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Sammanfattning    
Övervikt och obesitas ökar bland befolkningen runt om i världen, även bland barn.  Då 
risken är stor att överviktiga barn även blir överviktiga som vuxna, är det av stor vikt att 
bryta dåliga levnadsvanor i tid. Övervikt och obesitas har starka kopplingar till 
hälsoproblem så som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och psykisk ohälsa. 
Sjuksköterskan ska främja hälsa och förebygga sjukdomar och har olika metoder att 
tillgå i sitt arbete och en av dem är motiverande samtal (MI). Syftet med denna 
kandidatuppsats är att belysa MI som metod för sjuksköterskan i arbetet med 
överviktiga och obesa barn. Uppsatsen är en litteraturöversikt där åtta artiklar 
analyserats. Resultatet kategoriserades i tre huvudteman och fyra subteman som 
beskriver MI som arbetsredskap samt effekterna på de överviktiga och obesa barnen. MI 
visar sig ha god effekt på att minska kaloriintag och öka den fysiska aktiviteten hos de 
överviktiga och obesa barnen. Trots att MI kan upplevas tidskrävande anses metoden 
vara ett bra redskap vid känsliga ämnen. Diskussionen belyser vikten av en god 
vårdrelation, intresse och engagemang från sjuksköterskan, samt behovet av 
föräldrarnas insikt och delaktighet kring barnens övervikt för att vara ett bra stöd.  
 
 
 
Nyckelord: MI, motiverande samtal, övervikt, obes, barn, sjuksköterska, 
livsstilsförändring 
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INLEDNING 
Som blivande sjuksköterskor är vi intresserade av att arbeta förebyggande för att 
motverka övervikt och obesitas. I sjuksköterskans roll är det förebyggande arbetet 
viktigt då vi vill främja hälsa och undvika välfärdssjukdomar. Just begreppet 
förebyggande hälsa anser vi borde få större plats inom sjukvården, då vi ständigt får 
larm om allt osundare levnadsvanor som leder till ohälsa. I det dagliga arbetet möter 
sjuksköterskan ofta patienter, både barn och vuxna, som är drabbade av övervikt och 
obesitas.  
 
Tanken att skriva om övervikt och obesitas finner vi båda intressant, men övervikt ur ett 
sjuksköterskeperspektiv väcktes då en av oss gjorde praktik på en Barn- och 
ungdomsmedicinsk mottagning. Mötet med barn som led av övervikt fick en ny 
innebörd när också mötet innefattade barnens föräldrar. Att se hur svårt det var för 
sjuksköterskan att nå fram till barnen och deras föräldrar för att stödja dem i denna 
process fick oss att vilja undersöka detta vidare.  
 
I denna litteraturöversikt kommer vi använda oss av begreppet obesitas istället för 
fetma. 
 
 
BAKGRUND 

Förekomst av övervikt bland barn 
 
Enligt World Health Organization (WHO) (2013) definieras övervikt och obesitas som 
onormal eller överdriven fettansamling på kroppen som kan försämra hälsan. År 2011 
var det över 40 miljoner barn upp till fem år som var överviktiga i världen. WHO 
(2007) rapporterar vidare att över 60 procent av barnen som är överviktiga innan 
puberteten kommer att vara överviktiga även i tidig vuxen ålder. I Europa har 20 
procent av alla barn och ungdomar en övervikt och av dessa är en tredjedel obesa. 
Sveriges Riksdag (2013) refererar från WHO i en rapport och skriver om en global 
fetmaepidemi i många delar av världen där fler människor dör av övernäring än av 
undernäring. Enligt Börjeson Munk (2008, s. 443) har övervikten bland barn och 
ungdomar i Sverige ökat avsevärt de senaste åren, 25 procent av tioåringarna är 
överviktiga varav sex procent av dessa är obesa.  
 
Body mass index (BMI) är ett verktyg som används för att beräkna förhållandet mellan 
vikt och längd hos vuxna. Personens vikt divideras med längden i kvadrat (längd x längd 
/ vikt), där ett resultat över 25 innebär övervikt och över 30 innebär obesitas ( Börjeson 
Munk, 2008, s.444). Börjeson Munk (2008, s. 444); Janson & Danielsson (2003, ss. 32-
33); Holm Ivarsson, Kuhen Krylborn & Trygg Lycke (2013, s.174) beskriver att barns 
BMI varierar med åldern och kan skilja sig mellan flickor och pojkar.  Iso-BMI är ett 
mått som används för att fastställa övervikt och obesitas hos barn. Iso- BMI är ett 
konstruerat jämförelsetal där det är uträknat vad barnets BMI skulle motsvara hos en 
vuxen. Utifrån särskilda tabeller eller tillväxtkurvor där gränserna är ålderberoende 
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räknas barnets iso-BMI ut där gränsen för övervikt är iso-BMI 25, och obesitas iso-BMI 
30.  
 
Det finns ett nationellt kvalitetsregister som heter barnobesitasregistret i Sverige 
(BORIS) där syftet är att alla barn med obesitas skall registreras. Med hjälp av registret 
kan de obesa barnens behandling följas långsiktigt. Vården kvalitetsäkras och ger 
möjlighet till en god uppföljning av barnen (Danielsson 2009, s. 320).  
 
 

Hälsoproblem orsakad av övervikt/obesitas 
Barnfetma är starkt associerat till riskfaktorer så som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes 
typ2, ortopediska problem, psykiska problem, sämre resultat i skolan samt låg 
självkänsla (WHO 2008). Då problemen med övervikt och obesitas oftast börjar i tidig 
ålder och har en tendens att följa med in i vuxenlivet med risk för allvarliga 
följdsjukdomar, bör man därför påbörja insatser redan vid fyra års ålder (Börjeson 
Munk, 2008,s 443). Alla fyraåringar ska på sin fyraårskontroll på barnavårdcentralen 
(BVC) göra en BMI beräkning (Närhälsan 2012). Janson & Danielsson (2003, s.25) 
menar att obesa barns viktuppgång oftast börjat i fyraårsåldern och då finns en stor risk 
att dessa barn även är obesa som tioåringar. Socialstyrelsen (2014) beskriver att 
barnhälsovården arbetar med hälsoövervakning för att följa barns utveckling och hälsa 
regelbundet. Detta för att tidigt upptäcka eventuella problem och kunna sätta in åtgärder 
i tid. 
 
Ofta är övervikt och obesitas stigmatiserande och kan ge försämrad psykosocial hälsa. 
Den oro som barn kan känna över sin vikt och upplevda kropp kan ge sämre livskvalitet 
och skapar mer nedstämdhet än den faktiska övervikten i sig (Sveriges Riksdag, 2013). 
Människan blir lidande om upplevelsen av sig själv som hel person blir hotad, det vi 
presterar är till stor del kopplat till vår sociala och personliga identitet samt till kroppens 
utseende och funktion. Den upplevelse av lidande människan känner, är en konsekvens 
till förlust av helhet och kontroll (Wiklund 2003, s.101). Det överviktiga barnet blir 
lidande av omgivningens nedvärderingar då samhällets inställning till övervikt är tydlig. 
De överviktiga barnen har rätt att bemötas med den respekt som de förtjänar (Janson & 
Danielsson 2003, ss.21-22). 
 
 

Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete 
Sjuksköterskan har ett ansvar i att förbättra det hälsofrämjande och förebyggande 
arbetet. Att ta ansvar för sin kompetens och kunskapsnivå, så den motsvarar 
patienternas behov, genom att hjälpa, vägleda och motivera patienterna till 
livsstilsförändringar är en stor uppgift för sjuksköterskan (Dahlborg- Lyckhage (red.) 
2010, s.77).  I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 
(2005) beskrivs grundläggande ansvarsområden för sjuksköterskan: att främja hälsa, att 
förebygga sjukdom, att återställa hälsa, att lindra lidande.  
  
Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete har som utgångspunkt att människor, trots sina 
sjukdomar och ohälsotillstånd, är kapabla till välbefinnande och hälsa. Istället för att 
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fokusera på problem och diagnoser, syftar det hälsofrämjande arbetet till att använda sig 
av en humanistisk människosyn genom att förstå varje persons livsvärld i relation till 
hälsa, lidande och sjukdom. Det förhållningssätt som det hälsofrämjande arbetet utgår 
ifrån ska genomsyras av delaktighet, jämlikhet och dialog i mötet med personen 
(Svensk sjuksköterskeförening (SSF) 2013, s.13).  
  
Socialstyrelsen (2011) har utarbetat nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande 
metoder och menar att överviktiga och obesa personer definieras som en högriskgrupp 
för ohälsa. Dessa personer är i stort behov av att få stöd till att äta mer hälsosamt och bli 
mer fysiskt aktiva med någon form av hälsofrämjande samtal. Tanken med ett 
hälsofrämjande samtal är att stödja varje persons möjlighet att ta kontroll över sin hälsa.  
Tre nivåer av samtal finns i riktlinjerna som innebär att den första nivån består av enkla 
råd där en kort traditionell rådgivning ges. Den andra nivån är rådgivande samtal där 
ofta MI används för en personfokuserad dialog. Tredje nivån kallas kvalificerat 
rådgivande samtal där det sker en längre dialog med sakkunnig personal. 
Sjuksköterskans roll i ett hälsofrämjande samtal är att ge kunskap, verktyg och stöd till 
livsstilsförändring. 

 
Vårdande relation 
Med vårdande relation menar Wiklund (2003, s.156) att det förhållande som patient och 
sjuksköterskan har, präglas av respekt och ömsesidig tillit till varandra samt hur 
patienten blir bemött av sjuksköterskan. Även Dahlberg & Segesten (2010, ss.182-185) 
beskriver att den vårdande relationen kännetecknas av en mellanmänsklig interaktion 
som kan resultera i vårdande samtal och vårdande möten med en god närvaro. Vidare 
poängterar de att en vårdande relation speglas av ett öppet och följsamt möte som sker 
förutsättningslöst. Dahlborg- Lyckhage (2010, ss. 156-158) menar att ömsesidigheten är 
viktig i en vårdrelation, men det är patienten som skall vara i centrum. Sjuksköterskan 
ska vara tillgänglig för patienten och försöka förstå och bedöma dennes behov av vård 
och omsorg. En god vårdrelation ger en upplevelse av trygghet. Vidare beskriver de att 
sjuksköterskan har till uppgift att lindra det lidande som upplevs av patienterna och 
istället främja en känsla av välbefinnande och hälsa. För att kunna lindra lidande bör 
sjuksköterskan våga möta människan och se lidandet, vilket är en utmaning (Dahlborg- 
Lyckhage (red.) 2010, s. 119). 
 

Barns rättigheter 
FN:s konvention om barns rättigheter antogs av FN:s generalförsamling 1989 och är till 
för att skydda och stärka barn och ungdomars rättigheter i världen. Centralt i 
barnkonventionen är respekten för varje barn oavsett bakgrund. Barnkonventionen har 
fyra grundläggande principer som innebär att det är förbjudet att diskriminera barn, 
barnets bästa skall vara i främsta rummet, barn har rätt till liv och utveckling samt att 
alla barn har rätt att få komma till tals och ha en åsikt (Utrikesdepartementet, 2008).  
 
I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) §2 menas att hälso- och sjukvårdens mål är att 
främja en god hälsa  på lika villkor för både barn och vuxna. Människors lika värde ska 
respekteras. Den information som ges ska vara individuellt anpassad och vid behov ges 
upplysningar om lämpliga metoder för att förebygga ohälsa och sjukdom. 
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Motiverande samtal 
MI är en förkortning av engelskans Motivational Interviewing som på svenska översätts 
till motiverande samtal. Schwartz (2010, s. 154) förklarar att målet med MI är att främja 
patientens motivation till förändring och uppmuntra patienten till eget ansvar för sitt 
beteende. Bundy (2004, s.43) förklarar att MI hjälper patienten att förstå hur tankar och 
känslor interagerar, sätta ord på dem och hur de påverkar beteendemönstret samt locka 
fram nya beteenden.  
 
Sjuksköterskan kan använda MI som metod för att väcka intresse till förändring hos de 
personer som inte känner sig redo eller motiverade. Motiverande strategier används i 
samtalet för att fokusera på förmågan och skälen till att göra livsstilsförändringar. Ett 
särskilt förhållningssätt tillämpas i MI där samarbete och autonomi betonas. Viktigt är 
också att som sjuksköterska ha ett reflektivt lyssnande och att kunna ge information i 
dialog (Holm Ivarsson, Kuhen Krylborn & Trygg Lycke, 2013, s. 16; SSF, 2013, s.20). 
 
Det som kännetecknar MI är att sjuksköterskan lyssnar aktivt och reflekterande, ställer 
öppna frågor, ber om lov innan råd ges, summerar det som patienten sagt samt 
uppmuntra (Lindhe Söderlund, Malmsten, Bendtsen & Nilsen, 2010, s.398; SSF, 2013, 
s.20). Tidigare antogs det att det räckte med tydlig information till människor med 
ohälsosam livsstil, om riskerna relaterade till deras ohälsa, för att göra en 
livsstilsförändring. Det har dock visat sig att så inte var fallet. Människors övertygelse 
är inte alltid baserat på vad man är tillsagd att tro på (Bundy 2004, s.43). Motiverande 
samtal är en metod som istället för övertalning och bevisföring är stödjande och 
uppmuntrar till reflektion utan att vara dömande. Genom att skapa en god vårdrelation 
kan en förändring främjas och som inte är tvingande (Miller & Rollnick 2002, s. 62). 
MI visar sig vara till stor hjälp för att skapa en god vårdrelation där respekten och 
förståelsen för patienterna ökar (Brobeck, Bergh, Odencrantz & Hildingh, 2011, s. 
3328). 
 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Övervikt och obesitas ökar bland befolkningen runt om i världen, även bland barn. Det 
är av största vikt att tidigt bryta negativa beteenden kring övervikt och ohälsa för att 
undvika allvarliga följdsjukdomar då övervikten ofta följer med in i vuxenlivet. 
Sjuksköterskan arbetar hälsofrämjande för att förebygga ohälsa genom att på bästa sätt 
vägleda och motivera till en livsstilsförändring. Det finns olika metoder för att göra 
livsstilsförändringar och en av dem är MI. Sjuksköterskan har i sitt arbete en viktig roll i 
mötet med de överviktiga barnen och deras föräldrar för att göra dem delaktiga och 
skapa en god vårdrelation. Då de överviktiga och obesa barnen ofta blir lidande både 
fysiskt och psykiskt behövs ett lättillgängligt redskap för att kunna ge hjälp till en 
förändring som kan minska lindandet. 
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SYFTE 
Syftet är att belysa hur MI som metod används av sjuksköterskan i arbetet med 
överviktiga och obesa barn. 
 
 
METOD 
Metoden som använts vid denna kandidatuppsats är en litteraturöversikt enligt Fribergs 
modell (2006, s.117).  

 
Datainsamling 
Artiklarna till kandidatuppsatsen söktes i databaserna Cinahl och PubMed.  
Inklusionskriterierna vid val av vetenskapliga artiklar var att artiklarna skulle vara 
skrivna på engelska och inte fick vara äldre än tio år, att studierna berörde 
överviktiga/obesa barn och ungdomar upp till 18 år som innefattade både pojkar och 
flickor samt att det skulle ingå sjuksköterskor i studierna. Ett antal sökningar i olika 
kombinationer med sökorden ”motivational interviewing”, ”obes*”, ”obes*child*” samt 
”overwieght child*” gjordes i databaserna. Det sökresultat som gav flest träffar gjordes i 
Cinahl med orden ”motivational inteviewing” AND ”obes*” vilket resulterade i 105 
träffar. Av dessa valdes 21 artiklar ut utefter relevant titel. Sex av dessa artiklar föll bort 
då de inte gick att läsa i fulltext. Det visade sig att tre artiklar inte var vetenskapliga. 
Därtill lästes 12 abstract varav fyra inte svarade på syftet och valdes då bort. Resterande 
åtta lästes i sin helhet och ytterligare två artiklar togs bort då innehållet inte motsvarade 
inklusionskriterierna. Av denna sökning återstod sex artiklar. De andra kombinationerna 
av sökorden gav inget nytt. 
 
 För att få ytterligare material gjordes manuella sökningar utifrån referenslistor i artiklar 
samt från uppsatser på BADA med liknande ämnesinriktning. Detta resulterade i 
ytterligare två artiklar. Totalt urval till datamaterialet blev åtta artiklar, varav sex 
kvantitativa och två kvalitativa. Samtliga publicerade mellan 2009- 2013 i olika länder. 
Tre från Sverige, en från Kina, tre från USA och en från Nya Zeeland. En 
sammanställning är gjord av artiklarna som presenteras i en tabell där syfte, urval, 
metod och resultat presenteras (se bilaga 1).   

 
Dataanalys 
 
De valda artiklarna kvalitetsgranskades med frågor som beskrivs enligt Friberg (2006, 
s.119-122). Därefter analyserades artiklarna utifrån Fribergs tre steg i att göra en 
litteraturöversikt, som innebär att först läsa igenom valda artiklar flera gånger för att få 
en överblick av innehållet. Nästa steg innebär att ta fram likheter respektive skillnader 
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från texterna, som sedan ska sammanställas som ett sista moment, för att ta fram 
lämpliga teman till ett resultat. 
 
Författarna läste igenom samtliga artiklar enskilt ett flertal gånger. Var för sig 
färgmarkerade vi de meningar i resultaten som svarade på vårt syfte. Genom diskussion 
fann vi likheter och skillnader och sifferkodar de tidigare färgmarkerade meningarna 
som visade på samma resultat, detta för att kunna urskilja vilka delar av resultaten som 
hörde ihop. Ur denna analys växte det fram subteman med tillhörande teman. 
 

RESULTAT 
I de artiklar vi granskat har resultatet mynnat ut i fyra subteman med tre tillhörande 
huvudteman. Huvudtemat MI leder till positiva förändringar har subteman  Hjälper 
barnen sätta ord på känslor och minskar oro samt Förändring i ätbeteende och fysisk 
aktivitet. Huvudtemat MI är en bra, men krävande metod har subtemat Kräver tid, 
intresse och kunskap och Brist på insikt och motivation hos föräldrarna. Det sista 
huvudtemat är En god vårdrelation är centralt. Dessa huvudteman belyser MI som 
metod i sjuksköterskans arbete med överviktiga och obesa barn. 
 

 
MI leder till positiva förändringar 
Analyserna visar att MI är en effektiv metod och kan hjälpa överviktiga/obesa barn och 
deras föräldrar till en livsstilsförändring. Ofta bär de överviktiga/obesa barnen på tankar 
och känslor som gör dem nedstämda. 
 
 

Hjälper barnen sätta ord på känslor och minskar oro 
Analysen visar att sjuksköterskan med hjälp av MI kan hjälpa barnen att lära sig sätta 
ord på sina tankar och känslor. Med hjälp av att ställa öppna frågor och genom att ha ett 
reflekterat lyssnade kan sjuksköterskan ge bekräftelse som stärker barnet. Detta kan ge 
barnen ökad motivation och underlättar därigenom möjligheten att komma fram till 
egna lösningar som kan leda till förändring. Vidare visar analysen att MI även är en 
effektiv metod för att minska den oro som barnens föräldrar kan känna för sitt 
överviktiga eller obesa barn. Om den upplevda oron för barnet minskas kan föräldrarna 
få möjlighet att uppleva den trygghet som behövs för att stödja barnet till en 
livsstilsförändring. MI visar sig också leda till en ökad motivation hos föräldrarna som 
behövs för att stärka barnet. Föräldrarna ansåg att de motiverande samtalen med 
sjuksköterskan var till stor hjälp för att kunna motivera barnen till en livsstilsförändring 
och de flesta föräldrarna kunde rekommendera metoden (Brobeck et al 2011, s.3326; 
Lindhe Söderlund, Nordqvist, Angbratt & Nilsen 2009, s.446; Dawson, Brown, Cox, 
Williams, Treacy, Haszars, Meredith-Jones, Hargeaves, Taylor, Ross & Taylor 2013, s. 
5; Woo Baidal, Price, Gonzalez-Suarez, Gillman, Mitchell, Rifas-Shiman, Horan, 
Gortmaker & Taveras 2013, s.542). 
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Förändring i ätbeteende och fysisk aktivitet 
Det framkommer också i analysen att det med hjälp av MI ger en ökad motivation och 
att det sker en signifikant förändring i ätbeteende och fysisk aktivitet hos de överviktiga 
och obesa barnen. MI som metod visar sig ha en stor effekt på att minska det totala 
kaloriintaget samt motiverar till att öka den dagliga fysiska aktiviteten hos barnen.  
Även signifikanta skillnader kan utläsas på intaget av frukt och grönt per dag, där de 
barn som fått motiverande samtal står för den stora ökningen. De flesta barn som fått 
MI har minskat på sitt dagliga TV tittande, minskat det totala intaget av snabbmat, samt 
även minskat sitt intag av sötsaker. Dessutom ökar den fysiska aktiviteten i vardagen för 
dessa barn (Blizzard Tripp, Templeton Perry, Romney & Blood-Siegfried 2011, s.476; 
Wong & Cheng  2013, s. 2524; Tucker, Ytterberg, Lenoch, Schmit, Mucha, Wooten, 
Lohse, Austin & Mongeon Wahlen 2013, ss.544-545). 
 
 

MI är en bra, men  krävande metod 
Det visar sig att sjuksköterskorna anser att MI är ett mycket bra redskap vid 
livsstilsförändringar, men de anser också att det krävs mycket tid och engagemang från 
sjuksköterskan för att behandlingen ska bli av god kvalité.  
 
 

Kräver tid, intresse och kunskap 
Analysen visar att de sjuksköterskor som använder sig av MI finner att det är en bra 
metod vid känsliga ämnen, så som vid övervikt och obesitas. Sjuksköterskorna anser att 
MI metoden är mer effektiv och har en relativ fördel före de traditionella 
rådgivningsmetoderna så som information och enklare råd. Detta då MI genom 
reflektion kan få patienten att komma till insikt och finna egna vägar till att förändra sitt 
liv (Lindhe Söderlund, Malmsten, Bendtsen & Nilsen  2010, s.394; Tucker et al 2013, s. 
545; Lindhe Söderlund et al 2009, ss.445-446).  
 
Det är dock viktigt att som sjuksköterska vara genuint intresserad och motiverad till att 
använda MI för att kunna använda sig av metoden. Sjuksköterskorna anser metoden 
även vara krävande då MI erfordrar professionell erfarenhet, träning och möjlighet att 
praktisera i arbetet. Brist på intresse och motivation hos sjuksköterskan gör det svårt att 
använda MI effektivt i praktiken och gör det lättare att återgå till sitt gamla arbetssätt 
och istället bara informera. Överlag upplever sjuksköterskorna att MI kräver mycket tid, 
men som dock är nödvändig, för att inte barnet och dess föräldrar ska bli pressade till en 
livsstilsförändring som de inte är redo för. I analysen som gjorts visar det sig att   
sjuksköterskorna kunde bli för engagerade och kunde då forcera barnet och föräldrarna 
att ta beslut som de inte var mogna att genomföra. Det gäller att kunna ta ett steg 
tillbaka vilket kunde vara svårt om man som sjuksköterska inte arbetat med metoden 
under längre tid.  Dock är de mycket nöjda med att arbeta med MI och rekommenderar 
därför metoden (Brobeck et al 2011, s. 3325; Lindhe Söderlund et al 2010, s.394). 
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Brist på insikt och motivation hos föräldrarna 
I analysen framkommer att flera sjuksköterskor upplever problem att använda MI om 
föräldrarna inte är motiverade till en förändring hos de överviktiga barnen. En 
förnekelse kring barnens övervikt från föräldrarna gör att det blir svårt att motivera 
barnen. Även överbeskyddande föräldrar anses vara svåra att motivera, med risk för att 
skapa skuld och skam vill de inte diskutera det aktuella viktproblemet inför barnet. Det 
anses också finnas svårigheter kring arbetsmetoden då det krävs en insikt från  
föräldrarna om att övervikten hos barnen är ett problem för att kunna använda MI som 
metod och kunna motivera dessa barn (Söderlund et al, 2009, ss.444-445). 

 

En god vårdrelation är centralt 
 
För att sjuksköterskan ska kunna vinna tillit från barnet är det viktigt skapa en god 
relation genom att lyssna aktivt till vilka förändringar barnet och föräldrarna vill bli 
motiverad att göra, och hur de vill uppnå sina mål.  Det överviktiga/obesa barnet är den 
mest centrala i dialogen och ska ges utrymme för sina tankar. Men även föräldrarna är 
en viktig hörnsten för att barnen ska kunna göra positiva livsstilsförändringar. Att som 
sjuksköterska visa respekt för de val som barnet och föräldrarna gör, är en viktig del av 
MI, och därigenom skapas den goda relation som utgör grunden för ett väl fungerande 
lagarbete. Genom sjuksköterskans öppna frågor vägleds barnet och dess föräldrar till att 
hitta strategier för att göra förändringar och utan att få några särskilda krav från 
sjuksköterskan.  Analysen visar att sjuksköterskorna uppmärksammat att en god 
vårdrelation i form av regelbunden kontakt med barnet och dess föräldrar en tid efter att 
de nått sina mål var viktig, då en livsstilsförändring är en långsiktig process (Brobeck et 
al 2011, ss. 3325-3327; Blizzard Tripp et al 2011, s.477). 
 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Vi har valt att göra en litteraturöversikt för att få en överblick inom ett gällande 
forskningsområde samt sammanställa tidigare forskningsresultat och ge förutsättning 
för fortsatt forskning. 
 
Inledningsvis var en inklusionskriterie att studierna endast skulle vara gjorda inom 
Europa för att få aktuell forskning så nära Sverige som möjligt, detta visade sig dock 
vara svårt då vi fick för få träffar. Sökområdet vidgades därför och Europa togs bort 
som inklusionskriterie. Det visade sig också vara svårt att hitta relevanta artiklar inom 
vårt område då för få studier rörande MI och överviktiga barn och ungdomar har gjorts 
inom ämnet. Detta framkom även i ett flertal av artiklarna då författarna påtalade att 
ytterligare studier inom ämnet behöver göras. Under litteratursökningen i Cinahl och 
PubMed blev det flertal dubbletter trots olika kombinationer av sökord, detta anser vi 
styrker ytterligare att vårt område är begränsat. En annan tanke är att vi i vår sökning 
varit för snäva med sökorden, vilket kan ha begränsat sökresultatet. Samtliga utvalda 
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artiklar är inte äldre än fem år vilket visar på att ämnet är nytt och att forskningen är 
aktuell. Att vi dessutom har hittat tre svenska artiklar publicerade de sista fem åren 
tyder på att MI är under utveckling i Sverige vilket är positivt. 
 
Datamaterialet domineras av kvantitativa artiklar och en önskan hade varit att hitta fler 
kvalitativa artiklar för att få en jämvikt mellan dessa, samt för att få en tydligare bild av 
hur upplevelsen är kring MI som metod vid övervikt.  
 
Det saknades studier där barnens upplevelse sätts i fokus kring MI som metod och 
behandling av deras övervikt. Det är tydligt att mer forskning inom ämnet behövs. I 
framtiden kan vi tänka oss att eventuellt göra en empirisk studie för att undersöka 
metoden närmare och för att få en uppfattning om hur barn upplever metoden. 
 

 
Resultatdiskussion 
 
I resultatet framkommer det att MI är en effektiv metod i sjuksköterskans arbete med 
överviktiga och obesa barn. Metoden upplevs oftast positiv men anses också vara 
krävande då det behövs mycket tid och engagemang hos sjuksköterskan. De överviktiga 
barnens föräldrar är viktiga för att skapa ytterligare motivation till livsstilsförändring 
hos barnen. 
 
I resultatdiskussionen väljer vi att diskutera följande teman: 
MI är en bra, men krävande metod och En god vårdrelation är centralt  
Detta då vi anser de relevanta ur ett sjuksköterskeperspektiv. 

 
MI är en bra, men krävande metod 
Resultatet visar att MI inte enbart är positiv, då sjuksköterskorna anser metoden vara 
tidskrävande och att det krävs ett engagemang för att uppnå resultat. Det finner vi 
intressant då en tidigare tanke var att MI skulle vara lätt att använda i det dagliga 
arbetet. Det visar sig vara lätt att återgå till tidigare arbetssätt om sjuksköterskan har ett 
bristande intresse för metoden och inte har möjlighet att praktisera det tillräckligt ofta. 
Detta påvisar Forsberg, Forsberg, Lindqvist & Helgasson (2010, ss.4-5) som i sin studie 
funnit att MI inte alltid är så lätt att lära sig och kan vara svår att använda i praktiken. 
Det krävs ett regelbundet användande och för den som utövar MI behövs även 
kontinuerlig feedback från exempelvis kurser för att kunna använda tekniken på bästa 
sätt. Studien visar även att det kunde vara svårt att hålla fokus under längre tid och att 
personliga skäl, så som en dålig dag eller trötthet, också påverkade mötet med patienten. 
Även Lindhe Söderlund, Nilsen & Kristensson (2008, ss.105-106) styrker med sin 
studie svårigheterna att få in MI i det dagliga arbetet. De menar att det krävs ett 
engagemang av sjuksköterskan för att inte återgå till det gamla sättet att arbeta. 
Dessutom påvisar vårt resultat att sjuksköterskans brist på insikt kring barnens övervikt 
blir ett problem i användandet av MI. Vi ställer oss då frågan, om denna brist på insikt 
är ett sätt att normalisera övervikt och obesitas? Som sjuksköterskor borde hälsoriskerna 
ses framför ett nytt rådande skönhetsideal.  
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I vår studie framkom att sjuksköterskorna fann MI vara effektiv i situationer där barnen 
riskerade att känna sig obekväm och illa till mods. Genom guidande reflektion kunde 
sjuksköterskan låta barnet själv hitta egna lösningar till en livsstilsförändring. 
Socialstyrelsen (2014, s.108) poängterar vikten av kunskap i att kunna genomföra ett 
hälsofrämjande samtal, och menar att sjuksköterskan behöver ha god kunskap i 
hälsopedagogik och samtalsteknik, som exempelvis motiverande samtal, för att med 
framgång lyckas. Vi som blivande sjuksköterskor finner det hoppfullt att det finns en 
metod att tillgå som lämpar sig i känsliga situationer. Detta då det lämnas utrymme för 
barnet att fritt uttrycka sina tankar och känslor utan att bli dömd. Enligt Nationella 
Riktlinjer (Socialstyrelsen 2011, ss. 60-61) är det viktigt att sjuksköterskan är lyhörd för 
patientens inställning om samtalet rör levnadsvanor, annars är det möjligt att samtalet 
upplevs integritetskränkande och samtalet ger då sämre hjälp. Genom att sjuksköterskan 
visar respekt och lyssnar, stärker det patientens tro på sin egen förmåga. 
 
En annan viktig aspekt som vi fann i analysen är att MI måste få ta tid. Det fanns en risk 
att sjuksköterskan kunde bli för hängiven och därmed forcera barnet och deras föräldrar. 
Av egna erfarenheter vet vi att det inte är de stora, snabba förändringarna som är 
viktigast utan de små stegen på vägen i rätt riktning. Oftast är vi människor ivriga på ett 
snabbt resultat vilket många gånger medför att motivationen till livsstilsförändringen 
falnar snabbt och vi återgår lätt till det gamla beteendet. Detta bekräftar Schwartz (2010, 
s.154) som menar att en livsstilsförändring måste få ta tid och det svåra är att bibehålla 
det uppnådda resultatet.  
 
van Dulmen (1998) beskriver att många sjuksköterskor anser att kommunikationen med 
barn kan vara särskilt utmanande, då det kan ta väldigt mycket tid och energi.  
Sjuksköterskorna har gärna ett enklare samtal med barnen, men när det gäller att ge 
rådgivande hälsosamtal, vill de hellre ha samtalet med föräldrarna för att veta att 
informationen verkligen når fram. Dock påvisar vårt resultat vikten av motivation och 
insikt i situationen hos föräldrarna för att det motiverande samtalet ska vara till nytta. 
Detta finner vi intressant då vi anser att motivation och insikt hos föräldrar är en 
förutsättning för att det ska kunna bli ett bra resultat för barnet. Att även barnen 
involveras i samtalen anser vi vara viktigt, då det är barnens hälsa som står i fokus. 
  
 

En god vårdrelation är centralt 
Resultatet visar att en förutsättning för skapa en god vårdrelation är den respekt som 
sjuksköterskan bör visa för de val som barnet och föräldrarna gör. Vidare redovisas hur 
viktiga föräldrarna är för att barnen ska kunna uppnå sina mål till positiva 
livsstilsförändringar. Epstein, Paluch, Roemmich & Beecher (2007, ss. 384-386) visar i 
sin studie vikten av att hela familjen är engagerad vid ett barns livsstilsförändring. Holm 
Ivarsson, Kuehn Krylborn & Trygg Lycke (2013, ss. 171-173) förklarar att 
behandlingen av överviktiga barn är mer krävande än att behandla vuxna, eftersom det 
inte bara är en person som ska motiveras utan en hel familj. Att använda MI som 
behandling för barns livsstilsförändring kräver engagemang och stöd från föräldrarna 
för att nå resultat. Genom motiverande samtal kan de förändringar som behöver göras 
identifieras för barnet och föräldrarna. Det är också de som gemensamt bestämmer vilka 
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förändringar som ska göras och när det ska ske. Målet med det motiverade samtalet är 
att genom samarbete engagera till en genomförbar hälsosam livsstilsförändring. Detta 
finner vi är mycket relevant då barnen själva oftast inte kan påverka matinköp och vad 
som serveras hemma. Även förekomsten av utebliven fysisk aktivitet i familjen 
påverkar många gånger hur aktiva barnen blir i sitt liv. Med detta vill vi säga att det är 
vanligt att barnen ärver sina föräldrars beteende och levnadsvanor. Där av ser vi vikten 
till att föräldrarna är involverade och motiverade till att göra förändringar som innefattar 
hela familjen då barnet ensamt inte kan stå för hela förändringen.  Taveras, Mitchell & 
Gortmaker (2009, ss. 154-155) menar att MI är användbart för föräldrar till överviktiga 
barn, för att stärka dem i att ändra barnets livsstil, så som att minska TV tittandet, öka 
den fysiska aktiviteten samt minska intaget av skräpmat. 
 
Något vi funnit intressant är att det i en studie visar hur stort inflytande läkaren kan ha 
på föräldrar till överviktiga barn. Rhee, DeLago, Arscott-Mills, Mehta & Krysko Davis 
(2005, ss. 95-98) beskriver att föräldrarna bättre tar till sig att barnet är överviktigt, och 
de medförande hälsoriskerna, om det är en läkare som säger det. Studien visar även hur 
viktigt det är att föräldrarna är redo att göra en förändring för att kunna hjälpa sitt barn 
att gå ner i vikt. Visar det att sjuksköterskan får anstränga sig mer än en läkare för att 
vinna den tillit som behövs för att skapa den vårdrelation som är central för att uppnå 
positiva livsstilsförändringar? Vi ser även relevansen av ett nära samarbete mellan 
sjuksköterska och läkare för att uppnå bästa resultat. 
 
Resultatet beskriver att i det motiverade samtalet ska sjuksköterskan ställa öppna frågor 
som, utan att vara krävande, kan ligga till grund för ett eget ställningstagande kring de 
val som önskas göras. Vi ser MI som en bra metod då sjuksköterskan inte ska tala om 
hur patienterna ska göra eller tänka, utan att de själva ska komma fram till en egen 
lösning, men med sjuksköterskans stöd.  
 
 
 
SLUTSATSER 
MI som metod i att genomföra livsstilsförändringar visar sig vara överlag positivt då det 
ger en ökad motivation hos barnet och föräldrarna. Metoden visar sig ha god effekt på 
att minska kaloriintaget samt öka den fysiska aktiviteten hos barnen. Även de flesta 
sjuksköterskor ställer sig positiva till MI, dock finns en baksida av metoden då den 
kräver mycket tid och engagemang för att ge ett bra resultat. Trots att det är barnen som 
är de centrala anses föräldrarna vara viktiga vid arbetet med MI då även de behöver vara 
motiverade till en livsstilsförändring.  
 
 
PRAKTISKA IMPLIKATIONER 

• Sjuksköterskor som arbetar i förebyggande verksamhet bör få möjlighet att gå 
utbildning i MI. 

• Alla patienter bör bli erbjudna möjlighet till att få motiverande samtal. 
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http://www.narhalsan.se/upload/Prim%C3%A4rv%C3%A5rden%20G%C3%B6teborg/BVC/Riktlinjer/Basprogram%20ny/H%C3%A4lsounders%C3%B6kning%204%20%C3%A5r/S%C3%B6%20Bohusl%C3%A4n/Manual%20till%204%20%C3%A5rs%20bes%C3%B6k%202012.pdf
http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/obesity/publications/pre-2009/fact-sheet-5-childhood-obesity-surveillance-in-the-who-european-region
http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/obesity/publications/pre-2009/fact-sheet-5-childhood-obesity-surveillance-in-the-who-european-region
http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/obesity/publications/pre-2009/fact-sheet-5-childhood-obesity-surveillance-in-the-who-european-region
http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/obesity/data-and-statistics
http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/obesity/data-and-statistics
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/
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Bilaga 1 

Författare 
Årtal 
Titel 
Tidskrift 
Land 

Syfte Urval Metod Resultat 

Författare: 
Blizzard Tripp, 
S., Templeton 
Perry, J., 
Romney, S. & 
Blood-Siegfried, 
J. 
 
År: 2011 
 
Titel: Providers 
as Weight 
Coaches: Using 
Practice Guides 
and 
Motivational 
Interview to 
Treat Obesity in 
the Pediatric 
Office 
 
Land: USA 

Syftet med studien 
är att utvärdera 
effekten av att 
använda H.E.A.T 
för att behandla 
övervikt/obesitas 
hos barn. 
 

50 patienter i 
åldrarna 5-18 år 
med 
nydiagnostiserad 
övervikt/obesitas 
eller/och abnormal 
viktökning. 
 

Barnen och dess 
familjer får 
information om 
fördelarna med ett 
hälsosamt leverne. 
De introduceras 
sedan i H.E.A.T- 
programmet där 
MI är en av 
metoderna. 
Kontinuerlig 
uppföljning sker 
månadsvis under 
en sexmånaders 
period där möte 
med sjuksköterska 
sker, då 
kroppsmätningar 
görs samt även lab 
prover tas. 
 
Kvantitativ 

Resultatet beskrivs 
i följande rubriker: 
 
-Beskrivning av 
urval 
-Trovärdighet 
-Motivation och 
följsamhet 
 
 



 16 

Författare: 
Brobeck, E., 
Bergh, H., 
Odencrants S. & 
Hildingh, C. 
 
År: 2011 
 
Titel: Primary 
healthcare 
nurses’ 
experiences 
with 
motivational 
interviewing in 
health 
promotion 
practice 
 
 
Tidskrift: 
Journal of 
Clinical Nursing 
 
 
Land: Sverige 

Syftet med studien 
är att beskriva 
erfarenheterna av 
MI som metod för 
sjuksköterskor i 
primärvården i deras 
arbete att förebygga 
ohälsa  
 
 

20 sjuksköterskor 
som arbetade i 
primärhälsovården 
och som aktivt 
använde sig av MI 
i sitt arbete. De 
arbetade på 13 
olika 
vårdcentraler. Alla 
sjuksköterskorna 
hade utbildning i 
MI och hade 
praktiserat det i 3-
10 år. 
 

En deskriptiv 
design med 
kvalitativ analys. 
Intervjuer gjordes 
som spelades in 
på band. 
 
Kvalitativ 

Resultatet 
presenteras i ett 
tema, fem 
kategorier och 
femton 
subkategorier. 
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Författare:  
Dawson, AM., 
Brown, DA., 
Cox, A., 
Williams, SM., 
Treacy, L., 
Haszard, J., 
Meredith-Jones, 
K., Hargraves, 
E., Taylor, BJ., 
Ross, J. & 
Taylor, RW. 
År: 2013 
Titel: Using 
motivational 
interviewing for 
weight feedback 
to parents of 
young children 
Tidskrift: 
Journal of 
Pediatrics and 
Child Health 
Land: Nya 
Zeeland 
 
 

Syftet är att 
fastställa hur ett 
tillfälle med MI kan 
hjälpa överviktiga 
barn 

överviktiga barn 
mellan 4 -8 år  
Särskilda 
exklusionskriterier 
finns. 

Randomiserad 
studie i 2 faser. En 
MI grupp och en 
kontrollgrupp 
 
Kvantitativ 

Resultatet visar på 
att deltagandet var 
högt. Resultatet 
presenteras i 
tabeller där MI 
gruppen visar sig 
ha högre motivation 
till 
livsstilsförändringar 
efter bara ett enda 
tillfälle av MI 

Författare: 
Lindhe 
Söderlund, L.,  
Malmsten, J., 
Bendtsen, P. & 
Nilsen, P. 
År: 2010 
Titel: Applying 
motivational 
interviewing 
(MI) in 
councelling 
obese and 
overweight 
children and 
parents in 
Swedish child 
healthcare 
Tidskrift: 
Health 
education 
reserch 
 
Land: Sverige  

Syftet är att 
utvärdera hur en MI 
kurs för 
barnsjuksköterskor i 
Sverige påverkar 
deras arbete med 
överviktiga barn 
samt deras attityd 
till att arbeta med 
MI. 
 

76 Sjuksköterskor 
från 33 
barnavårdcentraler. 
 

Deskriptiv 
tvärsnittstudie. 
Sjuksköterskorna 
deltar i en 2 
dagarskurs i MI. 
Uppföljning efter 
1 år genom 
telefon intervjuer 
där tjugofem 
frågor besvaras i 
en femgradig 
likertskala.  
 
Kvantitativ 
 

Resultatet baseras 
på 
sjuksköterskornas 
attityder kring MI 
samt hur det 
användes i det 
dagliga arbetet. 
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Författare: 
Lindhe 
Söderlund, L., 
Nordqvist, C., 
Angbratt, M. & 
Nilsen, P. 
 
År: 2009 
 
Titel: Applying 
motivational 
interviewing to 
councelling 
overweight and 
obese children 
 
Tidskrift: 
Health 
education 
research 
 
Land: Sverige 

Att identifiera 
hinder och 
möjligheter för 
sjuksköterskor att 
använda MI i 
rådgivning för 
överviktiga/obesa 
barn i 5-7 års ålder i 
sällskap med sina 
föräldrar. 
 

5 sjuksköterskor 
på vårdcentraler 
samt 6 
skolsjuksköterskor. 
Överviktiga/ obesa 
barn mellan 5 och 
7 år.  
 

Samtliga 
deltagande 
sjuksköterskor 
deltog i en 2 
dagars kurs i MI. 
Efter 6 månader 
sker en 
uppföljning med 
hjälp av intervjuer 
med öppna frågor 
till 
sjuksköterskorna 
som deltagit. 
 
Kvalitativ 
 

Resultatet bygger 
på hinder och 
möjligheter som 
identifierats under 
arbetet med MI. 
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Författare: 
Tucker, SJ., 
Ytterberg, KL., 
Lenoch, LM., 
Schmit, TL., 
Mucha, DI., 
Wooten, JA., 
Lohse, CM., 
Austin, CM & 
Mongeon 
Wahlen, KJ.   
 
År: 2013 
 
Titel: Reducing 
pediatric 
overweight: 
Nurse-delivered 
motivational 
interviewing in 
primary care. 
 
Tidskrift: 
Journal of 
pediatric 
nursing 
 
Land: USA 
 

Syftet är att jämföra 
förändringar av 
BMI och hälsovanor 
hos barn genom MI, 
samt utvärdera deras 
upplevelse av 
metoden.  
 

Barn 4- 18 år med 
ett BMI som visar 
övervikt/fetma. Ett 
flertal 
exklusionskriterier 
finns. 
 
 

Kvasi- 
experimentell 
design. Deltagarna 
indelas i 2 
grupper: en med 
standard vård och 
en med  MI 
kombinerat med 
ett upplägg kallat 
5-2-1-0. Studien 
genomförs i 2 
faser. 
Utvärderingar 
sker vid sex och 
tolv månader. 
 
Kvantitativ 
 

2 syften besvaras i 
resultatet: 
Jämförelse av BMI 
samt barnen och 
föräldrarnas 
upplevelse av 
studien.  
 

Författare: 
Wong, E. & 
Cheng, M. 
 
År: 2013 
 
Titel: Effects of 
motivational 
interviewieng to 
promote weight 
loss in obese 
children 
 
Tidskrift: 
Journal of 
clinical nursing 
 
Land: Kina 
 

Syftet är att 
undersöka effekten 
av MI för att främja 
viktnedgång hos 
obesa barn. 
 

185 överviktiga 
skolbarn som går i 
klass 5-6 i fyra 
olika skolor. 
Särskilda 
inklusionskriterier 
finns. 
 

En pre-post kvasi 
experimentell 
design. Studien 
pågår i 11 
månader. 
Deltagarna delas 
in i 3 grupper 
varav en är en MI 
grupp och en är en 
MI plusgrupp 
samt en 
kontrollgrupp. 
 
Kvantitativ 
 

Resultatet är indelat 
i följande rubriker: 
-Deltagare 
- Effekten av 
beteendeförändring 
med hjälp av MI 
-Förändringar av 
kroppsmått  
-Jämförelse mellan 
grupperna. 
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Författare: 
Woo Baidal, 
JA., Price, SN., 
Gonzalez-
Suarez, K., 
Rifas-Shiman, 
SL., Horan, 
CM., 
Gortmaker, SL. 
& Taveras, EM. 
 
År: 2013 
 
Titel: Parentel 
perceptions of a 
motivational 
interviewing- 
based pediatric 
obesity 
prevention 
intervention. 
 
Tidskrift: 
Clinical 
pediatric 
 
Land: USA 
 
 

Syftet är att 
undersöka 
sambandet mellan 
föräldrars 
upplevelse av att 
med MI få hjälp 
med 
livsstilsförändringar, 
samt hur belåtna de 
blir med 
behandlingen.  
 

Föräldrar till 253 
barn. Barnen är 2-
6 år och 
överviktiga. Minst 
en av föräldrarna 
skall vara 
överviktig. Urvalet 
görs på 10 olika 
barnavårdcentraler 

Deltagarna träffar 
en sköterska som 
utövar MI. 
Samtalen varar 
20-40 minuter. 
Därutöver görs 
även stödjande 
telefonsamtal. 
Studien pågår 
under 1 år. Vid 
uppföljningen 
svarar föräldrarna 
på en enkät med 
givna 
svarsalternativ. 
 
Kvantitativ 
 

Resultatet indelas i: 
-Deltagarnas 
utmärkande drag. 
-Föräldrarnas 
upplevelse av hjälp 
och belåtenhet 
-Upplevelsen av MI 
baserad besök 
-Sambandet mellan 
behandling och 
tillfredställelse. 
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