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Abstract 
 
The objective of this thesis was to examine how nurses in child health care in a Swedish 
county council experience and implement the conversation with parents of overweight 
children. Five female nurses participated in the study answering interview questions 
about their experiences in the subject and when and how they evaluate that a child is 
overweight. The result showed that the nurses found it difficult to discuss the topic of 
child´s weight with parents because they were worried that it could easily be interpreted 
as criticism against the parents and their upbringing of the child. This was especially 
experienced when the parents themselves were overweight. The result also showed that 
cultural differences in eating habits, eating tradition and body image could cause 
misunderstandings during the health communication between nurses and parents. The 
nurses had to be extra careful not to offend or disrespect their culture, religion or 
tradition. Language differences could cause difficulties during the conversation because 
parents usually understand the words being said but not always the full meaning of the 
conversation.  
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Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur sköterskor på barnavårdscentraler i ett 
mellansvenskt landsting upplever och utför arbetet och samtalet med föräldrar till barn 
med övervikt och fetma. De flesta barn i Sverige passerar barnavårdscentralen under 
sina första levnadsår och det är en bra arena att arbeta förebyggande mot övervikt för att 
förhindra tillhörande sjukdomar. Uppsatsen fokuserar på samtalet som utförs mellan 
sköterskan och barnets föräldrar då det är det viktigaste och det primära arbetssättet 
kring att öka uppmärksamheten hos föräldrar kring barnets hälsa. 
 
Alla Landstingets barnavårdscentraler ringdes upp för att finna informanter och 5 
stycken kvinnliga sköterskor svarade att de ville delta i studien. Missivbrev och 
intervjufrågor som förklarade studiens syfte, metod och teoretiska utgångspunkter 
skickades till de deltagande via e-post. Intervjuerna transkriberades och analyserades 
sedan genom att meningsenheter lyftes ut, kondenserades och delades in i kategorierna; 
1. Det praktiska arbetet, 2. Det praktiska samtalet, 3. Sköterskors upplevelser kring 
samtalet. Varje kategori fördjupades med två subkategorier.  
 
Informanterna var enade om att det är ett svårt ämne att tala om då det är känsligt för 
många föräldrar att tala om deras barns övervikt. Informanterna var oroliga att det lätt 
skulle tolkas som kritik mot föräldern som kan känna att de gjort fel i sin uppfostran och 
speciellt i de fall där föräldrarna själva var överviktiga. Det visade sig att kulturella 
skillnader i synen på vad som är hälsosamt, hälsosam kroppsuppfattning och hur 
matvanor ska se ut enligt traditionen kunde leda till att sköterskan fick vara särskilt 
varsam i sitt samtal för att inte kränka eller vara respektlös. Språkliga olikheter kunde 
orsaka svårigheter under samtalet då föräldrarna oftast förstod ord men inte alltid hela 
innebörden av samtalet. 
 
Genom att undersöka hur sköterskor upplever samtalsämnet och bemötandet hos 
föräldrarna kan arbetet utvecklas och samtalet bli mer effektiv. Ett effektivare samtal 
där sköterskan känner sig självsäker och bekväm kan leda till ett fördjupat och mer 
produktivt samtal som ger ett bättre resultat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Barn, övervikt, föräldrar, barnhälsovård, motiverande samtal 
 
Databaser: Discovery (samsökningstjänst från EBSCO), ERIC (ProQuest), Medline 
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Bakgrund 
 
Barnavårdscentralen (BVC) 
 
Ursprungligen var syftet med barnavårdscentraler att förebygga infektionssjukdomar 
och undernäring orsakat av svält hos barn vilket var ett vanligt förekommande hot förr i 
tiden.  Idag har det förändrats mot att arbeta mer förebyggande mot övervikt orsakad av 
felnäring och stillasittande som kan påverka barnets livslängd och livskvalitet samt leda 
till psykisk ohälsa (1). Barn är en utsatt grupp och bör fokuseras på både som individer 
men även barnets familjestöd ska tas i beaktning för att se till helheten (2). En ökad 
mängd resurser från regeringen har lagts under en tidsperiod för att öka det 
hälsofrämjande arbetet kring barn genom att stödja föräldrar i sitt föräldraskap, arbeta 
mot goda kost- och motionsvanor samt att förebygga psykisk ohälsa hos barn som kan 
leda till självmord (2). Att se till barnets alla förutsättningar efter hälsans 
bestämningsfaktorer i form av socioekonomiska, samhälleliga och kulturella faktorer, 
levnadsvillkor, socialt stöd av familj och utbildning samt de individuella 
levnadsfaktorerna som matvanor och stillasittande är avgörande för att framgångsrikt 
kunna arbeta hälsofrämjande mot övervikt hos barn inom barnhälsovården (3). 
Barnavårdscentralen bör ses som en viktig arena för hälsofrämjande samt preventiva 
insatser riktade mot barn och deras familjer då majoriteten av Sveriges barn passerar 
dem under deras första levnadsår (4). Genom att arbeta aktivt och förebyggande kan 
sjukdom, exempelvis övervikt och följdsjukdomar, förebyggas mer effektivt (5). Det 
sker främst genom primär hälsoinformation i form av ett samtal och undervisning av 
utbildad personal, i detta fall utbildade sköterskor (5). Barn och ungdomar är en viktig 
målgrupp för primär hälsoinformation. Informationen innefattar ämnen som fysisk 
aktivitet, kost, egenvärde och personlig kompetens. Genom att förebygga sjukdom med 
effektiv hälsoinformation förbättras hälsotillståndet och livskvaliteten (5). Har ett 
tillstånd redan uppkommit, exempelvis övervikt och fetma, arbetar personalen med 
sekundär hälsoinformation. De använder sig ofta av det motiverande samtalet för att 
upplysa och förändra patientens beteendemönster (5). Patienten får då hjälp att se sin 
problematik, fördelar med att förändra sitt beteende samt att undvika återfall (5). 
 
Hjälporganisationen Rädda Barnen och föreningen Mjölkdroppen inspirerade och la 
grunden till barnavårdscentraler genom hjälpstationer för barn i nöd i efterdyningarna 
av första världskriget. Efter kriget gick statligt bidrag till att under 1930- och 1940-talen 
bygga ut hjälpstationerna till barnavårdscentraler över hela landet. I Sverige finns idag 
3 000 barnavårdscentraler belägna över landet och där går barn i åldrarna 0-6 år för 
regelbundna läkarbesök, samtal och vaccinationer (1). Besöken är frivilliga och 
kostnadsfria för alla barnfamiljer oavsett förutsättningar och familjen bestämmer själva 
vilken barnavårdscentral de vill tillhöra. (6).  
 
Barnavårdscentraler i Sverige mäter och väger alla barn för att upptäcka hälsoproblem i 
form av över- eller undervikt och sedan kunna undersöka om problematiken är av fysisk 
eller psykisk natur (7). Ett nationellt hälsodataregister för barn och unga har skapats av 
Socialstyrelsen på Regeringens uppdrag och där samlas data in från barnavårdscentraler 
och skolhälsovård (6).  
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Pågående intervention 
 
Primerose-projektet är ett pågående projekt vid Karolinska institutet för att förebygga 
övervikt och fetma hos barn och involverar i dagsläget universitet i Sverige och 
Danmark samt åtta stycken svenska Landsting (8). Landstingen är indelade i 
interventionsgrupper och kontrollgrupper och det undersökta landstinget tillhör 
kontrollgruppen med undantag av en barnavårdscentral. Projektet ämnar öka kunskapen 
hos föräldrar kring kostens och den fysiska aktivitetens betydelse för en hälsosam 
livsstil för att kunna skapa sundare levandsvanor för barnen från tidig ålder tills det att 
de fyller fyra år. Tanken bakom interventionen är att se om motiverande samtal och ett 
ökat stöd till föräldrar och barn kan leda till att färre barn utvecklar fetma som leder till 
sjukdomar och en ökad ekonomisk och fysisk belastning på sjukvårdssystemet. Vidare 
beskrivs att informationen förmedlas genom att sköterskor på barnavårdscentralen med 
hjälp av motiverande samtal med småbarnsföräldrar kring sunda levnadsvanor samt att 
betona beteendekonsekvenser och försöker förstärka det sunda beteendet och skapa en 
förändring mot hälsosammare vanor hos familjen. Studien kommer att avslutas 2015 
(8). 
 
Sköterskor på barnavårdscentralen 
 
Sjuksköterskor som arbetar på barnavårdscentraler är vidareutbildade sjuksköterskor till 
distriktssköterska eller barnsjuksköterska (9). Sköterskan har en regelbunden kontakt 
med barnens familjer och första mötet sker i regel i barnets hemmiljö för att skapa 
översikt kring familjen och en god framtida relation. Som sjuksköterska på 
barnavårdscentralen ska FN:s konvention om barnets rättigheter följas vilket bland 
annat innebär att barnets bästa alltid ska komma i första hand och att alla barn ska ha 
rätt till vård oavsett förutsättningar (10). De ska även följa riktlinjer utskrivna i 
Rikshandboken i Barnhälsovård som är ett webbaserat kunskapsunderlag skrivet av 
Svenska Barnläkarföreningen (11). Rikshandboken uppdateras fortlöpande och hjälper 
sköterskorna i sitt arbete med utformade program och åskådliga rutiner inom yrket. I 
Rikshandboken kan sköterskan läsa om motiverande samtal och se lättöverskådliga 
exempel på hur ett sådant möte kan gå till samt annat material som är viktigt i arbetet 
med barn och deras familjer. Sköterskan samarbetar med en barnläkare och under 
senare år har vikten att samarbeta med flertalet olika verksamheter som exempelvis 
dietister och barnpsykologer ökat (6). Vid viktproblematik ska barnavårdscentralen 
erbjuda extra stöd till familjen i form av utökade hälsosamtal och/eller remittering till 
andra instanser som dietist eller psykolog om problematiken tros bottna ur ett 
psykologiskt perspektiv (7). 
 
Motiverande samtal 
 
Motiverande samtal (MI) är ett framgångsrikt tillvägagångssätt för att förebygga och 
motverka övervikt och fetma hos barn genom att motivera barnen och föräldrarna till ett 
sundare leverne (12). Metoden motiverande samtal används frekvent inom hälso- och 
sjukvården (11).  Inom barnhälsovården verkar sköterskan vägledande i sitt samtal mot 
familjen där familjens känsla av makt och möjlighet till anpassning och förändring är 
utgångsläget. Sköterskan som för samtalet ska motivera familjen till att vilja genomföra 
en förändring genom att inbjuda till att reflektera kring tankar angående problematiken 
samt en beteendeförändring (13). Det motiverande samtalet innehåller fyra faser: 
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• Engagera 

• Fokusera 

• Framkalla 

• Planera 

 

Den första fasen, engagera, utgår från att skapa ett klimat för samarbete och en god 
grund att bygga en förändringsprocess på (14). När patienten känner sig trygg med 
situationen går samtalet in mot att skapa en förståelse kring patientens situation och 
känna av beredskapen hos denne att genomgå en förändring. Att framkalla en vision om 
hur en förändring kan gå till och att stärka patientens självförtroende att framgångsrikt 
genomgå förändringen tar tid och problematiken ska noggrant diskuteras utifrån alla 
utgångsvinklar. Handlar förändringen om att skapa en hälsosammare livsstil med fokus 
på viktnedgång ska patientens matvanor och motionsvanor beröras samt psykologiska 
faktorer som känslor, uppfattningar och behov för att finna roten till problematiken. 
Slutligen ska samtalet uppmuntra patienten till ett åtagande och viljan att planera en 
förändringsprocess. Motiverande samtal bör följas upp för att säkerställa resultat och för 
att fortsätta motivera individen i sin beteendeförändring. (14).   
 
Det är viktigt att vara lyhörd i samtalet och att inte döma familjen genom att använda 
sig utav pekpinnar utan istället vägleda familjen mot en förändring (11). Att berätta för 
ett barns föräldrar att barnet är överviktigt kan bidra till ångest hos föräldrarna och 
kräver hänsyn (7) samtidigt som det kan förhindra barnens möjligheter till förbättrade 
kostvanor och en hälsosammare livsstil om informationen tillbakahålls. Det är viktigt att 
barnets båda föräldrar är med på samtalet kring barnets övervikt för att undvika 
konflikter och öka ett samförstånd till åtgärder och vad som är för barnets bästa trots 
eventuellt delad vårdnad eller andra konflikter (15). För att ett barn ska lyckas med sin 
viktnedgång och sin livsstilsförändring krävs ett engagemang från hela familjen när det 
kommer till ändrade matvanor och ökad fysisk aktivitet. Om hela familjen väljer att äta 
samma mat och ta en promenad gemensamt tas mycket av tvånget kring viktnedgången 
bort och skapar en gemensam känsla som behövs för en framgångsrik 
beteendeförändring (15). 
 
Kulturell och språklig hänsyn i hälsosamtalet 
 
Familjer med en invandrarbakgrund vill ofta behålla sitt kulturella ursprung och sina 
värderingar när det kommer till deras ursprungliga matvanor vilket kan resultera i en 
minskad effektivitet i en hälsokommunikation om inte detta respekteras av 
vårdpersonalen (16). Det krävs att sköterskor på barnavårdscentralen och övrig 
hälsovårdspersonal har god kunskap kring befolkningens olika kulturella arv och 
värderingar för att skapa goda förutsättningar för ett samtal. Skillnader mellan det 
rådande landets och ursprungslandets näringsrekommendationer kan förekomma vilket 
kan skapa oförståelse och att informationen som ges vid hälsosamtalet ses som diffus 
och inkompetens. Hälsovårdspersonal behöver ta hänsyn till individens kulturella arv, 
värderingar och religiösa tro för att öka mottagligheten och acceptansen hos mottagaren 
(16).   
 
Kommunikationsproblem kan uppstå i ett samtal när hälsovårdspersonal och patient inte 
har samma modersmål och språkstruktur i form av symboliska betydelser (17). När en 
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person ska överföra sina tankar till ett språk de känner sig bekväm med går ofta en del 
av tanken förlorad och detta kan leda till missförstånd och en obekväm situation.  
 
Övervikt och fetma hos barn 
 
WHO definierar fetma som en hälsoskadlig ansamling fett (18). När fett benämns som 
farligt innebär det oftast att fettet är visceralt och lagras mellan inälvorna i buken vilket 
även är fett som inte syns utåt alla gånger. Enligt WHO är fetma hos barn ett av de 
allvarligaste folkhälsoproblemen i världen idag och prevalensen ökar fort. År 2010 
redovisades att 42 miljoner barn under åldern fem år uppskattades vara överviktig, 35 
miljoner av dessa barn bor i utvecklingsländer (18). Sverige har i jämförelse med andra 
europeiska länder låg prevalens av övervikt och fetma hos barn (19). WHO menar att 
det är viktigt att övervikt hos barn förebyggs tidigt innan den eskalerar och övergår till 
fetma då barn med fetma har tendens att ta med sig viktproblematiken upp i vuxen ålder 
och utveckla välfärdssjukdomar som t.ex. diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar (18). 
Fetma är en vidareutveckling utav övervikt och innebär att individen ligger högre på 
BMI-skalan. BMI används för att jämföra kroppens vikt med längden hos vuxna och 
motsvarigheten hos barn är isoBMI, som används mellan åldrarna 2-18 år (7). IsoBMI 
skiljer sig från BMI för att barns kroppar förändras mer än hos vuxna och går igenom 
flertalet tillväxtfaser och tar även hänsyn till att pojkar har mer muskelmassa än flickor 
som ofta har mer fettvävnad. IsoBMI visar BMI för varje ålder under barnåren för att 
göra en rättvis bedömning (7). Innan tre års ålder är det för tidigt att konstatera övervikt 
och fetma hos ett barn då hull är vanligt under de första levnadsåren (15). På 
barnavårdscentralen tas barnens BMI upp på 4-års besöket och rapporteras även till 
nationella register (6). 
 
Studier genomförda i olika regioner i Sverige uppvisar att 15-20 % av barnen lider av 
övervikt och att 3-5 % lider av fetma. Övervikt och fetma är vanligare hos flickor än 
pojkar i fyra års ålder (19). Förebyggande åtgärder vid fetma hos barn är essentiellt då 
tillståndet är svårt att behandla som sjukdomstillstånd (6). En fyra-åring som lider av 
fetma har 70 % förhöjd risk att vara fet även vid tio års ålder (15). Vid sex års ålder bör 
barn med övervikt och fetma få hjälp med insatser och behandling för sitt tillstånd, 
tidigare om det finns en sjukdomshistoria hos barnet eller en familjär ärftlighet (15).  
 
Övervikt hos barn kan knytas till de nationella folkhälsomålen (4) och de mest relevanta 
är folkhälsomål 3 som värnar om trygga och goda uppväxtvillkor, där barnens rätt till en 
trygg uppväxt och en god utveckling av barnens levnadsvanor benämns. Vikten att 
uppmärksamma barns psykiska hälsa och att skapa en jämlikhet i samhället leder till 
minskad ohälsa och en ökad hälsoutveckling även hos barn med otrygga 
familjeförhållanden. Folkhälsomål 9 värnar om ökad fysisk aktivitet (4) och 
rekommendationerna för barn är minst 60 minuter fysisk aktivitet om dagen och 30 
minuter för vuxna (20). Vuxna tenderar att röra på sig mindre nu än tidigare vilket 
barnen tar efter (21). Fysisk aktivitet minskar risken att drabbas av hjärt- och 
kärlsjukdomar, psykisk ohälsa samt metabola sjukdomar som diabetes typ 2 och fetma 
(22). Folkhälsomål 10 innebär goda matvanor och trygga livsmedel med fokus på 
livsmedelskvalitet och ökad medvetenhet kring matvanor och matvaror hos 
konsumenten vilket hänger samman i problematiken övervikt hos barn och unga. 
Antalet överviktiga i samhället ökar konstant och till grund ligger bristen av fysisk 
aktivitet och goda matvanor. Att öka kunskapen kring hälsosamma levnadsvanor hos 
familj, barnhälsovård och förskolor kan vara avgörande i ledet att stödja barn och deras 
familjer mot en mer hälsosam livsstil (23).   
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Forskning visar på en större risk för barn att utveckla övervikt och fetma om barnens 
föräldrar har en viktproblematik jämfört med barn som lever tillsammans med 
normalviktiga familjemedlemmar (24, 21). Santos et. al. visar via en 
forskningsundersökning på ett tydligt samband mellan mödrars BMI och barnens, både 
hos pojkar och flickor, och visar på vikten av goda matvanor och en hälsosam vikt hos 
föräldrarna och deras inflytande till barnen då barnen tenderar att ta efter föräldrarnas 
beteendemönster (21). Barnet spenderar majoriteten av sin tid med sina föräldrar och 
det är de som bär huvudansvaret för vad och hur barnet äter. Ansvaret delas sedan med 
en eventuell förskola där barnet spenderar stor del av sin vardag (25). 
 
Påverkansfaktorer vid övervikt och fetma hos barn 
 
Ojämlikhet i samhället är en av de signifikanta faktorerna bakom fetmaprevalens och 
det är vanligt att barn som är uppväxta inom familjer med fattigdom och låg 
socioekonomisk status oftare lider av övervikt (7, 26). Studier utförda i södra Sverige 
menar att barnavårdscentraler belägna i städer med hög immigration och i närhet av en 
flyktingförläggning har en större problematik med övervikt hos barn än städer med 
lägre invandring och visar även att städer med bra socioekonomiska förutsättningar var 
helt utan problematik med övervikt och fetma hos barn och deras föräldrar (25). Låg 
utbildning hos föräldrarna kan leda till misstro kring den vetenskapliga information som 
ges dem vilket leder till att informationen inte mottas (7). Barn till föräldrar med en 
högre utbildning har oftast bättre matvanor med högre näringstäthet än barn till lägre 
utbildade föräldrar. Kosten innehåller mer frukt och grönt samt mindre sötsaker men det 
totala kaloriintaget var jämlikt (27). Barn till utländska föräldrar äter mest frukt och 
grönsaker och dricker mindre mjölk än barn till svenskfödda föräldrar men mer sötsaker 
som godis och bakverk. Detta beror på att mjölkprodukter inte finns i samma 
utsträckning i deras ursprungsland och i deras matlagning som det gör i Sverige. 
Livsmedelsverkets rapport från 2003 påvisar inga tydliga samband mellan en 
överkonsumtion av fet kost och sötsaker hos överviktiga fyra-åringar men visar däremot 
på en minskning av den dagliga fysiska aktiviteten, en större intagen mängd natrium 
och ett ökat energiintag i helhet (27). Livsmedelsverket rekommenderar fyra-åringar att 
äta 400 gram frukt och grönt dagligen men endast 9 % gör det samtidigt som nästan en 
fjärdedel av barnens intag består av söta livsmedel som kakor, godis, läsk och bakverk. 
Barns kostvanor börjar likna vuxnas där övervikt är en konstant växande problematik 
(27, 7).  
 
Långvarig stress hos barn eller barnens föräldrar, vilket i sin tur påverkar barnen, leder 
till en förhöjd risk för barnen att utveckla fetma (7). Stress under längre tid ger en 
förhöjd utsöndring av stresshormonet kortisol och när denna nivå inte sjunker, vilket 
den gör vid en snabb stressreaktion, kan det leda till hälsoproblem och gör att kroppen 
lättare lagrar det farliga viscerala fettet i buken (28). Långvarig stress kan bero på 
psykiska faktorer till exempel utanförskap och upplevd ensamhet, orolig 
familjesituation och problematik i skolan (7).  
 
Genetik spelar roll för lagrandet av överskottsenergi och förbränning men genetikens 
betydelse har inte förändrats genom tiderna utan dagens levandsvanor med en mer 
stillasittande vardag och minskad utelek gör att barn med anlag till fetma oftare 
utvecklar övervikt och fetma idag (15).  
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Fetma och övervikts påverkan på barns hälsa 
 
Alla de sjukdomar som kan drabba vuxna som lider av fetma kan även drabba barn som 
går med fetmaproblematiken under en längre tid (29). Några sjukdomar som är vanligt 
förekommande är sömnapné, insulinresistens som kan leda till diabetes typ 2, förhöjt 
blodtryck, fettlever, depression och överbelastningar på benens ligament som kan leda 
till permanenta skador (29). Hos pojkar kan hormonet testosteron ombildas till östrogen 
vilket kan leda till att de under tonåren och puberteten utvecklar bröst. Flickor kan få 
problem med sin menstruationscykel och framkalla polycystiskt ovariesyndrom (PCO) 
vid hormonella störningar (29). Det i sin tur kan leda till att ägglossningen uteblir som 
leder till ett infertilt tillstånd. Detta kan återgå till ett normalt fertilt tillstånd vid en 
viktminskning. Övrig problematik vid PCO är ökad kroppsbehåring och acne samt en 
ökad risk för hjärt- och kärlproblematik och diabetes (29, 14).  
 
 
Problemformulering 
 
En studie utförd i Sverige visar att sköterskor på barnavårdscentraler först tar upp 
samtal med inriktning på kostvanor som fjärde ämne inom ett samtal och fysisk aktivitet 
kom oftast inte upp alls eller väldigt långt in i ett samtal (30). Bohman et. al. skriver att 
de tror att detta beror på att sköterskorna inte känner att de har självförtroende nog för 
att ta upp ämnet på ett korrekt sätt och undviker därför samtalet (30).  Studier från södra 
Sverige visar att sköterskor på barnavårdscentraler vill prioritera övervikt hos barn men 
på grund av brist på tid och resurser prioriteras andra frågor (31). Det beror främst på att 
hos de undersökta barnavårdscentralerna var prevalensen kring övervikt och fetma hos 
barn låg men sköterskorna trodde att oron kring ämnet var större i andra delar av 
Sverige (31). Främst prioriterat är undervikt som ofta associeras med en förhöjd 
sjukdomsrisk eller allergiproblematik. Samma studie visar även på att sköterskor 
upplever det svårt att avgöra om ett barn är överviktigt trots att barnets BMI visar på 
övervikt då sköterskornas personliga åsikt under mötet är att barnet är av normalvikt 
(31). Det beror, enligt studien, på att befolkningen i allmänhet blivit tyngre och att 
sköterskorna blivit förblindade av det och avvaktar, eller helt låter bli, att diskutera detta 
med barnets föräldrar. Isma et. al. skriver fortsättningsvis att varken sköterskorna, 
föräldrarna eller det svenska samhället anser att övervikt är att eftersträva (31).  
I Australien har en studie gjorts med syfte att undersöka hur sköterskor på 
barnavårdscentraler upplever det att ta upp ämnet om ett barns övervikt med deras 
föräldrar (32). I studien uppfattar sköterskorna att det är svårare att ta upp ett barns 
övervikt om föräldrarna själva är överviktiga men att utbildning i det motiverande 
samtalet ökar deras självförtroende att ta upp ämnet. Studien visar att det är viktigt att 
förebygga övervikt hos barn redan tidigt för att undvika att barn utvecklar både fysiska 
och psykiska men i äldre åldrar (32). Det är därför viktigt att belysa detta ämne utifrån 
sköterskornas perspektiv och se hur de upplever arbetet med barnet och dess föräldrar 
samt det rent praktiska arbetet kring ämnet övervikt då det är ett växande 
folkhälsoproblem runt om i världen. Samtalet är det viktigaste verktyget för 
sköterskorna att nå ut till föräldrar och barn och det är essentiellt att de känner sig 
trygga och självsäkra. Detta för att skapa ett effektivt och resultatinriktat samtal utan 
tvivel och tveksamhet.   
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Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur sköterskor på barnavårdscentraler i ett 
mellansvenskt Landsting upplever och utför arbetet, och samtalet med föräldrar till barn 
med övervikt och fetma. 
 
Frågeställningar 
 

• Hur genomför sköterskor ett samtal kring övervikt och beteendeförändring med 
barnet och dess föräldrar? 

• Hur upplever sköterskan samtalet med ett överviktigt barn och dess föräldrar? 

Teoretiska utgångspunkter 

Transteoretiska modellen 
 
Den Transteoretiska modellen av Proschaska och DiClemente kallas även stages of 
change, och är en modell som används vid beteendeförändringar på individuell nivå 
med fokus på fysiska och psykiska hälsofaktorer som sker under en längre tid (33). 
Modellen har ett holistiskt perspektiv och fokuserar på individens hälsa som helhet och 
bygger på det enskilda ansvaret och personliga val. Transteoretiska modellen består av 
förändringsfaser och identifikationsfaser som följs åt och tanken är att möta individen i 
det aktuella förändringsstadie som de befinner sig i och genom uppmuntran och 
motivation hjälpa individen att ta sig vidare till nästa fas (33). En beteendeförändring tar 
tid att genomföra och är en ständigt pågående process (34). Motiverande samtal bygger 
på denna teoretiska modell där motivation och uppmuntran är kärnan i en framgångsrik 
beteendeförändring och att vikten ligger på det personliga valet till förändring (34, 14). 
Det motiverande samtalet känner av individen för att finna i vilket förändringsstadie 
som de befinner sig i och bygger sedan upp samtalet utifrån den kunskapen (14). I 
denna studie undersöks hur sköterskor arbetar i mötet med överviktiga barn och dess 
föräldrar och hur de upplever och genomför ett samtal kring problematiken. Hälso- och 
sjukvården använder sig frekvent av motiverande samtal vid beteendeförändringar och 
det har visat sig framgångsrikt vid viktproblematik och annan problematik som kan 
bottna sig ur både fysisk och psykisk natur (34, 14). Barnavårdscentralen är en 
återkommande punkt i ett barns liv och en viktig arena för att hjälpa barn och föräldrar 
att förstå, acceptera och förändra ett beteende. 
 
Metod 
 
Val av ansats 
 
Utifrån studiens syfte har en kvalitativ intervjumetod och ett induktivt förfarande valts. 
En kvalitativ metod strävar efter att redogöra, skapa förståelse kring, förklara och tyda 
ett fenomen samt att kunna se hur det undersökta fenomenet upplevs individuellt 
subjektivt (35). Metoden utgår från att individen är en del utav en subjektiv omvärld och 
hur denne upplever och skapar sin realitet utifrån sina tidigare erfarenheter och lärdomar 
(35). En intervju skapar möjlighet till kontakt med informanten och uppmuntrar dem att 
prata mer öppet kring fenomenet (34). En kvalitativ ansats använder sig oftast av ett 
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induktivt förfarande där hypoteser och teorier formas först efter eller i samband med att 
empirin, data, samlats in (35).  
 
Studien bygger på en fenomenologisk ansats och metod. Anledning till vald ansats är 
för att studien är byggd kring sköterskornas egna upplevelser under samtalet med 
föräldrar till överviktiga barn och författaren ansåg att intervjuer skulle uppmuntra till 
mer personlighet i svaren. Inom fenomenologin talas det om att erfarenheter, 
medvetandet, livsvärld och den egna handlingen för att undersöka vad som framträder 
och hur det visar sig. (36).  
 
Urval 
 
Informanter till studien söktes via utvalt Landstings hemsida där telefonnummer till alla 
kommunala barnavårdscentraler och deras arbetande sköterskor stod listade. Forskaren 
valde att enbart undersöka kommunala barnavårdscentraler för att hålla en fast punkt 
under arbetet då inte tid fanns till ett mer omfattande arbete med fler frågeställningar 
inriktade kring skillnader i arbetssätt hos privata och kommunala verksamheter. De 
flesta sköterskor hade inte tid att personligen svara på telefonsamtalet under den utsatta 
telefontiden utan ringde upp senare efter att de avlyssnat sin telefonsvarare. De fick 
syftet och utformning av studien förklarat för sig och accepterade eller avböjde där efter 
att medverka i studien. Landstinget som studien ämnar undersöka består av flertalet 
städer och orter. Tre av intervjuerna var i Landstingets största stad men i olika 
stadsdelar och de övriga utspridda i Landstingets mindre städer och orter. Detta för att 
skapa en överblick av Landstinget som helhet och söka variation beroende på 
förutsättningar. 
 
Kvale (36) menar att det ska genomföras 5-15 intervjuer för att skapa god validitet vid 
en kvalitativ undersökning. Forskaren slutade att ringa och söka informanter när kravet 
uppnåtts och de informanter som var tillgängliga för att medverka i studien under utsatt 
tid valdes ut. Två av de sköterskor som ringdes upp avböjde att medverka i studien. Den 
ena sköterskan ansåg att hon inte hade den erfarenhet kring ämnet som krävdes för att 
kunna medverka då hon nyligen börjat arbeta inom barnavården. Den andra sköterskan 
som avböjde hade inte tid att bli intervjuad under den tidsram som var utsatt. Urvalet 
bestod slutligen av fem stycken sköterskor på olika kommunala barnavårdscentraler i 
valt landsting och bestod av ett homogent urval då fokusgruppen var sköterskor inom 
barnavården, samtliga informanter var kvinnor. Innan intervjuerna fick informanterna 
ett missivbrev med en presentation kring studiens syfte, utformning och etiska 
överväganden samt intervjufrågorna skickade till sig via e-post. Av de informanter som 
angett att de ville delta i studien fullföljde samtliga intervjuerna vilket inte gav något 
bortfall.  
 
Intervjuer 
 
Datainsamlingen genomfördes genom halvstrukturerade tematiserande intervjuer för att 
ge informanterna utrymme att uttrycka sina erfarenheter och upplevelser på ett öppet 
men strukturerat sätt. Med tematiserade intervjuer menas att intervjufrågorna ställs i 
relation till vad som ämnas undersökas, undersökningens frågeställningar och den 
kommande analysen (36). En halvstrukturerad intervju innebär att alla informanter får 
samma frågor att besvara samt att de genom följdfrågor leds vidare genom intervjun. 
En intervjuguide utformades (se bilaga 2) av forskaren med frågor som uppmuntrar 
informanten att berätta om sina upplevelser med en inledande fråga kring sköterskornas 
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utbildning och arbetserfarenhet för att bryta isen och skapa kontakt. Exempel på ställda 
frågor är ”Hur upplever du ett möte med ett överviktigt barn och dennes föräldrar?” och 
”Berätta hur går ett sådant möte till?”. Dessa följdes av uppföljningsfrågor för att 
säkerställa att likvärdiga ämnen innefattades i samtliga intervjuer (34). Även spontana 
följdfrågor ställdes vid intervjun då forskaren ansåg att svaren behövde utvecklas för att 
vara mer lättförståeliga (37). En av dessa frågor var hur informanterna upplevde 
kulturella skillnader som hänsynspunkt vid ett möte, vilket var en fråga som uppkom 
under den första intervjun som utfördes. 

Pilotintervju 
 
En pilotintervju genomfördes tillsammans med en läkare inom primärvården för att 
validera intervjufrågorna och för att se om de var lätt att förstå och svara på utan att 
informanten kände oklarhet kring frågans innebörd eller att frågan uppfattades som 
ledande (37). Anledningen till att pilotintervjun utfördes tillsammans med en läkare och 
inte en sköterska inom barnavårdscentralen är att ingen sköterska hade tid att medverka 
på en pilotintervju. Läkaren arbetar mycket med hälsoinformation och möten med 
patienter där övervikt och känsliga samtal förekommer regelbundet och kvalade därför 
in som likvärdig informant. Intervjuguiden reviderades därefter och författaren lade till 
en mjukare inledning och en öppen avslutningsfråga, där informanten fick tillägga fritt 
vad de tyckte att de ville tillägga efter att intervjun var genomförd, för att lättare skapa 
kontakt med informanten och få dem att känna sig avslappnade.  
 
Datainsamling 
 
Samtliga intervjuer genomfördes under dagtid på inbokad tidpunkt på informanternas 
kontor, där de även mottar sina patienter, vilket skapar en avslappnande och hemmavan 
omgivning för informanten (37). Intervjun skedde antingen vid informantens skrivbord 
eller sittandes i fåtöljer placerade på kontoret. Det fanns inga störande moment i 
rummen eller utanför under intervjuernas gång som kunde påverka informanterna och 
de svar som de gav. Intervjuerna tog mellan 20-35 minuter att genomföra beroende på 
hur mycket information informanten hade att delge. Intervjuerna spelades in med 
forskarens privata diktafon, efter informanternas godkännande, vilket gjorde att 
minnesfel orsakade av forskaren inte skulle kunna ske samt att intervjun fick fullt fokus 
då forskaren inte behövde anteckna det som sades under tiden (37).  
 
Dataanalys 
 
Efter att det insamlade materialet från intervjuerna transkriberats till ett skriftligt 
dokument av forskaren, och informanternas uppgifter bytts ut mod en kod i form av 
informant 1-5 genomfördes en deskriptiv tematisk innehållsanalys (36, 37). En 
deskriptiv analys innebär att den är beskrivande för det insamlade materialet. I en 
kvalitativ innehållsanalys identifieras likheter och olikheter och därefter namnges de 
olika kategorierna för att passa variationerna som upptäckts (37). Detta gjordes genom 
att det transkriberade materialet noggrant lästes genom av forskaren och meningsenheter 
i form av citat från informanterna lyftes ut. Meningsenheterna kondenserades sedan för 
att bli mer lättöverskådliga och delades in i koder för att sedan kunna se tydliga teman 
och kategorier. En ytterligare kategorisering genomfördes för att reducera ner materialet 
och delades sedan in i huvud- och subkategorier med tanke att skapa en anknytning till 
uppsatsens syfte och frågeställningar. Exempel på analysprocessen kan ses i tabell 1. 
Varje intervju analyserades individuellt efter de utvalda kategorierna och citeringar från 
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informanterna lyftes ut och bildade tillsammans en sammanställning av de utförda 
intervjuerna som presenteras i uppsatsens resultatdel.  
 
Etiska överväganden 
 
Under forskningens gång har forskaren respekterat de fyra forskningsetiska 
grundkraven;  
 

• Informationskravet 

• Samtyckeskravet 

• Konfidentialitetskravet 

• Nyttjandekravet 

 
 (38). Ett informationsbrev (se bilaga 1) delades ut till deltagarna med information kring 
forskningens syfte, deltagarnas frivillighet samt hur det insamlade materialet skulle 
hanteras fortsättningsvis med hänsyn till informationskravet (38). Alla deltagare har 
tillfrågats om de vill delta efter det att syftet med undersökningen presenterats i 
avseende till samtyckeskravet och samtliga deltagare godkände sin medverkan i studien. 
I de fall där deltagaren ville att verksamhetschefen skulle godkänna deras deltagande 
har forskaren ringt och fått deras medverkan godkänd. Deltagarna har blivit informerade 
i enlighet med konfidentialitetskravet att deras medverkan kommer att vara anonym och 
att inga namn, vårdcentraler eller det undersökta Landstinget kommer att benämnas med 
namn samt att det inspelade materialet och transkriberingarna kommer att raderas efter 
analysarbetet genomförts (38). Det rör sig om en hälsovårdsenhet där stor tyngd ligger 
kring tystnadsplikt och anonymitet och det kan skapa obehag att medverka om 
deltagarna inte kan lita på att deras namn eller verksamhet är skyddad enligt 
konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet respekterades genom att deltagarna upplystes 
om att uppgifterna enbart kommer att användas i utbildningssyfte och inte kommer att 
spridas vidare genom andra publiceringar och syften (38).  
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Resultat 
 
Studiens resultat kommer att presenteras i flytande text där informanternas svar 
redovisas med hjälp av kategorierna det praktiska arbetet, det praktiska mötet och 
sköterskornas upplevelser kring mötet samt de sex subkategorierna som uppvisas i 
tabell 2. Vidare kommer citat från informanterna att användas under varje 
subkategoriredovisning för att stärka resultatet.  
 
Tabell 1 - Exempel på analysprocessen 

 
 

Meningsbärande 
enheter 

 
Kondenserad 

enhet 

 
Kod 

 
Subkategori 

 
Kategori 

 
”… att vara lyhörd 
och försiktig, inte 
bara gå rakt på utan 
man måste läsa av 
var de står och 
diskutera och hitta 
ingångar i samtalet 
men man måste ta 
upp problemet.” 
 

 
Lyhörd, försiktig, 
läsa av var de står. 
Ta upp och 
diskutera 
problemet.  

 
Bemötande 

 
Sköterskans 
agerande i sitt 
möte med barn 
och föräldrar 
 

 
Det praktiska 
samtalet 

 
”Viktproblematik 
kan hänga samman 
med mycket känslor 
såsom skuld.” 

 
Mycket känslor, 
skuld. 

 
Känslighet  

 
Ämnets karaktär 

 
Sköterskornas 
upplevelser kring 
samtalet 
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Tabell 2 - Redovisning av resultatets Tema, Kategorier och Subkategorier 

 
Kategorier 

 
Subkategorier 

 
Det praktiska arbetet 

 
• Bedömning – När och hur 

konstateras ett barns övervikt 
 

• Utveckling i arbetet, individuellt och 
organisatoriskt  
 

 
Det praktiska samtalet 

 
• Sköterskans agerande i samtalets 

med barn och föräldrar 
 

• Samtalets påverkansfaktorer 

 
Sköterskors upplevelser kring samtalet 

 
• Upplevelsen hos sköterskan 

 
• Upplevelsen kring samtalets ämne 

 
 
Det praktiska arbetet 
 
Denna kategori kommer att redovisas med hjälp av subkategorierna: Bedömning – När 
och hur konstateras ett barns övervikt och Utveckling i arbetet, individuellt och 
organisatoriskt, med syfte att ta reda på de mer praktiska detaljerna kring samtalets 
uppkomst och utvecklingspotential enligt informanterna. 
 

Bedömning – När och hur konstateras ett barns övervikt  
 
Samtliga informanter berättade att de oftast följer ett barn från födseln genom 
regelbundna besök där vikt och längd ingår vid alla besöken och att det journalförs 
oavsett över- eller undervikt. De förklarade att barn sällan blev överviktiga mellan två 
besök utan att det syntes tendenser på tillväxtkurvan när vikten började röra sig på ett 
oroväckande vis. Informant nr 3 berättade att tillväxtkurvan byts ut till en mer utvecklad 
och ingående kurva när barnet fyller 2 år och att det är först vid den åldern som barnets 

 
Tema 

 
Svåra samtal 
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vikt klassas som övervikt men att det är vid 3-års ålder som datasystemet klassificerar 
övervikt automatiskt. 
 

”Med vikt- och längdkurvan för att se hur det ser ut och så får man BMI där 
automatiskt och så kommer det upp övervikt som text. Det är nytt men ett bra 
hjälpmedel. Sen förstås tittar man på hur personen ser ut, det är jätteviktigt” 
(Informant nr 2) 

 
Alla fem informanterna berättade att det jämsides med tillväxtkurvorna sker en 
uträkning av barnets BMI (isoBMI) vid 4-års kontrollen och att de uppgifterna 
rapporteras in till ett nationellt register årligen. Det är även vid denna kontroll som 
informanterna lägger mer fokus vid kost- och motionsvanor och hur barn bör äta och 
vad som är bra respektive sämre kostalternativ.    
 

”Vi har rikshandboken som vi följer och det är vår bibel så den utgår vi ifrån. 
Den slår vi i och där beskrivs vår verksamhet. Den är nationell.” (Informant nr 
5) 

 
Vid frågan om befintliga riktlinjer inom yrket och den specifika problematiken svarar 
samtliga informanter att de följer rikshandbokens riktlinjer och råd samt att 
tillväxtkurvorna fungerar som en riktlinje i sig. 

Utveckling i arbetet, individuellt och organisatoriskt 
 
Informanterna tyckte att det individuella arbetet kring hanteringen av barn med 
överviktsproblematik fungerade bra och att riktlinjerna är tydliga att följa. En informant 
menade på att det vore värdefullt att få samtala med sköterskor på andra 
barnavårdscentraler för att utbyta erfarenheter medan en annan informant skulle 
uppskatta information kring bra metoder kring hur arbetet med barnen kan förenklas. 
Informant nr 4 menade att fokus kring kostens betydelse bör komma in tidigare i arbetet 
med barnen då det i nuläget sker främst vid 3- och 4-års besöket. 
 

”Få mer kunskap kring hur man ska tänka kring kosten redan tidigare för nu är 
det ju mer fokus på de lite äldre barnen även om man tar upp det och de små får 
träffa tandhygienist som går in på det här med sötsaker.” (Informant nr 4) 

 
Fyra av informanterna skulle vilja ha mer utbildning och kunskap kring övervikt hos 
barn och hur de ska agera på bästa sätt i samtalet med barnen och föräldrarna för att nå 
ett så framgångsrikt resultat som möjligt. Tre informanter uttryckte en önskan kring 
djupare utbildning inom motiverande samtal. 
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Vid frågan om arbetet på en organisatorisk nivå kunde förbättras svarade informant nr 2 
att det skulle vara önskvärt att kunna erbjuda familjer tätare besök om familjen vill ha 
ökad kontakt samt att kunna remittera till någon som innehar specialkunskaper kring 
aktiviteter för överviktiga barn.  
 

”Kanske någon specialorganisation som tar hand om hela familjen då barnen 
kan skilja åt i åldrar och det ska vara lättare att nå hela familjen.” (Informant nr 
2) 

Samtliga informanter svarade att barnhälsovården lägger stor vikt vid barns hälsa och att 
underlagsmaterialet uppdateras kontinuerligt, två informanter uppgav dock att det 
material som de gav till föräldrarna kring ämnet hade kunnat vara mer aktuellt. Samma 
informanter ansåg emellertid att det var bra att det tillgängliga materialet fanns och att 
det var bra att det fanns på många olika språk. 
 

”Rikshandboken, uppdateras hela tiden så kommer det nya metoder och nya rön 
är de med. Det är alltid sköterskor och läkare som skriver nya riktlinjer, om det 
kommer sådana, med jämna mellanrum så det fungerar bra.” (Informant nr 1) 

 
Det praktiska samtalet 
 
Denna kategori kommer att behandlas i de olika subkategorierna: Sköterskans agerande 
i mötet med barn och föräldrar och Samtalets påverkansfaktorer. Kategorin fördjupar sig 
inom samtalet och fokuserar kring agerande och vad som kan påverka ett samtal. 

Sköterskans agerande i samtalet med barn och föräldrar 
 
Informanterna beskrev att de börjar med att visa föräldrarna kurvan efter att ha mätt 
barnets längd och vikt för att föräldrarna ska se hur barnet ligger i relation till de 
tillväxtkurvor som de har. Om informanterna sett tendenser till en ”onormal” viktökning 
tar de upp ämnet med barnets föräldrar och känner av familjens och barnets vanor.  
 

”Oavsett om den sticker rakt uppåt eller om den dalar så försöker jag få in det i 
en diskussion med föräldern vad det kan bero på.” (Informant nr 2) 

 
Informanterna menar att eftersom de vid varje besök mäter vikt och längd på barnet 
samt samtalar med föräldrarna om kost och näring är det inte svårt att bedöma när 
vikten stiger för fort och att deras erfarenhet inom yrket gör att de känner sig trygg att ta 
upp ämnet. Samtliga informanter berättar att de frågar föräldrarna kring kost, 
motionsvanor och levnadsvanor när de ser oroväckande tendenser oavsett barnets ålder. 
Motiverande samtal använder sig alla informanterna utav i sitt möte och de anser att 
samtalet är avgörande för att läsa av familjens levnadsvanor och barnets situation och 
förutsättningar. En av informanterna berättar att de BMI-kurvor som används vid 4-års 
besöket kan följas upp i åldrarna för att visa föräldrarna hur barnets kurva kan se ut i 
tonåren om inte vanorna förändrats. En annan informant förklarar att de har fått bilder 
av en dietist med portionsstorlek för en 4-åring och bilder på hur mycket socker olika 
livsmedel innehåller som de visar för föräldrarna för att skapa en förståelse.  
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”Vi har bilder på en tallrik hur mycket mat ett barn ska äta för en fyraåring och 
om man jämför med en vuxen. De här samtalen börjar vi med vid ca 3-4 år och 
innan dess är det mer att man pratar mer allmänt kring kosten och sötsaker.” 
(Informant nr 1) 

 
Informanterna förklarar att de i vissa fall hänvisar föräldrarna och barnet att träffa en 
dietist eller barnpsykolog beroende på var de tror att problematiken ligger. Två av 
informanterna menade att familjen hellre kom tillbaka till dem på extra möten än tog 
kontakt med dietist. Alla informanter bad sina patienter att återkomma efter några 
månader för ett uppföljningsmöte för att se utvecklingen hos barnet. En informant 
menade att föräldrar gärna återkommer om ämnet antingen via telefonkontakt eller i ett 
enskilt möte där barnet inte närvarar. 
 

Samtalets påverkansfaktorer 
 
Frågor som ställdes kring detta ämne ville se om det fanns faktorer som kunde påverka 
sköterskans möte med föräldrarna. Två informanter menar att direkt försvar och 
förklaringar som dödsfall, sjukdom och separation från föräldrarnas sida kan påverka 
mötet på det sättet att föräldern inte vill ta till sig informationen.  
 

”Det finns alltid försvar men så ser livet ut och man måste hitta ett sätt att leva 
för motgångar kommer det ju hela tiden.” (Informant nr 1) 

 
Samtliga informanter uppfattade att språket kunde skapa svårigheter då det blir svårare 
att förklara problematiken och förstå varandra. Informanterna menade att föräldrarna i 
de flesta fall förstår orden som sägs men inte hela innebörden om inte tolk närvarade vid 
mötet. En informant menade att föräldrar sällan tog med en professionell tolk utan 
använde sig av en släkting, vän eller ett äldre barn. Även kulturella skillnader påverkade 
mötet. Fyra informanter berättade att utlandsfödda föräldrar ville att deras barn skulle se 
välmående ut, vilket i föräldrarnas syn var att barnet var lite mulligt. Föräldrarna ville 
inte neka barnet någonting utan ansågs vara en god mor om hon gav barnet det som 
barnet ville ha. Utländska föräldrar har en generösare syn på sötsaker än svenskfödda på 
grund av mattraditioner enligt en av informanterna. Tre informanter förklarade att det 
kan vara känsligt att ge råd till föräldrar med en annan bakgrund och tradition med risk 
att de ska känna sig kränkta och att deras kultur inte respekterades.  
 
 
 

”Det kan vara svårt att motivera och förklara när man kommer från olika delar 
av världen och har så olika förutsättningar. Man måste ha någonting att ta ifrån 
ifall det att man blir sjuk i länder där det finns stora diarrésjukdomar bland 
annat. Man vet inte hur livet ser ut, man har det bra ställt idag men vet inte hur 
det kommer att se ut imorgon och det sitter kvar.” (Informant nr 4) 

 
Alla informanter uppgav ämnets känslighet som en påverkansfaktor då det är ett svårt 
ämne för föräldrarna att prata om och ta till sig. En av informanterna förklarade att det 
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kan kännas som att prata för döva öron då informanten pratar kring ämnet och delar ut 
papper med information utan att gensvar från förälderns sida.  
 
Sköterskors upplevelser kring samtalet 
 
Denna kategori redovisas genom subkategorierna: Upplevelsen hos sköterskan och 
Upplevelsen kring samtalets ämne. Kategorin ämnar fördjupa sig inom den mer 
fenomenologiska aspekten av studien genom att beskriva sköterskornas individuella 
upplevelser kring samtalet och den aktuella problematiken som ämne.  

Upplevelsen hos sköterskan 
 
Fyra av informanterna uppgav att det ibland var svårt att ta upp ett samtal med 
föräldrarna och särskilt om de blev bemötta med motstånd. En informant tyckte att det 
var ett lätt samtal att ta och menade på att det har att göra med erfarenhet och rutin. 
Informanterna menade även på att det lätt kan uppfattas som kritik mot föräldern när de 
pratar kring övervikt, särskilt om föräldern själv är överviktig, och att det är ett ämne 
som måste behandlas varsamt och att det krävs mer utav dem för att skapa bra 
förutsättningar för samtalet.  
 

”Det kan kännas svårt för man vill inte skuldsätta någon eller att någon ska 
känna att de gjort fel. Det är väldigt laddat, det kan vara min egen uppfattning 
men jag tror att det kan vara så. Blir lätt till en kritik för föräldrarna och 
viktproblematik kan hänga samman med mycket känslor såsom skuld” 
(Informant nr 5) 

 
Informanterna förklarade att även om samtalet kan vara klurigt och att föräldern kan 
tycka att det är jobbigt är informanternas känsla oftast positiv och lättsam. En av 
informanterna förklarade att den positiva känslan beror på att hon har kunnat hjälpa 
familjen och att de vet att de i fortsättningen kan vända sig till henne för att få hjälp utan 
att bli dömda. Samma informant uppgav att hon var mer lyhörd i sitt bemötande och 
kopplade på mer av de egenskaperna då det rörde sig om övervikt hos barn. Hon 
menade på vikten att kunna läsa av föräldrarna och inte bara gå på med risk att såra. 
Föräldrarna ska kunna lita på det hon säger och att hon finns där som hjälp och 
vägledning. 

Upplevelsen kring samtalets ämne  
 
Samtliga informanter uppgav att det är ett svårare ämne att tala om än om barnet skulle 
ha problematik i form av allergi då ämnet uppfattas som känsligare och lätt kan tolkas 
som kritik mot föräldrarna och de kan tro att de gjort någonting fel.  

 
”Man utgår ju alltid från att en förälder vill sitt barn det bästa men sen kanske 
de har en lite sned bild ibland.” (Informant nr 5) 

 
Informanterna beskrev ämnet som laddat och kopplat till många känslor hos familjen, 
då främst skuld. Alla informanterna menade att kost och hälsa är ett viktigt ämne för 
dem i deras möten med familjer. 
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Diskussion 
 
Resultatet av studien visar att sköterskorna var enade om att ett barns övervikt eller 
fetma är ett svårt ämne att tala om då det är känsligt för många föräldrar. Sköterskorna 
var oroliga att det lätt skulle kunna tolkas som kritik mot föräldern som kan känna att de 
gjort fel i sin uppfostran av barnet och speciellt i de fall där föräldrarna själva var 
överviktiga. Det visade sig att kulturella skillnader i synen på vad som är hälsosamt och 
hur matvanor och en hälsosam kroppsvikt ska se ut och vara enligt traditionen, kunde 
leda till att sköterskan fick vara särskilt varsam i sitt samtal. Detta för att inte kränka 
eller uppfattas att vara respektlös. Språkliga olikheter kunde orsaka svårigheter under 
samtalet då föräldrarna oftast förstod ord men inte alltid hela innebörden av samtalet 
och den information som gavs dem. Forskaren hade inte tänkt på hur kultur, tradition 
och olika kroppsuppfattning kunde påverka mötet vilket var en intressant utveckling av 
resultatet. Uppsatsens syfte var att undersöka hur sköterskor på barnavårdscentraler 
upplever arbetet med överviktiga barn och dess föräldrar. Detta innefattar både det 
praktiska arbetet med bedömning kring barnets vikt samt hur sköterskorna upplever 
samtalet med föräldrar och barn.  
 
Informanterna är eniga om att de följer och respekterar tillväxtkurvorna som 
datasystemet visar efter att de att skrivit in längd och vikt som hänvisning kring ett 
barns hälsoläge. Om barnet är annat än normalviktig kommer detta automatiskt upp i 
systemet tillsammans med barnets BMI och sköterskorna uppmärksammar barnets 
föräldrar på resultatet. Isma et. al. (31) skriver att befolkningen väger mer idag än för 
några år sedan och kan leda till att hälsovårdspersonal förblindas av det faktumet och att 
ett barn, i deras ögon, ligger på en normalvikt men att datasystemet påpekar annorlunda 
och det kan skapa en personlig konflikt. Informanterna i studien menade att de alltid 
uppmärksammade barnets föräldrar om de såg tendenser till en ”onormal” 
viktutveckling och att de följde tillväxtkurvorna. Om informanterna tog egna beslut 
kring viktläget utifrån hur de uppfattade barnets vikt utöver vad kurvor och BMI visar 
under mötet uppkom aldrig under intervjun. Forskaren drar slutsatsen att de enbart följer 
riktlinjer och statistik som datasystemet framtagit i sin bedömning och bortser från sina 
personliga preferenser om barnets vikt och utseende. 
 
I resultatet synliggörs att samtala med föräldrar kring ett barns övervikt var ett känsligt 
ämne som sköterskor finner jobbigare att ta upp än om det rört sig om en annan 
problematik i form av exempelvis allergi. Anledningen bakom detta är att föräldrar fann 
det jobbigt att höra att deras barn var överviktigt och sköterskorna oroade sig att 
föräldrar skulle tolka det som en kritik mot deras föräldraskap. Magnusson (6) skriver 
att ett samtal kring barnets övervikt kan väcka ångest hos föräldrarna men kan orsaka 
hälsoproblem hos barnet om informationen tillbakahålls. Särskilt försiktig var 
sköterskorna om föräldrarna själva var överviktiga eller gått in med en försvarande 
attityd redan från början av mötet vilket överensstämmer med Edvardsson et.al. (32) 
slutsats om sköterskornas upplevelser till att ta upp ämnet övervikt med barnets 
föräldrar. Forskning kring att överviktiga föräldrar oftare tar samtalet som kritik har 
forskaren inte funnit vilket kan betyda att det är sköterskornas egen tolkning och oro att 
föräldrarna ska ta illa vid sig. Att sköterskornas egen vikt skulle spela in i denna 
tolkning kan inte forskaren se då samtliga informanter var tillsynes normalviktiga. 
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Edvardsson et. al. (32) skriver fortsättningsvis att sköterskorna kände sig tryggare att ta 
upp ämnet tack vare utbildning i motiverande samtal och redovisat resultat i denna 
studie visar att samtliga informanter använder sig utav motiverande samtal när de 
samtalar om barnets vikt och anser att det fungerar bra. Det motiverande samtalet 
används ofta inom vården och på barnavårdscentralen när sköterskor samtalar med 
föräldrar om exempelvis ett barns övervikt. Därför är det viktigt att sköterskor känner 
sig trygga med att ta upp samtalet och att de känner att deras utbildning och erfarenhet 
är tillräcklig för att känna sig kompetent i situationen. Vid utvärderingen av Primerose-
projektet (7) som påbörjas under år 2015 kommer det att redovisas hur väl det 
motiverande samtalet fungerar inom barnavården och om sköterskorna och föräldrarna 
ansåg arbetssättet effektivt vid överviktsproblematik.  
 
Den transteoretiska modellen har olika förändringsfaser där individen startar sin 
beteendeförändring genom att känna av i vilken fas individen befinner sig i (33). 
Genom att använda sig utav det motiverande samtalet och känna av var individen 
befinner sig i sin förändring kan ett mer effektiv samtal äga rum (14). Tranteoretiska 
modellen går ut på att motivera och uppmuntra individen till en framgångsrik 
beteendeförändring och tyngdpunkten ligger vid individens egna val (33). Det 
motiverande samtalet grundar sig även det på individens egna val och att motivera till 
en förändring genom att se till individens egna förutsättningar och kunskaper (14). Det 
motiverande samtalet är utformat efter den transteoretiska modellen, och är en bevisat 
framgångsrik metod till beteendeförändringar vid exempelvis viktproblematik (14). 
Genom att utveckla sköterskornas kompetent inom det motiverande samtalet som 
verktyg, kan samtalet bli mer effektivt och ge ett mer framgångsrikt resultat vid 
beteendeförändringar. Det kan leda till att förståelsen hos föräldrar och barn ökar och 
fler barn genomgår framgångsrika beteendeförändringar och kan leva ett liv utan 
övervikt, fetma och eventuella följdsjukdomar.  
 
Informanterna uppgav att de alltid påbörjar ett samtal om de ser tendenser till en 
ohälsosam viktutveckling och att de upplever att deras erfarenhet inom yrket har hjälpt 
dem att känna sig trygga även om vidare utbildning inom motiverande samtal var 
önskvärt. Att sköterskorna alltid tar upp ämnet vid en avvikande vikttendens visar på ett 
annorlunda resultat än Bohman et. al. (30) resultat som menar att sköterskor undviker 
eller avvaktar att ta upp ämnet övervikt med föräldrarna på grund av bristande 
självförtroende inom samtalet. Vad de olika resultaten beror på kan inte denna studie 
utvisa då det krävs ett större urval med mer precisa frågor inom just detta ämne för att 
skapa en mer klar bild över läget. 
 
Den hälsodiskurs som råder i Sverige idag innefattar normalitet i form av en sund och 
hälsosam kropp och själ vilket leder till att diskursen även belyser avvikelser som 
övervikt och stillasittande. Diskursen innebär att människan ska välja hälsosam kost och 
en aktiv livsstil och se till de rekommendationer som finns och innefattar både vuxna 
och barn. Garnweidner (15) menar att det kan uppstå osäkerhet kring den informationen 
som ges vid ett hälsosamtal om det skiljer sig mycket mellan ländernas 
näringsrekommendationer och synsätt på hälsa. Resultatet av den utförda studien visar 
att föräldrar med ursprung från en annan kultur ofta vill att deras barn ska vara stora och 
ha hull på kroppen. Föräldrarna strävar mot detta ideal då det anses som hälsosamt och 
som ett gott föräldraskap att kunna förse sitt barn med det som barnet vill ha utan att 
neka dem någonting. Deras diskurs skiljer sig från Sveriges rådande vilket 
informanterna var medvetna kring och försökte att respektera men uppgav att det likt 
det Garnweidner (15) redovisat kunde orsaka svårigheter i samtalet och att den 
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information som ges kan tolkas som okunskap hos mottagaren. Informanterna ansåg att 
kulturella skillnader kring kost, religion och traditioner framförallt inom hälsosyn, 
kroppsuppfattning och matvanor kunde förekomma under samtalet och att detta var 
något de fick tänka på när de tog upp ämnet övervikt och hur de la upp samtalet för att 
inte skapa en kränkande underton i samtalet där missförstånd kunde uppstå. Resultatet 
överraskade forskaren som inte reflekterat över de olika diskurserna och hur olika 
traditioner kan påverka hur information mottas. Sköterskorna bemöter varje människa 
där de befinner sig i livet och efter varje människas individuella livssituation vilket 
kräver stor hänsyn och insikt i samhällets struktur och olikheter i traditioner och där tror 
forskaren att sköterskornas erfarenhet och självsäkerhet i att ta upp ämnet övervikt är 
avgörande för ett lyckat hälsosamtal.   
 
Att olikheter i språket kan orsaka kommunikationsproblem var någonting som 
informanterna uppgav och likt Hanssen (16) menade de att det kunde uppstå 
missförstånd när de förstod ord men inte den fulla innebörden av det som sades. Om 
detta innebär att familjer med ett annat modersmål mer sällan, i motsats till 
svensktalande familjer, genomför en beteendeförändring utifrån den information som 
ges vid samtalet framgår inte av funnen litteratur eller av studiens resultat och bör 
utforskas vidare.  
 
Metoddiskussion 
 
I studien användes en kvalitativ metod med en fenomenologisk ansats vilket syftar till 
att redogöra och förklara en individs upplevelser kring ett visst fenomen (36). Studien 
ville undersöka hur sköterskor på barnavårdscentraler uppfattar och upplever ett samtal 
och för att få fram rika svar kring deras individuella upplevelser användes 
semistrukturerade frågor som skickades ut till informanterna några dagar innan 
intervjun. En kvantitativ metod som använder sig utav enkätfrågor ger inte samma djup 
och rikhet i svaren som en personlig intervju kan åstadkomma och forskaren ansåg 
därför att det var den bäst lämpade metoden för att få svar på syftet och 
frågeställningarna. Forskaren ville även försäkra sig om att det var sköterskorna själva 
som svarade på frågorna och tog sig tid att reflektera kring svaren vilket de får 
möjlighet att göra under en intervju (37). Ett mer representativt och generaliserbart 
resultat hade kunnat uppnås genom att utöka urvalet med fler informanter från hela 
Sverige och inte bara ett Landsting. Samt genom att inkludera de barnavårdscentraler 
som faller inom den privata sektorn och inte enbart de kommunala verksamheterna som 
undersökts i studien.  
 
Möjligheten till att ställa fördjupande frågor vid en andra intervju hade varit önskvärd 
då det uppkom frågor under analysen av intervjuerna kring ämnen som spontant 
uppkommit under samtalet. Intervjuguiden hade kunnat innehålla fler och mer 
nyanserade frågor och i synnerhet kring hur kultur och traditioner kunde påverka 
samtalet vilket helt saknades och istället kom upp under frågan ”Vad som kan skapa 
konflikter i samtalet”. Även mer fördjupning kring hur sköterskorna kände sig mer 
specifikt under samtalet hade varit önskvärt och skapat en lättare analysprocess då det 
varit mer organiserat.  Med tanke på studiens begränsande tidsram kan varje informant 
endast intervjuas en gång vilken kan begränsa djupet i studien enligt den 
fenomenologiska ansatsen (36).  
 
Informanterna lämnade rika svar på intervjufrågorna vilket gav forskaren mycket 
material att arbeta med. Oerfarenhet hos forskaren kan ha orsakat att intervjuerna blev 
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svårare att analysera då forskaren inte avbröt när ett ämne var uttömt och informanterna 
lämnade ämnet för att diskutera kring ämnen inte relevanta för undersökningens syfte 
(36). Anledningen till att analysen blev försvårad är att det blev mycket text att bearbeta 
under och efter transkriberingen och texten fick bearbetas flertalet gånger för att 
reducera ner texten utan att komprimera resultatet och behålla det relevanta materialet.  
 
Forskaren har ensam hanterat allt insamlat material under transkribering och 
analysprocessen vilket kan vara en svaghet i undersökningen då det kan ha skapat en 
subjektivitet snarare än objektivitet. Genom att ha låtit ytterligare en person ha 
transkriberat materialet hade en automatiskt kvantifierad tillförlitlighetskontroll, 
genomförts genom att se att de båda tolkat materialet på samma sätt (36). Forskaren har 
inga erfarenheter inom ämnet som kan ha influerat tolkningen av materialet i den mån 
att det ska ha påverkat studiens resultat.   
 
Vid urvalet ringde forskaren runt till Landstingets listade kommunala 
barnavårdscentraler efter alfabetisk ordning men med tanke på att skapa en spridning 
och undvika att alla medverkande barnavårdscentraler låg inom samma områdesspann. 
De flesta sköterskor hade inte möjlighet att direkt svara i telefonen under utsatt 
telefontid utan ringde upp efter att ha avlyssnat sin telefonsvarare och fick syftet mer 
noggrant förklarat. En möjlighet är att det kan ha uppstått ett selektionsbias genom att 
endast de sköterskor som fann syftet intressant och de vet att de arbetar bra på den 
punkten ringde tillbaka och accepterade inbjudan att medverka i studien (39).  
 
  
Förslag till fortsatt forskning 
 
Under studiens resultat framkom det att informanterna tyckte att det var känsligt att ta 
upp ett barns övervikt med dess föräldrar med oron att föräldrarna kunde tolka samtalet 
som kritik mot deras föräldraskap. Detta gällde särskilt i de fall där även föräldrarna var 
överviktiga. Under studiens gång fann forskaren ingen vetenskap till om denna oro är 
befogad vilket vore en intressant utgångspunkt i vidare forskning. Intressanta 
frågeställningar kunde vara att undersöka om överviktiga föräldrar tar mer illa vid sig än 
föräldrar med normaltvikt och om så är fallet, varför tar de mer illa vid sig? Även att 
undersöka om vårdpersonal generellt lägger upp ett samtal om övervikt och andra 
livsstilsfaktorer annorlunda om patienten eller ett barn är överviktig med oron att kränka 
eller såra. 
 
Att ta en individs kulturella arv, traditioner och uppfattningar med sig in i ett möte har 
informanterna i denna studie förklarat vara svårt men viktigt. Forskaren hade innan 
studien inte reflekterat över hur detta kunde påverka ett samtal kring en 
livsstilsförändring. Att de olika diskurserna skiljer sig på de sätt att information kan 
misstolkas som okunskap är en viktig kunskap inom vården och bör utforskas vidare för 
att underlätta arbetet för vårdpersonal i sitt bemötande. Det rör sig om både språklig och 
symbolisk skillnad i ren kommunikation. Olikheter i traditioner, syn på matvanor och 
kroppsuppfattning kan skapa ett samtal med en kränkande underton om dessa olikheter 
inte respekterats. Hur ska vårdpersonal på bästa sätt respektera dessa utan att bli 
övertydliga och riskera att kränka ytterligare?  Hur uppfattar vårdpersonal dessa 
olikheter i samtalet och undviker de att ta upp vissa ämnen med rädsla att individen inte 
ska känna sig respekterad?  Kan utbildning inom de olika diskurserna öka 
vårdpersonalens självförtroende inom samtalet? Genomgår svensktalande patienter 
oftare en beteendeförändring utifrån den information som uppkommit under samtalet än 
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utländska? Om svaret är ja på den frågeställningen bör den självklara följdfrågan vara: 
vad beror det på? 
 
Slutsats 
 
Studien har lett till en ökad förståelse kring hur sköterskor arbetar kring och upplever 
det att samtala med föräldrar om övervikt och fetma hos deras barn. Ett känsligt ämne 
som kräver stor hänsyn för att inte kränka eller såra föräldrar och barn. Sköterskorna 
kände sig positiva under och efter ett samtal med föräldrarna för att de känt att de 
kunnat hjälpa familjen att förstå att de finns där för dem som stöd och hjälp att förändra 
viktutvecklingen. Studien visar att det motiverande samtalet används flitigt idag och är 
ett viktigt verktyg i att förebygga övervikt och fetma hos barn. Att använda sig utav det 
motiverande samtalet ingår i arbetet och samtliga sköterskor ansåg att det var ett bra 
arbetssätt och det ska bli intressant att se vad resultatet av utvärderingen utav primerose-
projektet visar. Informanterna uppgav att vidare utbildning inom det motiverande 
samtalet vore önskvärt. Genom fördjupad kunskap inom verktyget motiverande samtal 
kan samtalet effektiviseras och fungera mer inriktat på den specifika problematiken, i 
detta fall övervikt. Om samtalet blir mer lättflytande och effektivt når sköterskorna ut 
till fler föräldrar och barn. Det i sin tur kan leda till att fler barn genomgår en 
beteendeförändring och undviker övervikt och eventuella följdsjukdomar.  Genom att 
samarbeta med flera olika verksamheter som exempelvis dietister och psykologer kan 
barnavårdscentraler erbjuda ett varierat stöd beroende på vad problematiken grundar sig 
i. Att kultur, traditioner och diskurser hade en stor inverkan på samtalet var något som 
forskaren innan undersökningen inte reflekterat kring men nu har en ökad förståelse 
kring. Mötet mellan människor inom hälsovården kräver respekt och insikt hur 
samhället är uppbyggt och hur kultur, traditioner och religion kan påverka hur ett samtal 
mottas av patienten.  På barnavårdscentralen arbetar sköterskorna aktivt mot att barnen 
ska få en bra livskvalitet och de rätta förutsättningarna för ett fortsatt bra liv.   
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Bilagor 
 
Bilaga 1 - Missivbrev 

Inbjudan	till	studie   
 

Hej!  

Jag heter Angelica Nyqvist och läser det Hälsopedagogiska programmet vid Gävle 
Högskola med inriktning folkhälsovetenskap. Som tema för mitt examensarbete har jag 
valt att undersöka hur sköterskor vid Barnavårdscentralen upplever mötet med 
överviktiga barn och deras föräldrar. Övervikt bland barn och unga är ett ökande 
folkhälsoproblem. Din medverkan bidrar till ökad kunskap. 

Insamling av information kring ämnet kommer att genomföras via litteratur samt genom 
intervjuer. Som deltagande i denna studie har du blivit inbjuden att delta via telefon och 
mail samt godkänt att delta i en enskild intervju. Intervjun kommer att pågå i ungefär 30 
minuter. Dessa intervjuer kommer att spelas in för att sedan analyseras och därefter 
raderas.  

Ditt deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan vidare förklaring. 
Insamlad data kommer att hanteras med konfidentiellt, dvs. att inga namn, landsting 
eller hälsocentraler kommer att namnges eller kunna spåras. Data kommer att 
sammanställas i examensarbetes resultatdel. 

Önskas ytterligare information och upplysningar kring den aktuella uppsatsen eller 
kring intervjufrågorna är du välkommen att höra av dig till mig som skriver uppsatsen 
via telefon eller mail.  

 

Med vänlig hälsning, 

 

Angelica Nyqvist  
Mobil: 073-938 08 87  

Mail: angelica.nyqvist@gmail.com  

Hälsopedagogiska programmet 
Högskolan i Gävle 

 

Handledare: Maria Lennernäs Wiklund. 

Mail: maria.lennernas@hig.se 

 

 

mailto:angelica.nyqvist@gmail.com


 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide    

Hur länge har du arbetat som sköterska på BVC? 
- Vad har du för utbildning?  

Hur konstaterar BVC att ett barn är överviktigt? 
- Vem gör den bedömningen? 
- Från vilken ålder journalförs i dessa fall barnets övervikt? 
- Hur agerar ni där efter?  
- Vilka kriterier finns och vart ifrån kommer dessa? 

 

Möter du barn med övervikt och fetma? 
- Hur agerar du vid ett sådant möte? 
- Hur känner du dig under och efter ett sådant möte? 

 

Hur upplever du ett möte med ett överviktigt barn och dess föräldrar?  
- Brukar du ta upp samtal med föräldrarna om ett barns övervikt? 
- Hur upplever du ett sådant möte att vara i jämförelse med samtal kring annan 
problematik t.ex. allergi? 
- Känns det lätt eller svårt att tala om? 

 

Berätta hur går ett sådant möte till? 

 

Vad tror du kan påverka ditt möte med barnets föräldrar? T.ex. konflikt, etnicitet 
osv. 

 

Hur skulle du kunna utvecklas i dessa möten med överviktiga barn och deras 
föräldrar? 
- Vad är bra och vad kan bli bättre? 
- Kan BVC som organisation förbättras? och vad skulle i så fall krävas?  

Är det något mer som du vill tillägga eller något som vi inte har tagit upp? 

 


