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Sammanfattning    
Fetma är ett sjukdomstillstånd som ökar i samhället. År 2013 hade 43 miljoner barn i 
fem års ålder diagnosen fetma. Problem med hormonrubbningar, ökad risk för hjärt-
kärlsjukdomar och diabetes är konsekvenser barnen kan få på grund av fetma. Förutom 
de fysiska konsekvenserna kan en ökad psykisk belastning medföra att individen drar 
sig undan, upplever känslor av skam och skuld som kan leda till en sämre självkänsla. 
För att utveckla vården utifrån ett patientperspektiv behövs kunskap om hur barn med 
fetma upplever sitt tillstånd och vad orsaken till detta beror på, med hjälp av 
motiverande samtal kan barnen få motivation till förändring.  
 
Med denna studie ville författarna få en djupare förståelse kring hur motiverande samtal 
kan hjälpa barn som lider utav fetma och deras föräldrar. Många barn drabbas av fetma 
på grund av en påverkan från föräldrarna som ofta själva har viktproblem. Tillsammans 
kan barnen med deras föräldrar åstadkomma livsstilsförändringar när sjuksköterskan ser 
till att hela familjen inkluderas och vårdar utifrån ett livsvärldsperspektiv. Utifrån en 
sammanställning av tidigare forskning har detta arbete utformats till en litteraturstudie. 
De kategorier som resultatet byggts på är: Motivation; ett steg till förändring, 
beteendeförändringar i vardagslivet samt föräldrarnas delaktighet och inflytande. 
 
Motiverande samtal som ett hjälpmedel visade sig ha en god inverkan för att förändra 
vardagsbeteenden hos barn med viktproblematik. Barnet behöver tillsammans med detta 
få uppleva känslor av trygghet och delaktighet. För att detta ska kunna ske krävs det 
kontinuerlig övning och undervisning kring hur motiverande samtal ska tillämpas 
tillsammans med en vårdvetenskaplig förankring hos sjuksköterskan. Föräldrarnas 
delaktighet har varit av betydelse för barnen när det har kommit till att förändra sina 
gamla vanor.  
 
Nyckelord: Fetma och övervikt, barn, motiverande samtal, livsstilsförändringar, 
delaktighet  
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INLEDNING 
Området har valts då fetma är ett ökande folkhälsoproblem i världen. Då dessa patienter 
allt mer identifieras av sjuksköterskor eller själva söker hjälp inom vården behövs det en 
ökad kunskap över hur sjuksköterskan ska bemöta dem utifrån ett livsvärldsperspektiv. I 
dagens samhälle lever allt fler människor i en kravfull och stressande miljö. 
Arbetsmiljön påverkas av en ständig utveckling av teknologin och fler stillasittande 
arbeten blir resultatet. Detta leder till att många individer inte är tillräckligt aktiva. Brist 
på tid, energi och ekonomiska problem leder ofta till ohälsosamma levnadsvanor. 
Snabbmaten är i flertal länder ett billigare alternativ till hemlagad och nyttig mat. Inom 
familjen kan detta leda till att föräldrarna överför sitt ohälsosamma beteende till barnen 
vilket kan medför negativa konsekvenser för dem. Fetma drabbar följaktligen inte bara 
vuxna, även allt fler barn får fetma. Tiden framför dataskärmen har ökat hos yngre 
genom åren och den fysiska aktiviteten har minskat. Många barn hamnar i ett 
utanförskap och upplever mindre mening och sammanhang. Trots detta upplever många 
barn med fetma ändå ett välbefinnande och känner livslust. Det är viktigt att 
sjuksköterskor identifierar barn som upplever lidande och hjälper dem att ta del av ett 
välbefinnande. Detta kan bli möjligt genom att använda sig av lämpliga metoder för att 
få dessa barn att tillsammans med föräldrarna bli motiverade och samarbetsvilliga till 
livsstilsförändringar. Med detta examensarbete vill författarna nå en djupare kunskap 
kring erfarenheten av motiverande samtal för barn med fetma eller övervikt och deras 
föräldrar. 
 
BAKGRUND 
Ökad fysisk aktivitet innebär att barnet tillförs mer vardagsmotion, leker utomhus eller 
börjar någon fritidsaktivitet, vilken är lustfylld för barnet. För att barnet skall få tillgång 
till mer rörelse är det till stor vikt att begränsa antalet timmar framför datorn, Tv:n eller 
mobilskärmen. Förutom kost och motion kan det i extrema och ytterst få fall behövas 
läkemedelsbehandling eller kirurgisk behandling. Dessa behandlingar är oftast inte är 
anpassade eller rekommenderade till barn (Dahlgren 2011). 
 

Fetma - ett samhälls- och medicinskt perspektiv 
Hos världens befolkning har fetman fördubblats sen år 1980. År 2013 var 42 miljoner 
barn under fem års ålder drabbade av fetma. Hos vuxna, arton år och uppåt var det år 
2014, 1,9 biljoner vuxna som befann sig i fetmastadiet. Ett hälsoproblem som tidigare 
var vanligt i höginkomstländer är idag ett vanligt problem i låg- och medel- 
inkomstländer. Barnfetma i utvecklingsländerna är över 30 procent högre än i 
utvecklingsländerna. Övervikt och fetma ligger till grund för död i större utsträckning 
än vad undervikt gör (Världshälsoorganisationen 2015). 
 
Fetma är enligt Världshälsoorganisationen (2004, ss. 6-8) en definition då en individs 
kroppsfett är till den grad att det innebär en fara för individen själv. Fetma beräknas och 
diagnostiseras bland annat genom formeln för Body Mass Index (BMI), där värdet skall 

överstiga 30. Värdet räknas ut med hjälp av ekvationen . Ett BMI-värde kan 
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vara missvisande då det inte tar hänsyn till individens muskler eller ålder. Äldre har 
generellt högre andel kroppsfett än yngre personer och muskelmassan minskar med 
ökad ålder. Det är därför viktigt att inte förblint lita sig på ett sådant mätvärde. När det 
kommer till barn är det inte lika lätt att definiera fetma.     
 
Världshälsoorganisationen (2004, ss. 10-13) menar att det inte finns någon bestämd 
definition för barnfetma i världen. Många länder använder sig av olika vikt- och längd- 
kurvor för att identifiera fetma hos barn. Kurvorna är baserade på barnets vikt gentemot 
ålder och längd i jämförelse med åldern. Dessa tillväxtkurvor mäter barnet längd och 
omkrets men det säger inget om mängden kroppsfett.     
 
Fetma uppstår generellt när en individ har en obalans mellan intaget av energi och den 
mängd energi individen förbrukar. De vanligaste orsakerna till fetma brukar vara för 
stora intag av socker, mättade fetter och energitäta livsmedel. Dessa matvanor och 
otillräckligt med fysisk aktivitet är bidragande faktorer till problemet. Matvanor är 
betydelsefulla för människans vardag och kultur, detta eftersom mat ofta är kopplat till 
känslor och sociala sammanhang (Kuehn, 2013, s. 15). 
 
Nowicka och Flodmark (2006, ss. 21-24) menar att orsaken till fetma kan bero på 
förändrade förhållningssätt i vardagen där individen fått en förvrängd relation till mat. 
Ärftlighet av fetma kan också vara en inverkan till att barn får sjukdomen. Alla 
individer har varierande energiomsättning och har olika lätt att samla på sig fett, samt 
att gå upp eller ned i vikt. Att genomgå en diet och ställa in kroppen på svältläge kan 
medföra en del hormonella förändringar i kroppen som får individen att samla på sig fett 
lättare och får svårigheter att minska i kroppsvikt nästkommande tillfälle. Därför är det 
av stor vikt att sträva mot små förändringar i vardagen när det handlar om barn med 
denna problematik. 
 

Konsekvenser av fetma för barn och ungdomar 
Barn och ungdomar med fetma stöter ofta på olika fysiska hälsoproblem. De kan 
drabbas av olika hormonella störningar, hos flickor kan menstruationscykeln bli rubbad 
och under en längre tid kan flickor även bli infertila. Pojkars testosteron omvandlas till 
östrogen i fettmassan, vilket leder till att vissa pojkar får bröst. Den ökade fettmassan 
bidrar även till att barn och ungdomar blir mindre insulinkänsliga och kan leda till 
insulinresistens (Kuehn et al. 2013, ss. 23-25). Att drabbas av fetma i barnaåldern kan 
medföra flera andra konsekvenser, bland annat får individen en större risk att drabbas av 
diabetes, hjärt-kärlsjukdomar samt komplikationer med muskler och leder (Nowicka & 
Flodmark 2006, ss. 33-37). 
 
Enligt (Kuehn et al. 2013, ss. 24-25) upplever ofta personer med övervikt och fetma 
känslor av skam, att personen inte räcker till, har skuldkänslor och även en dålig 
självkänsla. Detta leder ofta till att personerna drar sig undan från sociala aktiviteter. 
Det händer att barn med övervikt och fetma blir retade och mobbade i skolan på grund 
av sin kroppssammansättning. Om personerna genomgår en viktreduktion kan många av 
dessa problem återställas och bidra till att barnet får en bättre självkänsla. Fetma 
påverkar hur människan ser på sig själv och frågor kring vikt och vad personen äter tas 
ofta som kritik. Föräldrar bör i tidig ålder ge sina barn näringsrik mat för att förebygga 
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förekomsten av övervikt och fetma. Då det är ett känsligt ämne kan det bli svårt för 
sjuksköterskan att hantera dessa samtal i sjukvården, samtidigt är det är viktigt att 
belysa hälsoproblemen övervikt och fetma inom vården. 
 

Barns upplevelser av att leva med fetma eller övervikt – ett 
patientperspektiv 
Att vara barn och leva med fetma eller övervikt kan leda till låg självkänsla och ett 
minskat välbefinnande. Detta kan bland annat ske genom att andra barn mobbar eller 
retar barnet på grund av sina viktproblem. Mobbning kan yttra sig genom verbala eller 
fysiska förfaranden, under korta eller längre perioder. Många söker trygghet och 
gömmer sig bakom sina familjemedlemmar eller vänner som inte är dömande. Då de får 
besvär av ångest kan detta leda till att barnet hellre väljer att isolera sig. Tillslut kan 
barn få svårigheter att vidareutveckla sina sociala förmågor (Griffiths & Page 2008). 
 
Trygghet är kopplat till självkänslan hos patienten. Trygghet kan hänga ihop med en 
positiv barndom eller att barnet känner en inre mognad. Hur människor upplever 
trygghet är olika, det kan vara till yttre faktorer som miljön, kunskap, att ha kontroll 
eller betydelsefulla relationer (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 83-84).  
 
Många barn med fetma och övervikt som inte blivit utsatta för mobbning har en bättre 
och positivare bild av sig själva i jämförelse med de barn som blivit utsatta för 
mobbning. Många som har fetma menar att de inte lider av själva diagnosen utan de 
upplever ett lidande på grund av andras synsätt på vad som är acceptabelt att ligga på i 
BMI-värde, exempelvis normalvikt, övervikt eller fetma. (Wills, Backett-Milburn, 
Gregory & Lawton 2006). 
 
Mériaux, Berg och Hellström (2010) menar att många barn som har problem med 
övervikt vill uppleva trygghet och stöd av sina nära och ansåg att ett välbefinnande för 
dem var att kunna umgås med vänner som de fick glädje av att umgås med. Barnen ville 
känna mening och sammanhang, samt känna sig accepterade som de var. 
 
Dahlberg och Segesten (2010, s.77) menar att människan har en längtan till mening och 
sammanhang och att den när som helst både kan försvinna och komma tillbaka. Det är 
viktigt att en individ känner mening och sammanhang för att kunna uppleva hälsa. Att 
känna mening till något är individuellt.  
 

Vård av barn och ungdomar som lider av fetma och övervikt 
När individer som försöker gå ner i vikt på egen hand inte lyckats, ska denne bli 
erbjuden både stöd och hjälp från hälso- och sjukvården. Det är ofta i primärvården 
patienten blir erbjuden stöd och hjälp, det finns även de landsting som remitterar 
patienten till en specialistklinik eller en överviktsenhet (Kuehn et al. 2013, s.15). 
 
Vården syftar främst till att göra successiva förändringar i vardagen vad gäller kost och 
motion. Detta för att patienten ska kunna gå ned i vikt på ett stabilt sätt som håller i 
längden, för att undvika framtida komplikationer. För att gå ned i vikt bör patienten 
ligga på ett litet kaloriunderskott och göra sig av med mer energi än vad som förbrukas 
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(Nowicka & Flodmark 2006, ss. 103-109). I samband med barnfetma är det av stor vikt 
att påbörja vårdandet i tidig ålder. Att lära barnet nya beteenden gruppvis, både med 
andra barn eller tillsammans med familjen anses vara viktigt. Individen kan då uppleva 
känslor av stöd och sammanhang i samband med förändringar i vardagen (Nowicka & 
Flodmark 2006, ss. 49-56). 
 
Förändringarna med kosten handlar om att begränsa de livsmedel som är tomma på 
energi. De livsmedel patienten bör undvika är snabba kolhydrater och mättade fetter. I 
stället ska patienten öka sitt intag av protein, omättade fetter och fibrer, exempelvis 
nötter, frukt och grönt. Måltiderna kan serveras regelbundet dock i mindre portioner för 
att hålla blodsockret på en stabil nivå (Nowicka & Flodmark 2006, ss. 111-122). 
 

Betydelsen av livsvärld och delaktighet i vården 
Inom vårdvetenskapen betonas vikten av att se patienten utifrån dennes livserfarenheter 
och upplevelser, det vill säga till patientens livsvärld. Detta är en betydelsefull 
komponent för att det ska kunna uppstå ett vårdande möte och för att därmed uppnå en 
god vård. I ett vårdande möte sammanflätas två olika livsstilsvärldar som frambringar 
den nuvarande hälsosituationen. Det är patienten som är berättaren och utifrån 
berättelsen kan sjuksköterskan tillgodose patientens önskningar och behov. Varje 
person ska ses som en expert av sig själv, vilket innebär att patientens värderingar och 
upplevelser bör respekteras och leda vägen i vårdandet. Sjuksköterskan ska vara lyhörd, 
föra undan sin förförståelse och se patienten som helhet (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 
103-111). 
 
Sjuksköterskan kan i ett samspel med patienten skapa förutsättningar till ett vårdande. 
Genom att belysa hälsoresurser, hälsohinder och information som kan vara 
betydelsefullt i vårdandet, skapas möjligheterna till att patienten ska kunna ta 
självständiga beslut angående sin vård. Att vara delaktig kan medföra att individen 
upplever känslan av sammanhang och trygghet (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 103-
111). Sjuksköterskan ska bedriva vård utifrån ICN:s etiska kod (Svensk 
sjuksköterskeförening 2014) som belyser att vården ska utföras på ett respektfullt sätt 
och att det ska strävas mot att befrämja hälsa och minska lidandet hos patienten. 
 
Edwinson (2008, ss. 39-43) beskriver att när barn ska vårdas behövs det ett nära 
samspel mellan sjuksköterskan, föräldrarna och barnet själv, för att kunna uppnå en god 
vård. Det handlar om att tillgodose barnets livsvärld, behov av vård, föräldrarnas 
värderingar och det som sjuksköterskan observerat kliniskt. Föräldrarnas delaktighet i 
vården är av stor vikt då deras värderingar ofta påverkar barnets uppfattningar. Om 
föräldrarna upplever något som bra och acceptabelt, kommer barnet också tycka att det 
är bra, eller åtminstone uppleva situationen som mindre besvärlig. 
 
Ett barn ska i största möjliga mån inkluderas i vården och få information utifrån det 
utvecklingsstadiet som denne befinner sig i. En vårdande relation kan då skapas och 
patienten själv kan få en insikt över vad som kommer att ske och därmed uppleva 
känslan av sammanhang och delaktighet (Edwinson 2008, s. 49) 
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Motiverande samtal i vården 
Motiverande samtal handlar om att väcka medvetenhet hos patienten, arbeta med ett 
reflekterat lyssnande, tillämpa ett nytt beteende och hantera motstånd. Processen utgår 
ifrån en relation mellan patient och sjuksköterska. Tillsammans ska patienten och 
sjuksköterskan komma fram till en gemensam agenda som inkluderar önskningar och 
mål som han eller hon vill uppnå. Detta innefattar att patienten skapar självtillit och 
beredskap till förändring. Motiverande samtal kan också hjälpa familjer att komma fram 
till en gemensam plan och tillsammans genomgå förändring (Gance-Cleveland 2007).   
 
Ett motiverande samtal börjar med att patienten och rådgivaren sitter och pratar med 
varandra. Rådgivaren bjuder in patienten till samtal och vägleder denne för att 
tillsammans med patienten komma fram till vad som behöver göras och varför det 
behöver bli förändring. En rådgivare hjälper patienten att se möjligheter som han eller 
hon själv kanske inte hade reflekterat över. Sedan delar rådgivaren med sig av sin 
kunskap, om patienten tillåter detta. Det är viktigt att patienten känner att det är han 
eller hon som bestämmer och gör besluten. När det kommer till småbarn kan det se 
annorlunda ut då det ofta är föräldrarna som vill se förändring medan barnet inte alls har 
någon motivation till det (Kuehn, Trygg & Holm, 2013, ss. 33-34) 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Fetma är ett stort folkhälsoproblem, allt fler människor drabbas och många av dessa är 
barn. Anledningen till att barn drabbas av fetma kan vara varierande och vårdandet 
behöver tillämpas utifrån ett patientperspektiv, där familjens önskningar och behov 
uppmärksammas och leder vägen i vårdandet. Föräldrarna är en betydelsefull roll i 
barnens liv och uppväxt. Att leva med fetma är både fysiskt och psykiskt påfrestande 
och även det sociala i livet påverkas. Ibland blir barnen utsatta för utanförskap och 
mobbning på skolan på grund av deras viktproblem, vilket skapar osäkerhet och 
lidande, som vidare kan få barnen att känna en mening till förändring. Det är viktigt att 
barn som redan lider av fetma känner motivation till att ändra sina vanor för att kunna 
påverkas till ett hälsosammare liv och även uppleva delaktighet med hjälp av 
sjuksköterskan.  Ett förebyggande arbete krävs för att förhindra ökningen av fetma hos 
barn. Inom många vårdenheter använder sig sjuksköterskan av motiverande samtal för 
att hjälpa barnet och föräldrarna att tillsammans reflektera och förstå livssituationen. 
Med denna studie vill det uppnås en ökad medvetenhet gällande vårdandet av 
motiverande samtal som ska hjälpa barn med fetma att finna hälsa. 
 
SYFTE 
Syftet är att beskriva barns och föräldrars erfarenheter av motiverande samtal till barn 
med fetma och övervikt. 
 
METOD 
En litteraturstudie är baserad på tidigare forskning inom ett visst område och detta har 
utformat vårt examensarbete efter Fribergs (2012, ss. 133-142) mall för litteraturstudie. 



 6 

Friberg har valts då litteraturen varit till grund under föregående kurs. Detta för att få en 
större förståelse hur motiverande samtal fungerar i praktiken vid behandling av barn 
med fetma. Studien baseras på både kvalitativa och kvantitativa artiklar. 
 
Litteraturstudie valdes för att hinna bli klara inom en viss tidsram, både kvantitativa och 
kvalitativa artiklar har använts för att få en tydligare överblick över kunskapsområdet. 
 

Litteratursökning 
Litteraturstudien har utgått från ett antal vetenskapliga artiklar som både har 
kvalitetsgranskats och analyserats enligt Fribergs (2012, ss. 138-142) mall för 
kvalitetsgranskning. Sökningar har gjorts i två olika databaser, Cinahl och PubMed, för 
att utöka litteratursökningens bredd. Databaserna Cinahl och PubMed var lämpliga då 
de inriktar sig på omvårdnad, vård och medicin. Både Cinahl och PubMed är 
internationella databaser vilket gav oss ett brett utbud av vetenskapliga artiklar från 
olika länder. 
 
Då sökord som exempelvis nursing caring, experiences och quality of life som 
innefattar vårdvetenskap har inte medfört några träffar och inte kunnat inkluderas i 
studien. De sökord som huvudsakligen har använts var; pediatric, obesity, overweight, 
motivational interviewing, effects, primary care och behavior. Orden har kombinerats 
och artiklarna har begränsats till Academic journals, English language, Abstract 
available, All child samt att de är från årtalen 2005-2015.   
 
Inklusionskriterier: 

• Barn med fetma i åldrarna 1-18 år. 
• Barn med ett högt BMI, klassificerat som övervikt eller fetma. 
• Effekter av motiverande samtal vid fetma hos barn. 
• Expertgranskade (peer reviewed). 

 
 
 

Först gjordes en osystematisk granskning över området fetma hos barn för att få reda på 
vad det fanns mest om, därefter kom idéer upp till sökningsprocessen, där mer exakta 
sökord utformades. Under denna process upptäcktes det att kvantitativa artiklar utgjorde 
en majoritet. Sedan lästes de artiklar vars rubriker och sammanfattning passade studiens 
syfte. Ordet motivational interviewing smalnade av forskningsområdet och blev 
studiens inriktning. Med hjälp av sökningsprocessen hittades först 18 artiklar varav 10 
svarade upp mot studiens syfte Bilaga 1. De artiklar som inte inkluderats i 
litteraturstudien var av sämre kvalitet, det vill säga att de inte hade ett trovärdigt 
innehåll, besvarade inte syftet med denna studie, var ostrukturerade i sitt innehåll eller 
uppfyllde inte inklusionskriterierna. 
 

Dataanalys 

Artiklar som ansågs svara studiens syfte lästes och enbart de med god kvalitét användes. 
För att lättare få en uppfattning kring vad artiklarna handlade om lästes dess 
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sammanfattningar, de vars sammanfattning innehöll motiverande samtal valdes ut.  Med 
hjälp av Fribergs modell (2012, ss. 133-142) kunde artiklarna kvalitetgranskas och 
sammanställas, se Bilaga 2. De artiklar som valdes ut analyserades genom att se över 
studiens syfte, metod, urval och vad resultatet visade på. Artiklarna lästes var för sig för 
att sedan jämföra med varandra kring uppfattningen av resultaten. Resultaten i studierna 
lästes flera gånger och innehållet jämfördes för att finna likheter och olikheter. Detta 
gjordes genom textnära beskrivningar av ett begränsat innehåll skrevs ner på post-it 
lappar vilket sedan parades ihop till grupper utefter dess innehåll och sammanställdes 
till olika kategorier och underkategorier. 
 
RESULTAT 
Utifrån litteratursökningen har tio artiklar besvarat studiens syfte och därmed 
inkluderats i resultatet. I dataanalysen framkom tre kategorier och sju subkategorier 
(Figur 1). 
 
Kategorier Motivation; ett steg 

till förändring 
Beteendeförändringar i 
vardagslivet 

Föräldrars delaktighet och 
inflytande 

Subkategorier - Kunskap bidrar till 
medvetenhet 
 
- Betydelsen av mål, 
delmål och 
uppföljning 
 
-Ökande 
självförtroende 

- Hälsosammare 
matvanor 
 
- Aktivare livsstil 

-Föräldrarnas önskan av 
förändring hos barnet 
 
-Stödjer 
beteendeförändringar 

 
Figur 1. Kategorier och subkategorier utifrån dataanalysen. 
 

Motivation; ett steg till förändring 
Förändringar av vanor och beteenden kunde uppnås då barnen tillsammans med 
föräldrarna fått en insikt över barnets hälsosituation. Med stöd av vårdpersonalens 
kunskaper och genom uppföljning, har livsstilsvanor kunnat förändras och resulterat i 
en sundare hälsa och ett starkare självförtroende. 
 

Kunskap bidrar till medvetenhet 
Olika värderingar och vanor påverkade barnens livsstilar. Barn med ohälsosamma 
beteenden påverkades bland annat av sin familj som ofta hade samma vanor. För att 
barn med fetma skulle kunna uppnå beteendeförändringar som gynnade deras 
hälsosituation, var information kring fetma och dess konsekvenser viktiga. I nästa steg 
kunde barnet tillsammans med sina närstående ges möjligheten att få vetskap över hur 
en balans mellan fysisk aktivitet och vila kunde uppnås, samt vad som menades med en 
sundare kost. Först när barnet fått förståelse för de hälsorisker som sjukdomen kunde 
medföra, fick denne möjlighet att göra val som kunde påverka barnets vardag och 
framtid (Tripp, Perry, Romney & Blood-Siegfried 2011). Med hjälp av att vårdpersonal 
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bidrog med kunskap, kunde barn och föräldrar genom självreflektion uppnå en ökad 
kunskap kring hela familjens livsstil (Stewart, Chapple, Hughes, Poustie & Reilly 
2008).  
 

Betydelsen av mål, delmål och uppföljning 
För att kunna uppnå huvudmålet som i många fall var ett minskat BMI, var det viktigt 
att skapa delmål och belöningar vid varje uppnått mål för att hålla motivationen uppe. 
När barnen tillsammans med vårdpersonal skrev ned de mål som de ville uppnå på 
papper, kunde detta bidra till att det undveks konflikter mellan barnet och föräldrarna 
vid hemgång. Föräldrarna som hade genomgått motiverande samtal angående 
livsstilsförändringar gällande sina barn menade att det inte var någon idé att kontrollera 
sina barns beteenden. Det var istället viktigare att koncentrera sig på att uppmuntra och 
påminna barnet om de mål som de själva skapat (Stewart et al. 2008). 
 
Familjer var positivt inställda till att göra förändringar och kände sig motiverade till att 
genomföra de. Familjer som kom på det första besöket var många och till det andra och 
tredje besöket hade färre genomfört livsstilsförändringar i sin vardag trots den 
motivation de kände i början. De patienter som fortsatte med behandlingen fick en ökad 
motivation mot slutet, där viktförändringar och minskat midjemått började bli synliga 
(Tripp et al. 2011). Gruppen med motiverande samtal hade inte tappat sin motivation i 
lika stor grad som gruppen som inte genomgått motiverande samtal (Gourlan, Sarrazin 
& Trouilloud 2013). Barn som fick motiverande samtal visade sig ha högre närvaro än 
de barn som inte fått motiverande samtal (Walpole, Dettmer, Morrongiello, McCrindle 
& Hamilton 2013). 
 
Motiverande samtal till föräldrar i kombination med regelbunden utbildning gällande 
beteendeförändring, målsättning och självövervakning visade sig vara ett effektivt sätt 
för att förändra barns konsumtion av fet mjölk, juice, sockerrika drycker och TV- 
tittande. Att använda delmål och förändra ett beteende åt gången hos barn med fetma 
och ohälsosamma beteenden, kan vara uppmuntrande och motiverande för de föräldrar 
som ska hjälpa sitt barn in på ett hälsosammare spår (Cloutier, Wiley, Huedo-Medina, 
Ohannessian, Grant, Hernandez & Gorin 2015). 
 
Motiverande samtal i form av telefonkonsultation en gång i veckan i en månad visade 
sig vara rimligt att börja med för att sedan övergå till då det upplevdes vara ett behov. 
Vid viktminskning och förändrade vanor kunde det många gånger upplevas som svårt 
att hålla sig till de nya rutinerna efter en viss tid. Många barn upplevde att de behövde 
mer uppföljning mot slutet medan andra kände sig mer självsäkra på grund av att de 
ansåg att stödet de fick i början var tillräckligt (Tucker, Ytterberg, Lenoch, Schmit, 
Mucha, Wooten, Lohse, Austin & Mongeon 2013). I en annan studie gjord av Wong 
och Cheng (2013) visade resultatet att telefonuppföljningen hade betydelse och 
medförde att graden av fysisk aktivitet hade ökat hos barnen. Uppföljningen var en av 
faktorerna till att barn minskade i BMI eller lyckades behålla det stabilt (Tripp et al. 
2011).  
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Ökande självförtroende 
Vid minskat BMI-värde och viktminskning i kilo kunde barn uppleva en förbättrad 
självkänsla och ett ökat självförtroende med hjälp av motiverande samtal. Många 
familjer upplevde att förändringar som gjordes tillsammans i vardagen, gav dem en 
förbättrad relation mellan varandra och ökade självkänslan hos såväl barnet som till 
föräldrarna. Målmedvetna barn som fullföljt de mål de satt upp blev stärkta som 
individer, vilket skapade självständighet. Föräldrar som hade barn med stark motivation 
till förändring menade att de inte längre behövde säga åt sina barn vad de ska göra eller 
inte göra. Ett starkare självförtroende hos barn kunde visa sig på flera olika sätt. Barn 
kunde börja klä sig i plagg som de annars inte vågat bära eller började se fram emot 
idrottslektioner som de innan avskytt (Stewart et al. 2008). 
 
Gourlan et al. (2013) studie visade att patienter som fick motiverande samtal hade 
upplevt ett större stöd från vårdpersonal, vilket visat ökade upplevelser av 
självbestämmande. Ett ökat intresse uppmärksammades hos barnen när de själva fick ta 
beslut angående sina val i vardagen, självförtroendet och deras självkänsla hade ökat 
med tiden. Ett ökat självförtroende förekom även hos barn när de fick stöd genom 
uppföljande telefonsamtal (Tripp et al. 2011).  
 

Beteendeförändringar i vardagslivet 
Minskad mängd snabbmat i kombination med ökad rörelse var bidragande faktorer som 
resulterat i en sundare livsstil. Minskning av vikt samt BMI-värdet visade sig genom 
omställningar som applicerats i barnens vardagsliv. 
 

Hälsosammare matvanor 
Barn och föräldrar uppmärksammade under sina samtal att de åt på oregelbundna tider, 
åt mer än en portion per måltid och att småätandet mellan huvudmålen var vanligt. Ett 
annat mönster som de observerade var att de åt när de kände sig uttråkade (Tripp et al. 
2011).  
 
De som hade fullföljt förändringar i vanorna visade på minskad vikt och midjemått 
(Tripp et al. 2011). Det resulterade även i ett minskat BMI och ett ökat självförtroende 
(Walpole et al. 2013). Regelbundna besök med motiverande samtal till barns föräldrar 
bidrog till att BMI-värdet sjönk genom att föräldrarna själva ändrade barnens och deras 
egna kostupplägg. De minskade på mängden läsk, juice och mjölk som barnen 
konsumerade om dagen. Föräldrar som enbart gått på fåtal samtal påverkade inte barnen 
på samma sätt (Cloutier et al. 2015). 
 
Ibland visades inga skillnader i BMI-värdet trots motiverande samtal. Barn som 
förändrat sina matvanor genom att minska på intaget av snabbmat och läsk, visade inte 
på ett förändrat BMI-värde då de inte kombinerat detta med tillräcklig rörelse 
(MacDonell, Brogan, King, Ellis & Marshall 2011). 
 



 10 

Aktivare livsstil 
Motiverande samtal visade positiva resultat av ett minskat kaloriintag och en ökad 
fysisk aktivitet (Wong & Cheng 2013). Fysisk aktivitet var en betydelsefull faktor för 
att viktnedgång skulle kunna uppnås. Att fysiskt aktivera sig kunde uppnås genom lek 
och kunde därmed bli en rolig form av rörelse. Vid ökad motion blev det mindre timmar 
kvar att tillbringa sin tid på att sitta still framför TV eller dator. Att finna motivationen 
till att aktivera sig kunde åstadkommas genom motiverande samtal, där patienten bland 
annat reflekterade kring de former av aktivitet som passade dem bäst (Tucker et al. 
2013). 
 
Genom motiverande samtal kunde en ökad medvetenhet uppstå över vilken tid barnet 
tillbringade framför TV- eller datorskärm i vardagen. Att uppmärksamma de olika vanor 
som råder gynnade både föräldrar och barns sätt att reflektera, detta för att kunna uppnå 
målen kring viktnedgång och behålla dem (Stewart et al. 2008). 
 
En ökad förståelse av den fysiska aktivitetens betydelse för hälsan och hur detta kunde 
appliceras i vardagslivet kunde genom motiverande samtal gynna barnets hälsa i stort. 
Medvetenheten över såväl motion som kostvanor kunde medföra ett ökat intresse för 
aktivitet, som slutligen kunde resultera i att barnet orkade mer. När en kontinuitet med 
hälsosamma matrutiner och träning uppnåddes, kunde en ökad energi till att träna 
hårdare och längre även förekomma (Gourlan et al. 2013).  
 

Föräldrarnas delaktighet och inflytande 
Föräldrar som genomgått motiverande samtal hade fått en ökad insikt över hur deras 
barn påverkades av deras egna vanor. Då livsstilsförändringar skulle implementeras i 
barnens vardag var föräldrarna en avgörande faktor till att lyckas och även viktiga för 
att barnen skulle uppleva trygghet i processens gång. 
 

Föräldrarnas önskan av förändring hos barnet 
Christison, Daley, Asche, Ren, Aldag, Ariza och Lowry (2014) undersökte föräldrarnas 
erfarenhet av motiverande samtal. Dessa föräldrar uppskattade motiverande samtal som 
hjälpmedel. 
 
Norman, Berlin, Sundblom och Elinder (2013) beskriver att föräldrarna i studien hade 
en önskan över att deras barn skulle bli mer aktiva och engagera sig i någon aktivitet 
som de själva upplevde var roliga att utföra. Genom motiverande samtal fick föräldrarna 
en insikt över hur deras attityder påverkade barnens vilja till aktivitet då föräldrarna 
själva inte var benägna att utföra en viss aktivitet, speciellt på vinterhalvåret. 
Föräldrarna tyckte inte att det var lika behagligt att vara ute på vintrarna och undvek 
därför detta, trots att det inte var några bekymmer för barnen. Ett dilemma förekom när 
föräldrarna ville att barnen skulle gå till och från skolan, men föräldrarna själva tyckte 
att det var för kallt och valde hellre att köra till skolan, andra tyckte att det var för mörkt 
för att gå ut och gå med barnen från och till skolan på vintrarna, eller att det tog för lång 
tid då föräldrarna och barnen hade mer kläder på sig. En annan förälder beskrev att dess 
partner inte tyckte om att vara utomhus och där av lät de barnen att vara inomhus och 
titta på film. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Komplikationer och svårigheter kunde då uppstå när bara en av föräldrarna 
uppmuntrade till aktivitet samtidigt som andra hushållssysslor behövde göras under 
dagen. Arbetet och barns aktiviteter kunde krocka med varandra och bidra till en 
stressig vardag. Föräldrarnas önskemål om att barnen skulle aktivera sig under helger 
blev inte alltid av, då vuxnas egna attityder gentemot aktivitet applicerades på barnen. 
Detta innebar bland annat att om föräldrar hade en negativ inställning och tyckte 
aktiviteten var tråkig kunde barnen uppleva liknande (Norman et al. 2015). 
 
Stewart et al. (2008) beskriver i sitt resultat erfarenheter från en förälder som berättade 
att maken i familjen inte tyckte om att äta grönsaker och hade vägrat äta sin portion. Det 
hade resulterat i att barnet tagit över samma beteende och velat vara som sin pappa. I 
intervjun reflekterade en förälder angående sitt egna intag av grönsaker och funderade 
över hur stor mängd hon själv åt om dagen. 
 
Bristen på tid, idéer och motivation till matlagning var vanligt, det bidrog till att 
föräldrarna inte testade nya maträtter då barnen ofta protesterade och föräldrarna orkade 
inte ta någon diskussion med dem. Hungriga barn och ingen planering framkallade 
stress och irritation. All den stress föräldrarna upplevde bidrog till att de inte hade 
någon koll på vad deras barn i själva verket fick i sig näringsmässigt och hur mycket de 
åt. Inspiration till andra måltider under veckorna och mer tid var en önskan. Brist på 
samarbete bland partners sysslor bidrog till stress och belastning hos den ena partnern. 
Denna stress medförde att föräldrarna gav med sig när barnen tjatade och bad om 
sötsaker, de hade svårigheter med att sätta gränser. 
 

Stödjer beteendeförändringar 
Att uppmärksamma osunda vanor, motivera till livsstilsförändringar och ge barnen en 
chans att förstå behovet till förändring, bidrog till att barn fick ett positivare 
förhållningssätt. Föräldrar till barn med fetmaproblematik visade sig påverka barnens 
vanor både positivt och negativt. Föräldrarna var viktiga stöttepelare som förmedlade 
känslor av trygghet när barnet skulle ta självständiga beslut (Stewart et al. 2008).  
 
Föräldrarna hade även ett stort inflytande och påverkade barnens kostvanor. Då barnen 
själva förstått betydelsen av sundare vanor samt själva velat förändra sina osunda 
beteenden, behövde inte föräldrarna påpeka eller kontrollera barnens beteenden. Barnen 
tyckte att det varit roligt att göra förändringar. Föräldrarna kunde fungera som ett stöd 
då barnet upplevde svårigheter eller höll på att falla in i tidigare kostvanor (Stewart et 
al. 2008). För barn som befann sig i fetmastadiet och som hade föräldrar involverade i 
sina motiverande samtal beskrev sig själva som motiverade och positivt inställda till att 
göra livsstilsförändringar tillsammans (Tripp et al. 2011). 
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DISKUSSION 
Diskussionen är uppdelad i två delar. Det första avsnittet ingår i metoddiskussionen som 
består av metodval, val av litteratur, samt styrkor och svagheter med litteraturstudien. 
Resultatdiskussionen ingår i andra avsnittet som innefattar reflektioner utifrån resultatet. 
 

Metoddiskussion 
Valet av metodval utgick efter tydlighet och hur väl den var strukturerad, Fribergs 
modell av litteraturstudie uppfyllde dessa krav och valdes därför att utgå ifrån. Friberg 
(2012) valdes framför Axelsson (2012) då den ansågs vara mer lättläst och förståelig. 
 
Första tanken var att utgå ifrån artiklar från Europa för att ta del av ny forskning som 
var som närmast Sverige som möjligt, men insåg ganska snabbt att det var ett för smalt 
utbud av forskning inom området. Vi valde därför att inrikta oss på hela världen. De 
länder som är inkluderade i denna studie är Kina, USA, Frankrike, Sverige, England och 
Canada. En blandning av olika länder kan medföra att resultatet visar på att det finns ett 
globalt sammanhang inom området men det kan även betyda att resultatet påverkas av 
de olika kulturerna. Detta påverkar resultatet på det sätt att vissa förväntningar eller 
resultat kanske skiljer sig åt i olika länder. En återkommande tendens var att många 
studier var gjorda i USA. I resultatet är fem av artiklarna från USA. Detta kan bero på 
att det möjligen forskas mer kring övervikt och fetma i USA då problemet är stort där. 
 
En styrka i litteraturstudien är att några artiklar kan relateras till populationen i stort då 
de hade ett randomiserat urval. En svaghet var att alla artiklar inte var randomiserade, 
vissa artiklar var fall-studier. Enligt SBU (2014) har de studier med ett randomiserat 
urval en stark evidensstyrka medan fall-studier har lägsta evidensstyrkan.  
Att studien har många kvantitativa artiklar var till mindre fördel då dessa artiklar ibland 
var svåra att läsa och utgjorde inte speciellt mycket upplevd erfarenheter som det 
egentligen hade önskats. Anledningen till att vi funnit mestadels kvantitativa artiklar 
kan också bero på författarnas bristande kompetens kring de andra databasernas olika 
sökfunktioner och kombinationen av sökord. Vi hade önskat att inkludera fler 
kvalitativa artiklar till denna studie för att få en ökad förståelse för vad barn och 
föräldrar till barn med denna problematik upplevt vid motiverande samtal. En annan 
anledning till varför vi inte hittat kvalitativa studier kan bero på att det råder en 
kunskapslucka över hur barn och föräldrar upplever motiverande samtal, vilket också 
påpekas i de artiklarna som valts till vår studie.  
 
 

Resultatdiskussion 
Barn och föräldrars behov av delaktighet i vården 
I början av resultatet beskrivs betydelsen av föräldrarnas delaktighet tillsammans med 
sina barn när det kommer till att göra livsstilsförändringar. Att inkludera föräldrarna i de 
motiverande samtalen gjorde att även dem fick en insikt över familjens hälsosituation i 
stort och inte bara barnets. De barn som hade sina föräldrar inkluderade i de motiverade 
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samtalen visade alla på en större viktnedgång, ökat självförtroende och lyckades 
förändra på fler vanor jämfört med barn som inte hade sina föräldrar delaktiga.   
 
Utifrån föreliggande studies resultat anser vi att sjuksköterskor som utövar motiverande 
samtal oftare bör inkludera barnen tillsammans med sina föräldrar, eller åtminstone 
rekommendera föräldrarna att ha ett samtal med sjuksköterskan med eller utan barnet. 
Detta eftersom föräldrarna ofta utgör grunden till barnets åsikter och uppfattningar. För 
att sjuksköterskan ska kunna inkludera föräldrarna behöver de skapa en bra relation till 
dem för att de ska vilja vara delaktiga.  
 
En vårdande relation kan ske genom att sjuksköterskan har ett öppet förhållningssätt 
och ser till patientens livsvärld, för att sedan kunna se till individens behov och inspirera 
patienten till ett sundare liv (Ekebergh 2009, s. 60). En vårdande relation bör vara det 
som först skapas mellan sjuksköterskan, barnet och föräldrarna för att sedan kunna gå 
vidare till motiverande samtal. Fetma och övervikt är ett känsligt ämne och det krävs att 
barnet och föräldrarna känner ett förtroende till sjuksköterskan för att kunna ta del av de 
råd och information han eller hon har att dela med sig.   
 
I en studie gjord av Berg och Danielson (2007) visade det sig att både patienter och 
sjuksköterskor hade en medvetenhet över att de behövde visa ett förtroende för varandra 
för att skapa en vårdande relation, vilket de också strävade till att uppnå.  Att sträva mot 
detta resulterade däremot inte i att patienterna gav sitt förtroende till dem. Patienten 
kände tillit till vårdaren då en relation hade uppstått, detta kom naturligt. För att detta 
skulle ske var sjuksköterskorna tvungna att inte bara vårda sina patienter utan bemöta 
dem på ett respektfullt sätt och verkligen visa att de brydde sig om patienterna. Då 
sjuksköterskor uppvisade ett medlidande och använde sig utav sin professionella 
kompetens upplevde patienterna sig som mindre sårbara och känslan av värdighet 
ökade.  
 
I resultatet vid underkategorin “Föräldrarnas önskan av förändring hos barnet” redovisas 
det att barnen tog efter föräldrarnas vanor och även påverkade barnets beslut. Utifrån 
föreliggande studies resultat är det rimligt att anta att föräldrar med bristande insikt över 
barnets sjukdom kan medföra att barnet fortsätter i ohälsans spår. Både barn och 
föräldrar kan leva i förnekelse som kan resultera i att en ond spiral med ohälsosamma 
livsstilsvanor tillslut blir svåra att bryta. Sjuksköterskan bör därför ha med sig det 
vårdvetenskapliga förankringssättet och inte bara ser till problemet genom det 
motiverande samtalet, utan även ser till helheten och tar del av barn och dess föräldrars 
berättelse. Birkler (2007, s. 48) beskriver vikten av att sjuksköterskan i största möjliga 
mån ska försöka se patienten som en helhet. Ett helhetsperspektiv innebär att 
förhållandet till närstående, värderingar och traditioner ska inkluderas vid vårdandet. 
Detta kräver att sjuksköterskan är flexibel och lyhörd. 
 
I en artikel beskrev sjuksköterskor sin erfarenhet av att ta upp ämnet fetma och övervikt 
hos föräldrar. Sjuksköterskan stötte ofta på motstånd hos föräldrarna när de själva var 
överviktiga. Föräldrarna förnekade eller hade bortförklaringar till varför barnen fått 
problem. Alla sjuksköterskor påpekade att det var viktigt att skapa en vårdande relation 
till föräldrarna innan viktproblematiken togs upp hos barnet. Desto bättre relation 
sjusköterskan fick med föräldrarna desto mer förtroende fick föräldrarna och det gick 
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lättare för sjuksköterskan att ta upp ämnet övervikt. Det ansågs även betydelsefullt över 
det sätt som sjuksköterskan gav råd och information till föräldrarna. Sjuksköterskan 
skulle se föräldrarna och barnets behov och inte bara själva problemet för, då ville ofta 
föräldrarna istället byta vårdcentral eftersom de kände sig utpekade eller obekväma. 
Många föräldrar trodde även att deras barn inte hade fetma eller var överviktiga, en del 
föräldrar ansåg att barn med fett på kroppen var ett hälsosamt barn (Edvardsson, 
Edvardsson & Hörnsten, 2009). 
 
Närståendes delaktighet i vården är av stor vikt, speciellt i vårdandet av barn. 
Föräldrarna får inte glömmas bort, utan de ska även få stöd och omsorg om de uttrycker 
ett behov av det. Det är sjuksköterskans ansvar att ta del av den kunskap och 
erfarenheter de närstående bär på, för att kunna möjliggöra bästa möjliga vård 
(Dahlberg och Segesten 2010, ss. 118-121). Vi menar att det ofta är föräldrar som står 
barnen närmast. De är många gånger en avgörande faktor för att få barnen att uppleva 
hälsa och välbefinnande. Barn ser ofta upp till sina föräldrar och har de som förebilder, 
därför är föräldrarnas egna beteenden en viktig del då barnen ofta tar över. I resultatet 
beskrivs det om föräldrar och deras egna beteenden som barnen tar efter. Det var genom 
motiverande samtal som föräldrarna blev medvetna om att deras egna beteenden 
påverkade barnen.   
 
Bonde, Bentsen & Hindhede (2014) menar att motiverande samtal kan hjälpa 
sjuksköterskor att få en bättre kontakt med föräldrarna för att även de ska få en insikt 
över att barnet är utsatt för stora hälsorisker. Om föräldrar inte har förståelse för barnets 
hälsoproblem kan etiska konflikter uppstå. Ibland har barnen själva förståelse för sitt 
tillstånd men föräldrarna förnekar det själva. Sjuksköterskor kan ibland vara tvungna att 
ge föräldrarna råd över vad som behöver göras och bjuda in dem till samtal. 
 
Utifrån föreliggande studies resultat menar vi att det är viktigt att sjuksköterskan fångar 
dessa föräldrar och bemöter dem på det sätt att de inte känner sig kränkta eller känner 
skuld. Föräldrarna kanske känner en skam inom sig och det kan vara orsaken till att de 
förnekar situationen. I resultatet om ”föräldrarnas önskan av förändring hos barnet” 
framkom det även tydligt att många föräldrar hade en önskan till förändring men inte 
visste hur de skulle ta tag i det eller hur de skulle börja. Sjuksköterskan bör därför 
använda sig utav vårdvetenskapen och visa föräldrar och barn förståelse och respekt 
gentemot deras unika livsvärldar. Detta för att sjuksköterskan sedan ska kunna erbjuda 
föräldrarna och deras barn till motiverande samtal. 
 

Känslan av hälsa trots fetma och övervikt 
Föreliggande studie visar att föräldrars upplevelser av barns olika beteendeförändringar 
efter motiverande samtal. Föräldrarna menade att barnen visade på en större självkänsla 
och ett starkare självförtroende, trots att barnen fortfarande var klassade som 
överviktiga. En del barn höjde sitt självförtroende när de lyckades klara sina egna mål 
på egen hand eller tillsammans med sina föräldrar. 
 
Detta tyder på att det kan bero på att barnen kände ett välbefinnande trots sin fetma eller 
övervikt. De fann ett sätt att hantera sina problem och blev mer självsäkra när de kände 
av att de klarade av sina mål. Att barnen upplevde att de hade tillräckligt med stöd från 
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sina föräldrar och även från vårdpersonalen kan vara en bidragande faktor till deras 
stärkta självförtroende. Om barnen känner en tro från sina föräldrar och andra i sin 
närvaro kommer de att klara av sina förändringar och känna en acceptans. Det är viktigt 
att barnen känner att de kan klara av olika moment och samtidigt ha stöd från sina 
föräldrar. Motiverande samtal kan vara bra att få barnen att bli motiverade och sätta upp 
en plan, men för att det ska vara långsiktigt är det utifrån studiens resultat viktigt att 
sjuksköterskan väver in detta med vårdvetenskapen.  
 
Att sjuksköterskan ser till individens hälsa, atmosfären, patienten och vårdandet är vad 
vårdvetenskap handlar om och alla dessa delar hänger ihop (Dahlberg & Segesten, 
2010. s. 34). Det är därför av stor vikt att ha ett patientperspektiv för att kunna stödja 
hälsoprocesserna  (Dahlberg & Segesten, 2010. s. 108). Ett välbefinnande kan uppnås 
trots sjukdom och är en viktig del av barnets väg till hälsa. 
 
Att drabbas av en sjukdom kan medföra att patienten inte längre upplever sig som hel, 
saknar mening och känner lidande. Att ändå uppmärksamma problemen som sjukdomen 
har förorsakat eller kan orsaka, är viktigt för att individen ändå ska kunna uppnå 
välbefinnande och mening trots den befintliga sjukdomen (Birkler 2007, ss. 72-75). 
Även Wiklund (2003, ss. 138-139) menar att hopp och känslor av livslust kan upplevas 
om patienten hittat ett syfte i lidandet. 
 
Dahlberg och Segesten (2010, ss. 80-82) menar att hälsa är något individuellt och som 
upplevs olika. En patient som har fått en svår diagnos kan helt plötsligt börja göra andra 
val i livet som att börja träna, något som patienten inte prioriterade tidigare. Träningen 
kan för patienten bringa ett välbefinnande då han eller hon upplever hur rörelse, rytm 
och vila bidrar till ett hälsosammare liv. Författarna menar att sjukdomen kan bringa 
hälsa trots ohälsan då patienten blir hälsomedveten. Något som innan inte var av värde 
för patienten kan helt plötsligt bli det som får patienten att känna välbefinnande och 
mening trots sjukdom.   
 
Ett barn med fetma kan känna hälsa trots att han eller hon har fått diagnosen. En bra 
relation och gemenskap anser vi vara viktiga komponenter för ett barn ska kunna känna 
hälsa trots sin fetma. Ett välbefinnande trots sjukdom kan uppnås med hjälp av 
sjuksköterskans kompetens och välvilja.  
 
Dahlberg och Segesten (2010, ss. 80-81) beskriver att en person kan känna hälsa trots 
sin sjukdom med hjälp av vårdpersonalen. En person kan lida av en svår sjukdom men 
ändå känna att han eller hon kan utföra vardagliga sysslor och känna att han eller hon 
har hälsa. Det är viktigt att sjuksköterskan tillsammans med patienten finner hälsa trots 
sjukdom. På så sätt kan patienten återfinna en mening med livet. Sjukdom och ohälsa är 
två olika saker enligt vårdvetenskapen, sjukdomen är en diagnos medan ohälsan är 
något patienten känner kopplat till mening. Det är när patienten återfinner mening och 
förståelse som han eller hon kan finna ett välbefinnande igen trots sin sjukdom. 
 
I resultatet framgår det att motiverande samtal används då barnet ska göra förändringar 
för att bli av med sin fetma. Det är när barnet har blivit av med vikten då han eller hon 
återfår hälsan tillbaka. Vårdvetenskapen menar istället att hälsa kan barnet uppleva trots 
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sina problem och uppnå detta vid ett tidigare stadium då han eller hon finner olika 
strategier att hantera sin fetma (Dahlberg & Segesten, 2010, ss. 80-81). 
 
I en studie av Al‐Akour, Khader, Khassawneh, & Bawadi (2012) fann de att barn med 
övervikt och fetma kände ett väldigt lågt välbefinnande. Barnen visade sig fungera 
sämre socialt, i skolan och psykiskt om de hade fetma eller övervikt. Skillnaden mellan 
pojkar och flickor var väldigt liten.  
 
Utifrån föreliggande studies resultat är det viktigt att dessa barn får stöd och hjälp 
snarast. De behöver återfå känslan av mening och sammanhang trots sin fetma eller 
övervikt för att därefter vilja ta steget till förändring där ett motiverande samtal kan vara 
till hjälp. 
  
 
SLUTSATSER 
Motiverande samtal som hjälpmedel i vårdandet kan vara en betydelsefull del i vården 
av barn med fetma och övervikt. Metoden väcker en inre reflektion hos barnet efter att 
denne erhållit tillräckligt med kunskap kring sjukdomen och dess konsekvenser, detta 
kan medföra att personen upplever motivation till att skapa förändringar. Barn som får 
sätta upp egna mål och har föräldrar som stöd lyckas ofta med att nå huvudmålen. Att 
inkludera föräldrarna i motiverande samtal och även få dem att förstå barnets 
hälsosituation, är av stor vikt då de ofta utgör grunden till barnets egna värderingar. Då 
motiverande samtal är ett hjälpmedel som inriktas till att finna motivation hos barnet, 
bör denna kombineras med ett vårdvetenskapligt förhållningssätt. Detta kan verkställas 
genom att tillgodose barnets egen syn på vad som är hälsa för dem och också utgå ifrån 
detta då patienten motiveras. Mer kunskap inom forskningsområdet behövs för att 
kunna dra fler slutsatser. 
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medförde att mödrar 
tillsammans med 
vårdpersonal kunde 
påverka barnens 
beteenden. Minskning 
av BMI, Tv-tittande, 
juice och 
mjölkkonsumtion 
förekom hos de barnen 
som deltagit i 
interventionsgruppen. 
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Tidsskrift: 
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År: 2015 
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välja ett beteende de 
skulle förändra. 
 
Efter varje besök på 
kliniken fick de 
uppföljning 1 vecka 
senare, via telefon för 
att se hur det hade 
gått med försöket att 
förändra det specifika 
beteendet hos barnet 
och fick ytterligare 
råd och stöd. 

 

Titel: 
 
Motivational 
interviewing 
as a way to 
promote 
physical 
activity in 
obese 
adolescents: 
A 
randomized-
controlled 
trial using 
self-
determination 
theory as an 
explanatory 
framework 
 
Författare: 
Gourlan, M., 
Sarrazin, P. 
& Trouilloud, 
D. 
 
Tidskrift: 
Taylor & 
Francis Ltd 
 
År: 2013 
 
Land: 
Frankrike 

Syftet var att studera 
effekterna av 
motiverande samtal 
som ett hjälpmedel i 
samband med ett 
vanligt 
viktnedgångsprogram 
med fysisk aktivitet, på 
ungdomar med fetma, 
under en 6 månaders 
period. 

En kvantitativ studie. 
Randomiserat urval av 
deltagarna. Deltagarna 
har delats in i 2 
grupper. Ena gruppen 
fick genomgå vanligt 
viktnedgångsprogram, 
medan den andra 
gruppen även fick 
motiverande samtal. 
 

62 ungdomar i åldrarna 
11-18 år, rekryterades till 
studien under loppet av 2 
år på ett sjukhus i 
Frankrike. 54 stycken 
deltog i studien. 
Läkare hade remitterat 
dessa ungdomar till 
sjukhuset på grund av 
deras fetmatillstånd. 

Motiverande samtal i 
samband med ett vanligt 
viktnedgångsprogram 
medförde minskat BMI, 
ökad fysiskt aktivitet, 
högre energiförbrukning 
och en större 
självständighet hos 
ungdomarna. Gruppen 
som fick motiverande 
samtal upplevde ett 
större 
självbestämmande vid 
kontakt med 
vårdpersonal. 

Titel: 
A Pilot Study 
of 
Motivational 
Interviewing 

Att undersöka hur 
motiverande samtal 
påverkade Afrikans-
amerikanare 
ungdomars beteenden 

En kvantitativ studie. 
Detta var en 
pilotstudie. 
Ungdomarna blev 
randomiserat utvalde 

Totalt var det 44 
ungdomar som deltog i 
undersökningen. 
Ungdomarna skulle ha ett 
högt BMI, vara afrikans-

Undersökningen visade 
att de som fick 
genomgå motiverande 
samtal hade ändrat sina 
matvanor. De hade 
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Författare: 
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Tidskrift: 
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som förorsakat 
viktproblem. 

till antingen en grupp 
med motiverande 
samtal eller en grupp 
med 
nutritionsbehandling. 
Undersökningen var 
under 3 månader.   

amerikanare, befinna sig 
åldrarna 13-17 år. 
Exklusionskriterierna var 
graviditet, psykoser, 
måttlig 
utvecklingsstörning och 
andra medicinska 
sjukdomstillstånd. 

minskat sitt intag av 
snabbmat och läsk. De 
hade fått en ökad 
motivation gentemot 
fysisk aktivitet men 
interventionsgruppen 
hade trots sin 
motivation inte ökat sin 
aktivitet. 

Titel: Stuck 
in a vicious 
circle of 
stress. 
Parental 
concerns and 
barriers to 
changing 
children's 
dietary and 
physical 
activity 
habits. 
 
Författare:  
Norman, Å., 
Berlin, A., 
Sundblom, 
E., Elinder, 
L.S. & 
Nyberg, G 
 
Tidsskrift: 
Appetite 
 
År: 2014 
 
Land: 
Sverige 

Att redovisa 
föräldrarnas bekymmer 
gällande deras barns 
kost och 
aktivitetsvanor, samt 
att identifiera de 
svårigheter som kan 
komma att mötas vid 
beteendeförändringar. 

En kvalitativ studie 
gjort på data från 
arkiverad data. 
Föräldrar till barn som 
gick i förskoleklass 
dvs. var 6 år deltog i 
möten med 
motiverande samtal 
kring kost- eller fysisk 
aktivitetsförändringar. 
74 möten med 84 
föräldrar 
genomfördes. 55 
mödrar och 29 
pappor. 64 möten var 
individuella och 10 
var tillsammans med 
föräldrarna. 
Data bestod av deras 
upplevelser och tankar 
kring 
beteendeförändringar 
hos barnen. 

Inklusionskriterierna 
bestod av att föräldrarna 
var låg-medel 
inkomsttagare eller hade 
låg utbildningsnivå. 

Genom intervjuerna 
med motiverande 
samtal upptäcktes 
teman gällande barns 
kost- och 
motionsbeteenden. 
Dessa påverkades av 
familjen i sin helhet. 
Kostvanorna hos barnen 
påverkades ofta av 
föräldrarnas stressiga 
vardag. 
Likaså den grad av 
fysisk aktiviteten 
barnen fick. 
 
Föräldrarna i studien 
visade att trots deras 
stressiga 
vardagsförhållanden, 
kunde de påverka sina 
barns beteenden genom 
att leka med dem och 
laga hemlagad mat från 
grunden varje dag. 
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Författare: 
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Att undersöka känslor 
och tankar hos 
föräldrar med barn som 
behöver ta emot dietist-
konsultation, för att 
förändra barnets 
beteende med 
motiverande samtal 
som stöd. 

Kvalitativ studie. 17 
föräldrar till barn med 
fetma intervjuades av 
dietister. Deltagarna 
delades in i 2 grupper, 
en som fick 
standardvård och en 
som fick stöd i form 
av motiverande 
samtal. I 
interventionsgruppen 
fick dietisterna 
genomgå motiverande 
samtal. 

Föräldrar till barn i 
åldrarna 5-11 år, med högt 
BMI rekryterades under 
en 6 månaders period. Av 
de 17 föräldrarna var 14 
mödrar, 2 pappor och 1 
morförälder. 8 dietister 
från 3 kliniker deltog. 

Föräldrar som hade 
deltagit i gruppen med 
motiverande samtal var 
mycket nöjda över att 
metoden varit gynnsam 
för deras föräldrar-barn 
förhållande. I gruppen 
med motiverande 
samtal uppnåddes ett 
minskat BMI, ett ökat 
självförtroende och en 
ökad självinsikt hos 
barnen själva. 

Titel: 
Providers as 
Weight 
Coaches: 
Using 
Practice 
Guides and 
Motivational 
Interview to 
Treat Obesity 
in the 
Pediatric 
Office. 
 
Författare: 
Tripp, S.B., 
Perry, J.T., 
Romney, S. 
& Blood-
Siegfried, J. 
Tidsskrift: 
Journal of 

Att tillämpa 
evidensbaserad vård i 
praktiken, vid 
behandling av barn 
med fetma. 

En kvantitativ studie. 
Detta var en 6-
månaders pilotstudie 
som gjordes på en 
privat pediatrisk 
klinik i North 
Carolina. Författarna 
tillämpade 
evidensbaserade 
riktlinjer i praktiken 
för att ge patienterna 
en bra vård. 

50 stycken patienter från 
åldrarna 5-18 år blev 
randomiserat utvalda från 
kliniken valdes ut. 
Patienterna skulle ha en 
nydiagnostiserad övervikt 
eller fetma. 

I resultatet framgår det 
att patienter som 
fortsatte att gå på 
besöken var mer 
motiverande och hade 
minskat sitt BMI värde. 
I början var de flesta 
patienter motiverande 
till en ny livsstil men 
efter första, andra och 
tredje besöket hade 
detta minskat. Det var 
först efter fjärde besöket 
det vände och patienten 
hade nu lyckats att 
minska sina värden. 
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Titel: 
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Overweight: 
Nurse-
Delivered 
Motivational 
Interviewing 
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Författare:   
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Att studera ett 
viktminskningsprogram 
och hur detta 
tillsammans med 
motiverande samtal kan 
påverka barn med 
övervikt och deras 
föräldrar i 
primärvården. 

En kvantitativ studie. 
De utgick från ett 
kvasi experiment, där 
60 stycken familjer 
stod för 
kontrollgrupper och 
fick normal 
behandling och 70 
stycken familjer fick 
intervention i form av 
ett special utvecklat 
viktminskingsprogram 
tillsammans med 
motiverande samtal. 

Barn i åldrarna 4-18 år 
med högt BMI, 
tillsammans med sina 
föräldrar valdes ut från ett 
universitets- sjukhus. 
Exklusionskriterierna 
bestod bland annat av 
barn som behövde akut 
vård, barn med psykisk 
störning och icke 
engelsktalande barn. 
 

Motiverande samtal 
tillsammans med Let’s 
go 5-2-1-0 
viktminskningsprogram, 
visar förändringar av 
deltagarnas hälsa till 
vardags och ett minskat 
BMI-värde. 
Vid uppföljning hade 
barnen i 
interventionsgruppen 
efter 12 månader fått 
bättre rutiner gällande 
konsumtionen av mer 
frukt och grönt, mindre 
timmar framför TV-
skärmen och mer lek än 
kontrollgruppen. 
Föräldrarna till barnen i 
interventionsgruppen 
hade gått i genom 
liknande förändringar. 
Vårdgivarna som 
testade metoden 
rekommenderade den 
och tyckte att det var ett 
bra hjälpmedel. 

Titel: 
Motivational 
interviewing 
to enhance 
self-efficacy 
and promote 
weight loss in 
overweight 
and obese 
adolescents: 
A 
randomized 
controlled 
trial. 
 
Författare: 
Walpole, B., 
Dettmer, E., 
Morrongiello, 

Att utvärdera effekten 
av motiverande samtal 
för att påverka 
självförtroendet och 
viktminskning hos 
unga barn (10-18år) 
med fetma. 

En kvantitativ studie. 
Detta var en 
randomiserad 
kontrollerad studie. 
Kontroll gruppen fick 
träning i sociala 
färdigheter och 
interventionsgruppen 
fick motiverande 
samtal. Båda 
grupperna fick 
genomgå individuell 
undervisning om kost 
och fysisk aktivitet. 
Deltagarnas mått av 
självkänsla mättes i 
början och jämfördes 
efter 6 månader. 

40 stycken barn blev 
randomiserat utvalda till 
studien. Barnen var 10 till 
18 år och antingen 
överviktiga eller hade 
fetma. 
Exklusionskriterierna var 
att deltagarna inte fick 
vara under 10 år eller över 
18 år gamla. De skulle 
inte ha någon pågående 
medicin som bidrog till 
viktökning/viktminskning. 
Barnen skulle kunna 
engelska, inte ha någon 
ätstörning, 
utvecklinsstörning eller 
vara gravida. 

I studiens resultat fann 
författarna inga 
specifika skillnader 
mellan grupperna 
gällande självkänslan 
och viktnedgång. Båda 
grupperna hade ökat sin 
självkänsla och minskat 
sitt BMI- värde. 
Författarna fann istället 
skillnad mellan 
patienternas närvaro. De 
som fick motiverande 
samtal hade högre 
närvaro. 
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Titel: 
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Att upplysa vikten av 
motiverande samtal hos 
barn med fetma och att 
även stötta och följa 
upp det barnet lyckats 
förändra tillsammans 
med föräldrarna via 
telefonsamtal. 
 
  

En kvantitativ studie 
som är gjord utifrån 
en kvasi-
experimentell design. 
Barnen delades in i 3 
grupper. En med 
motiverande samtal, 
en med motiverande 
samtal och 
telefonkonsultation 
med föräldrarna och 
en kontrollgrupp som 
bestod av de barn som 
inte deltagit i studien. 
 
  

Rekryteringen ägde rum i 
4 olika skolor under 11 
månader. Barnen som 
inkluderades gick i 5:e 
eller 6:e klass. Av 791 
barn ingick 185 barn i 
studien då dessa hade 
fetma. 70 stycken var med 
i motiverande samtal 
gruppen, 66 stycken var 
med i motiverande samtal 
med telefonrådgivning till 
föräldrarna och 40 
stycken barn ingick i 
kontrollgruppen. 
Inklusionskriterierna var 
att barnet skulle befinna 
sig i fetmastadiet, inte ha 
matallergier/ fysiska och 
psykiska sjukdomar samt 
hade föräldrarnas 
samtycke.  

Barn i gruppen med 
motiverande samtal och 
motiverande samtal 
samt telefonrådgivning 
med föräldrarna visade 
betydande förändringar 
i livsstilen. Barnen 
visade även 
viktnedgång, förändrade 
beteenden, förbättrade 
matvanor och mer 
fysisk aktivitet. 
I gruppen med enbart 
motiverande samtal 
minskades vikten 
ytterligare hos barnen. 
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