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Sammanfattning    
 
Specialistsjuksköterskor som arbetar på barnavårdscentralen har en stor roll med att 
hjälpa barn med övervikt genom att samtala med föräldrarna så barnet får ett hälsosamt 
liv under uppväxten. Föräldrarna har ett stort ansvar och är en förebild för sina barn. 
Sjuksköterskan arbete med små barn är en god grund för att så tidigt som möjligt kunna 
upptäcka övervikt hos barnet och tillsammans med föräldrarna främja för att hälsosamt 
arbeta preventivt. Forskning beskriver sjuksköterskans samtal med föräldrarna som 
svåra angående övervikt och att kunskapen om samtalet är bristfälligt. Studiens syfte är 
att beskriva specialistsjuksköterskans upplevelse av samtal med föräldrar till barn med 
övervikt. Sex sjuksköterskor intervjuades med semistrukturerade intervjuer som 
analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Efter analys av intervjuerna skapades 
tre huvudkategorier med tillhörande subkategorier. Kategorierna är ”Föräldrars 
kunskap är avgörande”, “Leda föräldrar i att hitta motivation” och ”Stödinsatser som 
hjälper”. Resultatdiskussionen visar att sjuksköterskans samtal med föräldrarna till 
överviktiga barn inte upplevs så svår egentligen. Föräldrarnas kunskap om matvanor är 
bristande trots god kunskap om övervikt. Föräldrarna är mer mottagliga för 
förbättringsåtgärder när alla upplever ett gemensamt mål. Tid för eftertanke mellan 
besöken med föräldrarna gav oftast bättre resultat och vid planerat återbesök fanns det 
oftast ett samförstånd mellan sjuksköterskan och föräldrarna. Mötet får ta tid och 
återkoppling behövs. BMI-kurvan är ett viktigt verktyg och även att ta hjälp av andra 
kompetenser som specialistbarnavårdscentral och dietist för att skapa ett hälsofrämjande 
arbete. 
 
Nyckelord: Specialistsjuksköterska, barnhälsovård, överviktiga barn, upplevelser, 
föräldrar, riktlinjer, samtal 
 
 
 



 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

INLEDNING _________________________________________________________ 1 

BAKGRUND _________________________________________________________ 1 

Barn och övervikt __________________________________________________________ 1 

Sjuksköterskans uppdrag ___________________________________________________ 2 

Sjuksköterskans arbete med barns övervikt ____________________________________ 3 

PROBLEMFORMULERING ____________________________________________ 5 

SYFTE ______________________________________________________________ 5 

METOD _____________________________________________________________ 5 

Ansats ___________________________________________________________________ 5 

Population ________________________________________________________________ 5 

Datainsamling _____________________________________________________________ 6 

Dataanalys _______________________________________________________________ 7 

Förförståelse ______________________________________________________________ 7 

Etiska överväganden _______________________________________________________ 8 

RESULTAT __________________________________________________________ 8 

Kunskap är avgörande _____________________________________________________ 9 
Öka föräldrarnas kunskap _________________________________________________________ 9 
Bristande kunskap om portionsstorlek _______________________________________________ 10 
Föräldraansvar _________________________________________________________________ 10 

Motivera föräldrarna _____________________________________________________ 10 
Undvika skuld _________________________________________________________________ 10 
Samtalets mål __________________________________________________________________ 11 
Uppföljningssamtal _____________________________________________________________ 11 

Goda stödinsatser _________________________________________________________ 12 
BMI-kurvan ökar förståelsen ______________________________________________________ 12 
Samarbete och stöd _____________________________________________________________ 12 

DISKUSSION _______________________________________________________ 13 

Metoddiskussion __________________________________________________________ 13 

Resultatdiskussion ________________________________________________________ 15 

Slutsats _________________________________________________________________ 18 

REFERENSER ______________________________________________________ 19 

Bilaga 1 _________________________________________________________________ 23 

Bilaga 2 _________________________________________________________________ 25 
 
 



 1 

INLEDNING 
Specialistsjuksköterskor på barnavårdscentralen, kommer vidare benämnas som 
sjuksköterskor i vår studie, träffar många barn på mottagnings besöken och får därför en 
bra inblick i barnens hälsa. Sjuksköterskan kan i ett tidigt skede upplysa om riskerna 
och arbeta hälsofrämjande både för och med familjerna då deras barn visar övervikt. 
 
Under vår verksamhetsförlagda studie i barnhälsovården pratades det mycket om 
problematiken kring att fler barn visar på tendens eller har övervikt. Som student 
träffade vi på situationer där mötet gällande barnets övervikt kunde uppfattas som 
känsligt och svårt för både föräldrarna och sjuksköterskan. Det var de mötena som 
väckte vårt intresse för fortsatta studier. Sjuksköterskan har stora möjligheter att 
förebygga hälsorisker som övervikt i sina möten med föräldrar till överviktiga barn. Vi 
valde därför att rikta in oss på hur sjuksköterskans upplever samtal med föräldrar till 
överviktiga barn. 
 
 
BAKGRUND 

Barn och övervikt  
Övervikt är ett globalt problem och kommer i framtiden att bli den största förklaringen 
till ohälsa. Barnets hälsa och följdsjukdomar påverkas av övervikt. Det hälsofrämjande 
arbetet är därför viktigt. Världshälsoorganisationen, WHO, menar att fetma kommer att 
gå förbi svält som vårt största problem och kommer att vara en stor utmaning för både 
rika och fattiga länder (Jansson & Nergårdh 2012, ss. 557-559).  
 
Övervikt hos barn kan leda till övervikt eller fetma senare i livet. Tidigt i livet etableras 
levnadsvanor hos barnet. Därför har föräldrarna ett stort inflytande över barnets 
utveckling gällande mat och rörelsevanor (Rikshandboken 2014). Övervikt kan 
grundläggas före födseln och tidig barndom och risken finns om man har övervikt från 
förskoleåldern kan det även leda till övervikt i vuxen ålder (Mustila, Keskinen & Luoto, 
2012, s. 1). Enligt internationella sjukdomsklassifikationer ses inte övervikt som en 
sjukdom jämfört med vad fetma anses som. Många barn kan må bra med fetma, men det 
är viktigt att man inte negligerar problemet trots att det inte känns som ett problem för 
alla (Jansson & Nergårdh, 2012, s. 557). Enligt Socialstyrelsen (2014, s. 35) är 
barnhälsovården idag en medicinsk verksamhet med sociala delar, där man byggt upp 
verksamheten på traditioner och invanda mönster samt en liten del på evidensbaserad 
vetenskap. Barnhälsovården måste i framtiden sträva mer efter kunskapsbaserad evidens 
och att medvetet sträva efter att bygga upp barnhälsovården runt vetenskapliga fakta 
tillsammans med erfarenhet och barnets/familjens önskan (Socialstyrelsen, 2014, s. 35).  
  
Det är viktigt att tidigt komma fram till en åtgärdsstrategi som syftar till att främja 
modeller av positiva beteenden samt främja en sund kost. Detta bör ske genom att styra 
så att familj och förskola/barnomsorg minskar riskfaktorer som leder till osund kost 
(Paes, Ong & Lakshman 2015). För att barnet inte skall få överviktsproblematik i tidig 
ålder är det viktigt att föräldrarna har goda kostvanor och aktiviteter för barnet 
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(Livsmedelsverket, 2016). Familjer till barn med övervikt, ses som en stor tillgång i 
behandling och utredning av övervikt (DRF, Dietisternas riksförbund, utan årtal). 
 
Barn kan vara olika känsliga för att gå upp i vikt, och det är många faktorer som 
påverkar vår mättnadskänsla: hur mycket barnet äter, barnets kroppsform och 
ämnesomsättning. Våra genetiska anlag har stor inverkan på om barnet utvecklar 
övervikt eller fetma. Genetiskt anlag och livsstilsfaktorer är grund för fetma 
(Rikshandboken 2014). Övervikt hos barn växer oftast inte bort, utan är istället en väg 
till framtida problem i livet med övervikt och följdsjukdomar (Jansson & Nergårdh 
2012, s. 558). Barn som lider av övervikt ökar risken att uppnå övervikt i vuxen ålder 
och har lättare att utveckla kardiovaskulära sjukdomar, typ 2-diabetes, högt kolesterol 
och hypertoni (August et al. 2009). 
 

Sjuksköterskans uppdrag 

Barnavårdscentralens (BVC) kärnuppdrag är att främja alla barns hälsa och allsidig 
utveckling. Målet med arbetet är att minska dödligheten, sjukligheten och 
funktionsnedsättningar hos barn (Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin 2010, s. 7). 
I sjuksköterskans uppdrag ingår att sätta familjen främst och barnets bästa, men också 
att vara medveten om att alla inte har samma förutsättningar på grund av kultur. 
Jämställt bemötande inför socioekonomiska skillnader, kulturella och olika ursprung 
främjar sjuksköterskans roll som inspiratör. Kulturell medvetenhet ökar kompetensen 
hos sjuksköterskan och minskar risken för att göra felbedömningar som påverkar 
hälsoinsatserna negativt (Socialstyrelsen 2014, s. 29). 
 
Förebyggande och hälsofrämjande arbete och hur vi ser på familjen som en helhet är ett 
arbete med barn som ligger långt tillbaka i vårt samhälle. Vi börjar redan innan barnet är 
fött med besök hos barnmorskan och läkare och sedan barnhälsovård. Sjuksköterskans 
uppdrag är att rådgöra och följa barnets utveckling med fysiska, utvecklingsmässiga och 
psykosociala behov och att ge råd om mat, sömn och lekbehov. Målet är att följa upp 
barnet så att liv och hälsa inte utsätts för någon risk (Kirkevold, 2003, ss. 31-32). 
Sjuksköterskan arbetar med livsstilsförändringar hos överviktiga barn för att undvika 
övervikt i tidiga tonår. I en studie betonades hur viktigt livsstilsfrågorna var att ta upp i 
mötet på BVC som kan ligga till grund för en hälsosam livsstil framöver. Det framkom 
att när barnet är litet och helammas kan man redan ta upp ämnen om matvanor, 
aktiviteter, sociala aktiviteter och skärmtid för att föräldrarna ska påverkas i en positiv 
riktning (August et al. 2009). 
 
Sjuksköterskans arbete på BVC innebär att göra säkra bedömningar om barnet och 
barnets utveckling och att få föräldrarna att känna ett förtroende för sin sjuksköterska så 
att en trygg miljö skapas runt barnet och familjen. Riktlinjer utifrån basprogrammet ska 
följas, men att erbjuda ett möte med föräldrarna och barnet vid behov är att 
rekommendera. I mötet mellan sjuksköterska och familjen skapas förtroende och 
möjligheter att få en bra utveckling (Magnusson et al. 2010, s. 242).  I basprogrammet 
idag erbjuds cirka tolv träffar från en veckas ålder till fem års ålder och vid varje 
kontakt tar man alltid upp barn/familjesituation, tillväxt, hälsosamtal och åtgärd. En 
viktig bedömning om barnets hälsotillstånd är att regelbundet mäta tillväxten och 
använda tillväxtdiagrammet. Vid fyraårsbesöket träffas föräldrarna tillsammans med 
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barnet och sjuksköterskan. Samtalet utgår ifrån barnets hälsa och utveckling som 
innefattar levnadsvanor, barnsäkerhet, barnets vardag och en hälsoundersökning med 
kontroll av hörsel- och syntest (Rikshandboken 2015). En mätning av Body Mass Index 
(BMI) görs vilket är ett mått på vikt för längd, där att göra vikten så oberoende av längd 
som möjligt. Ålder och utvecklingsstadium styr BMI eftersom barnets 
kroppssammansättning och proportioner påverkar värdet.  BMI-nivåerna när det gäller 
barn kallas för ISO-BMI 25 respektive ISO-BMI 30. Det är inte likadant som för vuxna, 
utan är anpassat utifrån barnets tillväxt. BMI-linjen visar tydligt i tillväxtkurvan om 
gränsen för övervikt och fetma nås (Rikshandboken, 2016). 
 
Barnhälsovården ska kunna erbjuda hjälp till alla barn som riskerar att drabbas av 
ohälsa och händelser i dess miljö som påverkar barnet negativt. Förenta Nationernas 
(FN) konvention om barns rättighet, är det som vägleder barnhälsovårdens arbete. 
Sjuksköterskans arbete styrs utifrån FN:s föräldrastödjande samtal, hembesök, 
föräldragrupper, vaccinationer, hälsoövervakningar, tvärprofessionell konsultation och 
samverkan kring barn och familj med ökade behov. Att reagera på missförhållanden 
runt barnet och följa evidensbaserad praktik, är att arbeta för hälsa i familjen och 
åtgärder ingår även i uppdraget (Socialstyrelsen 2014, s. 7). 
 

Sjuksköterskans arbete med barns övervikt  
Barnhälsovårdens huvuduppdrag är primärprevention, vilket innebär att försöka 
förebygga övervikt och barnfetma före skolstarten och att se till att ge barn med 
överviktsproblematik rätt vård och hjälp på den nivån man kan nå dem (Magnusson et 
al. 2010, s. 177). Barnhälsovården måste anpassa sig till de problem som finns idag 
bland våra barn. Övervikt och fetma tar en stor plats i vårt samhälle och om man 
rangordnar hälsoproblemen så blir det tydligare vad som påverkar folkhälsan mest 
(Magnusson et al. 2010, ss. 17-31). 
 
Enligt Andersen, Christensen och Søndergaard (2013 s. 15) är överviktsproblematiken 
hos barn ett hälsoproblem som ska uppmärksammas på BVC. Föräldrarna i studien var 
positiva och förväntade sig uppföljning av problemet. Det visade också att föräldrarna 
hade svårt att förstå att kost och motion hade en stor inverkan på barns övervikt, och att 
överviktsproblem på barn försvinner av sig självt och att barnet är bara stort för sin 
ålder. Enligt Mustila, Keskinen och Luotos (2012, s. 4) studie kom det fram att barn 
tidigt börjar ta efter matvanor som påverkar viktökningen under förskoleåldern. 
 
Sjuksköterskor inom barnhälsovården är medvetna om problemen, men att det inte 
prioriteras eller finns tillräckligt med resurser för det (Isma, Bramhagen, Ahlstrom, 
Östman & Dykes 2012, ss. 4-7). I studien framkom att det största ansvaret ligger hos 
föräldrarna om de vill hjälpa sitt barn att minska i vikt och att övervikt hos små barn 
beskrivs som ett känsligt ämne för sjuksköterskan att ta upp med föräldrarna och att det 
inte var ovanligt med att mötas med ilska från föräldrarna vid de här tillfällena. I sådana 
fall avslutades samtalet för att tas upp vid ett senare möte (Isma et al. 2012).  
 
I studien av Small, Anderson, Sidora-Arcoleo och Gance-Cleveland (2009) kom det 
fram att vikten av att sjuksköterskan använder sig av evidensbaserad vård och fakta för 
att lättare nå fram till föräldrarna i samtalet med övervikt. Sjuksköterskan hade en nära 
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kontakt med familjen och på så sätt en unik chans att påverka familjen på det sätt som 
passade dem. Motiverande samtal tas upp som ett sätt att nå föräldrar till 
livsstilsförändringar. Studien kom även fram till att det upplevdes svårare att nå 
förskolebarnens föräldrar än barn i skolåldrarna att göra livsstilsändringar vilket beror 
på att lite större skolbarn rörde sig mer naturligt och styrde sitt matintag mer själva.  Det 
kändes som ett hinder för sjuksköterskan när föräldrarna inte var intresserade och när 
det var brist på hjälpmedel. 
  
Ljungkrona-Falk, Brekke och Nyholm (2013, ss. 730-738) beskriver hur svårt det är för 
sjuksköterskorna att ta upp livsstilsfrågor och komma med förslag till 
livsstilsförändringar. Trots stöd av dietister och informationsmaterial finns det hinder 
för att få en bra dialog med föräldrarna till hälsosammare vanor. Det är tidskrävande 
och sjuksköterskorna upplever inte att de har fullt stöd från sina chefer med rätt material 
och tid. De upplever även en rädsla att ta upp övervikt med föräldrarna och att den goda 
relationen ändrades efter att man tagit upp problemet. Det moderna samhället påverkar 
också problematiken i och med att fri lek har minskat till mer kontrollerade former av 
lek och tv-sittande påverkar även att det blev svårt att främja hälsosamma livsvanor.   
 
Vårdandets främsta uppgift är att hjälpa individen till så god hälsa som möjligt. Hälsa är 
vårdvetenskapens kärna där hälsa förstås som subjektiv (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 
47-49). Det vårdande samtalet är en grundsten i vårdrelationen och i den mänskliga 
samvaron. Skillnaden mellan ett vanligt samtal på lika villkor mellan två människor och 
det vårdande samtalet är att det ligger på vårdarens ansvar även om både sjuksköterskan 
och föräldern utvecklar och skapar nya former för samtalet. I en arbetsmiljö med styrda 
riktlinjer och där mycket är på rutin kan det vara svårt att skapa samtal med god grund 
för vårdande samtal (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 200-202). Patientens lidande kan 
komma ur fokus och på så vis sätta vårdarens behov före patientens. Viktigt är att 
vårdaren tar sig tid för patienten och lyssnar in så att rätt information ges och att 
behovet finns hos patienten om behandlingen. Vårdlidande innebär att bli åsidosatt och 
att man inte engageras tillräckligt i sin vård och väg till ett hälsosamt liv enligt Dahlberg 
och Segesten (2010, ss. 215-217) 
 
Hälsofrämjande arbete och hälsoinformation är ett ämne som diskuteras. Individen har 
försökt att anpassa sig till miljön och så har man missat att göra miljön hälsosammare 
för individen. Skulden har lagts på individen och inte på miljön runtomkring. Vi har en 
möjlighet att ta ansvar själva för att förbättra vår hälsa och hälsoinformation är en viktig 
process. Barn kan inte ta ansvar för sig själva och sin hälsa utan det ligger på 
föräldrarna att lära dem en hälsosam livsstil. Som sjuksköterska kan man inte förutsätta 
att alla människor kan, vill eller har möjlighet att välja hälsosam livsstil (Ewles & 
Simnett 2009, ss. 49-51).  Det finns en stor skillnad mellan den levda, subjektiva 
kroppen och den mätbara, objektiva kroppen. Hälsobehov måste utredas för att kunna ge 
så god vård som möjligt med att ställa sig frågan för vem och hos vem behovet ligger 
beskriver Ewles och Simnet (2009, ss. 96-98). Det är inte säkert att patienten delar 
vårdarens beslut eller att det finns ett behov och i dessa fall kan det uppstå en diskussion 
mellan sjuksköterskan och föräldrarna. Begränsade kunskaper och vad man kan ta sig 
för kan inverka på individens möjligheter. Genom att skapa en ökad kunskap hos 
föräldrarna skapar man även en medvetenhet om ett hälsosammare liv (Ewless & 
Simnet, 2009, ss. 105-106). 



 5 

 
 
PROBLEMFORMULERING 
Övervikt påverkar barnets livskvalité och ökar risken för följdsjukdomar i tonåren. 
Överviktsproblem grundläggs oftast tidigt i livet och föräldrarna har stort inflytande 
över barnets utveckling gällande mat och rörelsevanor. Vid rutinmässig kontroll hos 
sjuksköterskan identifieras, med hjälp av tillväxtkurvan, och den kliniska blicken om 
barnet har övervikt. För att arbeta hälsofrämjande för barnet gällande övervikten är 
målet som sjuksköterskan har att skapa en åtgärdsstrategi som syftar till att främja 
modellering av positiva beteenden samt främja sund kost. Sjuksköterskan har en viktig 
uppgift att prata med föräldrarna om barnets övervikt, för att uppnå hälsovinst för barnet 
då barnet själv inte kan föra sin talan. Tidigare forskning visar att barnets övervikt är ett 
känsligt ämne för sjuksköterskorna att ta upp med föräldrarna och därför behövs mer 
kunskap om samtalet mellan sjuksköterskor och föräldrar om barns övervikt. 
 
SYFTE 
Syftet är att beskriva specialistsjuksköterskors upplevelser av samtal med föräldrar till 
barn med övervikt. 
 

 
METOD 

Ansats 

Studien valdes att göras med en kvalitativ ansats med forskningsintervjuer som 
datainsamlingsmetod (Kvale & Brinkmann 2014, s. 17). Enligt Kvale och Brinkmann 
(2014, s. 17) är syftet med en kvalitativ forskningsintervju att förstå intervjupersonens 
perspektiv på den upplevda världen, skapa en mening utifrån personens erfarenheter och 
sedan beskriva personens värld innan den förklaras vetenskapligt. Fördelen med 
intervjumetoden är att få kvalitativa beskrivningar av sjuksköterskan upplevelser och att 
öppenheten i frågorna lämpar sig väl för den här sortens studie (Kvale & Brinkmann 
2014, ss. 17-24). Studien har en induktiv ansats som enligt Lundman och Hällgren 
Graneheim (2008, ss. 159-172) innebär att förutsättningslöst göra en analys av texter 
som baseras på människors berättelser av upplevelser.  
 
Enligt Kvale och Brinkman (2014, s. 41) är en studie med mer öppna frågor, ett 
vardagligt samtal, passande. Induktiv slutledning innebär att man går från fakta till en 
ny teori (Kristensson 2016, s. 40). I det här fallet t.ex. ”Berätta om samtalet med 
föräldrar till barn med övervikt?”. 
 

Population 

Inklusionskriterier var att sjuksköterskan hade arbetat minst ett år på barnavårdscentral 
och hade en specialistexamen som barnsjuksköterska eller distriktssjuksköterska. Totalt 
intervjuades sex sjuksköterskor. Enligt Kvale och Brinkman (2014, s. 156) påverkar 
antalet informanter syftet med studien. För att målet med syftet skall uppnås intervjuas 
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så många sjuksköterskor som behövs (Kvale & Brinkman, 2014, s.156). Författarna 
strävade hela tiden för att göra åtta intervjuer och det hade bokats in sju intervjuer, men 
på grund av sjukdom blev det slutligen sex intervjuer. 
 
Syftet var att beskriva specialistsjuksköterskans upplevelser av samtal med föräldrar till 
barn med övervikt. Upplevelse av samtal kan vara olika mellan människor och en 
kvalitativ innehållsanalys används för att få reda på vad som är likheter och skillnader i 
en text, där av vårt val (Lundman & Hällgren Graneheim, 2010, s. 164). Informerat 
samtycke innebär information som skickas ut till undersökningspersonerna om syftet 
med studien samt hur upplägget och vilka risker och fördelar man som intervjuperson 
kan uppleva vid intervjutillfället (Kvale & Brinkman, 2014). Det skickades ut ett brev 
med information och en förfrågan till fyra olika verksamhetschefer i sydvästra Sverige 
(Bilaga 1). Två av verksamhetscheferna tackade nej på grund av tidsbrist. Den tredje 
vidarebefordrade till två av sina specialistsjuksköterskor som tackade ja. De gav oss 
sedan telefonnummer till två andra specialistsjuksköterskor där den ena gav oss ett till 
nummer till en specialistsjuksköterska i en annan kommun. Via den fjärde 
verksamhetschefen fick vi en intervju ordnad. Intervjuerna gjordes på fem olika BVC-
centraler. Författarna försökte få så god variation som möjligt, men man tog till sist 
beslut att välja intervjupersoner utifrån bekvämlighetsurvalet, som enligt Kristensson 
(2016, s. 129) innebär att man frågar de tillgängliga som finns i ett sammanhang som 
lämpade sig för vårt syfte, då det var svårt att få tag på informanter. 
 
Alla informanter som deltog i vår studie fick var sitt brev om intervjun som de sedan 
fick godkänna (Bilaga 2). Fem arbetade på barnavårdscentraler i en kommun i sydvästra 
Sverige och en var anställd i en annan kommun. Intervjuerna gjordes på 
alla informanternas arbetsplatser. Det är önskvärt i kvalitativa intervjuer att ge utrymme 
för spontanitet och vara förberedd på att göra avsteg från protokollet enligt Kvale och 
Brinkman (2014, s. 202).  Alla som intervjuades var kvinnor och tre av dem var 
distriktssjuksköterskor och tre var barnsjuksköterskor. Det varierade hur många års 
erfarenhet informanterna hade av BVC-arbete, allt från 4 till 20 år. Båda författarna var 
med under alla intervjuer, men samma person ställde frågorna och den andra höll i 
bandspelaren. 
 

Datainsamling 
Informanterna informerades vid telefonkontakt om huvudämnet för studien. Vid 
intervjutillfället fick informanterna först läsa intervjuernas mål och vilka frågor som 
skulle ställas. Samtliga intervjuer var semistrukturerade. Följdfrågorna användes utifrån 
vad informanterna svarade (Kristensson 2016, s. 134). Intervjuerna inleddes med 
”Berätta om samtalet med föräldrar till barn med övervikt?”. För att uppnå mer 
beskrivande svar ställdes följdfrågor, som t.ex. “Berätta mer? Hur kändes det?”? 
Enligt Kvale och Brinkman (2014, s. 41) skall strukturen i en kvalitativ 
forskningsintervju vara som ett vardagligt samtal men angreppssätt och frågeteknik har 
en egen karaktär. Intervjuaren har alltid en maktposition gentemot informanten eftersom 
det är forskaren som bestämmer vad som samtalet ska handla om (Kvale & Brinkman 
2014, s. 20). 
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Intervjuerna tog mellan 15-30 minuter. Variationen berodde på hur lång erfarenhet våra 
intervjupersoner hade. De med längst erfarenhet var mer benägna att berätta avslappnat 
om fler situationer de varit med om. Samtalen spelades in med hjälp av en Iphone. 
Intervjuerna transkriberades ordagrant och avidentifieras. Utskriften är en översättning 
från det talade språket till det skrivna av intervjusamtalet enligt Kvale och Brinkman 
(2014, s. 218). 

Samtliga sex intervjuer inkluderades. Vid intervjuerna var båda författarna närvarande 
och delade upp arbetet med att den ena ställde frågorna och den andra höll sig lite mer i 
tysthet under själva intervjun. Det var en trevlig och naturlig stämning under 
intervjuerna. Informanterna intervjuades i sina mottagningsrum och det var alla 
inplanerade möten så vi blev inte avbrutna. 
 

Dataanalys 
Data analyserades genom en induktiv ansats vilken enligt Elo och Kyngäs (2008) är att 
samla in information, analysera den och dra en slutsats. Det uppnås genom tre faser, 
förberedelsefas - här skall de meningsbärande enheterna tas ut, organisationsfas - tas de 
meningsbärande enheterna till ett nytt Word-dokument och abstraheras till koder och 
subkategorier och sista är rapporteringsfas - vilket är resultatet i form kategorier. 

Intervjutexterna lästes noggrant i förberedelsefasen av båda författarna flera gånger för 
att få en helhetsförståelse och för att inte missa information som kunde vara värdefull. 
Studiens syfte skrevs ned för att författarna hela tiden skulle ha den nära och hitta 
svaren på syftet i texten. Därefter markerades citat och meningar som motsvarade syftet, 
dvs. meningsbärande enheter. De här meningarna färgkodades och bärande ord 
antecknades i marginalen på varje intervju. Vi arbetade under hela analysprocessen ihop 
och diskuterades öppet så att båda var på samma nivå hela tiden. 

I organisationsfasen flyttades koderna till ett nytt Word-dokument. Koderna fick delas 
in i olika grupper där de hade liknande innehåll. Genom att behålla färgkodningen på de 
markerade meningarna som motsvarade syftet från varje intervju, så underlättade det att 
hitta tillbaka till vilken intervju de hörde hemma. Under denna fas har vi hållit oss 
textnära och diskuterade likheter och skillnader i meningarna. Först därefter började vi 
abstrahera för att öka förståelsen och bättre kunna delge en allmän beskrivning i form av 
åtta subkategorier enligt (Elo & Kyngäs 2008). 

I rapporteringsfasen mynnade analysprocessen ut i tre kategorier. De skapade 
kategorierna återspeglade studien på ett tillförlitligt sätt. Den här fasen pågick så länge 
det kändes meningsfullt och möjligt, såsom beskrivet av Elo och Kyngäs (2008, ss. 110-
111). 

 

Förförståelse 
Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, s. 135) beskriver att i all forskning måste 
forskaren förstå sina egna erfarenheter och sin förförståelse för att kunna ha en öppen 
inställning genom hela projektet. Erfarenheter och förförståelse utgör grunden för hur 
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allt hänger ihop, men kan också utgöra ett hinder för ett öppet tankesätt. Enkelt sagt att 
ha en förförståelse innebär att redan veta, men att redan veta kan utgöra hinder för att nå 
ny förståelse (Dahlberg & Segesten 2010, s. 154). Med den tanken och egna 
erfarenheter av att sjuksköterskan ibland tycker att det är ett svårt ämne att ta upp med 
föräldrarna, försökte författarna genom sin förförståelse medvetandegöra problemet som 
skulle studeras, diskutera den sinsemellan och hela tiden vara medvetna om 
förförståelsens hinder. Författarna har under arbetets gång förhållit sig delaktiga med 
dem som de intervjuade, vilket innebär att resultatet är en del av författarna och har 
påverkat analysen (Lundman & Hällgren Graneheim 2010, s. 170). 
 

Etiska överväganden 
En studie som skrivs på grund- eller avancerad nivå behöver inte genomgå en etisk 
prövning enligt lag (Vetenskapsrådet 2002, s. 6). I studien följdes de internationella 
riktlinjerna från Helsingforsdeklarationen, som beskriver etiska regler angående 
forskning med människor (Codex 2016). Informerat skriftligt samtycke var därför ett 
krav (Högskolan i Borås 2016, s. 2). Enligt Vetenskapsrådet (2002) krävs att 
informanterna får information om bakgrunden till studien och dess syfte, vad som krävs 
av dem som deltagare, urvalsmetod och information om att studien behandlas 
konfidentiellt och inga personuppgifter kan spåras.  

Vi använde oss av de fyra centrala principerna som ingår i ett forskningsarbete; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Författarna uppfyllde informationskravet genom att informanterna fick ta del både 
muntligt och skriftligt om studien och dess syfte. Konfidentialitetskravet uppfylldes 
med att informanternas identiteter var anonyma under hela processen. 
Konsekvenskravet uppfylldes med att författarna var medvetna om vilka konsekvenser, 
inte skada-principen, som studien kunde leda till både för informanter som större 
grupper utanför. Nyttjandekravet uppfylldes med att författarna hela tiden försökte 
uppnå vetenskaplig nivå på studien (Kvale & Brinkman 2014, ss. 105-113). Väsentliga 
frågor och hög kvalitet är två krav som skall följas när forskning bedrivs utifrån 
samhällets kriterier (Codex 2016). Vi som författare har innan intervjuerna varit noga 
med att forma intervjufrågorna så att de följer dessa krav. Vid mötet med de som skulle 
intervjuas informerade vi att allt material som kommer fram inte kommer att användas 
eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra vetenskapliga syften (Codex 2016). 
Deltagandet var frivilligt och de kan när som helst avbryta deltagandet utan att motivera 
varför. Kontaktuppgifter till studiens ansvariga skall även lämnas ut. 

Författarnas egna reflektioner över etiska begrepp övervägdes eftersom det handlade om 
sjuksköterskornas upplevelser av samtal där föräldrar med barn var involverade, även 
sekretessregler diskuterades. Författarna ställde sig frågan om studien kunde väcka 
negativa känslor eller skada informanterna på något sätt och efter övervägande kom 
författarna fram till att sjuksköterskorna på barnhälsovården är vana vid att hantera 
problematiken som studien tar upp. Sjuksköterskorna kan även känna en lättnad att få 
uttrycka sina erfarenheter i ord om problematiken runt barn och övervikt. Alla deltagare 
fick efter intervjun chans att berätta något mer som kunde vara till värde för studien. 
Efter varje avslutad intervju erbjöd författarna informanterna att bli tilldelad den färdiga 
magisteruppsatsen, vilket kunde ge deltagarna en meningsfullhet.  
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RESULTAT 
Resultatet visar tre kategorier som beskriver specialistsjuksköterskors upplevelser av 
samtal med föräldrar till barn med övervikt. De här kategorierna innehåller sju 
subkategorier.  
 
Tabell 1. Kategorier och subkategorier 
 

Kategorier Subkategorier  

Kunskap är avgörande Öka föräldrarnas kunskap 
Bristande kunskap om portionsstorlek 
Föräldraansvar 

Motivera föräldrarna Undvika skuld 
Samtalets mål 
Uppföljningssamtal 

Goda stödinsatser BMI-kurvan ökar förståelsen 
Samarbeta och stöd 

 

 
Kunskap är avgörande 
Föräldrarna påvisade god kunskap om övervikt, men följde inte de rekommenderade 
normerna när det gällde sina barn vilket tolkades som okunskap. 
 

Öka föräldrarnas kunskap 
Föräldrarna visade på god kunskap om övervikt vilket ledde till att samtalet tillsammans 
med sjuksköterskan inte blev så laddat, och informationen gällande barnets 
övervikt blev mer mottaglig.  Sjuksköterskorna upplevde att barnets övervikt beror på 
familjens livsstil och vanor. Anledningen är att föräldrarna inte följer de normer som 
rekommenderas för kost och motion. Sjuksköterskorna menade att föräldrarna behöver 
vägledning genom motiverande samtal, där samtalet bygger på ett förhållningssätt med 
väl valda ord, lyhördhet och fingertoppskänsla, då övervikt är ett känsligt ämne. 
Sjuksköterskorna upplevde, att samtalet med föräldrarna blev enklare när föräldrarna 
själva tog kontakt med sjuksköterskan för att berätta att deras barn har ökat i vikt och att 
önskan är att samtala utan barnet. Föräldrarna är då redan före samtalet medvetna om att 
det finns en överviktsproblematik. 
 
”De flesta är medvetna om barnets vikt, de tar kontakt med mig och önskar samtal 

utan barn ” 
 



 10 

Bristande kunskap om portionsstorlek 
Vid samtal informerade sjuksköterskorna föräldrarna om portionsstorleken, då de 
upplevde att det fanns en låg kunskap om minskning av portionerna och att ansvaret inte 
kan ligga på barnet. Barn som är överviktiga menar sjuksköterskorna på visar god och 
ökad aptit och har svårigheter med att uppskatta vad som är en normalportion. 
Sjuksköterskorna anser även att föräldrarna själva ha svårt med att uppskatta vad som är 
en normalportion.  
Vid samtalet tog sjuksköterskan upp vikten av att skaffa mindre tallrikar för att minska 
portionsstorlekarna samt uppmuntra föräldrarna till att välja ett hälsosamt alternativ när 
barnet ber om något att äta utanför måltiderna. Sjuksköterskorna tar även upp att de vill 
uppnå ett tankesätt hos föräldrarna, att det inte är så stora förändringar som krävs för att 
barnet skall minska i vikt.  
 
”Oftast är det här med att det är många portioner och stora portioner, där har vi tappat 

så det pratar jag mycket om” 
 

 

Föräldraansvar 
Gentemot sitt barn känner föräldrarna ett ansvar att hjälpa till för att minska övervikten 
men behöver stöd för att förstå orsaken till den menar sjuksköterskorna i vår studie. 
Sjuksköterskorna berättar att föräldrarna har ett ansvar att hjälpa sitt barn med 
övervikten då det inte kan ligga på barnet. Som förälder är man lärd att från det att 
barnet föds skall mat ges tills barnet känner mättnad och är nöjt. När barnet vid 2-3 års 
ålder börjar visa tendens till övervikt förstår inte föräldrarna att de måste styra upp 
matintaget hos barnet för att inte uppnå övervikt. Sjuksköterskorna upplevde att 
föräldrarnas bristande kunskap om följderna över att barnet hade god aptit, försvårade 
samtalet och föräldrarna kunde känna att det var svårt och laddat. 
 
”Någonstans i 2-3 års ålder så vänder det och börjar bli ett problem åt motsatta hållet, 

det kan ju ta ett tag att inse det, nu måste ni sluta truga i barnet” 
 
 

Motivera föräldrarna 
Lyhörda samtal och god uppföljning leder till långsiktiga vinster i mötet mellan 
sjuksköterskan och föräldrarna. 
 

Undvika skuld 
Sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att förbereda sig inför samtalet med 
föräldrarna, eftersom reaktionen från dessa var oviss. 
Sjuksköterskans mål med samtalet är att få föräldrarna att inte känna sig kritiserade eller 
i underläge utan alla skall vara på samma nivå. Att inte skuldbelägga föräldrarna och 
skapa tankar om vems fel det är, kändes viktigt för sjuksköterskorna samt att föräldrarna 
skall förstå att de inte är dåliga föräldrar, utan att de behöver hjälpa sitt barn till 
hälsovinst.  
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”Det behövs inte mycket för att de skall känna sig som dåliga föräldrar” 
 

Samtalets mål 
Sjuksköterskorna trycker på att samtal och motivation får föräldrarna att känna att de 
kan hjälpa sitt barn med övervikten. Samtalet blir även att tolka problematiken utifrån 
vad föräldrarna säger.  För att barnet skall uppnå god hälsa är föräldrarna angelägna att 
komma tillbaka. Sjuksköterskorna menar att föräldrarna skall känna att det är en process 
som får ta tid och är på en greppbar nivå. Därför delas samtalen in i flera besök.  
 

”Vara försiktig och känna in vem jag har framför mig så jag får lägga mig på den 
nivån” 

 
Sjuksköterskorna försöker att skapa samtalet så att föräldrarna upplever det naturligt 
och att det är för att uppnå hälsovinst för barnet. Samtalet får ta tid, och föräldrarna skall 
kunna ställa frågor om sina funderingar. Sjuksköterskorna säger inget om barnets 
övervikt inför barnet utan är försiktiga när budskapet skall ges till föräldrarna. Om 
möjligt uppmuntras barnet till att leka i lekrummet medan samtalet utförs.  
När det gäller aktivitet riktade sjuksköterskorna in samtalet på att det är viktigt att röra 
sig samt att hitta vardagsmotionen. Sjuksköterskorna nämnde att aktiviteterna hos barn 
kan variera beroende på vilken årstid det är. På vinter kan det vara svårare, om det inte 
finns några givna aktiviteter att tillgå. Sommaren ger fler möjligheter till aktivitet, som 
exempelvis cykling och fotboll. 
 
 

Uppföljningssamtal 
Sjuksköterskorna observerar föräldrarnas reaktioner och bedömer vidare åtgärder utifrån 
samtalet. När föräldrarna känner sig motiverade är det lättare att komma tillbaka på 
återbesök. Föräldrarna visar att de lyssnar och tar till sig information bättre om de får ett 
uppföljningssamtal efter att de fått information om att de behöver göra en förändring för 
att uppnå en hälsovinst för barnet. Vid återbesök har oftast föräldrarna funderat över 
barnets övervikt samt vad som kan orsakat att barnet gått upp i vikt och samtalet blir 
lättare och föräldrarna är med på att uppnå förändring. 
 

”Kan bli förnärmade vid första besöket men sedan när de får gå hem och tänka så 
känns det ändå som de vill fortsätta för de vill sitt barns bästa” 

 
Genom att boka in en ny besökstid med föräldrarna skapas även möjlighet att informera 
att det är viktigt att komma utan barn. Anledning till det enskilda samtalet med 
föräldrarna är att undvika att barnet känner sig misslyckat. Sjuksköterskorna upplever 
att de får föräldrarna med sig och att de i det flesta fall kommer fram till ett 
samförstånd. Det som sades under samtalet skapade ett gemensamt mål, där strävan var 
att minska barnets övervikt utan att barnet påverkas negativt. 
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Goda stödinsatser  
BMI-kurvan är ett användbart instrument, och stöd från andra professioner ökar 
förståelsen hos föräldrarna och skapar tydliga rekommendationer gällande barnets 
övervikt. 
 

BMI-kurvan ökar förståelsen 
BMI-kurvan är ett bra instrument för att visa hur sjuksköterskan tänker och för att ha 
kontroll på vikten så att inte barnet uppnår övervikt. Sjuksköterskorna upplever att det 
är en trygghet att kunna visa BMI-kurvan för att styrka att det inte är någon personlig 
åsikt. Alla föräldrar fick se BMI-kurvan för att föräldrarna inte skulle känna sig 
utpekade. När föräldrarna själva ser att BMI-kurvan stiger är det lättare att samtala om 
övervikt hos barnet. Sjuksköterskorna upplevde att när de visade BMI-kurvorna, ökade 
förståelsen hos föräldrarna att det fanns ett problem med övervikt. 
 

”Med tanke på att vi har kurvorna i datajournalen så blir det väldigt tydligt, jag kan 
trycka ut en BMI-kurva å visa den så blir det liksom inte jag som har sagt det på nått 

sätt” 
 
Sjuksköterskorna berättade att de visar BMI-kurvan för föräldrarna och observerar 
föräldrarnas reaktion för att lättare bedöma åtgärder utifrån samtalet och att föräldrarna 
känner sig motiverade att komma på återbesök. Föräldrar visade att de lyssnar och tar 
till sig information bättre om de får ett uppföljningssamtal efter att de fått information 
om att de behöver göra en förändring för att uppnå en hälsovinst för barnet. Vid 
återbesöket visas BMI-kurvan igen, och kurvan kan ha gått ned och föräldrarna har då 
tagit till sig att en enkel förändring i vardagen leder till att barnet går ned i vikt. 
Sjuksköterskorna upplever att de får föräldrarna med sig och att de i det flesta fall 
kommer fram till ett samförstånd. 
 

Samarbete och stöd 
Sjuksköterskorna berättade att för att ge föräldrar möjlighet till stöd gällande barnets 
övervikt är det inte ovanligt att specialistbarnavårdscentral, dietist och förskolan 
kontaktas. Sjuksköterskorna berättade att det inte var ovanligt att efter kontakt med 
dietist eller specialistbarnavårdscentral kom inte föräldrarna på mötena. 
Sjuksköterskorna informerar föräldrar om vikten att ha kontakt med 
specialistbarnavårdscentral, dietist och förskola om barnets övervikt samt problematiken 
kring matsituationen. Det är inte heller alltid så tydligt för föräldrar hur mycket barnet 
äter på förskolan och därför behövs även kontakt med den 
  
”När man märker att det går åt fel håll så kan man alltid ta hjälp av en dietist och även 

specialistbarnavårdscentral” 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva specialistsjuksköterskors upplevelser av samtal med 
föräldrar till barn med övervikt. Med tanke på studiens syfte valdes kvalitativ intervju 
som metod eftersom det svarar bra mot syftet och kan användas för att beskriva sociala 
fenomen utifrån människans perspektiv (Kvale & Brinkman 2014, s. 44).  Lundman och 
Hällgren Graneheim (2010, s. 169) menar att all form av forskning härleds till att hitta 
ny kunskap samt att sanningarna kan vara flera än en och trovärdigheten måste alltid 
bevisas.  
 
Studiens deltagare var specialistutbildade distriktssjuksköterskor och 
barnsjuksköterskor. Författarna har tidigare beskrivit hur informanterna valdes ut och 
nackdelen med bekvämlighetsurval är att variationen kan bli sämre (Kristensson, 2016, 
s. 129).  Det hade varit intressant att vända sig till vårdcentraler i olika områden där det 
är invandrartätt för att se om det blev kulturella skillnader, men på grund av svårighet 
att få sjuksköterskor att komma till intervju, begränsades möjligheterna till geografisk 
fördelning. De som intervjuades var endast kvinnor. Enligt Lundman och Hällgren 
Graneheim (2008, s. 169) syftar en kvalitativ forskningsintervju till att belysa 
variationer. Då är det önskvärt att ha med både kvinnor och män, vilket hade belyst 
syftet från flera infallsvinklar. Anledningen att bara kvinnor intervjuades var att det inte 
arbetade några män på BVC-verksamheterna. Det är dock inte säkert att resultatet i vår 
studie hade blivit annorlunda och om trovärdigheten påverkats av att könsfördelningen i 
studien bestod av enbart kvinnor anser författarna.  
 
Vi genomförde sex intervjuer tillsammans och det gav tillräckligt med underlag för att 
svara mot syftet. Författarnas var noviser på att genomföra intervjuer och valde därför 
att genomföra dem tillsammans. Författarna var väl införstådda med att det kunde 
uppfattas som svårt att prata ostört för informanterna, därför höll sig den ena i 
bakgrunden. Samtalet under intervjun formades då som ett samtal mellan två personer. 
Det var viktigt att den som intervjuades fick chans att beskriva sin upplevelse och att 
intervjun blev så komplett som möjligt för att uppnå en ordentlig tolkning av resultatet. 
Enligt Kristensson (2016, s. 133) skall intervjupersonen vara den som pratar mest och 
vara i fokus, intervjuaren skall vara den som håller sig tillbaka. Med detta i åtanke valde 
vi därför att låta en av oss vara lite mer i skymundan under intervjun.  
 
Författarna reflekterade över varje beslut om tillförlitligheten. Som tidigare nämnts har 
man som forskare en viss makt i en intervjusituation, författarna tryckte därför på att 
informanterna, när som helst under intervjun, fick avsluta när det ville. Det kom aldrig 
några motfrågor under intervjun och ingen drog sig ur under samtalets gång, vilket kan 
tolkas som att trots att författarna var två och informanten alltid var själv vid 
intervjutillfället, var det ett fungerande intervjuklimat. Samtalet upplevdes naturligt och 
avspänt och vi hade gott stöd av varandra under och efter intervjuprocessen. Det 
underlättade för författarna när intervjuerna sedan arbetades igenom. Alla informanter 
fick själva välja tid och rum när det passade dem. Kristensson (2016, s. 139) säger att 
det är viktigt att personen som skall bli intervjuad själv får välja var det skall ske för att 
det skall bli en så bekväm stund som möjligt eftersom man som intervjuare alltid har ett 
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övertag och det är viktigt att man skapar lugn i situationen.  En forskningsintervju är 
inte jämställd eftersom det är intervjuaren, forskaren, som fastställer och kontrollerar 
situationen, men den utgår från att försöka förstå samtalet från undersökningspersonens 
synvinkel (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 17-24).   
 
Analysprocessen gjordes av båda författarna tillsammans. Vi började med att gå igenom 
alla intervjuer var för sig. På så sätt skaffade vi en tydlig bild av vad texterna handlar 
om och därefter diskuterade vi dem grundligt tillsammans och tog ut meningsbärande 
enheter och skapade våra kategorier och subkategorier.  Om två forskare tillsammans 
gör analysarbetet förstärks tillförlitligheten i resultatet (Kristensson 2016, s. 144). Vi 
har hållit oss fast vid undersökningens huvudfråga, syftet, och sökt hela tiden efter fakta 
som har med undersökningen att göra (Elo & Kyngäs 2008, ss. 113-114). “Det är 
undersökningens fråga som ska analyseras och kategoriträdet skall ge svaren.” 
(Kristensson 2016, s. 143).  Författarna har under hela arbetet hållit sig öppet medvetna 
om sina egna erfarenheter och på så sätt blev det enklare att i hela processen tolka 
resultatet. På så vis ökade författarna sin förförståelse.  Vi har använt oss av citat i 
resultat för att förstärka vad sjuksköterskorna sa under intervjuerna och för att öka 
trovärdigheten. 
 
Studier visar på att det är viktigt att uppmärksamma övervikt hos barn i tidig ålder samt 
att föräldrarna har en viktig roll att leda barnet till hälsovinst. Erfarenheterna hos 
författarna är att sjuksköterskornas berättade att de kände att samtal med föräldrarna till 
överviktiga barn var svåra. Författarna fick intresse för att studera det sjuksköterskorna 
berättade att de kände för att medvetandegöra problemet. Problemet har analyserats och 
diskuterats av författarna och medvetenheten har under hela arbetes gång visats hänsyn 
till under intervjuerna och vid analysarbetet. Författarna har under arbetets gång 
förhållit sig delaktiga med de intervjuade och resultatets trovärdighet påverkas av 
författarnas förförståelse och analysen, vilket innebär att resultatet inte helt kan ses som 
oberoende från författarnas tolkningar (Lundman & Hällgren Graneheim 2010, s. 170). 
Erfarenheter och förförståelse utgör grunden för hur allt hänger ihop, men kan också 
utgöra ett hinder för ett öppet tankesätt. Enkelt sagt att ha en förförståelse innebär att 
redan veta, men att redan veta kan utgöra hinder för förförståelse (Dahlberg & Segesten 
2010, s. 154). 
 
Överförbarhet innebär hur resultatet kan vara giltigt i andra sammanhang än där studien 
genomfördes (Kristensson 2016, s. 126). Resultatet beskriver sex sjuksköterskors 
upplevelser av samtal med föräldrar till barn med övervikt. Eftersom vårt urval är litet 
kan det finnas svårigheter att överföra resultatet till en större enhet. I vår studie visade 
resultatet att sjuksköterskorna upplever att föräldrar har kunskap om barn och övervikt. 
Problemet är okunskap gällande kost hos barnet. Det behövs därför mer information till 
föräldrar och andra som arbetar med barnen t.ex. i förskolan. I det motiverande samtalet 
idag krävs det mer av sjuksköterskan för att nå fram till den vårdsökande. Den 
vårdsökande har blivit mycket mer kunnig och påläst och det traditionella förhållandet 
mellan vårdare och vårdsökande fungerar inte. Större delaktighet i besluten runt vården 
och annan kommunikation ställer större krav på sjuksköterskan idag i vården. Det är 
läsaren som avgör i slutändan om det är överförbart till andra (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2008, s. 170).  
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Resultatdiskussion 
Det väsentliga i undersökningen visade att sjuksköterskornas samtal med föräldrarna till 
överviktiga barn inte upplevdes så svåra, utan att det är föräldrarnas kunskap om 
matvanor som kändes bristfälliga. Sjuksköterskorna upplever att föräldrarna har god 
kunskap om övervikt och att föräldrarna är mottagliga för förbättringsåtgärder. Det kom 
även fram att sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att få föräldrarna med sig för att 
uppnå hälsovinst för barnet, samt att eftertanke hos föräldrarna oftast gav ett bättre 
resultat, och vid återbesök fanns det nästan alltid ett samförstånd mellan sjuksköterskan 
och föräldrarna. Sjuksköterskorna upplevde att det inte behövdes mycket för att 
föräldrarna skulle känna skuld då det är ett känsligt ämne och som sjuksköterska vill 
man inte kritisera utan samtalet ska anpassa sig efter föräldrarnas behov och vara så 
naturligt som möjligt. Något som tydligt kom fram i resultatet var att sjuksköterskorna 
kände en stor trygghet till BMI-kurvan som verktyg då den är tydlig och att BMI-
kurvan inte belyste deras egna personliga uppfattningar. Slutligen beskriver 
sjuksköterskorna att BMI-kurvan ledde till samtal och öppnade upp för förståelse hos 
föräldrarna. 
 
Vår studie visade att föräldrar har kunskap om övervikt men är omedvetna om sina 
levnadsvanor i familjen. Sjuksköterskorna menar att föräldrarna har kunskap att intag av 
exempelvis godis, läsk, chips behöver minskas samt att föräldrarna är medvetna om 
barnets vikt. Däremot är föräldrarna inte medvetna om följderna när det gäller 
portionsstorlekarna och familjens omedvetna matvanor. Huss, Ludvigsson, Enskär och 
Ludvigsson (2007, s. 4) bekräftar det också i sin studie och trycker på att den viktigaste 
strategin för att motverka övervikt är att i tidig ålder ändra på inställningen och 
livsstilen. Önnerfält et al. (2012) kunde också visa i sin studie att sjuksköterskan har 
kunskapen till att vägleda föräldrarna så att de kan påverka sina barn till hälsosammare 
liv. 
 
I vårt resultat kom det fram att ämnet övervikt inte var svårt att prata om med 
föräldrarna eftersom de är välinformerade. En studie från Australien utförd av 
Mikhailovich och Morrison (2007) visade att det var lättare att bygga upp en bättre 
miljö runt samtalet och öka kommunikationen om man gav gott om tid för frågor, gav 
skriftlig information till föräldrar och visade barnet och föräldrarna respekt framför 
professionell avskildhet. Studien kom fram till att om vårdpersonal arbetar med att 
utforska föräldrars behov, utmanar sina egna fördomar om övervikt och arbetar över 
kulturella gränser och arbetar utifrån evidensbaserad vårdvetenskap bidrar det till en 
bättre kommunikation mellan föräldrar och vårdpersonal.  
 
Resultatet av vår studie är att föräldrarna ofta känner stor skuld och att det inte sällan är 
den utlösande faktorn till ilska från föräldrarna i samtalet. Sjuksköterskorna tryckte på 
att de inte vill skuldbelägga föräldrarna så att dessa hamnar i tankebanor att hitta vems 
fel är. De skall inte känna sig som dåliga föräldrar. Enligt Mikhailovich och Morrison 
(2007) kan man lyfta skulden från föräldrarna genom att trycka på samhällets ansvar att 
handskas med barnets övervikt och det i sin tur kan leda till att andra aspekter av ämnet 
tas upp i samtalet. 
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Resultatet visar att de flesta föräldrarna tog sitt ansvar, dock inte alla.  Målet blev då att 
försöka få föräldrarna att känna sitt ansvar.  Isma, Bramhagen, Ahlstrom, Östman och 
Dykes (2013, s. 10) samt Dahlberg och Segesten (2010, ss. 118-121) beskriver att det är 
föräldrarna som har ansvaret att hjälpa sitt barn med övervikten då barnet inte kan ta 
det. Att stödja föräldrarna i gränssättning tog Önnerfält et al. (2012) upp i sin studie, att 
sjuksköterskan skall påverka mönstren i familjen för förändring som exempelvis 
matvanor och att det är inget fel som förälder att säga ifrån när situationen kräver mot 
barnet.  Sjuksköterskorna uttryckte att det är viktigt att barnen lär känna vad hunger är 
och att inte alltid som förälder erbjuda det barnet helst vill ha utan ge nyttigare 
alternativ istället. Många gånger är det föräldrarna som upplever att barnen får i sig för 
lite mat oavsett kroppsstorlek och det kan därför vara ett alternativ att innan måltid 
erbjuda en grönsak eller frukt om det tar ett tag innan maten kommer på bordet. 
 
Föräldrar har okunskap om att barnet inte skall trugas med mat vid två till tre års ålder. 
Okunskapen gör att föräldrarna fortsätter och överviktsproblematik kan då uppstå. 
Sjuksköterskorna menar att om barnet har god aptit kan det bli ett laddat ämne för att 
föräldrarna är tacksamma över att barnet äter och låter därför barnet äta många och stora 
portioner. Enligt Dietisternas riksförbund (utan årtal) var det viktigaste rådet till 
föräldrarna att minska på portionsstorleken, ha regelbundna måltider, göra rätt val av 
dryck, begränsa småätande och godis och chips och få en ökning av frukt och grönt; 
men även att våga säga nej till sitt barn. 
 
Sjuksköterskorna berättade hur de fokuserade på kostbehandling. Även i studien från 
Paes, Ong och Lakshman (2014) tog man upp åtgärden att kontrollera intaget mer av 
vad och hur barnen äter. Barn äter det som finns hemma och att det är bristen på 
kunskap hos föräldrarna om vad som är bra för barnen att äta som påverkar mest. 
Studien tog även upp att förskolan har en viktig roll avseende vad som påverkar barnet 
när det gäller matintag. Även Barlow (2007) tar upp hur viktigt det är att föräldrar vågar 
visa gränssättning och betonar den vuxnas roll och ansvar. Författaren menar även att 
föräldrarna vill det som är bäst för sitt barn och därför är det vår uppgift som 
sjuksköterskor att stärka föräldrarna i sin roll så att de känner sig säkra och kan ta sunda 
beslut för sitt barn. 
 
Resultatet visar att det är lättare att arbeta med familjen om man har ett gemensamt mål 
och genom samarbete. Det är viktigt att sjuksköterskan är lyhörd och känner in 
situationen och på så sätt skapas långsiktiga vinster. Föräldrarna kan känna att det är ett 
känsligt ämne och uppleva situationen som kritik, men vid eftertanke och vid nästa 
möte hos sjuksköterskan uppnås bra effekt till samförstånd och det är lättare att komma 
till gemensamma mål. Sjuksköterskan samtalar så att föräldrarna skall känna att det är 
en process som får ta tid och att föräldrarna känner att det är greppbart. Vingros (2016, 
ss. 20-23) förtydligar att då det är frivilligt att besöka barnhälsovården är det viktigt att 
sjuksköterskan har en god kontakt för att handleda i problemet och kunna ge 
information. I vårt resultat berättade sjuksköterskorna att tiden för samtal får ta den tid 
det tar och föräldrarna skall kunna fråga om sina funderingar samt att samtalet upplevs 
så naturligt som möjligt för att uppnå hälsovinst för barnet. Sjuksköterskorna anser att 
får föräldrarna tid och har förståelse nås informationen gällande barnets övervikt lättare 
fram. 
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Resultatet visar att sjuksköterskornas uppdrag är att i tidigt skede få föräldrarna att 
hjälpa sina barn med att minska eller undvika övervikt. Sjuksköterskorna menar att 
samtal med föräldrarna när barnet är litet ökar chansen till att barnet minskar sin 
övervikt och det i sin tur leder till hälsosammare uppväxt. Önnerfält et al. (2012) menar 
att det är svårt att försöka ändra föräldrars livsvanor och familjens sätt att fungera ihop 
samt att det är föräldrarnas ord och inte en objektiv utvärdering från forskare som 
sjuksköterskan måste arbeta och utgå ifrån. Författarna hävdar att om man riktar sig till 
hela familjen blir de negativa effekterna mindre på barnet och utvecklingen blir istället 
positivt. Isma et al. (2013) tar upp att sjuksköterskans känsla av ansvar och ökad 
medvetenhet ligger till grund för bra förebyggande metoder. I vår studie visade det sig 
att sjuksköterskorna tyckte att arbetet blev svårt och begränsat på grund av personliga 
prioriteringar, kunskap, ansvar och brist på resurser och samarbete men också brist på 
tydliga riktlinjer och bristfällig organisation. Om man inte satsar på alla dess 
områden, är risken stor att barn med övervikt kommer att passera förbi sjuksköterskan. 
 
Det vårdande samtalet skall alltid stå i fokus i vården och så även i barnhälsovården. 
Som tidigare nämnts ligger det på sjuksköterskan att ta upp ämnen som inte alltid känns 
så lätta att samtala om. Riktlinjer och rutin kan ta bort det vårdande samtalet i sig enligt 
Dahlberg och Segesten (2010, ss. 200-202). I studien av Regber, Mårild och Johansson 
Hanse (2013) tas även upp svårigheter att ta upp ämnet om övervikt på grund av att det 
uppfattas som känsligt av föräldrarna. När föräldrar själva tar upp ämnet eller reagerar 
positivt är det mycket lättare att ha ett vårdande samtal där föräldrar och sjuksköterska 
kan mötas i. Vingros (2016) tog upp att sköterskor drar sig för att ta upp barnets 
övervikt för att inte riska en god relation med föräldrarna, därför att de prioriterar att ha 
en sådan. 
 
BMI-kurvan är till stor hjälp vid samtal med föräldrarna för att belysa barnens övervikt. 
Sjuksköterskorna hade som rutin att visa BMI-kurvan för alla föräldrar, så när det 
uppstod avvikande viktkurvor blev det en lättare övergång i samtalet, och föräldrarna 
behövde inte känna sig utpekade. För att uppnå hälsosam viktutveckling hos barnet är 
det väsentligt att föräldrarna förstår barnets viktkurva visade vårt 
resultat.  Rikshandboken rekommenderar (2014) att som åtgärd visar sjuksköterskan för 
det mesta BMI-kurvan för föräldrarna och på så sätt blir det tydligare för föräldrarna att 
förstå levnadsvanorna i familjen och att beskriva även hur viktigt det är att inte få 
föräldrarna att tro att barnet ska banta utan mera växa in i sin vikt och stå stilla i vikt 
och öka mer på längd. Regber, Mårild och Johansson Hanse (2013) visade i sin studie 
att BMI-kurvan gjorde arbetet lättare för sjuksköterskan att på ett förståeligt sätt 
visualisera för föräldrarna om barnets vikt. BMI-kurvan gör det möjligt att nå fram till 
föräldrarna och gör att föräldrarna förstår viktkurvan. Vid avvikande BMI-kurva visar 
sjuksköterskan kurvan och försöker att inte undvika ämnet trots att det var svårt att ta 
upp. BMI-kurvan skildrade inte deras personliga uppfattning utan var en tydlig 
markering utan värdering av barnets övervikt (Regber, Mårild & Johansson Hanse 2013, 
ss. 12-21). 
 
Föräldrars kunskap är avgörande i vårt resultat och hur sjuksköterskan ska kunna leda 
föräldrar till motivation och med rätt stödinsatser nå fram på ett tydligt vis. Genom att 
få inblick i sjuksköterskans och föräldrarnas verklighet, kan arbetet göras på ett mer 
hållbart sätt och det blir tydligt hur råd skall ges och tas emot. Ewles och Simnet (2009, 
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ss. 38-41) beskriver folkhälsoarbetets roll idag. Hälsobehov med mål och delmål, 
fördelning av resurser och uppföljning av evidensbaserad forskning har gett en tydligare 
bild och ett bättre resultat. Målet med hälsoarbetet är att varje individ skall kunna ta 
egna beslut och få kontroll över sitt liv och på så sätt få ett mer långsiktigt inflytande 
över hälsan. 
 
Hållbarhet kan också sättas i relation till att få föräldrar att förstå känslan av 
sammanhang så att situationen runt barnet blir begriplig, hanterbar och meningsfull och 
att de i slutändan kan de hantera situationen med sitt barns övervikt själva. “En känsla 
av att vara engagerad och se utmaningen är motsatsen till en avsaknad av känsla att det 
finns något av betydelse i livet” enligt Langius-Eklöf (2015, s. 87) och målet skulle i det 
bästa fall vara att klara av att hantera svåra situationer utifrån förståelse och förmåga att 
se struktur och känna motivation att kunna påverka sitt liv (Langius-Eklöf 2015, s. 88). 
Sjuksköterskans roll är att göra föräldrarna jämbördiga i mötet samt att stärka dem för 
bättre egenvård. Grundstenar som delaktighet, medbestämmande och engagemang är 
ord vi känner igen och flitigt använder i vården vilket vår studie visade. Det bekräftas 
även av Insulander och Björvell (2015, ss. 135-137) som beskriver patient 
empowerment - som patientkraft, bekräftelse och delaktighet. Patientundervisning 
innebär att sjuksköterskan ska ha en bra teoretisk grund och praktiskt kunnande för att 
nå fram till föräldrarna. Patientundervisning innebär också att lära föräldrarna goda 
hälsovanor så att de sedan själva med trygg kunskap kan förebygga utveckling av 
övervikt enligt Nævestad (2003, ss. 80-81). Klang Söderkvist (2015, s. 268) menar att 
både för familjen och samhället har en god undervisande strategi klara vinster i 
förbättrad hälsa och sjukvårdsekonomi. 
 

Slutsats 
Sjuksköterskans samtal med föräldrarna om barnets övervikt är komplexa. Föräldrarna 
har kunskap, men också bristande kunskap om hur de ska kunna hjälpa sina barn. Att 
ökad kunskap om familjen gör att de bättre kan stödja och stärka familjen och då lättare 
uppnå hälsovinster för det överviktiga barnet. För att styrka samtalet om barnets 
övervikt med föräldrarna känner sjuksköterskorna en stor trygghet i BMI-kurvan och att 
detta är det viktigaste verktyget. Tryggheten kan även stärkas av att det finns möjlighet 
att ta hjälp av andra yrkeskategorier med kunskap om övervikt. Utifrån resultatet finns 
ett behov att utforska föräldrarnas upplevelser av samtal med sjuksköterskan gällande 
barnets övervikt, detta för att få en större förståelse av helheten i samtalet. 
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Bilaga 1 

                                                                
Till verksamhetschef för godkännande datainsamling 
 
Vi är två sjuksköterskor, Katarina Bååth och Malin Gustavsson, som studerar på 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssjuksköterska vid 
Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad 
nivå.  

Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som 
distriktssköterskan/barnsjuksköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete. Vi avser att 
undersöka specialistsjuksköterskans upplevelse av samtal med föräldrar till barn med 
övervikt.  Vi skulle uppskatta din hjälp att hitta intresserade 
distriktssköterskor/barnsjuksköterskor till vår studie. Förhoppningen är att hitta åtta till 
tio distriktssköterskor/barnsjuksköterskor totalt sett.  
 
Datainsamlingen sker genom intervjuer med öppna frågor och följdfrågor. Intervjuerna 
kommer att spelas in. Vi vänder oss till distriktssköterskor/barnsjuksköterskor som 
arbetat minst ett år på BVC. Datainsamlingen kommer att analyseras med kvalitativ 
innehållsanalys. Intervjuerna kommer att ske hösten 2016, under v 36 – 38 och kan 
gärna ske på arbetsplatsen eller enligt överenskommelse. Tidsåtgången beräknar till c:a 
15 - 30 minuter. Att medverka i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan 
förklaring. Allt material hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid 
publiceringen. 

För att underlätta för oss att komma igång med våra intervjuer uppskattar vi svar om 
deltagande senast v 35. Bifogat formulär om godkännande skickas till angiven adress så 
snart som möjligt.  
 
Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare  
 
Hälsningar 
 
Katarina Bååth                        Malin Gustavsson  
katarina.baath@tele2.se                                          malla5@spray.se 
    

Handledare 

Laura Darcy, Universitetslektor 
Akademi för vård, arbetsliv och välfärd 
Högskolan i Borås 
Telefonnummer 033-435 47 17 
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Godkännande 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Katarina Bååth och Malin 
Gustavsson genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
 
Ort:                                                                                         /datum: 
 
 
_______________________________ 
Namn 
Titel/Verksamhet/Ort 
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Bilaga 2           

                                           
Förfrågan om deltagande i studie om specialistsjuksköterskans upplevelse av 
samtal med föräldrar till barn med övervikt. 
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot distriktssjuksköterska vid Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen 
gör vi ett examensarbete på avancerad nivå. Studien kommer att genomföras under 
höstterminen 2016. 
 
Dagens forskning visar att övervikt och fetma börjar i tidig ålder och hälsofrämjande 
arbete för att förhindra och hjälpa barn och föräldrar är av stor vikt. Det krävs att hela 
familjen blir delaktig för att ändra beteenden och skapa hälsosamt synsätt.  
 
Studiens syfte är att beskriva specialistsjuksköterskans upplevelse av samtal med 
föräldrar till barn med övervikt och med examensarbetet är att erhålla fördjupade 
kunskaper inom ett område som distriktssköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete.  
 
Vi önskar intervjua BVC-sköterskor med minst ett års erfarenhet av arbetet på BVC. 
Studien kommer att gå till så att en intervju kommer att ske på lämplig plats under 15-
30 minuter. Intervjun kommer att spelas in för att få ut texten ordagrant och kunna 
analysera den. Allt behandlas konfidentiellt och inga obehöriga kommer att få ta del av 
den. Det blir öppna frågor som ställs. Vi planerar att göra intervjuerna under veckorna 
36-38. Studien kommer att publiceras men ingen kommer att se i det färdiga resultatet 
vad eller var just du svarat. 
 
Deltagandet är helt och hållet frivilligt.  
 
Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare 
 
Hälsningar 
Katarina Bååth    Malin Gustavsson    
Katarina.baath@tele2.se   malla5@spray.se 
  
    
Handledare 
Laura Darcy, Universitetslektor 
Akademi för vård, arbetsliv och välfärd 
Högskolan i Borås 
Telefonnummer 033-435 47 17 
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Godkännande att delat i studien 
 
Jag har tagit del av informationen om studien och samtycker att delta. Jag är införstådd att 
deltagandet är frivilligt. 
 
Underskrift:  
 
Ort/datum: 
 
Telefon: 
 
E-post: 
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