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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tre till fem procent av barnen i Sverige har fetma. Fetma påverkar hela barnets liv 

och hälsa på ett negativt sätt samt ökar risken för att drabbas av andra sjukdomar. Sjuksköterskor 

ska arbeta förbyggande och bemötandet är en stor del av omvårdnaden. Det finns svårigheter 

med att bemöta barn med fetma och deras föräldrar, då fetma är ett känsligt ämne och en 

stigmatiserad sjukdom. Syfte: Att belysa sjuksköterskans bemötande av barn med fetma och 

deras föräldrar. Metod: En empirisk studie där fyra sjuksköterskor som arbetar på Barn och 

ungdomsmedicinska mottagningar i Stockholms län intervjuades. Kvalitativ innehållsanalys 

gjordes av det inspelade intervjumaterialet. Resultat: Innehållsanalysen resulterade i fem teman 

med 14 underliggande kategorier. Teman var: värna om relationen, ”vara den som lyfter dom”, 

att se individen, hela familjen med på tåget och utmaning för sjuksköterskan. Slutsats: Det är 

viktigt att sjuksköterskan bygger en relation till barnet och föräldrarna med öppenhet, tillit, 

förståelse och ärlighet för att barnets fetma ska kunna behandlas. Bemötandet ska formas 

individuellt och omvårdnaden bör vara familjefokuserad.  

 

Nyckelord: barn med fetma, bemötande, sjuksköterska, föräldrar, intervjustudie. 

 



SUMMARY  

Background: Three to five percent of the children in Sweden are obese. Obesity affects the 

health of a child in a negative way and increases the risk for other diseases. Caring should be 

preventive and the approach is an essential part of the caring. There are difficulties, for the 

nurse, to have a good approach when caring for children and their parents, because obesity is a 

stigmatized disease and the subject is emotional. Aim: To illuminate how nurses approach 

children with obesity and their parents. Method: We made an empiric study in which four 

nurses working at the child and adolescent medical clinic primary care in Stockholm area were 

interviewed. A qualitative content analysis was made in order to process the interview material. 

Results: The content analysis resulted in five themes and 14 categories. The themes are care for 

the relation, ”be the one who will encourage them”, see the individual, involve the family and a 

challenge for the nurse. Conclusion: It is important that the nurse builds a relation with the child 

and the parents, containing trust, understanding, honesty and openness. The approach of caring 

should be individualized and family focused. 

 

Keywords: children with obesity, approach of caring, nurse, parents, interview study.  
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1  INLEDNING 

Det finns tendenser som pekar på att barn idag har en mer inaktiv livsstil än tidigare. Vi 

upplever att normerna kring vikt och utseende även har blivit viktigare för barn i unga 

åldrar. En femtedel av Sveriges befolkning är barn, 1,9 miljoner individer, och tre till 

fem procent av dessa har fetma (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Under verksamhetsförlagda utbildningsplaceringar har vi träffat vuxna patienter med 

sjukdomar relaterade till deras livsstil. När vi närvarade vid samtal om detta visade det 

sig att det finns svårigheter i att samtala om livsstil med patienter och att bemötandet 

därför kan vara svårt.  

 

Vi har funderat kring sjuksköterskans arbete med livsstilsförändringar och ett intresse 

för hur sjuksköterskor bemöter barn med fetma har därför vuxit fram. Det är mycket 

relevant och angeläget att ta upp detta, speciellt då det finns tecken på att barnfetma är 

ett växande problem.  
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2 BAKGRUND 

2.1 SJUKSKÖTERSKANS BEMÖTANDE OCH FÖREBYGGANDE 

ARBETE  

Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) är mötet mellan 

patient och vårdgivare något som ska ske med patientfokus, patientens eget synsätt på 

hälsa och sjukdom bör vara vägledande för omvårdnaden. Bemötandet ska således 

anpassas efter patienten. Svensk sjuksköterskeförening (2009) hävdar i Omvårdnad och 

god vård att ett gott bemötande är avgörande för om patienten får en positiv upplevelse 

av vården eller inte. De beskriver ett gott bemötande som att patientens integritet och 

värdighet respekteras och där patienten har möjlighet att tillvarata egna resurser för att 

uppnå hälsa och välbefinnande. Socialstyrelsen (2005) skriver i sin 

Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor att sjuksköterskan ska kunna 

bemöta patienter, anhöriga och personal på ett respektfullt sätt, med lyhördhet och 

öppenhet. 

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2 c §, ska hälso- och 

sjukvården arbeta för att förebygga och förhindra psykisk och fysisk ohälsa. 

Socialstyrelsens (2005) beskriver att sjuksköterskan ska kunna identifiera och 

förebygga hälsorisker och kunna motivera till livsstilsförändring. I ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2007) beskrivs sjuksköterskans 

huvudsakliga ansvarsområden i det preventiva arbetet är att främja hälsa och förebygga 

sjukdom tillsammans med att återställa hälsa och lindra mänskligt lidande. 

 

2.2 BARN OCH FETMA 

Barn utgör ungefär en femtedel av Sveriges befolkning (Enskär och Edwinson 

Månsson, 2008). Enligt Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter är 

alla människor under 18 år barn (United Nations Children's Fund, [UNICEF], 2009). 

Enskär och Edwinson Månsson (2008) beskriver att ur ett internationellt perspektiv har 

barn i Sverige god hälsa, men det finns skillnader även inom Sverige. Enligt Stockholm 

läns landsting (SLL, 2010) har barnfetma ökat kraftigt under de senaste 25 åren. I 

Folkhälsorapport 2009 tar Socialstyrelsen (2009) upp att tre till fem procent av barnen 

i Sverige har fetma. Malmquist och Isacsson (2011) förklarar att en sjukdom som mer 
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än 1 % av befolkningen har kan klassificeras som en folksjukdom. Enligt World Health 

Organisation (WHO, 2011) har fetma som världshälsoproblem fördubblats under de 

senaste trettio åren och kan ses som den femte största orsaken till dödsfall i världen.  

 

SLL (2010) beskriver att fetma leder till kraftigt ökad risk för att drabbas av ett flertal 

sjukdomar. Enligt Socialstyrelsen (2009) löper barn som drabbas av fetma större risk 

att bli sjuka i hjärt- och kärlsjukdomar samt utveckla ortopediska problem senare i livet. 

Dessutom påverkar fetma hela barnets liv och hälsa på ett negativt sätt. Edvardsson, 

Edvardsson och Hörnsten (2009) beskriver att barn som löper risk att drabbas av fetma 

ska behandlas så tidigt som möjligt, eftersom risken för att fortsätta drabbas i vuxen 

ålder är hög. Barn med utländsk bakgrund och barn som tillhör en socioekonomisk 

grupp med låg status har i högre grad fetma än barn med svensk bakgrund eller barn 

tillhörande en socioekonomisk grupp med hög status (SLL, 2010). Enligt Whitaker, 

Wright, Pepe, Sediel och Dietz (1997) har barn med fetma vars föräldrar också har 

fetma en ökad risk för att fortfarande ha fetma i vuxen ålder. Motsatsen föreligger hos 

barn med fetma vars föräldrar inte har fetma, då de barnen löper en mindre risk att i 

vuxen ålder fortsätta ha fetma.  

 

2.2.1 Definition fetma 

WHO (2011) definierar fetma som en överdriven ansamling av fett som kan resultera i 

försämrad hälsa för individen. För att kunna mäta och se om en person har fetma 

används Body Mass Index (BMI) som instrument. WHO beskriver BMI som en 

persons vikt i kilogram dividerat med en persons längd i meter upphöjt i kvadrat. Om 

en person har ett BMI- index på 30 eller mer har den enligt klassifikationen fetma. För 

att beräkna BMI hos barn räknas BMI-värdet om och hänsyn tas till ålder och kön. 

Gränsen för fetma hos barn kallas isoBMI 30 och är en beteckning i denna 

klassificering (Danielsson & Janson, 2009).  

 

2.2.2 Vården av barn med fetma 

Turner, Shield och Salisbury (2009) beskriver att sjuksköterskor har svårigheter att 

arbeta med barn med fetma. Larsen, Mandleco, Williams och Tiedeman (2006) och 

Mikhailovich och Morrison (2007) beskriver olika svårigheter med att åstadkomma 
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livsstilsförändringar hos barn med fetma. Det kan vara föräldrarnas attityd, brist på 

motivation eller kulturella skillnader. Det finns även svårigheter i bemötandet av barn 

med fetma, vilket kan handla om brist på föräldrars medverkan, motivation, följsamhet, 

stöd, tillgång till rådgivning eller pessimism inför behandlingen bland personalen 

(Mikhailovich & Morrison, 2007). 

 

Mikhailovich och Morrison (2007) menar att det finns en stor stigmatisering kring barn 

med fetma. Patienter med fetma upplever att stigmatisering kommer från människor i 

allmänhet men också från vårdpersonal. Stigmatiseringen beror ofta på att många, 

däribland vårdpersonal, lägger skuld på patienten (Mikhailovich & Morrison, 2007). 

Även Poon och Tarrant (2009) beskriver att sjuksköterskors attityder och åsikter om 

patienter med fetma kan vara negativa.  

 

2.2.3 Föräldrar till barn med fetma 

Sjuksköterskor vill gärna samarbeta med föräldrar för att kunna hjälpa barn till en 

förändrad livsstil (Turner et al., 2009). Sjuksköterskors erfarenheter av att tala om 

fetma hos barn med barnets föräldrar är att det är svårt, men inte omöjligt. Svårigheten 

ligger ofta i att fetma och viktnedgång är känsliga ämnen (Edvardsson, Edvardsson & 

Hörnsten, 2009; Moyer, Bugle & Jackson, 2005). Mikhailovich och Morrison (2007) 

beskriver att tillfället då föräldrarna får beskedet om att barnet har fetma kan vara en 

kritisk punkt för hur mötet mellan sjuksköterska och föräldrar ska utvecklas. Föräldrar 

reagerar ofta olika vid detta besked och ibland yttrar det sig genom starka känslor som 

ilska, chock eller genom att föräldrarna går i försvarsställning. Dessa känslor kan 

försvåra kommunikationen mellan sjuksköterskan och föräldrarna. 

 

Föräldrars förnekelse av att deras barn har fetma är ett problem (Turner et al., 2009; 

Jansen & Brug, 2006). Mikhailovich och Morrison (2007) samt Turner et al. (2009) 

påtalar att det är vanligt att föräldrar underskattar sitt barns vikt och menar att detta 

försvårar bemötandet av föräldrarna och diskussionen kring barnets hälsosituation blir 

mer komplicerad. Turner et al. menar att svårigheterna i samtalet med föräldrarna i 

många fall har att göra med att föräldrarna har andra problem i sin livssituation som de 

väljer att prioritera framför sitt barns fetma.  
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2.2.4 Samtal med barn och föräldrar om fetma 

God kommunikation och ett bra samtal är en förutsättning för att patient- 

sjuksköterskerelationen ska fungera (Mikhailovich & Morrison, 2007). Sjuksköterskor 

upplever dock ibland en otrygghet vid samtal om fetma och har en rädsla för att även 

patienten ska uppleva otrygghet under samtalet. Enligt Edvardsson et al. (2009) betonar 

sjuksköterskor vikten av att använda sig av icke laddade ord vid samtal med barn och 

föräldrar. Även Mikhailovich och Morrison (2007) talar om ordvalets betydelse för 

samtal i en icke dömande anda. Det är viktigt att bemöta barnet med en kommunikation 

som är anpassad till barnet som individ, där hänsyn bör tas till faktorer som ålder och 

grad av självständighet (SLL, 2010).  

 

2.3 FAMILJEFOKUSERAD OMVÅRDNAD 

Friedman, Bowden och Jones (2003) menar att sjukdom inom en familj påverkar och 

engagerar hela familjen, vilket gör att familjen har betydelse för den enskilde 

individens hälsa. De belyser att familjefokuserad omvårdnad är viktigt och att 

omvårdnaden bör vara central då familjen är en byggsten i samhället. Familjefokuserad 

omvårdnad kan utföras i alla typer av kontext där familjen behöver stöd. 

Omvårdnadsprocessen blir på så sätt en stomme för att ge omsorg till patienten.  

 

Enligt Friedman et al. (2003) kan en familj definieras på många olika sätt. Idag måste 

familjen som begrepp förklaras mycket vidare än tidigare, eftersom banden inom en 

familj kan se ut på olika sätt.  

 

De viktigaste delarna inom familjefokuserad omvårdnad är att ha ett holistiskt, 

förebyggande och mellanmänskligt perspektiv så att familjens egna styrkor och resurser 

kan lyftas fram. Målet med familjefokuserad omvårdnad är att stödja familjen så att den 

kan hjälpa sig själv att bli välmående, välfungerande och få en god hälsa inom ramen 

för familjens specifika mål och möjligheter (Friedman et al., 2003).
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3 PROBLEMFORMULERING 

Hälso- och sjukvården möter dagligen barn med fetma, ofta tillsammans med deras 

föräldrar. Olika faktorer kan leda till svårigheter i bemötandet och risken för en 

stigmatisering av denna patientgrupp är uppenbar. Svårigheter kan vara föräldrarnas 

attityd, brist på motivation eller kulturella skillnader. På grund av att tre till fem procent 

av barnen i Sverige har fetma är detta ett folkhälsoproblem bland barn (Socialstyrelsen, 

2009). Fetma ger en ökad risk, under barndomen och senare i livet, att drabbas av ett 

flertal sjukdomar relaterade till livsstil. För att kunna ge adekvat omvårdnad krävs 

ytterligare kunskap om sjuksköterskans bemötande. Om bemötandet av barn med fetma 

blir uppmärksammat kan ny kunskap och insikt ge ökad förståelse för området. 

 

4 SYFTE 

Att belysa sjuksköterskans bemötande av barn med fetma och deras föräldrar. 
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5 METOD 

5.1 DESIGN 

Denna studie är en empirisk studie med kvalitativ ansats som design. Enligt Polit och 

Beck (2010) är kvalitativ ansats en flexibel och övergripande design där det finns en 

strävan efter att få en djupare förståelse för ett fenomen. I enlighet med denna studies 

syfte är bemötandet fenomenet som skall studeras. Enligt Lantz (2007) är en 

intervjustudie lämplig för att beskriva ett fenomen då intervjupersonen genom sina svar 

ger fenomenet ett innehåll.  

 

5.2 URVAL 

Inom Stockholms läns landsting finns 12 barn- och ungdomsmedicinska mottagningar 

(BUMM) som har det övergripande ansvaret att ta emot och behandla barn med fetma 

(SLL, 2010). Enligt Polit och Beck (2010) kan urvalet i en kvalitativ studie göras 

genom att välja de personer som innehar den information som eftersöks. Vi intervjuade 

därför fyra sjuksköterskor som hade kunskap och erfarenhet inom det valda området, 

och arbetar på dessa mottagningar.  

 

Inklusionskriterier för att delta i studien var att sjuksköterskorna skulle vara 

legitimerade och arbeta inom BUMM vid intervjutillfället. Barnen som 

sjuksköterskorna arbetar med är i åldern 4-17 år. Det ställdes inte några specifika krav 

på sjuksköterskornas arbetslivserfarenhet, ålder eller kön. Samtliga sjuksköterskor var 

kvinnor, mellan 32 och 63 år. Arbetslivserfarenheten varierade mellan sex år och ett 

helt yrkesliv. BUMM ligger i tre olika områden i Stockholms län, där varje mottagning 

har en spridning i upptagningsområdet vad gäller befolkningssammansättning och 

invånarnas socioekonomiska status. Fyra intervjuer genomfördes där varje intervju tog 

mellan 30 och 50 minuter.  

 

5.3 DATAINSAMLINGSMETOD 

Första steget i datainsamlingsprocessen var att ta kontakt med verksamhetschefen för 

BUMM i Stockholms läns landsting, via vår handledare på Röda Korsets Högskola. 
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Dokument gällande studiens syfte och ämnesområde skickades via e- post till 

verksamhetschefen. Verksamhetschefen valde ut intervjupersoner som vi sedan 

kontaktade via e-post med information om studiens syfte, att det var frivilligt att delta 

och datainsamlingsmetoden, inspelad intervju. 

 

Den typ av intervjuform som valdes var riktad öppen intervju. Enligt Lantz (2008) är 

denna metod lämplig när ett fenomen skall studeras som redan är meningsfullt. Vi hade 

i förväg bestämt frågeområden och förberett en intervjuplan (se bilaga 1). 

Frågeområdena skickades ut till samtliga intervjupersoner via e-post, två dagar före 

aktuell intervju. Dessa testades på fyra andra personer med erfarenhet av att bemöta 

patienter i hälso- och sjukvården i Stockholm. Vi fick sedan kritiska synpunkter på 

intervjuns innehåll och struktur, varefter intervjuplanen återigen bearbetades.   

 

Intervjuerna för datainsamling utfördes på intervjupersonernas arbetsplatser, efter att de 

själva föreslagit detta. Trost (2010) beskriver att intervjupersonen med fördel kan få 

bestämma var intervjun ska äga rum, eftersom den redan har varit vänlig nog att ställa 

upp. Intervjuerna utfördes i avskildhet. Det är viktigt att inte bli avbruten av 

störningsmoment under intervjun (Trost, 2010).  

 

Vi deltog båda vid intervjuerna, den ena var ansvarig för ljudinspelning och den andra 

för att ställa frågor och följdfrågor. Dock ställdes frågor även av den som inte var 

ansvarig, som stöd. Ljudet från intervjuerna spelades in på band med en diktafon. Lantz 

(2007) beskriver flera fördelar med att göra en ljudinspelning jämfört med att göra 

anteckningar. Hon menar att pauser, tvekanden och andra nyanser i intervjupersonens 

berättelse kommer med, vilket gör att en mer djupgående analys av materialet kan 

göras. 

 

5.4 DATAANALYS 

Insamlad data har bearbetats med kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2008). Analysen utfördes utifrån en induktiv ansats och utgick 

från intervjupersonernas berättelser. Intervjuerna transkriberades och ljudmaterialet 
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lyssnades igenom upprepade gånger. Den transkriberade texten skrevs ut och lästes 

igenom. I den transkriberade texten sökte vi meningsbärande enheter, genom att 

enheter i texten valdes ut till en separat tabell där varje enhet numrerades. Lundman 

och Hällgren Graneheim (2008) förklarar att en meningsbärande enhet kan utgöras av 

ord, meningar eller en del av ett stycke som har ett någorlunda liknande innehåll. Vår 

analys fortsatte med att de meningsbärande enheterna kondenserades. Kondensering 

innebär att den meningsbärande enheten specificeras och det centrala innehållet lyfts 

fram (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Efter kondenseringen bildades koder, 

dessa kontrollerades mot de meningsbärande enheterna och den kondenserade texten. 

Efter denna process skrev vi ner koderna på post-it lappar med respektive numrering 

och sorterade in dem i kategorier. De 146 koderna grupperades i 14 kategorier som vi 

formade till fem teman (se figur 1). Lundman och Hällgren Graneheim menar att ett 

tema bör kunna svara på frågan ”hur?” och spegla det underliggande innehållet.  

 

Figur 1. 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Kategori Tema 

Man väger och mäter 

barnen. Man kommer inte 

med pekpinnar, man 

försöker få dem att göra 

förändringar, man 

försöker peppa, man 

berättar om sjukdomen. 

Vid vägning 

och mätning 

försöker att 

peppa, inte 

komma med 

pekpinnar. 

Peppa, ej 

pekpinnar. 

Positiv 

förstärkning 

”Vara den 

som lyfter 

dom” 

Jag tror att man måste ha 

mycket förståelse, faktiskt, 

och tålamod. 

Måste ha 

förståelse och 

tålamod 

Förståelse 

och tålamod. 

Att visa 

förståelse. 

Värna om 

relationen. 

 

(Exempel på processen fram till kategorier och teman)
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6 ETISKA ASPEKTER  

Polit och Beck (2010) beskriver vikten av att tillämpa konfidentialitetsprincipen vid 

kvalitativa studier, genom att de deltagande i studien inte kan identifieras för andra än 

forskarna. Information om studien, tillfrågan om samtycke, försäkran om 

konfidentialitet och information om att materialet endast kommer att nyttjas i studien 

gavs till de deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). Ingen koppling kommer därför att 

kunna göras till deltagarnas specifika arbetsplats eller person. I informationsbrevet gavs 

även information om möjlighet att avbryta studien när som helst. Ljudmaterialet från 

intervjuerna förstördes då studien avslutades. 
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Värna om 

relationen 

Jobba med 

tillit 

Visa förståelse 

Öppenhet 

Ärlighet 

”Vara den 

som lyfter 

dom” 

Positiv 

förstärkning 

Motiverande 

samtal 

Hela familjen 

med på tåget 

Involvera 

familjen 

Samtal med 

föräldrarna  

 

Att se 

individen 

Anpassa till 

individen 

Ta hänsyn till 

kulturella 
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7 RESULTAT 

Syftet, att belysa sjuksköterskans bemötande av barn med fetma och deras föräldrar 

belyses i 5 teman (se figur 2); värna om relationen, ”vara den som lyfter dom”, att se 

individen, hela familjen med på tåget, och utmaning för sjuksköterskan.  

 

Figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Resultatet presenteras i 5 teman med 14 underliggande kategorier.) 
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7.1 VÄRNA OM RELATIONEN 

Det finns olika aspekter av relationen mellan barnet och sjuksköterskan. Viktiga 

egenskaper och även ett bra förhållningssätt i bemötandet av barn med fetma fordras. 

Etik, att visa förståelse och ha tålamod motiverar till att värna om relationen mellan 

barnet, föräldrarna och sjuksköterskan, då dessa patienter ofta har det svårt.  

 

7.1.1 Jobba med tillit 

Tillit mellan barnet, föräldrarna och sjuksköterskan kan byggas upp om sjuksköterskan 

är flexibel, öppen, ödmjuk, försiktig och lyhörd. Att inte komma med pekpinnar när 

barnet berättar eller försöker göra stora livsstilsförändringar är viktigt. Tillit leder till att 

ett förtroende och en god relation skapas, vilket i sin tur underlättar bemötandet. Det är 

viktigt att tilliten är ömsesidig, att det inte bara handlar om ett förtroende för 

sjuksköterskan utan att sjuksköterskan också känner tillit till barnet och föräldrarna. 

Sjuksköterskan kan utgå från att föräldrarna har kunskap och bör därför inte komma 

med pekpinnar om hur de ska gå till väga eller hur de ska leva sitt liv. Det är även 

viktigt att inte uppmana till totala livsstilsförändringar då familjen ska leva med dessa 

under lång tid. En god metod är att hitta lösningar tillsammans genom en ömsesidig 

tillit i relationen.  

 

”Men det är väl mycket skuld och skam kring det här som gör att det är svårt, att dom... 

ja man får jobba jättemycket med tillit tycker jag.” 

 (Intervju 3) 

 

”Och om jag är ödmjuk, kanske är rätt ord, mot deras familj och deras familjesituation 

så kanske det är lättare för dom att få förtroende för mig och vilja jobba med det här.” 

(Intervju 3) 

 

7.1.2 Visa förståelse 

Att sjuksköterskan har förståelse för barnet, förstår problematiken kring fetma och 

livsstilsförändring och samhällets påverkan på patienten är grundläggande för 
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vårdrelationen. Genom att visa förståelse för hur svårt det kan vara visar sjuksköterskan 

att barnet och föräldrarna tas på allvar.  

 

”Det måste ju finnas någon slags, tycker jag iallafall, någon slags förståelse för att det 

här är svårt… Det här är, det är jättesvårt att bryta ett beteende” 

(Intervju 3) 

 

Tålamod och ett långsiktigt tidsperspektiv är viktigt i vårdrelationen, tålamod då det 

kanske inte alltid är positiva resultat när barnet kommer för vägning och mätning och 

att det är en långsiktig behandling. Ibland är det viktigast att patienten fortsätter att 

komma på besök, även om resultaten inte är positiva, och det är viktigt att patienten 

känner att sjuksköterskan har tid. När de visar att de har tid för barnet så är även det ett 

sätt att visa barnet och dess föräldrar att de blir förstådda och tas på allvar.  

 

7.1.3 Öppenhet 

Genom att sjuksköterskan har ett öppet, respektfullt och icke dömande förhållningssätt 

förstärks vårdrelationen. Vikten av ett öppet förhållningssätt och att inte vara dömande 

mot barnet är grundläggande för vårdrelationen. Det kan dock vara en utmaning att 

bibehålla denna attityd då det i situationer kan komma vad som helst från barnet eller 

föräldrarna. Det som uttrycks är ibland svårt att hantera för sjuksköterskan.  

 

Ett öppet förhållningssätt kan leda till att barnet känner sig välkomnat och inte 

kritiserat, med en öppenhet för allt som de berättar. Öppenheten kan också bidra till att 

barnet lättare kan starta ett förändringsarbete hos sig själv. Kunskap hos sjuksköterskan 

kring barn med fetma är något som leder till att hon eller han har förståelse och enklare 

kan ha en öppen inställning. 

 

”Men ändå, det är hela tiden en utmaning i att få en, asså, att själv ha ett 

förhållningssätt som gör att man öppnar för egna funderingar och tankar och 

framförallt förändringsarbete hos den som man träffar.” 

(Intervju 2) 
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7.1.4 Ärlighet 

Ärlighet och tydlighet krävs vid en del svåra vårdmöten, när patienten inte förstår, inte 

vill se problemet eller ställer krav på att sjuksköterskan ska lösa situationen åt dem. 

Därför är detta en viktig del i vårdrelationen och förhållningssättet mellan 

sjuksköterskan, barnet och föräldrarna.  

 

Sjuksköterskan bör vara öppen och låta barnet och föräldrarna själva prata om det de 

vill och om detta inte leder någon vart i samtalet kring fetman krävs ärlighet från 

sjuksköterskan. Att säga saker rakt ut precis som de är eller att fråga rakt ut vad 

föräldrarna eller barnet själva anser kan vara ett sätt att bemöta. Då kan också de 

svårigheter som finns kring barnets fetma konkretiseras. Begreppet konfrontation 

används för att beskriva ärlighet. I exemplet nedan beskriver intervjupersonen att det är 

viktigt att vara mjuk i sin ärlighet.  

 

”Och ibland kan jag fråga om, hur kommer det sig att det inte är ett problem för er, det 

här med övervikt? Jag försöker ju säga det på ett mjukt sätt, men ändå ärligt och 

tydligt. Jag försöker nog vara det så mycket jag kan. För jag tror att om man inte vågar 

sätta ord på det, då kommer inte dom vilja prata om det heller. Man avdramatiserar 

saker och ting genom att sätta ord på det.” 

(Intervju 3) 

 

7.2 “VARA DEN SOM LYFTER DOM”  

En positiv attityd och inställning i mötet med barn med fetma är viktigt för att kunna 

motivera barnet till livsstilsförändring och behandling. Det handlar för sjuksköterskan 

om att motivera barnet och lyfta det.   

 

7.2.1 Positiv förstärkning  

Positiv förstärkning är en stor del i bemötandet och bör användas när barnet gör bra 

saker och/ eller förändringar. Den positiva förstärkningen kan yttra sig genom positiva 



 

  15 

kommentarer, beröm eller att sjuksköterskan på andra sätt är positiv genom att peppa 

eller lovorda. Ibland är det dock svårt att hitta positiva saker att förstärka barnet med, 

vilket kan vara svårt om barnet har gått upp mycket i vikt.  

 

”Att man positivt uppmärksammar saker som barnet gör som är bra.”...” Ja, vi har 

nästan alltid den attityden. Asså vi har den attityden. Ibland är det väldigt svårt dock. 

Har dom gått upp sex kilo på sommaren så är det väldigt svårt.” 

(Intervju 1) 

 

Sjuksköterskan kan förstärka barnet positivt genom att prata om det som är nyttigt och 

hälsosamt istället för att kommentera vikt och utseende. Den positiva förstärkningen är 

viktig för att barnet ska känna sig värdefullt. Omvårdnaden av barnet ska vara ett 

komplement, med ett positivt bemötande, då dessa barn ofta möter en negativ 

inställning i sin övriga vardag. 

 

”Nej, jag tänker att då får det blir min sak att stötta dom. Att uppmuntra do, att ge dom 

beröm, att lyfta dom. Så att dom känner att jag är i alla fall en person som inte ägnar 

mig så mycket åt det där som inte är bra. Utan jag försöker ägna mig åt det som är 

bra”… ”Ja, vara ett komplement i det. Att vara den som lyfter dom.” 

(Intervju 2) 

 

7.2.2 Motiverande samtal 

Motiverande samtal (MI) används som ett verktyg för att bemöta och samtala med barn 

med fetma och deras föräldrar. Detta kan fungera eftersom motivation är ett sätt att få 

barnet att uppnå resultat på sikt. Barnet och föräldrarna ska själva, genom motiverande 

samtal, komma fram till vilken förändring de vill göra, efter egna idéer, således hjälp 

till självhjälp.  

 

”Men det är ju med motiverande samtal. Vad är problemet och vad kan ni tänka? Att 

inte jag sitter, nu ska ni göra så här och så här och så här och så kommer ni tillbaka. 
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Utan att dom själva får tänka det. Vad kan vi ändra på? Och det kan bara vara en liten 

sak. Att man jobbar stegvis.” 

(Intervju 4) 

 

MI används genom att ställa öppna frågor, sammanfatta, spegla och reflektera över 

barnet och föräldrarnas berättelser. Det innebär också att sjuksköterskan kan komma 

med förslag, sätta upp delmål och hjälpa till att ringa in en sak i taget som barnet kan 

förändra. MI bör riktas mer mot barnet och mindre mot föräldrarna ju äldre och 

mognare barnet är. Ibland kan det vara lättare att, som sjuksköterska, motivera till 

förändring om hela familjen har fetma. Då kan sjuksköterskan involvera hela familjen i 

förändringsarbetet.  

 

7.3 ATT SE INDIVIDEN 

Det är av stor vikt att ett barn med fetma blir bemött som en unik individ. Bemötandet 

av barnet ska anpassas utifrån olika faktorer, exempelvis bakgrund, kultur, kön, ålder 

och socialt sammanhang. 

 

7.3.1 Anpassa till individen 

En viktig del i bemötandet handlar om att i första hand vända sig till barnet direkt 

genom att ställa frågor. Bemötandet av denna patientgrupp bör alltid vara individuellt 

då alla barn har olika bakgrund och förutsättningar. En sjuksköterska talar om att snäva 

in bemötandet och anpassa det utifrån individen. Små barn bemöts oftast tillsammans 

med sina föräldrar, medan äldre barn kan komma på egen hand.  

 

”Du kan ju inte styra en 12-13 åring som förälder på samma sätt som du styr en 4-5 

åring. Det är klart att det blir en helt annan sak om man tar upp saker på ett annat sätt 

och vänder sig mer till barnet ju äldre barnet är. Många barn kommer ju ensamma på 

besök till mig.” 

(Intervju 1) 
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För att nå den enskilda individen formas språket efter barnet. Fokus i vad som sägs bör 

ligga på förebyggande omvårdnadsåtgärder. Sjuksköterskans uttryckssätt ska anpassas 

till hur familjen pratar kring fetma och bemötandet ska också anpassas efter barnets 

ålder och utvecklingsnivå. Sjuksköterskan bemöter pojkar och flickor på samma sätt 

och tankar på att bemöta olika finns inte. Undantaget skulle eventuellt kunna vara på ett 

omedvetet plan. 

 

”Nej. Det kan vara samma sak att jobba med pojkar och flickor. Faktiskt.” 

(Intervju 1) 

 

7.3.2 Ta hänsyn till kulturella aspekter 

Ett individanpassat bemötande innebär också att se till individens kulturella kontext och 

att ha en förståelse för att kulturen har en stor betydelse för bemötandet. Det kan uppstå 

kommunikationsproblem på grund av kulturella skillnader och därmed är det en 

utmaning för sjuksköterskan att bemöta barn med fetma från olika kulturella 

bakgrunder. Ett sätt att förstå individens kulturella kontext kan vara att be barnet eller 

föräldrarna berätta om hur deras situation är och hur de ser på barnets fetma. Att prata 

direkt till barnet kan vara ett sätt att se hur barnet skulle kunna tänka sig att koppla 

förändringar, med till exempel maten, till sin egen situation och kultur.  

 

”Ja, man måste ha förståelse. Man får helt enkelt ta reda på, man får be att dom 

berättar lite. Det tror jag är bra... hur dom tänker runt det här.”  

(Intervju 4) 

 

7.4 HELA FAMILJEN MED PÅ TÅGET 

Bemötandet av föräldrarna är en del av bemötandet av barn med fetma. Barn under 18 

år står under föräldrarnas ansvar och blir därmed också delaktiga i behandlingen av 

fetma. Betydelsen av att hela familjen är delaktiga i barnets sjukdomsproblematik är 

helt avgörande för resultatet av behandlingen. Målet med föräldrarnas medverkan är att 

de ska förstärka barnet positivt och bidra till den terapeutiska miljön. 
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7.4.1 Involvera familjen  

Att involvera föräldrar och få med båda föräldrarna i fetmabehandlingen är viktigt. 

Sjuksköterskan ska alltid vända sig till barnet, eftersom det är han eller hon som är 

patienten men föräldrarna måste också vara med, båda parter måste alltså vara en del i 

bemötandet och behandlingen. 

 

Anledningen till att vissa barn är motiverade och andra inte har ofta att göra med om 

det finns ett stöd från föräldrarna eller inte. Även om föräldrarna är separerade är det 

viktigt att båda är involverade i barnets behandlingsprocess. Barnets ålder är avgörande 

för i vilken omfattning föräldrarna blir involverade. Eftersom föräldrarna är ansvariga 

för barnet är det viktigt att alltid ha med dem i någon mån. 

 

”Därför att man måste ha med dom på tåget. Det går inte annars.” 

(Intervju 2)  

 

7.4.2 Samtal med föräldrarna  

Det är lämpligt att sjuksköterskan bemöter föräldrar till barn med fetma med 

information, fakta och kartläggning av situationen. Därigenom bidrar sjuksköterskan 

till att föräldrar kan bli mindre spända och skuldkänslor som många föräldrar bär på 

kan lättas.  

 

”Jag ibland så är det ju så att föräldrarna. Det handlar väldigt mycket om att lyfta av 

skuld från föräldrarna”… ”Bara det att skolan eller BVC har velat skriva en remiss, 

det tar de som en personlig anklagelse. Så vi är väldigt noga med att lyfta av skuld och 

det gör vi genom fakta.”  

(Intervju 1) 

 

Sjuksköterskan kan använda sig av öppna frågor så att föräldrarna får berätta hur de har 

det och om de har gjort förändringar. När föräldrarna får berätta fritt kan det leda till att 
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de tar upp saker, exempelvis att barnet blir retat för att det har fetma. Samtal kan i så 

fall användas som en metod för hantering om sådant dyker upp. Om det finns behov 

ska sjuksköterskan gå in och prata gränssättning med föräldrarna och även bryta 

beteendet om barnet får för stort ansvar kring behandlingen.  

 

7.5 UTMANING FÖR SJUKSKÖTERSKAN  

När sjuksköterskan arbetar med barn med fetma uppkommer ofta utmaningar som kan 

resultera i såväl med- som motgångar. Utmaningarna kan ha olika orsak, både 

personliga faktorer hos sjuksköterskan och faktorer hos barnet eller föräldrarna.  

 

7.5.1 Erfarenheter av arbetet 

Ibland är det svårt för sjuksköterskan att ta på sig ett stort ansvar kring behandlingen 

och ha ett bra bemötande av barnet och familjen. Rollen som behandlare är utmanande 

och sjuksköterskan känner sig ibland okunnig och osäker. Det är då viktigt att inse att 

det inte finns svar på alla frågor. Genom att motivera och vara positiv kan resultat 

uppnås även om arbetet med fetma är utmanande och tålamodskrävande. 

 

”Från min sida som behandlare så tycker jag att det är förstås en utmaning, man vet ju 

inte vad dom kommer med, det är en utmaning på det viset.” 

(Intervju 3) 

 

7.5.2 Sjuksköterskans personliga egenskaper 

Utmaningar i rollen som den som bemöter barnet och familjen kan underlättas genom 

sjuksköterskans sätt. Sjuksköterskan kan ta fram personliga egenskaper som verktyg, 

där det kan hjälpa att ha ett sunt förnuft, att ibland utgå från sig själv och personliga 

erfarenheter. Att vara fantasifull är något som bidrar till att kunna tänka sig in i barnets 

situation och bemöta individanpassat. Sjuksköterskans kunskap, utbildning, erfarenhet 

och ett eget intresse för arbetsområdet påverkar bemötandet av barnet och familjen 

positivt.  
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”Ska man jobba med dom så är det nåt man måste ha kunskap om. Ju mer kunskap 

man får desto bättre blir det ju. Just i bemötandet.” 

(Intervju 1) 

 

7.5.3 Svårigheter i bemötandet 

Det finns många aspekter på svårigheter i bemötandet. När barnet har en annan diagnos 

eller sjukdom, förutom fetman, försvårar detta bemötandet. Barn med ADHD eller 

autism, men även barn som är nedstämda och ledsna kan vara svåra att bemöta. Barn 

med fetma kan uppleva en skam, vilken kan vara svår att bära. Genom samtal och 

öppenhet kan sjuksköterskan hjälpa barnet. När barnet inte vill prata och öppna sig för 

sjuksköterskan blir bemötandet svårt. Vanliga sätt att hantera en sådan situation är att 

vara smidig och ha tålamod och därigenom värna om relationen. Äldre barn är svårare 

att motivera för sjuksköterskan, eftersom föräldrarna har mindre och säga till om och 

barnet själv behöver motivation.  

 

De största svårigheterna med föräldrarna är när de inte har någon motivation eller när 

de inte ser fetma som ett problem. Även när föräldrarna har olika åsikter sinsemellan 

blir det väldigt svårt för sjuksköterskan att bemöta dem.  

 

”Det är ju svårt alltså med motivation generellt, när familjerna inte är så engagerade, 

liksom inte ser det som ett problem ens en gång. Det är ju lite provocerande.” 

(Intervju 3) 

 

7.5.4 Förenklande aspekter i bemötandet 

Det finns faktorer som gör det lättare att bemöta barn med fetma och föräldrar, 

exempelvis när föräldrarna själva har fetma. Föräldrarna har då själva vetskapen om 

hur det är att ha sjukdomen, vilket kan bidra till att sjuksköterskan upplever det lättare 

att bemöta. När både barn och föräldrar inser att fetma är ett problem eller när barnet 

själv berättar om sig och sin situation underlättas sjuksköterskans bemötande.  
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”Ja det kan ibland också vara lättare faktiskt att jobba när föräldrarna själva har 

övervikt och fetma, för dom vet ju hur det är.” 

(Intervju 1) 
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8 DISKUSSION 

8.1 METODDISKUSSION  

Enligt Polit och Beck (2010) är en kvalitativ design lämpad för att beskriva ett fenomen 

holistiskt. En intervjustudie var därför lämplig för att få fram förståelsen för fenomenet, 

i detta fall bemötandet. En intervjustudie kan ge svar på vilken mening fenomenet har 

(Lantz, 2007).  

 

Polit och Beck (2010) beskriver olika begrepp för kvalitativ forskning som bör 

diskuteras för att visa på trovärdighet för en studies resultat och dess genomförande. 

Trovärdighet, ses som ett av de centrala begreppen och handlar om att resultatet ska 

vara trovärdigt (Polit & Beck, 2010). Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) 

förstärks en studies trovärdighet om personer som är insatta i forskningsområdet har 

granskat att koder och text stämmer överens samt att analysen av insamlad data är 

noggrant genomförd. Varje intervju blev därför noggrant genomlyssnad och 

transkriberad till text för att sedan bearbetas. Under metodavsnittet visas exempel ur 

analysprocessen från meningsbärande enhet och kondensering till kod, kategori och 

tema. Detta gör att läsaren kan bilda sig en uppfattning om analysens och resultatets 

trovärdighet. Polit och Beck (2010) beskriver även att för att kunna göra en väl 

genomförd innehållsanalys är det av stor vikt att insamlad data behandlas djupgående. 

Under innehållsanalysens samtliga steg var vi båda närvarande och arbetade 

djupgående, vilket stärker analysen och därigenom resultatets trovärdighet ytterligare. 

 

Ett annat begrepp som diskuteras av Polit och Beck (2010) är tillförlitlighet, vilket 

innebär att en liknande studie, med samma urval av deltagare och genomförande i ett 

liknande kontext skulle ge snarlikt resultat om den skulle genomföras vid annat tillfälle. 

Vår studies alla steg är noggrant beskrivna i metodavsnittet och innehållsanalysen är 

utförd enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008). Eftersom denna metod är 

noggrant beaktad, har kraven på tillförlitlighet tillgodosetts.  

 

Urvalet av intervjupersoner gjordes genom ett så kallat bekvämlighetsurval då vår 

handledare kontaktade verksamhetschefen för sjuksköterskor som arbetar på BUMM i 
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Stockholms län, vilken valde ut fyra sjuksköterskor som var villiga att intervjuas. Polit 

och Beck (2010) menar att ett bekvämlighetsurval kan vara bra då de som valts ut är 

villiga att delta och finns tillgängliga. Verksamhetschefen kan ha valt ut sjuksköterskor 

som var av en viss åsikt eller som var partiska på något sätt, vilket kan ses som en 

svaghet i studien och dess tillförlitlighet. Eftersom sjuksköterskorna valdes ut genom 

bekvämlighetsurval togs ingen hänsyn till att det bara var kvinnliga sjuksköterskor som 

deltog, vilket också kan ses som en viss svaghet. Trost (2010) menar att beslut gällande 

deltagarnas kön tas av den enskilde forskaren.  

 

Sjuksköterskorna intervjuades angående barn från 4 till 17 år. Detta är ett brett spann 

som kan medföra en viss spretighet i insamlad data.  

 

En intervjuplan med frågeområden var till god hjälp under intervjuerna. Lantz (2007) 

beskriver att en intervjuplan med frågeområden kan vara bra att ha som stöd under en 

intervju. Intervjuplanen gjorde att frågeområdena blev mer enhetliga och bidrog till den 

kvalitativa ansatsen med frågor riktade mot syftet. En intervjuplan gör att läsaren enkelt 

kan följa datainsamlingsprocessen, vilket stärker tillförlitligheten ytterligare.  

 

Ett tredje begrepp som Polit och Beck (2010) diskuterar är överförbarhet. Begreppet 

beskrivs utifrån om resultatet kan appliceras på andra grupper eller i andra kontext. 

Enligt dem är det läsarens uppgift att bedöma om studien är genomförbar, men en 

forskare kan själv göra bedömningen möjlig för läsaren genom att noggrant beskriva 

alla steg i urval och datainsamling. Vi har gjort det för att möjliggöra detta för läsaren 

av vår studie.   

 

Fyra intervjuer genomfördes, vilket vi i efterhand anser vara tillräcklig mängd för att 

besvara syftet. Ett frågeformulär skickades ut innan intervjuerna ägde rum. 

Sjuksköterskorna hade förberett sig inför intervjun i olika utsträckning beroende på 

olika tidstillgång på arbetsplatsen.  
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Eftersom det fanns en ovana att utföra intervjuer kunde en provintervju ha varit 

relevant att utföra. Lantz (2007) menar att en eller flera provintervjuer kan vara bra att 

göra innan de riktiga intervjuerna genomfördes. I vår studie testades frågorna på fyra 

personer med generell omvårdnadserfarenhet, vilket vi ändå ser som en styrka hos 

studien.  

 

Det fanns både för- och nackdelar med att båda intervjuarna var med och ställde frågor 

under intervjuerna. Eventuellt kan det ha upplevts som att det blev rörigt, men fördelen 

var att vi fick stöd av varandra och kunde hjälpa varandra att ställa frågorna. Det kan ha 

upplevts som en ojämställdhet då vi var två personer och den som intervjuades var en 

person.  

 

8.2 RESULTATDISKUSSION  

De fem teman som presenteras i resultatet, värna om relationen, ”vara den som lyfter 

dom”, att se individen, hela familjen med på tåget, och utmaning för sjuksköterskan 

beskriver hur sjuksköterskan bemöter barn med fetma och deras föräldrar. De mest 

betydelsefulla delarna i resultatet handlar alltså om att sätta barnet som individ i fokus i 

vårdrelationen och samtidigt stärka och involvera familjen.  

 

Resultatet visade att en fungerande relation mellan sjuksköterskan och barnet är en 

grund för att barnets fetma ska kunna behandlas. Relation mellan barn, föräldrar och 

sjuksköterska handlar om att se barnet som en unik individ och betydelsen av att ha en 

god relation till barnet framkom. Resultatet visar att sjuksköterskan bör värna om 

relationen genom att jobba med tillit, visa förståelse, öppenhet och ärlighet mot barnet. 

Friedman et al. (2003) belyser att en tillitsfull relation med respekt, öppenhet och 

ärlighet är viktig i omvårdnadsprocessen och går hand i hand med sjuksköterskans 

arbete med familjer. Resultatet i vår studie beskriver vikten av öppenhet i relationen. 

Friedman et al. (2003) styrker detta genom att belysa hur viktigt det är för 

sjuksköterskan att etablera en förtroendefull relation till familjen. Betydelsen av 

öppenhet och att inte döma det som barn och föräldrar berättar framkom, dock kan 

detta förhållningssätt ibland vara en utmaning för sjuksköterskan. Mikhailovich och 

Morrison (2007) skriver att ett icke dömande förhållningssätt leder till att patientens 
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mottaglighet till råd och stöd ökar. I föreliggande studie beskrivs det hur barnet kan 

starta ett förändringsarbete då sjuksköterskan använder ett öppet förhållningssätt.  

 

Bemötandet av barnet ska anpassas till det enskilda barnet så att barnet kan ta till sig av 

det som krävs för att göra livsstilsförändringar, detta tar även Dahlberg et al. (2003) 

upp och betonar vikten av ett individanpassat bemötande av patienten. Tyler och 

Horner (2008) skriver också om att ett individuellt fokus möjliggör beteendeförändring 

men trycker även på att familjens involvering är  avgörande. Friedman et al. (2003) 

däremot belyser betydelsen av att sjuksköterskan utövar familjefokuserad omvårdnad 

och inte endast lägger fokus på den enskilde individen.  

 

Sjuksköterskorna i vår studie använde fantasifullhet och sunt förnuft för att bemöta 

barnet utefter dess unika person och kulturella sammanhang. Resultatet visade på 

vikten av att sjuksköterskan får ta del av barnets och/ eller föräldrarnas berättelser för 

att förstå kulturens betydelse gällande värderingar och synsätt. Friedman et al. (2003) 

belyser att barnets och familjens kultur är en viktig del i förståelsen för deras beteende, 

eftersom det underlättar om sjuksköterskan är insatt i familjens kulturella sammanhang. 

För att kunna involvera familjen och behandla barnet måste sjuksköterskan få en 

förståelse för individen och dennes upplevelse, menar Anderson (1990) och 

Buckingham (1997). Sjuksköterske- patientrelationen kan på så vis stärkas genom en 

ökad förståelse för den enskilda individen och förutsättningarna för en god omvårdnad 

ökar.  

 

Familjen ska bemötas av sjuksköterskan så att de får ta del av behandlingen, hela 

familjen med på tåget. Friedman et al. (2003) beskriver hur familjens roll i 

omvårdnaden har betydelse för den enskilda individens hälsa, vilket handlar om att 

sjuksköterskan arbetar med familjefokuserad omvårdnad. Det är betydelsefullt att ha 

med hela familjen i omvårdnaden av barnet eftersom en hel familj drabbas på flera plan 

när en familjemedlem blir sjuk (Friedman et al., 2003). Utifrån detta, menar Friedman 

et al., att det är viktigt att familjen får stöd och hjälp att använda sina egna resurser. 

Resultatet i föreliggande studie visade att en nyckel till gott bemötande av barn och 

deras föräldrar är att föräldrarna låter sig bli involverade. Genom information och 
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delaktighet i behandlingen ökar förutsättningarna för att föräldrarna ska känna sig 

delaktiga (Tyler & Horner, 2008). Fradd (1987), Flodmark, Ohlsson, Rydén och Sveger 

(1993), Huang, Beccera, Oda, Walker, Xu, Donohue, Chen, Curbelo och Breslow 

(2007) och Chesla (2010) betonar att barnet kan bli hjälpt på ett mer effektivt sätt och 

resultatet bli mer positivt om föräldrarna blir engagerade i sitt barns sjukdom.  

 

Turner et al. (2009) belyser i likhet med ovan att det är viktigt att arbeta med föräldrar 

när man bemöter barn med fetma. Dock finns en problematik kring att föräldrarna ofta 

känner skuld över sitt barns fetma. Det är av stor vikt att den skuld som kan finnas hos 

föräldrarna lättas för att kunna gå vidare i behandlingen (SLL, 2010). En annan aspekt 

som framkom under intervjuerna var att sjuksköterskorna berättade att vissa föräldrar 

inte inser att fetma är ett problem för deras barn, vilket även betonas av Turner et al. 

(2009) och Jansen och Brug (2006) och av dessa beskrivs som ett hinder för 

bemötandet. Det finns föräldrar som inte förstår att barnets fetma hänger ihop med 

deras eget beteende enligt Söderlund, Nordqvist, Angbratt och Nielsen (2009). 

Dessutom menar Eckstein, Mikhail, Ariza, Thomson, Millard och Binns (2006) att 

föräldrar som inte inser problemet med sitt barns fetma är oroligare och därför kan 

behöva mer motivation för att bli involverade i behandlingen.  

 

En motsägelsefull aspekt i vårt resultat är att sjuksköterskorna tyckte det var lättare att 

bemöta barn där hela familjen har fetma, eftersom de lättare kan involvera alla i 

förändringsarbetet. Detta till skillnad mot Mikhailovich och Morrison (2007) och 

Turner et al. (2009) som beskriver det som extra svårt att samtala om barnets fetma när 

föräldrarna själva har övervikt eller fetma.  

 

Enligt vår studie handlar bemötandet av föräldrarna om att ge information och 

motivera, i överensstämmelse med Mikhailovich och Morrison (2007). Även Söderlund 

et al. (2009) menar att motiverade föräldrar gör att bemötandet av barnet blir enklare. 

Friedman et al. (2003) beskriver hur stöd till föräldrar och familj är av stor vikt för att 

den enskilda individen ska förbättras i sitt sjukdomstillstånd.  
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Motiverande samtal var en väl använd metod bland sjuksköterskorna för att nå fram till 

barn och föräldrar i vår studie. För att motivera föräldrarna behöver sjuksköterskan 

skapa en känsla av förtroende och förlita sig på att föräldrarnas kunskap. Tyler och 

Horner (2008) beskriver att en familj kan stödjas genom bekräftelse och fokus på dess 

styrkor. Det handlar om att sjuksköterskan ska tro på familjens egen kapacitet och 

problemlösningsförmåga, vilket är relevant i hanteringen av detta komplexa 

hälsoproblem.  

 

När föräldrarna har kunskap så behöver de istället få stöd av sjuksköterskan för att 

kunna hjälpa sitt barn och för att skapa en terapeutisk miljö åt barnet. Söderlund et al. 

(2009) beskriver hur de flesta barn och föräldrar faktiskt har kunskap kring 

problematiken. Fradd (1987) och Friedman et al. (2003) menar att sjuksköterskan bör 

ha respekt för föräldrarna då de är experter på sitt barn och på att hantera sitt liv.  

 

En viktig del i bemötandet av barn med fetma är att “vara den som lyfter dom”. I vår 

studie beskrivs detta som att förstärka det barnet och föräldrarna gör som är positivt. 

Resultatet visar att det är viktigt att sjuksköterskan får barnet att känna sig värdefullt, 

detta kan göras genom att barnet får beröm och positiva kommentarer. Enligt Brazelton 

och Sparrow (2003) kan sjuksköterskans förstärkning av positiva saker och förtroendet 

för familjen kopplas till att en god omvårdnad inom relationen blir möjlig. 

 

8.3 SLUTSATS 

För att ett barn ska bli friskt från sin fetma måste sjuksköterskan som träffar barnet och 

dess föräldrar, genom ett gott bemötande, bygga en relation med öppenhet, tillit, 

förståelse och ärlighet. Sjuksköterskans bemötande som en del i omvårdnaden bör vara 

i en positiv anda där barnet förstärks och får känna sig bra. Bemötandet ska alltid 

anpassas till den unika individ som barnet är och det måste finnas en förståelse för 

familjens situation. Denna studies resultat pekar specifikt på en förståelse för familjens 

värderingar och kulturella sammanhang. Om det finns en god omvårdnad och ett gott 

bemötande som är familjefokuserat ökar möjligheterna till en lyckad utgång av 

behandlingen. Detta kan ibland vara en utmaning för sjuksköterskan, men kan ske 
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genom att han eller hon värnar om relationen, är den som lyfter dom, ser hela individen 

och har med hela familjen på tåget.  

 

8.4 KLINISK BETYDELSE 

Förhoppningen är att denna studie ska ge ökad förståelse för vad som är av betydelse i 

sjuksköterskors bemötande av barn med fetma och deras föräldrar, samt för betydelsen 

av att utöva familjefokuserad omvårdnad på ett individanpassat sätt. Att 

sjuksköterskorna vid intervjutillfället gavs möjlighet att reflektera över bemötandet och 

dess innebörd, ses också som en klinisk betydelse av studien. En annan förhoppning är 

att andra sjuksköterskestudenter ska läsa materialet och få ökad förståelse för 

bemötandets betydelse i omvårdnadsarbetet och specifikt i omvårdnaden av barn med 

fetma. 

 

8.5 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Det finns behov av att forska vidare kring hur bemötandet påverkar den vård och 

behandling som barn med fetma får. Beskrivning av bemötandets betydelse i 

omvårdnaden och en tydlig definition av bemötande har saknats vid genomgång av 

befintlig litteratur. Det finns även behov av att undersöka hur barn och föräldrar ser på 

sjuksköterskornas bemötande, ur ett patientperspektiv. 
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10  BILAGOR 

Bilaga 1 (2) 

INTERVJUPLAN  

Intervjun delades in i tre delar:  

 

Del 1: Allmän info  

Del 2: Korta frågor om intervjupersonen/bakgrundsfakta 

Del 3: Frågeområden och följdfrågor: 

 

Frågeområden: 

1. Bemöta barn som har fetma. 

 

2. Föräldrarnas roll bemötandet. 

 

3. Svårigheter i bemötandet. 

 

4. Hantering av dessa svårigheter 

 

5. Saker som förenklar bemötandet 

 

Förslag på följdfrågor:  

Hurdå?  

Varför?  

Beskriv mer?  

Kan du ge ett exempel på hur det kan se ut?
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Bilaga 2(2) 

PROTOKOLL SOM SKICKADES TILL 

VERKSAMHETSCHEF
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