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Sammanfattning 
Bakgrund: Övervikt och fetma är ett växande samhällsproblem som enligt forskning 
fortsätter att öka. Det utgör riskfaktorer för att utveckla ohälsa och utan interventioner riskerar 
barn med övervikt och fetma fortsatta problem med övervikt även i vuxen ålder. 
Distriktssköterskan på barnavårdscentralen har en viktig hälsofrämjande roll.  
Syfte: Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskans erfarenheter av rådgivande 
samtal till föräldrar med överviktiga barn på barnavårdscentralen.  
Metod: Kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design och induktiv ansats. Ett strategiskt 
urval användes och nio distriktssköterskor som arbetade på barnavårdscentralen deltog. Data 
inhämtades via semistrukturerade intervjuer som spelades in, transkriberades och 
analyserades med kvalitativ innehållsanalys.  
Resultat: Analysen resulterade i ett tema, två kategorier och fem underkategorier. Resultatet 
genererade i temat “betydelsen av ett familjefokuserat förhållningssätt i mötet med familjen”. 
Samtliga distriktssköterskor i studien beskrev att de alltid arbetade utifrån barnets bästa. 
Relationens betydelse belystes och att skapa trygghet ökade möjligheterna till en god kontakt. 
Det beskrevs vara ett känsligt ämne att samtala om. Kommunikationen beskrevs vara central i 
samtalet med föräldrarna. Genom att inhämta och delge kunskap gavs förutsättningar för att 
individanpassa det rådgivande samtalet. Samtalsstrategin motiverande samtal användes av 
samtliga distriktssköterskor, och visualisering användes för att förstärka och tydliggöra. 
Slutsats: Distriktssköterskorna beskrev att beaktande av barnets bästa samt 
kommunikationens betydelse var centrala delar i det rådgivande samtalet. Att se familjen som 
en helhet och anpassa samtalet efter deras tidigare erfarenheter och aktuella levnadssituation 
beskrevs som viktigt. Genom att ha ett familjefokuserat förhållningssätt kan 
distriktssköterskans rådgivande samtal på barnavårdscentralen främjas. 
 
Nyckelord: Erfarenheter, distriktssköterskan, kvalitativ innehållsanalys, övervikt och fetma 
hos barn 
 
Teoretisk referensram: Familjefokuserad omvårdnad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                    
 

 

Abstract 
Background: Overweight and obesity is a growing societal problem that according to 
research continues to increase. It is two risk factors for developing ill health and without 
intervention, children with overweight and obesity risk continued problems with obesity even 
in adulthood. The family nurse at the childcare center have an important health promotion 
role.  
Objective: The purpose of the study was to describe the family nurse experiences of 
counseling conversations to parents with overweight children at the childcare center.  
Method: Selected design in the study was qualitative interview study with descriptive design 
and inductive approach. A strategic selection was used and nine family nurses working at the 
childcare center participated in the study. Data was collected using semi-structured interviews 
that were recorded, transcribed and analyzed with qualitative content analysis.  
Results: The analysis resulted in five subcategories, two categories and one theme. The result 
generated in the theme; "the importance of a family-focused approach in the meeting with the 
family". All family nurses in the study described that they always worked based on the best 
interests of the child. The importance of the relationship was highlighted, the feeling of 
security in the relationship increased the opportunities for good contact. It was a sensitive 
topic to talk about. Communication was described as a central part of the conversation with 
the parents. By gathering and sharing knowledge, conditions were provided for 
individualizing the counseling conversation. A conversation strategy called motivational 
interviewing was used by all family nurses and visualization was also used as a complement 
to reinforce and clarify.  
Conclusion: The family nurses described that consideration of the best interests of the child 
and the importance of communication were central parts of the counseling conversation. 
Seeing the family as a unit and adapting the conversation to their past experiences and current 
living situation was described as important. By having a family-focused approach, the family 
nurse consultative talk at the childcare center can be promoted. 
 
Keywords: Experience, family nurse, overweight and obesity in children, qualitative content 
analysis 
 
Theoretical framework: Family-focused care 
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1. INLEDNING 
Övervikt och fetma är ett växande samhällsproblem (Folkhälsomyndigheten, 2017a). Det kan 
leda till allvarliga hälsokomplikationer i barndomen och på sikt även i vuxen ålder (WHO, 
2018). Socioekonomi och kultur kan inverka på en familjs levnadsvanor och hälsa (Venturelli 
et al., 2019; Folkhälsomyndigheten, 2017b). Övervikt och fetma kan i hög grad förhindras 
med preventiva åtgärder (WHO, 2017). Distriktssköterskan på barnavårdscentralen har en 
viktig hälsofrämjande roll i arbetet att förebygga övervikt och fetma hos barn 
(Rikshandboken, 2016). 
 
2. BAKGRUND 
2.1 Övervikt och dess konsekvenser 
Övervikt och fetma definieras som en onormal eller för stor lagring av fett i kroppen som kan 
påverka hälsan negativt (World Health Organization [WHO], 2018). Det utvecklas av en 
obalans mellan energiförbrukningen och energiintaget hos barnet (Rikshandboken, 2018). 
Övervikt innebär att personen väger för mycket medan fetma är en sjukdom som utvecklas 
från övervikt (Folkhälsomyndigheten, 2017a). Barn och vuxnas muskelmassa skiljer sig och 
därför ser referensvärdena annorlunda ut hos barn i jämförelse med vuxna. Ett verktyg som 
kan användas för att beräkna övervikt och fetma hos barn är Iso-BMI. Det anpassas efter 
barnets ålder och kön och gränsen för övervikt är iso–BMI 25 respektive fetma iso-BMI 30 
(Rikshandboken, 2018). År 2016 var prevalensen för övervikt eller fetma hos Världens barn i 
åldern 0 – 5 år, 41 miljoner. Tidigare var problemet större bland höginkomstländer men på 
senare tid har andelen barn med övervikt och fetma ökat även i låg och medelinkomstländer, 
framförallt i utvecklingsländer (WHO, 2018). I Sverige har andelen personer med övervikt 
och fetma tredubblats sedan 1980-talet och incidensen fortsätter öka (Folkhälsomyndigheten, 
2017a). Orsaker till övervikt kan vara en kombination av arv, miljö och levnadsvillkor. Den 
alltmer urbaniserade och digitaliserade världen ger färre möjligheter till fysisk aktivitet genom 
exempelvis hälsosam lek (WHO, 2017). Bakomliggande sjukdomar som orsak till övervikt 
och fetma är mycket ovanliga, varför utredning med provtagning oftast inte är nödvändigt, om 
viktökning utvecklas i kombination med att längdtillväxten planar av ska medicinsk utredning 
övervägas i samråd med barnläkare (Rikshandboken, 2018). 
 
Övervikt och fetma kan leda till allvarliga hälsokomplikationer i barndomen och på sikt även i 
vuxen ålder med bland annat en ökad risk för hypertoni, hjärt-kärlsjukdom och diabetes 
(WHO, 2018). Överviktiga barn har även en ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa, vilket 
kan medföra låg självkänsla och ensamhet (Van Grieken, Renders, Wijtzes, Hirasing, & Raat, 
2013; WHO, 2018). Att vara överviktig kan minska barns möjligheter att delta i fysiska 
aktiviteter (WHO, 2017). Bristande motoriska färdigheter till följd av övervikt kan vara en 
riskfaktor för att utsättas för mobbning (Bejerot, Plenty, Humble, & Humble, 2013). Barnets 
prestationer i skolan kan även påverkas negativt eftersom övervikten påverkar barnets 
psykiska och fysisk hälsa. Det kan leda till minskad motivation, ökad frånvaro och risk för 
utanförskap till följd. Barn med övervikt hade dubbelt så stor frånvarorisk jämfört med 
normalviktiga barn (An, Yan, Shi, & Yang, 2017). Enligt WHO (2018) orsakar 
komplikationer till övervikt och fetma fler dödsfall än undervikt globalt sett. 
 
2.2 Socioekonomiska och kulturella aspekter 
Prevalensen för ohälsa är högre bland personer med lägre social position i samhället. Personer 
med sämre socioekonomiska förutsättningar kan ha mindre inflytande över sin livssituation 
och minskade möjligheter till att förändra sina levnadsvanor jämfört med personer med goda 
socioekonomiska förutsättningar. Barn som växer upp i en familj med låg socioekonomi 
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tenderar att få en sämre hälsa i vuxen ålder (Folkhälsomyndigheten, 2017b). Enligt Venturelli 
et al., (2019) är ohälsosamma matvanor vanligare i samhällsgrupper med låg utbildning eller 
låg inkomst, vilket kan leda till ojämlika förutsättningar för hälsa. Familjer med en hög 
socioekonomi tenderar att i större utsträckning tillämpa interventioner som är riktade mot en 
förbättrad kosthållning i jämförelse med familjer med låg socioekonomi. Enligt Nemecek et 
al., (2017) är det extra viktigt att barn med en högre födelsevikt, och med överviktiga 
föräldrar följs upp regelbundet för kontroll av längd och vikt. Vidare beskriver Venturelli et 
al., (2019) att det finns behov av att utvärdera effekten av förebyggande åtgärder genom att på 
socioekonomisk nivå stratifiera den lokala effekten av förebyggande program.  
 
Kulturen kan ha stort inflytande på en familjs levnadssätt och ha betydande roll för uppkomst 
av övervikt och fetma. Kulturella traditioner kring kost och levnadssätt kan följas i flera 
generationer framåt. Det sociala och kulturella sammanhanget i en familj kan därför vara 
komplext och ställer stora krav på kulturell kompetens när det gäller interventioner mot 
förbättrad hälsa (Rhodes et al., 2016). I vissa kulturer finns en föreställning om att det är bra 
om barnet är överviktigt. Det kan handla om att familjen anses ha goda ekonomiska 
förutsättningar om barnet väger mer. Även faktorer som föreställningar om att barnet klarar 
sig bättre vid eventuell sjukdom förekommer (Figueroa, Saltzman, Jarick Metcalfe, & Wiley, 
2017). Enligt en studie av Mangrio, Lindström och Rosvall (2010) påvisades att barn med 
fetma i högre grad hade föräldrar som var födda utanför Sverige.  
 
2.3 Preventivt arbete 
Främjande av fysisk hälsa under uppväxtåren kan minska risken för att utveckla vissa 
kroniska sjukdomar i vuxenlivet (FYSS, 2017). Barn i åldern 0 – 5 år bör uppmuntras till 
daglig fysisk aktivitet (WHO, 2018). Övervikt och fetma kan i hög grad förhindras. Stödjande 
verksamheter, miljöer, skolor och samhällen är grundläggande instanser som kan påverka 
föräldrarna och barnens val vad gäller hälsosamma levnadsvanor (WHO, 2017).  
Hälso- och sjukvården har ett viktigt hälsofrämjande uppdrag genom att lära ut och ge 
kunskap om hälsosamma levnadsvanor samt sträva efter att alla barn ska uppnå en jämlik 
hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2019). Barnhälsovårdens mål är att främja barnens hälsa, 
utveckling samt förebygga och upptäcka psykisk, fysisk och social ohälsa hos barn 
(Rikshandboken, 2018). För att identifiera barn med ökad risk för övervikt och fetma kan 
tillväxtkurvan användas från 12 månaders ålder och en stigande tillväxttrend bör 
uppmärksammas. Om övervikt identifieras ska föräldrarna erbjudas samtal, vägledning och 
insatser anpassade efter barnet och familjens behov (Rikshandboken, 2016).  
 
Föräldrar har en viktig roll gällande att motverka och förebygga övervikt hos sina barn. 
Hälsomedvetenhet gällande kosten hos föräldrarna kan skapa förutsättningar för goda 
levnadsvanor i familjen. Föräldrar tenderar att överföra sina hälsosamma alternativt 
ohälsosamma kostvanor till sina barn (Doering et al., 2014). Svårigheter kan uppstå när en 
förälder uppskattar att barnets vikt ligger inom normalintervallet trots att objektiva 
mätinstrument indikerar på övervikt (Garrett Wright, 2011). Det är av stor vikt att föräldern 
kommer på regelbundna besök till barnhälsovården för att väga och mäta barnet. Det kan 
bidra till att föräldrarna får en bättre uppfattning om barnets viktstatus, vilket kan förhindra 
fortsatt viktuppgång (Nemecek, Sebelefsk, Woditschka & Voitl, 2017). Utan interventioner 
riskerar barn med övervikt och fetma en fortsatt övervikt även i vuxen ålder (Rikshandboken, 
2018; WHO, 2018). 
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Enligt barnkonventionen artikel 24 ska det säkerställas att alla grupper i samhället med 
tonvikt på föräldrar och barn, får information och undervisning om barnhälsovård och 
näringslära (Regeringen, 2018). Det finns 17 globala mål för en hållbar utveckling.  
Mål 3; hälsa och välbefinnande, innefattar att säkerställa att människor i alla åldrar kan leva 
ett hälsosamt liv. Investeringar i hälsa genom hälsoförebyggande insatser kan på sikt ses som 
en återinvestering i samhällets utveckling (Regeringen, 2017). 
 
2.4 Distriktssköterskans roll på barnavårdscentralen 
Enligt kompetensbeskrivning för distriktssköterskan ska hen sträva efter att ha ett etiskt och 
holistiskt förhållningssätt i det hälsofrämjande arbetet samt arbeta med hälsofrämjande 
insatser för att stödja en hållbar samhällelig utveckling. Distriktssköterskan ska även arbeta 
för rätten till en jämlik vård och en mer jämlik hälsa i befolkningen (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2019). Det första mötet mellan distriktssköterska, föräldrar och det 
nyfödda barnet sker i nära anslutning till födseln. Kontakten mellan distriktssköterska, barn 
och förälder byggs fortsättningsvis upp i samband med barnets hälso- och 
utvecklingskontroller fram till barnet blir sex år gammalt. Distriktssköterskan på 
barnavårdscentralen har som uppgift att informera sig om familjens kunskap och ge 
kompletterande information med hjälp av kvalitetssäkrat material som beskriver hälsosamma 
levnadsvanor (Rikshandboken, 2016).  
 
Distriktssköterskan bör ha fördjupade kunskaper om kommunikation och samtalsmetodik som 
motiverande samtal för att ge råd, handledning och stöd till individen (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2019). Motiverande samtal kan användas för att stötta föräldrarna och 
barnet i att hitta egna resurser och styrkor. Samtalstekniken fokuserar på att ge föräldrar val 
om förändring, framkalla deras perspektiv, reflektera dem tillbaka, ge tid för frågor och 
försiktigt leda föräldern i samtalet. Det motiverande samtalet kan leda föräldern till insikt och 
möjliggöra en beteendeförändring (Dawson et al., 2014, 2018).  
 
3. PROBLEMFORMULERING 
Barn med övervikt och fetma har en ökad risk att drabbas av både fysisk och psykisk ohälsa. 
Utan interventioner riskerar barn med övervikt och fetma fortsatt övervikt även i vuxen ålder 
med sjukdomskomplikationer som följd. Distriktssköterskan på barnavårdscentralen har en 
viktig hälsofrämjande roll och ska arbeta med att förebygga och identifiera övervikt hos barn i 
åldern 0 - 5 år. Att genomföra de mest effektiva förebyggande åtgärderna för övervikt och 
fetma så tidigt som möjligt i barnets liv kan minska risken för kroniska sjukdomar och 
dödlighet. Genom att intervjua distriktssköterskor med erfarenhet av att samtala med föräldrar 
vars barn har övervikt kan en ökad förståelse och djupare kunskap inhämtas, vilket kan främja 
det förebyggande arbetet och därmed hjälpa utsatta barn i samhället. 
 
4. SYFTE 
Att beskriva distriktssköterskans erfarenheter av rådgivande samtal till föräldrar med 
överviktiga barn på barnavårdscentralen. 
 
5. METOD 
5.1 Design 
En kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design och induktiv ansats har använts i enlighet 
med Polit och Beck (2017).  
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5.2 Urval 
Ett strategiskt urval har använts som beskrivs av Polit och Beck (2017). För att få en bred och 
ändamålsenlig variation valdes fem vårdcentraler belägna på olika demografiska platser i en 
medelstor stad i Mellansverige, två vårdcentraler tillhörande landsbygden, två vårdcentraler i 
innerstad samt en vårdcentral i ytterområde. Inklusionskriterier: legitimerad sjuksköterska 
med specialistutbildning till distriktssköterska, yrkesverksam på barnavårdscentralen. 
Verksamhetscheferna på respektive vårdcentral kontaktas via telefon för kort information om 
studien, därefter skickades informationsbrev med inbjudan ut via e-post. Informationsbrevet 
beskrev planerad studie samt vad som förväntades av informanterna. Efter utskickat 
informationsbrev inhämtades samtycke och godkännande från verksamhetschefen. Därefter 
kontaktades distriktsköterskor på barnavårdscentralen via telefon, då muntlig information 
gavs. Datum, tid och plats för när intervjun ska äga rum beslutades tillsammans med 
informanten. Nio distriktssköterskor som arbetade på barnavårdscentralen tillfrågades om 
deltagande i studien. Samtliga lämnade sitt samtycke och deltog i intervju. Informanterna var 
alla kvinnor, vidare presentation redovisas i tabell 1. 
 
Tabell 1. Presentation av informanter 

Informanter Median (intervall) 

Ålder 48 år (37 – 59 år) 

Antal år som sjuksköterska 21 år (9 – 35 år) 

Antal år som 
distriktssköterska på BVC 

11 år (1 – 32 år) 

 
5.3 Datainsamling 
Semistrukturerade intervjuer genomfördes med informanterna på deras respektive arbetsplats i 
en lugn och ostörd miljö. Under intervjutillfället gavs informanten ytterligare muntlig 
information angående studiens syfte, och samtyckesformuläret undertecknades. En 
semistrukturerad intervju med öppna frågor användes för att ge möjlighet för informanterna 
att beskriva sina upplevelser och erfarenheter. Samma frågor ställdes till samtliga informanter 
och de uppmuntrades att prata fritt utifrån intervjuguidens frågor. Intervjuerna inleddes med 
frågor som belyste demografiska data för att skapa ett avslappnat klimat samt erhålla en 
tydligare bild av informanterna i urvalet. Huvudfrågorna bestod av öppna frågor som ”berätta 
om dina erfarenheter” ”hur upplever du att föräldrar reagerar i samtalet?”. Uppföljande frågor 
för att utveckla informanternas svar användes “hur menar du? “beskriv gärna mer”. Initialt 
genomfördes en provintervju för att ge författarna möjlighet att validera intervjuguidens 
frågor och intervjuns tidsåtgång, i enlighet med Polit och Beck (2017). Inga förändringar eller 
tillägg gjordes efter provintervjun varpå den inkluderades i resultatet. Intervjuerna fördelades 
mellan författarna och utfördes enskilt. Tidsåtgången för respektive intervju var 25 - 35 
minuter. De spelades in på Mp3 spelare och gavs ett kodnummer. För att upprätthålla 
informationen konfidentiellt förvarades kodnumren separerat från data i enlighet med 
Vetenskapsrådet (2017).  
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5.4 Dataanalys 
En kvalitativ innehållsanalys beskriven av Graneheim och Lundman (2004) användes vid 
analys av intervjuerna enligt följande schema: 

- Inspelning av intervjuerna utfördes med hjälp av Mp3 spelare. De transkriberades efter 
intervjun i direkt anslutning, ord för ord, vilket skapade datamaterialet.  

- Det transkriberade datamaterialet lästes upprepade gånger för att få en känsla för 
helheten. Författarna läste och kontrollerade även varandras transkriberingar. 

- Meningsbärande enheter som var relevanta för syftet togs ut. 
- De meningsbärande enheterna kortades ner genom kondensering, kärnan i innehållet 

bevarades. 
- Nyckelord från de kondenserade meningsbärande enheterna skapade koder som 

beskrev meningens innehåll. Koderna skrevs ner på separata papper. 
- Koderna grupperades till underkategorier och sedan till kategorier som återspeglade 

det centrala budskapet i intervjuerna och som utgjorde det manifesta innehållet. 
- Slutligen skapades temat som utgjorde det latenta innehållet. 

Författarna arbetade tillsammans under hela analysprocessen för att öppet kunna diskutera 
texternas innehåll, identifiera koder, underkategorier, kategorier och tema. Textens innehåll 
jämfördes löpande mot syftet i studien. Varje informant delgavs en siffra mellan 1 - 9 som 
citaten i resultatet kodades med. Exempel på analysprocessen redovisas i tabell 2. 
 
Tabell 2. Presentation av analysprocessens olika steg från meningsbärande enhet till tema. 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsbäran
de enhet 

Kod Underkategori Kategori Tema 

Vi jobbar ju 
alltid från 
barnets bästa, så 
jag brukar 
förmedla det, att 
allt det vi gör och 
säger på BVC är 
utifrån barnets 
bästa och alla 
föräldrar vill ju 
sitt barns bästa. 

Jobbar alltid 
utifrån barnets 
bästa, alla 
föräldrar vill 
sitt barns bästa. 

Alla vill 
barnets 
bästa 

Att skapa 
trygghet 

Barnets bästa i 
fokus 

 
 
 
 
 
Betydelsen 
av familje- 
fokuserat 
förhållningss
ätt i mötet 
med 
familjen. 

Jag använder mig 
av motiverande 
samtal, just det 
med öppna 
frågor och att de 
själva får 
komma på egna 
lösningar är bra i 
det här 
sammanhanget. 

Motiverande 
samtal, öppna 
frågor och 
komma på egna 
lösningar 

Motivera Samtalsstrategi Kommunikation  
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5.5 Etiska överväganden 
Studien är ett examensarbete som skrivs på universitet, varför ingen ansökan om etikprövning 
behövs enligt Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). 
Författarna har följt dataskyddsförordningen (GDPR) genom att innan datainsamlingen 
påbörjades, registrera all personuppgiftsbehandling hos universitetets dataskyddsombud via 
GDPR formulär, (SFS 2018:218). Intervjuerna i studien spelades in på ljudfil via MP3 
spelare. Ljudinspelning från personer utgör en behandling av personuppgifter. Författarna 
uppfyllde konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet genom att ansvara för att 
informanternas identitet inte kunde röjas samt att insamlade uppgifter via ljudinspelningarna 
från informanterna endast användes som underlag till studien. Konfidentialitetsprincipen 
tillgodosågs genom att insamlingen av material utfördes utan att individens identitet 
antecknades. Samtyckeskravet uppfylldes genom att informanterna fick muntlig och skriftlig 
information gällande studien och därefter fick ge sitt samtycke till studien. Författarna tog 
hänsyn till autonomiprincipen genom att informera informanterna om att deltagandet var 
frivilligt samt att de när som helst under studien gång, utan att ange orsak, kunde välja att 
avbryta sitt deltagande i enlighet med Vetenskapsrådet (2017).  
 
Ingen data uteslöts från intervjumaterialet utan såväl negativa som positiva erfarenheter 
inkluderades i resultatet, därav undveks förvanskning av materialet. Författarna har med 
noggrannhet inkluderat samtlig information från intervjumaterialet som svarar mot studiens 
syfte i enlighet med CODEX (2018).  
 
5.6 Författarnas egen förförståelse 
Författarna hade sedan tidigare viss kunskap inom området, främst via kunskap som erhållits 
via den verksamhetsförlagda utbildningen inom barnhälsovården. Det fanns en förförståelse 
om att övervikt och fetma är ett problem som ökar i omfattning samt att det kan vara ett 
känsligt ämne för distriktssköterskan på barnavårdscentralen att prata om med föräldrarna.  
 
6. RESULTAT 
Dataanalysen resulterade i ett övergripande tema, fem underkategorier och två kategorier och 
som presenteras i tabell 3. Resultatet redovisas i löpande text och intervjucitat illustreras för 
att tydliggöra informanternas berättelse. Informanterna benämns i resultatet som 
distriktssköterskorna.  
 
Tabell 3. Tema, kategorier och underkategorier som framkom efter dataanalysen. 

Tema  

  
Betydelsen av ett familjefokuserat förhållningssätt i mötet med familjen 

  
Kategori Underkategori 

Barnets bästa i fokus 
 

Att skapa trygghet 
Känsligt ämne 

Kommunikation Att inhämta och delge kunskap 
Samtalsstrategier 

Visualisera 
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6.1 Tema 
Utifrån kategorierna som framkom ur resultatet blev familjens betydelse central och 
genererade i temat; “betydelsen av ett familjefokuserat förhållningssätt i mötet med familjen”. 
I mötet med familjen strävade distriktssköterskan efter att beakta barnets bästa genom att 
skapa trygghet och bemöta frustration. Hen var även medveten om kommunikationens viktiga 
betydelse och inhämtade kunskap om familjen. Distriktssköterskan använde sig av 
samtalsstrategier och visualisering i samtalet. Resultatet belyser vikten av att se familjen som 
en helhet med individuella förutsättningar som påverkar varandra i det rådgivande samtalet. 
 
6.2 Barnets bästa i fokus 
Samtliga distriktssköterskor beskrev att de var tydliga med att berätta för föräldrarna att de 
alltid arbetade utifrån barnets bästa. De upplevde även att de allra flesta föräldrar värnade om 
barnets bästa. Sedan kunde deras förmågor se olika ut vilket gjorde att utfallet blev 
annorlunda. Följande underkategorier framkom: Att skapa trygghet, känsligt ämne. 
 
6.2.1 Att skapa trygghet 
Relationens betydelse i mötet med familjen beskrevs som en viktig del för att skapa trygghet 
hos föräldrarna och även hos distriktssköterskan. Att inkludera båda föräldrarna i samtalet och 
skapa en relation som byggde på förtroende ökade möjligheterna till en god kontakt. Att följa 
familjen från barnets födelse och fram till barnet blev sex år gammalt beskrevs som en fördel 
då det blev lättare att lära känna varandra och skapa förtroende. Distriktssköterskorna uppgav 
att en god relation byggde på en ömsesidig respekt och förståelse inför familjens bakgrund, 
erfarenheter och föreställningar. Det beskrevs vara en grundförutsättning att relationen 
byggde på förtroende och tillit för att få med föräldern i ett rådgivande samtal och öppna upp 
för goda samtal. Vikten av erfarenhet och att vara trygg i sin yrkesroll beskrevs av flera 
distriktssköterskor. De upplevde att föräldrarna litade på dem samt att de själva fick ett lugn i 
samtalet då de var säkra på vad de pratade om. Kontinuitet och erfarenhet beskrevs som 
viktiga förutsättningar för att skapa trygghet i samtalet. Bristande erfarenhet beskrevs som ett 
hinder och kunde leda till en osäkerhet inför att belysa ämnet. 
 

“En fördel på BVC är ju att man träffar samma familjer, om det är den gamla 
vanliga BVC sköterskan som säger att såhär är det nu… så blir det inte lika 
dramatiskt… då känner de ju oss och kan lita på oss!” (5) 

 
6.2.2 Känsligt ämne 
Samtliga distriktssköterskor beskrev att övervikt och fetma kunde vara ett känsligt ämne att 
samtala om. Flera beskrev att det kunde vara förknippat med värderingar kring utseende eller 
egna erfarenheter hos föräldern. Vissa föräldrar upplevdes ha skuldkänslor angående barnets 
övervikt. Distriktssköterskorna hanterade skuldkänslorna genom att bemöta föräldrarna 
försiktigt, vara inkännande och utesluta värderingar. De strävade efter en etisk medvetenhet 
och var tydliga med att berätta för föräldrarna att det inte handlade om att barnet skulle banta, 
utan att familjen skulle skapa goda sunda vanor för att bromsa viktutvecklingen på sikt.  
 

“Det är ju ett känsligt ämne, och jag känner att det är ännu mer känsligt om 
man har föräldrar med övervikt, de kan själva uppge att de haft problem med 
övervikt genom hela sina liv, det är känsligt, man får vara försiktig och aldrig 
skuldbelägga” (6) 

 
Distriktssköterskorna beskrev att föräldrar inte alltid berättade hela sanningen. När de skulle 
beskriva barnets kost beskrevs ofta en hälsosam kosthållning och föräldrarna kunde ha svårt 
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att förstå hur barnet kunnat bli överviktigt. Vidare beskrev distriktssköterskorna att föräldrar 
ibland reagerade med starka reaktioner och uppgav bortförklaringar till varför barnet var stort, 
att berodde på icke påverkningsbara orsaker. Även förklaringar som handlade om att föräldern 
själv var överviktig som barn men att det växte bort i tonåren beskrevs som vanligt 
förekommande. 
 

“Det är vanligt att föräldrar säger att det här kommer att gå bort, det är ju 
bara små barns hull, att de var likadana när de var små och sedan blev de 
smala” (9) 
 

6.3 Kommunikation 
Samtliga distriktssköterskor beskrev att kommunikationen hade en stor betydelse i det 
rådgivande samtalet med föräldrarna. Kommunikationen upplevdes av flera som ett viktigt 
verktyg som de hade utvecklat över tid, men att det krävdes kontinuerlig övning för att 
fördjupa sina kommunikativa färdigheter. Följande underkategorier framkom: Att inhämta 
och delge kunskap, samtalsstrategier, visualisera.  
 
6.3.1 Att inhämta och delge kunskap 
Att inhämta kunskap och information från föräldrarna för att kunna utbilda, öka kunskaper 
och ge föräldern kompetens beskrevs värdefullt. Distriktssköterskorna ansåg att de hade en 
viktig uppgift att informera om vilka risker barnet kunde utsättas för relaterat till övervikten 
samt vilka hälsoeffekter som kunde uppkomma på sikt om viktutvecklingen inte bromsades. 
En god anamnes beskrev majoriteten av distriktssköterskor som en viktig utgångspunkt för 
samtalet. De ställde frågor med syfte att kartlägga familjens tidigare kunskaper, 
föreställningar och levnadsvanor för att sedan anpassa samtalet och åtgärder utifrån 
individuella behov och förutsättningar. Viktig information som distriktssköterskorna ville få 
kunskap om var bland annat förälderns kunskapsläge gällande kost, fysisk aktivitet, övervikt 
och fetma. Flera distriktssköterskor poängterade vikten av de inte tog för givet att alla 
människor de mötte hade kunskap och de hade förståelse för att den kunde skilja sig beroende 
på individens tidigare erfarenheter och uppväxtvillkor.  
 

“Man kan inte ta för givet att människor vet från början. Alla har ju inte 
kunskapen om vad det betyder att ha en övervikt, att kunna ge den kunskapen, 
så de förstår den...det kan leda till förändring” (2) 

 
Distriktssköterskorna informerade sig om familjens socioekonomiska situation och kulturella 
bakgrund för att individanpassa det rådgivande samtalet. Distriktssköterskor som hade varit 
yrkesverksamma på olika barnavårdscentraler belägna på olika demografiska platser beskrev 
att de upplevde att det fanns skillnader mellan familjer med olika socioekonomiska 
förutsättningar. Familjer i områden med högre utbildningsgrad och inkomst hade en ökad 
följsamhet till livsstilsförändringarna i jämförelse med familjer i områden med lägre 
utbildningsgrad och högre arbetslöshet. Föräldrar med hög socioekonomisk status tog även i 
större utsträckning själva kontakt med barnavårdscentralen då de observerat att barnet ökat i 
vikt. De kunde ha en annan uppfattning om fysisk aktivitet och kost, de beskrevs vara mer 
pålästa samt hade andra förutsättningar ekonomiskt. Skillnader i de ekonomiska 
förutsättningarna kunde visa sig genom att föräldrar med lågt socioekonomiskt status i högre 
utsträckning köpte billigare livsmedel som innehöll mycket socker. Distriktssköterskorna 
beskrev att de upplevde att det fanns kulturella skillnader. De beskrev att det i vissa kulturer 
fanns en föreställning om att det är positivt om barnet var överviktigt. Det kunde handla om 
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erfarenheter från föräldrarnas födelseland där risk för sjukdom och svält fanns. Ett barn med 
övervikt skulle klara sig bättre än ett barn utan övervikt.  
 

”Många föräldrar tänker att barnet måste ha hull för att klara sig, de har 
alltid fått höra det och det är inte så lätt att få bort det ur tanken” (2)  

 
Föräldrar till ett barn som var normalviktig kunde få frågor från omgivningen gällande att det 
skulle vara något fel på barnet om det inte hade lite hull. Det krävdes många samtal och tät 
kontakt med distriktssköterskan för att få föräldrarna att omvärdera sin uppfattning. Vidare 
beskrev distriktssköterskorna att föräldrar från andra kulturer kunde sakna kunskap om 
sockrets effekter på hälsan och gav barnet sötsaker dagligen. Därför var det viktigt att ta reda 
på hälsovanor och kunna vägleda och informera föräldrarna om sunda kostvanor. 
 
6.3.2 Samtalsstrategier 
Att vara lyhörd till familjens upplevelser och livssituation beskrevs av samtliga 
distriktssköterskor som en viktig del i mötet, samt att lyssna in och ta samtalet försiktigt 
framåt för att vägleda. De strävade efter att visa ett genuint intresse för familjen. Majoriteten 
av distriktssköterskorna beskrev att det använde sig av motiverande samtal som 
samtalsstrategi. Flera beskrev dock att de tyckte att det var svårt och önskade få mer kunskap. 
För att få igång ett samtal och leda det framåt så använde samtliga distriktssköterskor sig av 
öppna frågor som inbjöd till reflektion och eftertanke. Genom det motiverande samtalet kunde 
föräldern starta ett förändringssamtal som på sikt ökade möjligheterna till en 
beteendeförändring. De upplevde att samtalstekniken bidrog till att visa omtanke och att de 
inte behövde komma med pekpinnar, gör “si och gör så” utan att de tillsammans med 
föräldern kunde komma fram till lämpliga lösningar anpassade efter familjens behov och 
förutsättningar.  
 

“Att använda sig av motiverande samtal, använda sig av öppna frågor, gör att 
de själva kommer med egna lösningar… Det jag vill undvika är att jag bara 
sitter och informerar om vad de ska göra, och sedan krockar det helt med det 
liv som de lever” (3) 

 
Svårigheter kunde uppstå vid språkförbistringar, för att hantera utmaningarna föredrogs att ha 
ett tydligt och enkelt språk, samt att vara konkret i samtalet. Distriktssköterskorna beskrev att 
föräldrar kunde vara svåra att motivera och motstånd kunde uppstå, i vissa fall fanns även ett 
motstånd till att fortsätta kommunicera kring ämnet. Det uppfattades av distriktssköterskorna 
vara relaterat till kunskapsbrist, oförståelse eller en ovilja till att se problematiken hos 
föräldern.  
 

“Jag tror att det viktigaste är att man möter föräldrarna där dom är just nu, 
man måste vara mottaglig för motivation och förändring, det kanske man får 
ge tid, ha tålamod och vänta in” (8) 

 
6.3.3 Visualisera 
Flera av distriktssköterskorna beskrev att de använde sig av illustrationer som ett komplement 
i samtalet. Det kunde exempelvis vara bilder på hälsosamma livsmedel eller hur stora 
portioner barnet behövde äta i relation till sin ålder. Distriktssköterskorna upplevde att det var 
särskilt användbart med bilder i samtal med utrikesfödda föräldrar som hade bristande 
kunskaper i svenska språket. Vidare använde samtliga distriktssköterskor sig av tillväxtkurvor 
gällande längd, vikt och iso-BMI för att förstärka och tydliggöra sitt budskap. Det upplevdes 
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som ett bra verktyg att använda sig av i samtalet för att öka medvetenheten hos föräldrarna. 
Det fanns dock en skillnad i hur och när de olika distriktssköterskorna använde tillväxtkurvor, 
vissa föredrog att visa den vid samtliga besök medan andra valde att avvakta.  
 

“Ofta är tillväxtkurvan en ögonöppnare för föräldrarna, de hajar till när de 
ser hur den stuckit iväg och avviker” (2) 
 

7. METODDISKUSSION 
En intervjustudie möjliggör att författarna får ställa frågor och lyssna till människors 
livsvärld. Genom samtalet kan fördjupad kunskap erhållas kring erfarenheter, känslor och 
attityder (Kvale & Brinkmann, 2014). Om syftet hade varit att förklara, jämföra och 
generalisera i form av data och statistisk analys hade en kvantitativ metod valts. Urvalet i en 
kvantitativ metod hade varit större och målet hade varit att samla in så många människors 
erfarenheter som möjligt, vilket medfört att resultatet varit möjligt att generalisera till 
populationen (Polit & Beck, 2017).  
 
Författarna upplevde det positivt att rekrytera informanter till studien. Samtliga 
verksamhetschefer som kontaktades gav sitt samtycke och bortfall bland informanterna 
uteblev. Ett önskemål var att få ett varierat urval gällande, ålder, kön och yrkeserfarenhet. 
Därför valde författarna att använda sig av strategiskt urval. Ur en genusaspekt fanns det 
önskemål att även intervjua distriktssköterskor med manlig könstillhörighet, men eftersom 
majoriteten av distriktssköterskorna på barnavårdscentralerna var kvinnor gick det inte att 
tillgodose. Informanternas spridning gällande ålder och yrkeserfarenhet var brett; ålder mellan 
37 - 59 år och yrkeserfarenhet inom området mellan 1 - 32 år. Författarnas val att göra ett 
strategiskt urval motiveras ytterligare genom att inkludera distriktssköterskor som var 
yrkesverksamma på vårdcentraler belägna i tätort respektive landsort på olika demografiska 
platser. Det medförde att erfarenheter kunde inhämtas från distriktssköterskor som träffade 
familjer med olika socioekonomiska förutsättningar samt från olika kulturer. Enligt Polit och 
Beck (2017) stärks trovärdigheten i studien genom ett varierat urval som kan ge mångfald i 
intervjumaterialet.  
 
Att ge adekvat feedback så som huvudnickningar, återkopplingsljud och tysta pauser för att ge 
tid för reflektion är exempel på signaler som intervjuaren sänder till informanten. Det är 
intervjuarens ansvar att se till att informanten har förstått vilken typ av information som 
efterfrågas och upprätta en kontext som möjliggör att rätt typ av information kan samlas in 
(Patton, 2015). Författarna hade ingen tidigare erfarenhet av att utföra intervjuer vilket kunde 
vara en svaghet. Enligt Kvale och Brinkman (2014) kan oerfarna intervjuare tendera att 
påbörja intervjun med direkta begreppsfrågor. För att minska risken för det utformades en 
intervjuguide med semistrukturerade frågor. Den användes vid intervjuerna för att öka 
möjligheten till att informanternas berättelser svarade mot det valda ämnet, i enlighet med 
Polit & Beck (2017). Vidare beskriver Patton (2015) att intervjuguiden kan fungera som 
checklista under intervjutillfället och kan hjälpa till att uppmärksamma relevant information 
som annars kan riskera att gå förlorad. 
 
En etisk medvetenhet under intervjutillfället är viktigt och intervjuaren bör ha känslighet för 
den etiska aspekten av intervjuandet (Patton, 2015). Under intervjutillfället gavs informanten 
ytterligare muntlig information angående studiens syfte, och samtyckesformuläret 
undertecknades. Intervjuerna utfördes på informanternas respektive arbetsplatser i en lugn och 
ostörd miljö utan risk för att bli avlyssnad. Författarna valde att dela upp informanterna 
mellan sig och intervjua enskilt. Det fanns en medvetenhet om att en medlyssnare hade kunnat 
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ge möjlighet att ställa följdfrågor som intervjuaren missat. Valt tillvägagångssätt motiveras av 
författarnas strävan om att maktfördelningen mellan informant och intervjuare skulle bli mer 
jämlik. Om båda författarna hade varit i rummet hade det kunnat innebära en ojämlik 
maktfördelning, enligt Miller och Rollnick (2013) kan en ojämlik maktfördelning påverka 
informantens vilja att delge sina erfarenheter i lika stor utsträckning.  
 
Intervjumaterialet spelades in på Mp3 spelare och transkriberades i direkt anslutning till 
intervjutillfället. Det medförde att nyanser i språket kunde bevaras och tillförlitligheten 
därmed stärks i enlighet med Kvale och Brinkmann (2014). 
 
Vid analys av intervjuerna användes kvalitativ innehållsanalys beskriven av Graneheim och 
Lundman (2004). Om författarnas önskan hade varit att förstå fenomen utifrån individens 
livsvärldsperspektiv hade en fenomenologisk metod varit ett alternativ. Inom fenomenologin 
fokuserar forskaren på den levda erfarenheten och strävar efter att förstå fenomen utifrån 
individens livsvärldsperspektiv (Polit & Beck, 2017). Med anledning av författarnas bristande 
erfarenhet av att utföra studier bedömdes vald metod, som tydligt beskriver hur materialet ska 
hanteras i de olika analysstegen, mest lämplig.  
 
I en kvalitativ studie är forskaren en del av forskningsprocessen och verkligheten beskrivs 
som subjektiv, vilket medför att reflexiviteten är viktig att ta hänsyn till (Polit & Beck, 2017). 
Författarna minskade risken för reflexivitet genom att sträva efter att skapa medvetenhet om 
den egna förförståelsen samt hur tolkningar kan speglas av egna värderingar. Författarnas 
förförståelse redovisas i studien. Studiens tillförlitlighet stärks genom att författarna 
samarbetade genom analysen av intervjumaterialet i enlighet med Polit och Beck (2017). 
Totalt åtta intervjuer planerades och nio genomfördes. Att flera intervjuer genomfördes kan 
öka trovärdigheten till resultatet. Samtliga bedömdes vara innehållsrika och svarade mot 
studiens syfte. Trovärdigheten ökades genom att citat från intervjuerna användes i resultatet, 
de kodades från 1 - 9 för att visa på resultatets pålitlighet.  
 
Överförbarheten av resultatet i en kvalitativ studie bestäms av läsaren då hen själv får ta 
ställning till i vilka situationer resultatet kan vara tillämpbart. Författarna strävade efter att 
tydligt beskriva studiens metod inklusive urval, datainsamling och analys i enlighet med Polit 
och Beck (2017). Ett innehållsrikt resultat tillsammans med lämpliga presenterade citat ökar 
överförbarheten (Graneheim & Lundman, 2004).  
 
8. RESULTATDISKUSSION 
Utifrån resultatet framkom följande tema; “betydelsen av ett familjefokuserat förhållningssätt 
i mötet med familjen”. Resultatet belyser vikten av att se familjen som en helhet med 
individuella förutsättningar som påverkar varandra i det rådgivande samtalet. 
Distriktssköterskorna upplevde både möjligheter och utmaningar i det rådgivande samtalet. 
Samtliga distriktssköterskor beskrev att de alltid hade barnets bästa i fokus. Relationens 
betydelse belystes, kontinuitet samt att vara trygg i sin yrkesroll var viktiga förutsättningar för 
att ett förtroende skulle uppnås. Distriktssköterskorna beskrev att övervikt och fetma kunde 
vara ett känsligt ämne att samtala om, vilket ställde krav på lyhördhet och empati i 
bemötandet. Kommunikationen hade en viktig betydelse i mötet. Distriktssköterskorna 
inhämtade och delgav kunskap för att kunna individanpassa det rådgivande samtalet. Samtliga 
distriktssköterskor använde sig av samtalsstrategin motiverande samtal, en önskan fanns dock 
om att utveckla sina förmågor. Visualisering användes i varierande omfattning.  
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Initialt hade författarna en föreställning om att kommunikationen var av central betydelse 
vilket kunde ligga till grund för en teoretisk referensram till studien. Vårdande 
kommunikation är ett begrepp som delvis kan kopplas till studiens resultat. Enligt Wiklund, 
Gustin och Bergbom (2017) beskrivs vårdande kommunikation vara en grundförutsättning för 
distriktssköterskan när det gäller att förstå patientens verklighet och upplevelse av hälsa och 
lidande. Efter att resultatet sammanställts framkom dock att fler faktorer som inte täcktes av 
kommunikations begreppet hade en stor inverkan i det rådgivande samtalet. I resultatet 
framkom att familjens betydelse var central i det rådgivande samtalet och resultatet kunde 
därmed kopplas till begreppet familjefokuserad omvårdnad. Begreppet familjefokuserad 
omvårdnad handlar om en vård där familjens kompetens och resurser tas till vara, de tillåts 
vara delaktiga i beslut som påverkar familjens hälsa och livssituation. Vidare handlar 
familjefokuserad omvårdnad om hur sjuksköterskan på ett respektfullt och ödmjukt sätt kan 
hantera, bemöta och hjälpa familjer med ohälsa eller sjukdom inom hälso- och sjukvården 
(Wright, Watson & Bell, 2002). Det är en etisk skyldighet och moralisk uppgift att involvera 
hela familjen i hälso – och sjukvården. Det finns evidens för att samtliga familjemedlemmar 
har en betydande roll gällande inflytande på hälsa och välmående hos de olika 
familjemedlemmarna (Wright & Leahey, 2013).  
 
Samtliga distriktssköterskor i studien beskrev att de alltid arbetade utifrån barnets bästa, det 
var för barnets skull som det rådgivande samtalet lyftes med familjen. Barnkonventionens 
första grundläggande princip beskriver principen om barnets bästa. Principen innebär att vid 
alla åtgärder som berör barn ska alltid barnets bästa beaktas. Institutioner, tjänster och 
inrättningar som ansvarar för omvårdnad ska uppfylla fastställda normer vad gäller hälsa 
(Regeringen, 2018). Barnhälsovårdens viktigaste uppgift är att ge information och kunskap 
om hälsofrämjande insatser för att barnet ska ges de bästa förutsättningar till en god hälsa 
(Bramhagen & Carlsson, 2013). Resultatet visade att det kunde vara en utmaning för 
distriktssköterskan när föräldrar inte såg att övervikten hos barnet var något problem, därför 
fick distriktssköterskan förtydliga och förklara att det var för barnets bästa som samtalet 
lyftes. Enligt Benzein, Hagberg och Saveman (2017) kan föräldrar ha otillräckliga kunskaper 
eller drivas av egna föreställningar om vad som är bäst för familjen. Familjen kan bidra till 
förbättrad hälsa för samtliga familjemedlemmar, men de kan också bidra till försämrad hälsa, 
därför blir det en viktig uppgift för distriktssköterskan att hantera. Enligt Förenta nationerna 
[FN] (2008) är rätten till hälsa en mänsklig rättighet. Varje individ har rätt till en 
levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive 
hälsovård och trygghet vid sjukdom. Enligt Park, Park, Bahorski, och Cormier (2019) bör 
sjukvårdspersonal sträva efter att öka föräldrars medvetenheten kring barnfetma. Ur ett 
samhälleligt perspektiv bör hälsopolitiska beslutsfattare anta en politik som strävar efter en 
sund miljö för barn i både förskola och i samhället för att minska risken för övervikt och 
fetma bland barn (ibid). Ohälsa till följd av övervikt och fetma orsakar kostnader för individen 
och samhället, och enbart fetma uppskattas kosta samhället ca 70 miljarder kronor per år 
(Folkhälsomyndigheten, 2017b). 
 
Ur ett etiskt perspektiv beskrev majoriteten av distriktssköterskorna i studien att barnets 
övervikt kunde vara ett känsligt ämne att samtala om med föräldrarna, vilket det även ges stöd 
för i litteraturen. Enligt Laws et al., (2015); Bradbury et al., (2018) kunde distriktssköterskor 
känna sig osäkra inför att samtala med föräldrar. Det fanns en rädsla och oro inför för hur 
föräldern skulle bemöta informationen kring barnets vikt, att det skulle upplevas som kritik 
mot deras livsstil (ibid). I resultatet beskrev distriktssköterskorna att föräldrar kunde känna 
skuld över att barnet var överviktigt, försvarsmekanismer var vanligt förekommande. 
Resultatet styrks av Laws et al., (2015) som beskrev att förnekelse och försvar kunde vara 
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vanliga reaktioner hos föräldrar vars barn hade övervikt (ibid). Att tala om för föräldrar hur de 
borde leva sina liv, äta och dricka eller röra på sig kunde leda till att föräldrar kände sig 
ifrågasatta utan respekt (Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin, 2016). I resultatet 
poängterade flertalet distriktssköterskor att de strävade efter en etisk medvetenhet och var 
tydliga med att berätta för föräldrarna att det inte handlade om att barnet skulle banta, utan att 
familjen skulle skapa goda sunda vanor för att bromsa viktutvecklingen.  
 
Distriktssköterskorna beskrev vikten av att skapa en god relation och att familjen skulle 
uppleva trygghet i mötet, en förutsättning för att uppnå det beskrevs vara kontinuitet. Enligt 
Pizzi och Orloff (2015) innefattar den familjefokuserade omvårdnaden ett fortlöpande 
preventivt arbete i att ge feedback och stöd åt familjer för att upprätthålla goda rutiner som 
genererar en god livskvalité för barnet (ibid). Distriktssköterskorna beskrev att trygghet i 
yrkesrollen var särskilt viktig för att våga lyfta samtalsämnet kring övervikt och fetma hos 
barnet. Enligt Ljungkrona-Falk, Brekke och Nyholm (2013) fanns en stor variation i hur 
bekväma distriktssköterskor kan vara när det gäller att samtala om levnadsvanor, de kan 
uppleva en osäkerhet när det gäller att ge råd samt okunskap kring aktuella rekommendationer 
(ibid). Resultatet visade att distriktssköterskorna som hade arbetat länge på 
barnavårdscentralen uppgav i större utsträckning trygghet i att lyfta ämnet med föräldrarna i 
jämförelse med de distriktssköterskor som hade en kortare yrkeserfarenhet. Enligt Bradbury et 
al., (2018) kan brist på kunskap och kompetens för att diskutera viktrelaterad hälsa vara en 
barriär i det rådgivande samtalet.   
 
En förutsättning för att praktisera familjefokuserad omvårdnad är att sjuksköterskan har 
kunskap och kompetens i att samspela med och engagera familjen (Wright & Leahey, 2013). 
Resultatet visade att samtliga distriktssköterskor strävade efter att ställa frågor till familjen 
med syfte att kartlägga familjens kunskaper, föreställningar och levnadsvanor. Enligt Park, 
Park, Bahorski, och Cormier (2019) bör sjukvårdspersonal informera sig om föräldrarnas 
uppfattningar gällande barnets vikt, kosthållning och rutiner. Vidare beskriver Wright och 
Leahey (2013) att det är viktigt att kartlägga familjen för att se mönster, förstå samband och 
identifiera behov. Vid avsaknad av förståelse för familjens livssituation är det svårt att 
anpassa interventioner och den familjefokuserade omvårdnaden riskeras utebli.  
 
Distriktssköterskorna i studien beskrev att de upplevde kulturella skillnader samt olikheter 
mellan familjer med olika socioekonomiska förutsättningar. De beskrev att föräldrar med låg 
socioekonomi i större utsträckning köpte billigare livsmedel som innehöll mycket socker. Ur 
ett hållbart utvecklingsperspektiv beskriver Magnusson (2013) att tillgång på socker och 
matolja globalt sett ökat vilket har gjort att energitäta livsmedel har blivit billigare. Livsmedel 
med låg energitäthet till exempel grönsaker och fullkornsprodukter har däremot blivit dyrare 
(ibid). Distriktssköterskorna i studien beskrev att föräldrar från vissa länder hade en 
föreställning om att barnet behövde ha extra hull för att klara sig om sämre tider skulle uppstå. 
Föräldrarnas egna övertygelser kunde upplevas som ett hinder i samtalet om övervikt och 
fetma. Resonemanget styrks av Isma, Bramhagen, Ahlström, Ästman och Dykes (2013) som 
beskrev att svårigheter kunde uppstå när föräldrarnas uppfattning om barnets vikt skilde sig 
mot distriktssköterskans, barnets övervikt betraktades i vissa kulturer som ett tecken på god 
hälsa och välstånd. Enligt Benzein, Hagberg och Saveman (2017) bör sjuksköterskan ha 
kunskap om att hen kan färgas av sina egna kulturella värderingar. Vidare beskriver Hörnsten, 
Lindahl, Persson och Edvardsson (2014) att distriktssköterskan behöver ha en etisk 
medvetenhet om kulturella skillnader samt en förståelse inför att människors livssituationer 
kan se annorlunda ut. 
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Samtliga distriktssköterskor beskrev att de i kommunikationen använde sig av motiverande 
samtal som en samtalsstrategi. Utmaningar kunde vara när föräldrar hade ett motstånd eller 
var osäkra på förändring. Enligt Miller och Rollnick (2013) kan motstånd beskrivas som 
ambivalens. Det kan uppstå när flera motivationer står i konflikt med varandra och är ett 
normalt steg på vägen till förändring. Distriktssköterskorna kunde uppleva att motstånd var 
svårt att hantera trots motiverande samtalsteknik, och krävde både tid och kontinuerlig 
uppföljning. Enligt Östlund, Wadensten, Häggström och Kristofferzon (2013) är motiverande 
samtalsteknik en effektiv metod inom primärvården när det gäller att motivera 
livsstilsförändring. Vidare beskriver Dawson et al., (2014) att motiverande samtal möjliggör 
att föräldrar får tid på sig att utforska sina tankar om övervikt i relation till deras barn (ibid). 
Distriktssköterskorna i studien beskrev att de med hjälp av samtalsstrategin strävade efter att 
visa omtanke till familjen. Enligt Dawson et al., (2018) kunde föräldrar uppleva motiverande 
samtal som empatiska, de upplevde att de blev bemötta med respekt och förståelse, vissa 
föräldrar beskrev dock att det kändes obekvämt (ibid). Det är av stor vikt att vårdpersonal som 
utför motiverande samtal får kompetensutveckling inom området för att utveckla färdigheter 
(Miller & Rollnick, 2013).  
 
I resultatet framkom det att de flesta distriktssköterskor använde sig av visualisering. De 
använde tillväxtkurvan eller illustrerade bilder på hälsosam kost för att tydliggöra och 
förstärka sitt budskap. Enligt Dawson et al., (2018) kan tillväxtkurvan som visualiserar 
viktutvecklingen upplevas positivt av föräldrarna då informationen framförs på ett tydligt och 
visualiserat sätt i jämförelse med enbart ord (ibid). Distriktssköterskorna i studien som 
arbetade på barnavårdscentraler demografiskt belägna i mångkulturella områden uttryckte sig 
särskilt positiva till användandet av visualisering. Enligt Zou och Perry (2012) kan 
information behöva anpassas i samtalet om språkförbistringar finns, undervisning via 
videofilm och bilder beskrevs kunna underlätta förståelsen. Vidare beskrev Hörnsten et al., 
(2014) att det var viktigt att vara inkännande och anpassa hälsoinformationen till patienter 
med utländsk härkomst då språkliga hinder kunde utgöra svårigheter. 
 
8.1 Slutsatser 
Övervikt och fetma utgör riskfaktorer för att utveckla ohälsa. Det är ett växande 
samhällsproblem som enligt forskning fortsätter att öka. Studiens resultat gav insikt om att 
distriktssköterskans rådgivande samtal på barnavårdscentralen kunde främjas genom ett 
familjefokuserat förhållningssätt där familjen ses som en helhet. Beaktande av barnets bästa 
var utgångspunkten för det rådgivande samtalet. En grundförutsättning för ett rådgivande 
samtal var en trygg relation som byggde på kontinuitet och förtroende. Med hjälp av god 
kommunikation, samtalsstrategier och visualisering kunde distriktssköterskan motivera till 
förändring.  
 
8.2 Kliniska implikationer 
Författarnas förhoppning är att studien kan bidra till en djupare förståelse för 
distriktssköterskans erfarenheter av rådgivande samtal till föräldrar vars barn har övervikt. 
Distriktssköterskan på barnavårdscentralen har en viktig uppgift att främja barnets hälsa och 
utveckling. Resultatet påvisar att det rådgivande samtalet med föräldrar med barn som har 
övervikt bygger på två viktiga grunder, beaktande av barnets bästa samt kommunikationens 
betydelse. Genom att tillämpa ett familjefokuserat förhållningssätt i mötet med familjen 
skapas möjligheter till att synliggöra individuella behov och förutsättningar för förändring och 
engagemang. Studiens resultat kan användas vid framtida utvecklings- och förbättringsarbeten 
på barnavårdscentraler för att främja distriktssköterskans preventiva arbete. 
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8.3 Förslag till framtida forskning 
Resultatet i föreliggande studier visade att familjen har en betydande roll gällande inflytande 
på hälsa bland de olika familjemedlemmarna, och det är distriktssköterskans ansvar att 
tillsammans med föräldrarna identifiera och förebygga övervikt och fetma hos barnet. 
Kommunikativa färdigheter och skapandet av goda relationer ställer höga krav på 
distriktssköterskans kompetens i mötet med familjen. Förslag till framtida forskning är att 
undersöka föräldrarnas upplevelser för att upptäcka vilka faktorer de anser vara viktiga i det 
rådgivande samtalet. Kunskap om föräldrarnas upplevelser kan hjälpa distriktssköterskan att 
få en djupare förståelse för familjen. Ur ett genusperspektiv skulle förslag på framtida 
forskning även inkludera distriktssköterskor med manlig könstillhörighet. 
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