade tillgång till enkätsvaren. Enkäten besvarades anonymt (Polit & Beck, 2008).   

Författarnas tro är att studien inte kommer att leda till negativa konsekvenser varken för 

barnet, föräldern eller den berörda yrkeskategorin. Förhoppningen är att den ska öka 

medvetandet hos dem som arbetar med barn inom hälso- och sjukvården. 

 

5. Resultat   

5.1 Beskrivning av förälder, barnets kön, ålder och viktklassifikationer 

I de n = 104 besvarade enkäterna framgick att det var n = 77 (74 %) mammor och n = 22 (21 

%) pappor som besvarade enkäterna. I n = fyra (4 %) enkäter fanns inte angivet vilken 

förälder som svarat. N = En (1 %) enkät var besvarad av mamma och pappa tillsammans. 

Föräldrarnas svar gällde n = 54 (52 %) flickor och n = 44 (42 %) pojkar. För n = sex (6 %) 

barn fanns inte uppgivet kön. Barnets ålder låg emellan 2,5 år och 6 år. För n = 99 barn fanns 

uppgifter så att BMI kunde beräknas. Utifrån BMI kunde konstaterats att n = 77 (78 %)barn 

var normalviktiga, n = 13 (13 %) var underviktiga och n = 9 (9 %) var överviktiga. Det var 

fler barn som var underviktiga än överviktiga. Inget barn hade fetma, därmed redovisas de 

inte i tabellen (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Barnets ålder och BMI 

 

 

 

BMI Cole Total 

ISO BMI 

>25 

N (%)  

BMI  

18,5 - 24,99 

N (%) 

 BMI  

17 -<18,5 

N (%)  

BMI  

<17 

N (%) 

Barnets 

ålder 

2,5 år (a) 5 (20%) 29 (73%) 5 (20%) 1 (3%) 40 

3 år 0 (0%) 2 (1%) 0 (0%) 0 (0%9 2 

4 år (b) 2 (4%) 43 (83%) 6 (12%) 1 (2%) 52 

4,5 år 0  (0%) 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 1 

5,5 år 1 (33%) 2 (67%) 0 (0%) 0 (0%) 3 

6 år 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 

Total 9 (9%) 77 (78%) 11 (11%) 2 (2%) 99 

a -  saknas vikt för två barn; b – saknas vikt för tre barn  
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5.2 Föräldrars viktuppfattning och föräldrars oro för barnets vikt 

Det fanns data vad gällde barnets viktstatus och förälders syn om barnets vikt i n = 95 (91 %) 

besvarade enkäter. Av de föräldrar som besvarat frågan om sitt barns vikt, hade n = 76 (80 %) 

föräldrar rätt viktuppfattning om sitt barns vikt medan n = 19 (20 %) föräldrar hade fel 

viktuppfattning (Tabell 2). I tabell två kan man utläsa att föräldrarna hade felviktuppfattning, 

både när barnen var överviktiga och underviktiga. 

 

Tabell 2. BMI och Förälderns viktuppfattning  

 

 BMI Cole Total 

ISO BMI >25  BMI 18,5 - 

24,99 

 BMI 17- 

< 18,5 

 BMI <17 

Förälderns viktuppfattning 

Undervikt 

  N (%) 

 

0 

(0 %) 

1 

(1 %) 

3 

(27 %) 

0 

( 0 %) 

4 

(4 %) 

Normalvikt 

 N (%) 

 

8 

(89 %) 

72 

(99 %) 

8 

(73 %) 

2 

(100 %) 

90 

(95 %) 

Övervikt 

  N (%) 

 

1 

(11 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

1 

(1 %) 

 Total 
9 

(9 %) 

73 

(70 %) 

11 

(11 %) 

2 

(2 %) 

95 

(91 %) 

 

 

Alla utom en förälder (n= 103) besvarade frågan om de kände oro för sitt barns vikt. Av dem 

svarade n = 14 (14 %) att de var oroliga för sitt barns vikt. Majoriteten av föräldrarna kände 

ingen oro för barnets vikt. 

 

5.3 Samtal, råd om motion och kost på BVC 

Sammanlagt n = 79 (76 %) föräldrar uppgav att de inte haft samtal om barnets vikt på BVC,  

n = 24 (23 %) hade haft samtal och n = en (1 %) hade inte uppgett något svar. N = En (1 %) 

förälder ville ha mer samtal om sitt barns vikt. Föräldrar angav att de inte fått samtal om 

barnets vikt, men ville inte heller ha mer information. 
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N = Åttiosex (83 %) föräldrar hade inte fått råd om motion, n = 16 (15 %) föräldrar som fått 

råd, n = en förälder (1 %) har uppgett inget behov och n = en förälder (1 %) hade inte uppgett 

något svar. N = Femtiofem (53 %) föräldrar hade inte fått råd om kost. Övriga hade fått råd. 

Endast n = en (1 %) förälder ville ha mer råd och information om kost och motion. De flesta 

föräldrar uppgav att de inte få råd om kost och motion, men majoriteten ville inte ha mer råd 

om kost och motion. På frågan om de var nöjda med den information de fått på BVC, svarade 

n = 79 (76 %) föräldrar att de var mycket nöjda och n = 25 (24 %) föräldrar att de var ganska 

nöjda. 

 

5.3.1 Kommentarer på enkätfrågor 

På en följdfråga till frågan ”skulle du vilja ha ytterligare råd och information angående 

ditt barns kost och motion?” kunde föräldrarna lämna egna svar var av tre skrev:  

”Inte i nuläget”  

”Inte nu, men om ett par år är det nog mer relevant” 

”Om det hade varit problem skulle jag vilja få hjälp. Men när det fungerar bra tycker jag inte 

man behöver krångla till det” 

 

5.4 Övriga kommentarer av föräldrar 

Det var 3 föräldrar som hade skrivit egna kommentarer. 

”Har vad jag kan minnas inte fått särskilt mycket info” 

”Önskar att fler barn är ute & leker. Tragiskt att knappt se några barn ute under loven” 

”Har ej sökt någon information, så jag är nöjd” 

 

5.5 Sammanfattning 

Majoriteten av föräldrarna i studien hade rätt viktuppfattning om sina normalviktiga barn, 

men var femte förälder hade fel viktuppfattning. Fel viktuppfattning förekom både när barnen 

var underviktiga och när de var överviktiga. Tre av fyra föräldrar uppgav att de inte fått 

samtal om barnets vikt. Fler föräldrar uppgav att de fått information om kost jämfört med 

information om motion. De flesta var mycket nöjda med informationen de fått på BVC. 
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6. Diskussion 

6.1 Metod diskussion 

Kvantitativ deskriptiv ansats valdes för att få ett större underlag och att kunna generalisera 

resultaten av studien även till andra BVC- mottagningar som inte inkluderas.  

Personuppgiftslagen var inte aktuell, enkäten innehöll inte några personuppgifter.  Det fanns 

ingen risk för skada eller särbehandling om de inte ville delta i studien (Gustavsson, Hermerén 

& Peterson, 2005; Olsson & Sörensen, 2007; Polit & Beck, 2008). Reliabiliteten tillgodoses 

genom att en van BVC-sjuksköterska väger och mäter barnet vilket minskar risken för 

felmätning. Föräldrar och BVC- sjuksköterskan erhåller samma informationsunderlag oavsett 

vilket BVC område de befinner sig på.  Validiteten ökar genom att BMI-skalan används som 

riktmärke för att mäta individens vikt i de olika åldrarna (Eliasson, 2010). En alternativ studie 

hade varit en kvalitativ ansats om hur föräldrar uppfattar sitt barns vikt utifrån föräldrarnas 

tankar och känslor, vilket vi inte avser med vår undersökning. Om en kvalitativ studie hade 

valts hade urvalet varit begränsat till några få informanter och därmed kanske svårare att 

generalisera till en större befolkningsgrupp. 

 

Urvalet gjordes via Mellansveriges karta om vilka BVC som fanns och deras placering i 

Mellansverige. De som låg närmast stadskärnan betecknades som centrala, BVC i förort 

ligger utanför statskärnan och BVC utanför staden var på landet. Konsekvensen av urvals 

förfarande av de tre BVC som slumpmässigt drogs fram var från de västra stadsdelarna, där 

av fanns det ingen variation på placeringen. Om urvalet hade delats in i Norr, Söder, Väster 

och Öster hade en BVC tillkommit och en annan bredd på urvalet av populationen hade skett. 

Vilket hade kunnat påverka BMI-resultatet, men förmodligen inte föräldrars viktuppfattning. 

Föräldrar allmänna förmåga att upptäcka viktavvikelser hos sina barn är dåligt (Júlíusson, 

Roelants, Markestad & Bjerknes, 2011). Medel–BMI för fyra åringar för dessa BVC i 

Mellansverige låg inom medelvärdet (Lindh & Ekholm, 2009). Det ingick inga invandrartäta 

områden.   

 

Enkäten konstruerades enbart för denna studie. Den var lätt och snabbt besvarad. I enkätens 

utformning kunde det varit mer mellanrum i enkätsvaren mellan ”hur ser du på ditt barns 

vikt?” och ”är du orolig för ditt barns vikt?” där föräldrarna hade kryssat i Ja under 

normalvikt, som om de vore oroliga för sitt barns vikt, men har svarat Nej på resterande 

frågor. I enkätsvaren där inga svar angivna ersattes svaren med normalvikt om svaren var Nej 

vid de tre följande punkter tillsammans ” har du fått samtal på BVC om ditt barns vikt”, 
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”Skulle du vilja ha mer samtal om ditt barns vikt”, ” skulle du vilja ha ytterligare råd och 

information angående ditt barns kost och motion”.  Hade föräldrarna svarat JA på oro för 

barnets vikt, lät vi det stå kvar som oro, trots övriga frågor hade besvarats med Nej. På grund 

av tidsbristen för studien och av hänsyn till BVC- sköterskorna var det inte relevant med ett 

större antal enkäter, det hade troligtvis inte tillfört ytterligare information till undersökningen i 

denna urvalsgrupp. Frågan ”På vilket sätt tror du att kost och motion påverkar ditt barns vikt?” 

var inte relevant för syftet, därför redovisades inte svaren i denna studie. Enkätens 

konstruktion kunde varit mer enhetligt i frågeställningarna, t.ex. istället för att skriva ”råd” 

kunde ordet ”samtal” använts och frågan ”vem fyller i enkäten” var inte relevant i 

undersökningen eftersom det brukar medfölja en förälder. Bortfallet påverkade troligtvis inte 

resultatet på grund av det höga deltagandet.  

 

Faktorer som kunde påverka deltagandet i studien var att sjuksköterskan glömde påminna eller 

att föräldrarna inte ville delta i enkätundersökningen. Enkäterna låg på sjuksköterskans rum, 

hon informerade föräldrarna om undersökningen och delade ut enkäterna. Vid det aktuella 

besöket utfördes läng- och viktmätning av BVC- sjuksköterskan, vilket minimerade risken för 

felmätningar som att hälarna inte var intill väggen eller att barnet vägdes med kläder. Längd 

och vikt användes för att beräkna BMI. Om föräldrarna hade fyllt i enkäten innan de träffade 

BVC-sjuksköterskan, men fyllt i längd och vikt efter besöket kunde resultatet blivit 

annorlunda om föräldrarnas viktuppfattning. Eftersom BVC–sjuksköterskan talar om för 

föräldern hur barnet befinner sig i sin kurva. 

 

Enkätens utformning och frågor är relevanta för studien. Det höga deltagandet kan ha berott 

på de enkla och snabba svarsalternativen.  

 

 6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att de flesta föräldrar uppger att de inte fått råd om kost, motion, vikt och 

önskade inte ytterligare information. Kan det bero på att råden i hälsosamtalet är otydliga och 

föräldrar inte uppfattar det som ett råd eller att de är obekymrade om sitt barns vikt? I tidigare 

artiklar står att föräldrar vill ha information om sitt barns vikt- och BMI status, kost och fysisk 

aktivitet (Bossink – Tuna, L´Hoir, Beltman & Boere – Boonekamp, 2008; Kubik, Story, 

Davey, Dudovitz & Zuehlke, 2008; Evans & Sonneville, 2009). Resultatet i vår studie visade 

att föräldrarna inte ville ha mer information.  
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Studien visade att majoriteten av föräldrarna hade en korrekt viktuppfattning om sitt barn, 

men var femte förälder missbedömde barnets vikt. De barn som hade en avvikande vikt från 

normalvikten uppfattades av föräldrarna som normalviktig, men de barn med övervikt 

bedömdes av de flesta föräldrarna som normalviktig. Även Bossink – Tuna et al,. (2008) säger 

att föräldrar missbedömde barnets avvikande vikt. Föräldrar var dåliga på att bedöma sitt 

barns vikt, speciellt hos det överviktiga förskolebarnet (Júlíusson et al., 2011).  

  

Resultatet visade att de flesta föräldrar inte var oroliga för sitt barns vikt, vilket även Bossink 

– Tuna et al. (2008) visar i sin artikel. Föräldrar som är oroliga för sitt barns vikt ska kunna få 

information och kostvägledning samt praktiskt stöd i särskilda fall (Clark et al., 2007). Enligt 

Slater et al. (2009) var föräldrar till yngre barn mer oroliga för barnets vikt än till äldre barn. 

De var mer oroliga för undervikt och kost än övervikt och aktivitetsnivå. Studien av Bossink – 

Tuna et al.,(2008), visar att föräldrar inte är oroliga för sitt barns framtida vikt, men det skulle 

ha varit intressant att ha med en sådan fråga i vår enkät.  

 

Resultatet från studien bygger på föräldrar från väletablerade områden som kan se sambandet 

mellan kost och motion. Andra studier visar att kunskap hos föräldrar är av stor betydelse för 

hur de uppfattar sitt barns vikt och hur man tar till sig information (Garrett – Wright, 2011). 

BVC-sjuksköterskan bör utgå ifrån ett familjecentrerat förhållningssätt, där man ser individen 

och familjen i en helhet. Familjen har kunskap om sitt barn och BVC sjuksköterskan har sin 

hälsoprofession, där de samarbetar om barnets hälsa. Strategier i samarbetet mellan BVC 

sjuksköterska och föräldrarna i omvårdnaden av barnet ska utgå från föräldrars kulturella, 

religiös tro, kompetens och kunskaper. (Minihan, Fitch & Must, 2007; Ball & Bindler & 

Cowen, 2010). Ett problem som skulle kunna vara är när föräldrar och BVC-sjuksköterskan 

inte har samma kunskaper om barnets vikt, kost och motion eller att föräldrar ser olika på 

problemet. Utifrån den enskilda familjens behov bör BVC-sjuksköterskan anpassa 

hälsosamtalet till den enskilda familjen. De fall där barnet ligger i riskzon för en ohälsosam 

vikt utveckling bör båda föräldrarna delta i hälsosamtalet, så att båda föräldrarna får samma 

information och möjlighet till att ställa frågor.  
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7. Klinisk nytta  

Resultatet visade att det fanns en skillnad mellan barnets faktiska vikt och förälderns syn på 

barnets vikt. Föräldrar som uppfattade sitt barns övervikt kanske inte vet om risken att barnet 

kan ha bestående övervikt i framtiden och ge framtida hälsoproblem (Bossink – Tuna et al., 

2008). En prevention för BVC arbetet skulle kunna vara att utbilda föräldrar i föräldrar 

gruppen i nya tillvägagångssätt om kost och motion. BVC kan behöva nya strategier för 

hälsosamtal med en del föräldrar som hade barn med en avvikande vikt. För att fånga in 

föräldrarnas syn på barnets vikt i ett tidigt skede och förebygga ohälsa, det kan behövas ett 

riktat samtal om kost och motion där hela familjen är närvarande vid avvikande 

viktproblematik för att medvetandegöra familjen om viktproblemet. Enligt Júlíusson et al., 

(2011) bör föräldrarna medvetandegöras om barnets viktproblematik för en möjlig förändring 

i familjens kost och fysisk aktivitets mönster. Vid information till föräldrar som inte uppfattar 

sitt barns vikt kan termer som ”frisk vikt” och ”ohälsosam vikt” bidra till att de tar till sig 

informationen lättare (Harnack, Lytle, Himes, Story, Taylor och Bishop, 2009). Enligt Phul, 

Peterson & Luedicke, (2011) känner föräldrarna mer stöd och motivation att göra en 

viktförändring hos sitt barn, när sjukvården använder termer som ”ohälsosam vikt”, ”problem 

med vikten” eller ”övervikt”. I ett hälsosamtal bör BVC-sjuksköterskan använda sig av termer 

som gör att föräldrar kan ta till sig informationen lättare. I de fall där föräldrar har svårt att 

tillgodogöra sig skriftlig information och har dålig hälsokunskap kan det behövas en korrekt, 

kulturell och utvecklingsmässigt anpassad utbildning till föräldrar i hälsokunskap där man 

använder bilder och ger en förklaring av tillväxtdiagrammet (Garret - Wright, 2011). I en 

studie där hälsoproblemen synliggjordes via bilder och broschyrer, där bilderna talade sitt eget 

språk och broschyren gav en kort skriftlig information, tog föräldrarna till sig informationen 

mer och hälsotillståndet förbättrades (SBU, 2002).   

 

 

Att tidigarelägga BMI-screeningen kan man tidigare medvetandegöra föräldrarna på barnets 

viktstatus. Vilket även Kubik et al. (2008) rekommenderar att alla barn bör BMI-screenas 

varje år och ges rådgivning i hälsosam livsstil oavsett vikt. Harnack et al. (2009) 

rekommenderar att barn mellan 2-5 år årligen gör en kontroll av viktstatus, för att undvika 

föräldrars missuppfattning om barnets vikt. Genom att BMI-screena barn ökar föräldrarnas 

medvetenhet om barnets övervikt (Júlíusson et al., 2011), vilket gör att BVC-sjuksköterskan 

kan sätta in åtgärder i ett tidigt skede.  
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I framtida studier skulle det vara intressant att se hur föräldrar ser på pojkars vikt, respektive 

flickors vikt. En annan studie skulle vara intressant att undersöka är om mammans syn och 

pappans syn på barnets vikt skiljer sig åt. De skulle vara intressant att undersöka om föräldrar 

oroar sig för barnets framtida eventuella avvikande viktutveckling samt deras uppfattning om 

hur kost och motion påverkar barnet. 

 

8. Slutsats 

I sitt arbete bör BVC-sjuksköterskan utgå ifrån ett familjecentrerat perspektiv där familjen 

involveras och anpassar informationen efter den enskilda familjens kunskaper och resurser. 

Föräldrar vill inte ha mer information om vikten, kost eller motion, trots att de flesta uppgav 

att de inte hade fått information från BVC. Majoriteten av föräldrarna hade korrekt 

viktuppfattning och inte var oroliga för sitt barns vikt.  Kunskap hos föräldrar har betydelse 

hur de uppfattar sitt barns vikt och hur de tar till sig information. Primärvården är en viktig 

instans för ett hälsoförebyggande arbete där hälsosamtalet om kost, motion och viktstatus bör 

tydligöras i samtalet. Informationen på BVC bör anpassas med både bild och skrift efter 

föräldrars kunskap.  
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Bilaga 1. Enkät till föräldrarna 
 

Enkäten besvaras genom att du ringar in de svarsalternativ som passar in på dig och ditt barn.  

 

Vem fyller i enkäten?                 Mamma Pappa        

  

Fyll i aktuell längd och vikt för detta besökstillfälle.         Barnets längd (cm): _____________ 

 Barnets vikt (kg): _______________ 

 

Barnets kön:  Flicka         Pojke 

 

Barnets ålder: 2år     2,5 år     3 år     3,5 år     4 år     4,5 år     5 år     5,5 år 

 

Hur ser du på ditt barns vikt?       Undervikt   Normalvikt Övervikt/Fetma  

Är du orolig för ditt barns vikt?  Ja Nej 

 

Har du fått samtal på BVC om ditt barns vikt?  Ja Nej 

 

Har du fått råd om motion?   Ja Nej 

 

Har du fått råd om kost?  Ja Nej 

 

Skulle du vilja ha mer samtal om ditt barns vikt? Ja Nej 

 

På vilket sätt tror du att kost och motion påverkar  

ditt barns vikt?____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

    

Skulle du vilja ha ytterligare råd och information  

angående ditt barns kost och motion? Ja Nej  

 

Om du svarat ja på föregående fråga – vad saknar du? ________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Är du nöjd med informationen du har fått av BVC? 

Mycket nöjd Ganska nöjd Inte särskilt nöjd Inte alls nöjd 

 

Övrigt: ______________________________________________________________     

   Tack för din medverkan!  
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 Bilaga 2. BMI-gränsvärden enligt Cole et al., (2007): undervikt 
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  Bilaga 3. Cole et al., (2000) övervikt och fetma 
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  Bilaga 4. Brev till Verksamhetchef 

 

 
Till  

Verksamhetschef 

X vårdcentral 

 

Vi söker härmed tillstånd att genomföra en studie vid X vårdcentral. 

Vi studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning hälso- och sjukvård för barn och 

ungdom vid Örebro Universitet och ska under våren 2012 skriva vårt examensarbete. Detta genomförs 

i form av en studie med syfte att beskriva föräldrars syn på sitt barns vikt i åldrarna 2-6 år, vilken 

information de fått på BVC om kost och motion och vilken information de efterfrågar. Vi kommer att 

vända oss till tre olika BVC – mottagningar belägna centralt Mellansverige eller i förort samt BVC 

mottagningar utanför staden i Mellansverige. Denna vårdcentral är en av de utvalda.   

 

Studien planeras att påbörja under 2011 - 2012. I samband med föräldrarnas besök hos BVC 

sköterskan, skulle vi vilja att BVC sköterskan delar ut informationsbrev och enkät till föräldern (se 

bifogad enkät). Önskvärt är att 40 enkäter besvaras på var och en av de tre BVC – mottagningarna. Är 

båda föräldrarna med barnet på besöket får de var sin enkät att fylla i. I informationsbrevet betonas att 

deltagande är frivilligt och att enkäten besvaras helt anonymt vid besökstillfället. De besvarade 

enkäterna läggs i ett kuvert som försluts av föräldern och som läggs i en befintlig låda. De svar vi 

erhåller i enkäterna kommer att utgöra grunden för vår uppsats och vi kommer skicka den till BVC 

efter att den är avslutad. Vid frågor kan någon av nedanstående personer kontaktas.  

 

Studerande: 

Aysal Barsom: aysbah101@studentmail.oru.se  

Karin Johansson: karjoh103@studentmail.oruse  

  

 

Handledare: Margareta Gustafsson, Universitetslektor,  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jag bekräftar att jag erhållit tillräcklig information om studien och ger tillstånd att studien genomförs.  

Ort och datum: ……………………………………………………. 

Namnteckning: ……………………………………………………. 
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  Bilaga 5. Informationsbrev till föräldrarna 

Hej! 

Du tillfrågas härmed om deltagande i en studie med syfte att beskriva föräldrars syn på sitt 

barns vikt, vilken information de fått och efterfrågar på BVC om kost och motion. Vi är två 

sjuksköterskor som går specialistutbildning i hälso- och sjukvård för barn och ungdom på 

Örebro universitet och studien är vårt examensarbete.  

 

Att delta i studien innebär att besvara en enkät med frågor. Det tar ca 5 minuter. Enkäten 

besvaras anonymt, vilket innebär att svaren inte kan spåras tillbaka till din person eller ditt 

barn. Om båda föräldrarna är med, fyller båda i varsin enkät. När du besvarat enkäten lägger 

du den i ett kuvert och försluter den och lägger den i befintlig låda. Endast vi som genomför 

studien och vår handledare kommer ha tillgång till enkäten. Deltagandet är frivilligt och kan 

avbrytas när som helst. Om du avstår från att delta kommer detta inte att påverka den vård ditt 

barn får på BVC. 

 

Resultatet av studien kommer att beskrivas i en studentuppsats och endast på gruppnivå. 

Genom ditt deltagande i studien kan vi få kunskap om i vilken utsträckning det ges 

information om kost och motion på BVC eller om föräldrar vill ha en mer riktad information 

för att kunna förebygga hälsoproblem hos barnet i framtiden. Denna kunskap kommer att vara 

till nytta i arbetet med att främja hälsa bland barn.  

 

Vid ytterligare frågor eller om du vill ta del av resultatet kontaktas någon av undertecknad.  

 

Tack för er medverkan 

Aysal Barsom:  aysbah101@studentmail.oru.se  

Karin Johansson: karjoh103@studentmail.oruse  

   

 

Handledare: Margareta Gustafsson, Universitetslektor,  

  

 


