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Bakgrund: Övervikt är ett folkhälsoproblem som påverkar människors hälsa och ger även en 

ökad risk för kroniska sjukdomar som exempelvis diabetes. Andelen överviktiga ungdomar 

har ökat de senaste 20 åren och övervikt i unga år är ofta ett ihållande problem som fortgår 

upp i vuxen ålder. Därför behöver föräldrarna involveras i barnets vård eftersom de ska 

tillgodose grundläggande behov. 

Syfte: Syftet är att beskriva begreppet motivera för att se hur sjuksköterskan kan främja hälsa 

och motivera barn och ungdomar med övervikt till livsstilsförändringar.  

Metod: En begreppsanalys där datamaterial inhämtats från ordböcker, vetenskapliga artiklar 

och fack- och läroböcker.  

Resultat: Begreppet motivera har många betydelser som kan ses på olika sätt. Familjens stöd 

är avgörande för ungdomar när de ska genomgå en beteendeförändring och nå en sundare 

livsstil och bör involveras i förändringsarbetet med barnet. Det framkom även att det är 

betydelsefullt att upprätthålla en god relation med ungdomarna och familjen för att kunna 

genomföra motiverande samtal och att olika redskap kan användas i samtalet.  

Diskussion: Föräldrar behöver ha ett intresse för att förändra sina barns situation. 

Sjuksköterskan behöver vara öppen för olika åsikter om hälsa. Vård av överviktiga ungdomar 

ger både fysiskt och psykiskt förbättrad hälsa. Begreppet motivera kan både stimulera och 

hämma en patient till förändring av beteende.  
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Background: Overweight is a public health problem that affects people’s health and with 

overweight come risks for chronic diseases such as diabetes. The number of overweight 

adolescents has increased the last 20 years in Sweden and is often a persistent problem that 

will continue even as an adult. Parents need to be involved in their child´s care because they 

are responsible for the child´s basic needs. 

Aim: The aim of this study is to describe the concept of motivation and to investigate how the 

nurse can promote health and motivate children and adolescents with overweight to make 

lifestyle changes.  

Method: A concept analysis with materials collected from dictionaries, scientific articles and 

technical literature.  

Result: The concept of motivate has many meanings that can be viewed in different ways. The 

support of the family is vital to the adolescent in order to reach good result in having a 

healthier lifestyle and should be involved in the child´s behavioral changes. It also revealed 

that it is important to maintain a good relationship with the adolescents and family to conduct 

motivational conversations and that different tools can be used in conversation. 

Discussion: Parents need to have an interest in changing their children’s situation. The nurse 

needs to be open for different opinions about health. Care of adolescent’s overweight provides 

both physical and mental health. The concept of motivate can both stimulate and inhibit a 

patient to change behavior. 
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INLEDNING 

Övervikt bland ungdomar har ökat kraftigt de senaste 20 åren (Socialstyrelsen, 2009), har 

blivit ett folkhälsoproblem och håller ofta i sig även när ungdomarna blir vuxna. Övervikt 

påverkar hälsan negativt då den försämrar allmäntillståndet och kan ge kroniska sjukdomar 

(Pellmer & Wramner, 2007). Sjuksköterskan ska förebygga hälsorisker och motivera till 

främjad hälsa (Socialstyrelsen, 2005) och därför är begreppet motivera intressant i relation till 

överviktiga ungdomar. Sjuksköterskan bör även involvera föräldrarna i barnets 

livsstilsförändringar eftersom föräldrarna har ansvar för barnets hälsa och levnadsvanor. För 

att få reda på hur ungdomar kan motiveras till viktreduktion behövs en fördjupning i begreppet 

motivera och omvårdnadsbegreppet hälsa.  

 

Definitioner på begrepp som används i arbetet: 

 - Ungdomar definieras enligt World Health Organization [WHO] (2011a) från 10 till 19 år 

gamla. 

 - Övervikt definieras enligt Socialstyrelsen (2009) att personen ska ha ett BMI (Body Mass 

Index) mellan 25 till 30.  

 - Fetma definieras enligt Socialstyrelsen (2009) att personen ska ha ett BMI mellan 30 och 40.  

 

I denna studie används begreppet barn eftersom ungdomar alltid kommer vara barn till sina 

föräldrar.  

BAKGRUND 

Hälsa 

Hälsa beskrivs som patientens välmående där patienten själv avgör vad hans/hennes hälsa är. 

Patientens hälsa styrs även av hur han/hon mår kroppsligt, själsligt och andligt och är inte 

beroende av enbart kroppens funktion (Dahlberg, Fagerberg, Suserud, Nyström & Segesten, 

2003). Hälsa utgår alltså från patientens syn på sig själv, omvärlden och sin situation där hälsa 

ses som patientens egen uppfattning av välmående. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är 

hälsa vårdandets mål. Varje patients upplevelse av sin hälsa är unik. Vården måste innehålla 

livsstilsfrågor som hur människan lever sin vardag, hur mycket hon är i rörelse, hur mycket 

hon vilar eller sover och vad hon äter (a.a.). Detta bör finnas i allt hälsofrämjande arbete för att 

förebygga hälsorisker och motivera till förändrad livsstil (Socialstyrelsen, 2005). Hälsan 

påverkar det som har med patientens vardagsliv att göra. Om patienten får vara delaktig och ta 

del av hälso- och vårdprocesser som rör den egna vården får patienten möjlighet att ta ansvar 

för sin hälsa i det dagliga livet (Dahlberg & Segesten, 2010). 
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Övervikt hos ungdomar 

Övervikt och fetma är idag ett folkhälsoproblem både bland ungdomar och vuxna. Andelen 

överviktiga personer i Sverige har stigit med nästan dubbelt så mycket jämfört med för 20 år 

sedan. Den största ökningen ses bland barn och ungdomar (Socialstyrelsen, 2009). Att vara 

överviktig innebär en större risk för att få dåligt allmäntillstånd, sjukdom och att dödligheten 

ökar. Med övervikt kommer även en ökad risk för högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar, stroke 

och typ-2-diabetes (Pellmer & Wramner, 2007). Övervikt är ett hot mot individens hälsa och 

kan förkorta dennes liv.  

Övervikt definieras som onormal stor ansamling av fett som kan försämra hälsan. Ett Body 

Mass Index [BMI], räknar ut kroppsmassan med formeln kg/m
2
. En vuxen person med ett 

BMI som ligger över 25 räknas som överviktig och en person med ett BMI som ligger över 30 

räknas som fet (World Health Organization [WHO], 2011b). För att räkna ut ett barns [1-15 år] 

BMI används samma formel men det är inte samma BMI-gränser som för en vuxen, utan här 

tas det hänsyn till barnets ålder och kön. Det beräknade BMI-värdet ska jämföras med 

internationellt accepterade och tabellerade gränsvärden (Magnusson, Blennow, Hagelin & 

Sundelin, 2009), se bilaga 1. Ett problem med BMI är att det inte skiljer på om kroppsvikten 

består av fettmassa eller fettfri massa som muskler och vätska. Därför kan en person, enligt 

BMI-tabellen, vara överviktig men i verkligheten bara vara muskulös (Lagerdahl, 2010). 

Att vara överviktig som ung blir ofta ett bestående problem som håller i sig till vuxen ålder. 

Det är viktigt att sjuksköterskan kan gå in och hjälpa patienten att ändra sitt beteendemönster. 

Patienten behöver göra livsstilsförändringar för att problemet med övervikten inte ska bli 

bestående (Socialstyrelsen, 2009). Allt fler ungdomar är stillasittande både i skolan och i 

hemmet, vilket leder till att de är fysiskt inaktiva. Därtill har även ungdomarnas kost blivit allt 

mer ohälsosam (Lake, Townshend, Alvanides, Stamp & Adamson, 2009). Föräldrar bör därför 

uppmuntras till att kontrollera ungdomarnas kost och sätta gränser för stillasittande aktiviteter 

så långt det går (Crossman, Sullivan & Benin, 2006).  

Familjens betydelse för ungdomar 

Benzein, Hagberg och Saveman (2009) skriver att barnet och familjen ses som en helhet och 

en enhet för omvårdnaden. Inom vården har familjen en hälsofrämjande funktion med ansvar 

för att tillgodose ungdomars grundläggande fysiska, utvecklingsmässiga och psykosociala 

behov. I dessa behov ingår det att ge ungdomarna näringsrik och god föda, bra sov- och 

aktivitetsvanor, tillfredsställelse av lekbehov samt behov av vuxenkontakt. Familjen är en 

enhet med uppgifter och funktioner som förändras över tiden, det innebär att den enskilda 

individen får nya uppgifter och roller i familjen. Föräldrarna ska lära barnet att leva ett liv där 

inte hälsan äventyras, det innebär att goda vanor ska tas fram genom bland annat regelbundna 

måltider och aktiviteter (Kirkevold & Strømsnes Ekern, 2002). Föräldrarna har ansvaret för 

barnets uppväxt och levnadsvanor då de fortfarande bor hemma. Föräldrarna ska även 

tillgodose och tillvarata barnets personliga förhållanden och intressen samt vara lyhörda för 

barnets åsikter (SOU 2005:43). Det innebär att de hälsofrämjande åtgärderna som 

sjuksköterskan hjälper patienten med även behöver involvera familjen för att kunna ge rätt 
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vård till patienten (Benzein, et al., 2009). De närstående till patienten kan ha en avgörande 

betydelse för patientens möjlighet att återfå hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010), det är därför 

viktigt att även föräldrarna är motiverade till att genomföra livsstilsförändringar i hemmet. 

Teorier om motivation 

Motivation är en psykologisk term för de faktorer som människan har som formar, väcker och 

riktar beteendet mot olika mål (Nationalencyklopedin, 2011a). Motivationspsykologi 

innefattar tre begrepp; motiv, drift och behov (Bunkholdt, 1997). En samtalsteknik som 

bygger på motivation är motivational interviewing (MI). Nedan visas två former av motivation 

och hur människan är förändringsbenägen. 

 

Enligt Arborelius (1993) finns det två olika former av motivation; inre motivation och yttre 

motivation. Inre motivation motsvara den naturliga motivationen som varje människa har som 

inte påverkas av yttre omständigheter och den grundar sig på de inre personlighetsfaktorerna. 

Denna form av motivation ligger till grund för handlingar eller aktiviteter. Yttre motivation 

består av känslor som exempelvis känslan av hot, ängslan och krav. Yttre motivations 

påverkan resulterar i att den inre motivationen blir mindre och personen gör tvärtom. När en 

person går igenom en förändring med yttre motivation bevaras förändringen endast så länge 

som den yttre kontrollen finns närvarande i arbetet (a.a.).  

  

Transteoretiska modellen innebär hur förändringsbenägenheten är hos en människa (Prochaska 

& DiClimente, 1983). Teorin består av fem olika stadier som beskrivs i Velicer, Prochaska, 

Fava, Norman & Redding (1998).  

1. Inte beredd [pre-contemplation]: att människan inte känner att det finns några 

personliga problem. En människa i detta stadium funderar inte på att ändra sitt 

beteende inom en snar framtid. Ofta ser personerna bara nackdelar med en 

beteendeförändring.  

2. Begrundande/osäker [contemplation]: att människan börjar inse att dess livsstil kan 

vara ett problem och avser att påbörja en förändring i framtiden. I detta stadium har 

balansen mellan för- och nackdelar med sitt nuvarande beteende börjat att utjämnats.  

3. Förberedelse [preparation]: att människan funderar mycket på att ta itu med problemet 

och motivationen stärks samt att en handlingsplan arbetas fram.  

4. Handling [action]: den aktiva starten för förändringsarbetet. De tre tidigare stadierna 

har inneburit att få en mental förberedelse medan i handlingsstadiet utförs 

handlingsplanen.  

5. Upprätthållande [maintenance]: fortsättning på förändringsarbetet. Avsikten i detta 

stadium är att upprätthålla de nya vanorna och göra dessa till rutin i vardagslivet samt 

att undvika återfall och misslyckanden.  

MI inom sjuksköterskans område 

MI innebär att lägga vikt på att öka motivationen hos patienten när en förändring behöver ske 

och vinklar problemet för att patienten ska kunna ta ställning till olika frågor (Barth & 
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Näsholm, 2006). När MI används får patienten själv lägga fram mål med förändringen och 

sjuksköterskan bör sedan hjälpa patienten att se för- och nackdelar med beteendeförändringen. 

Fokus läggs på patientens intresse till förändring (McCarley, 2009). 

 

För sjuksköterskor innebär MI att bedöma patientens engagemang, lust, behov och skäl till de 

förändringar som bör vidtas (Goodwing, Bar, Reid & Ashford, 2009). Det aktiva lyssnandet är 

en viktig del eftersom det sjuksköterskan säger är till för att leda patienten i rätt riktning mot 

förändringen (Barth & Näsholm, 2006). Vid MI ska sjuksköterskan ställa öppna frågor, 

reflektera över problemet med patienten och vid återberättandet av samtalet ge patienten en 

överblick av det som sagts (McCarley, 2009). Sjuksköterskan kan klargöra och vinkla 

problemet för att patienten ska se situationen på nya sätt vilket kan påverka patientens beslut. 

Efter flera samtal beskrivs att patientens sätt att uttrycka sig kan ändras från ”jag kanske 

kan…” till ”jag vill” eller ”jag gör” (Scott, 2010). Patienten ska klara förändringen på egen 

hand och mycket av ansvaret ligger hos patienten (Jallinoja et al., 2007). Sjuksköterskan kan 

aldrig få en patient att bestämma sig för en beteendeförändring, utan beslutet ska ligga hos 

patienten (Barth, Bortveit & Prescott, 2003). Eftersom ansvaret ligger hos patienten är det 

viktigt att få fram hälsoperspektivet och understryka hur hälsan påverkas i det dagliga livet. 

Patienten ska förstå hälsans betydelse för sitt välmående och för att undvika framtida 

livsstilssjukdomar som exempelvis typ 2 diabetes (Pellmer & Wramner, 2007). 

Problemformulering 

Övervikt påverkar människors hälsa genom sänkt allmäntillstånd och är ett folkhälsoproblem. 

Det medför en ökad risk för kroniska sjukdomar som exempelvis diabetes eller hjärt- och 

kärlsjukdomar. Eftersom antalet överviktiga ungdomar ökar i samhället behövs kunskap om 

hur sjuksköterskan kan motivera ungdomar till livsstilsförändringar. Kunskap behövs även om 

vad motivation innebär samt vilka möjligheter och hinder det finns för att motivera 

överviktiga ungdomar till livsstilsförändringar.  

Syfte 

Studiens syfte är att beskriva begreppet motivera och att undersöka hur sjuksköterskan kan 

främja hälsa och motivera barn och ungdomar med övervikt till livsstilsförändringar.  

 

Följande frågor ställs: 

Vilken innebörd har begreppet motivera?  

Hur kan begreppet motivera främja hälsa och förstås i relation till barn och ungdomar med 

övervikt? 

Vilka hinder eller möjligheter finns det för sjuksköterskan att motivera överviktiga barn och 

ungdomar till viktreduktion? 
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METOD 

Denna studie utgår från Segestens (2006a) modell för en begreppsanalys där syftet är att 

utreda ett begrepp, dess betydelse och användningsområde. Med en begreppsanalys klargörs 

begreppet genom att ta fram begreppets karaktäristika och sätta det i ett sammanhang. Begrepp 

hjälper oss att skapa ordning i det vi ser och upplever, samt hjälper till med kommunikationen 

mellan människor. Metoden är anpassad för uppsatsskrivande på C-nivå (a.a.). 

Genomförande  

Första steget var att välja ett begrepp. Begreppet var väsentligt för vårdandet samt specificerat 

och avgränsat för att kunna nå tillräckligt djup. Begreppet som valdes sätts sedan in i ett 

sammanhang. Det kan vara en speciell vårdmiljö, i förhållande till en viss patientgrupp eller i 

relation till en särskild åtgärd eller vårdhändelse. Det sammanhang som beskriver begreppet 

bestämmer sedan det fortsatta arbetet (Segesten, 2006a). Begreppet motivera avgränsas i 

denna uppsats i relation till hur hälsa kan främjas och hur sjuksköterskan kan motivera barn 

och ungdomar med övervikt till viktreduktion.  

Datainsamling 

Begreppsanalysen avser att beskriva karaktäristika, förutsättningar och konsekvenser som 

finns för begreppet. Datamaterial om begreppet söks i olika former av källor. Källorna 

används sedan för att beskriva begreppets betydelse, såväl allmänt som karaktäristika till 

kontexten (Segesten, 2006a). För detta examensarbete har tre olika källor valts; vetenskapliga 

artiklar, fack- och läroböcker samt olika slags ordböcker. 

 

Denna studies resultat är uppbyggt utifrån tre delar; en semantisk och två litterära delar. Den 

semantiska delen [Del I] har som avsikt att beskriva begreppets ursprung och betydelse, det 

vill säga karatäristika. I de andra delarna [Del II och III] sätts begreppets betydelse i relation 

till hur sjuksköterskan kan motivera barn och ungdomar med övervikt till viktreduktion. På så 

vis ge stöd för deras hälsa med utgångspunkt från fack- och läroböcker samt vetenskapliga 

artiklar.  

Urval av litteratur till den semantiska delen 

Den semantiska delen har sin grund i synonymlexikon och ordböcker (Segesten, 2006a). I del 

I söktes begreppet i följande ordlexikon och ordböcker: Köhler & Messelius (2006), Svenska 

språknämnden (2003), Norstedts Ordbok (1998), Bergman (2007), Wessén (1993) och 

Nationalencyklopedin (2011).  

Urval av fack- och läroböcker 

Del II utgår från i fack- och läroböcker. De böcker som använts handlar om motivation, hur 

sjuksköterskan kan motivera samt böcker som handlar om övervikt hos barn och ungdomar. 
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De böcker som valts fick inte vara publicerade före 1995 samt att de måste innehålla minst ett 

kapitel om motivation eller övervikt hos barn och ungdomar. I bibliotekets elektroniska 

katalog har sökordet motivation tagit fram böcker på både svenska och engelska. De fack- och 

läroböckerna som valts ut finns på Högskolan i Skövdes bibliotek, stadsbiblioteket i Skövde 

samt i privata samlingar. Inledningsvis lästes 12 böcker varav sex stycken har valts ut för 

analys. En bokpresentation finns i bilaga 2. 

Urval av vetenskapliga artiklar 

Del III utgår från vetenskapliga artiklar som finns i databaserna CINAHL och Medline. 

Nyckelsökord som har använts var; motiv*, adolescent och/eller obes*. Andra mindre bra 

sökord som har använts var; overweight, nurs*, teen*, young*, child* och parent*. 

Vetenskapliga artiklar som inkluderats innehöll nyckelorden motivera, ungdomar/barn och 

övervikt/fetma. De artiklar som exkluderats innehöll specifika sjukdomar som till exempel 

diabetes, handlade om vuxna, små barn, prevention eller var artiklar som publicerats innan 

1995. Sex vetenskapliga artiklar har valts till analysen. En artikelpresentation finns i bilaga 3. 

Dataanalys 

I analysen av den semantiska delen [Del I] har begreppets betydelse och ursprung beskrivits 

samt framtagit begreppets synonymer (Segesten, 2006a). Begreppet har beskrivits genom 

användandet av olika former av ordböcker som lexikon och synonymordböcker.  

Del II bygger på fack- och läroböcker och del III bygger på vetenskapliga artiklar. Litteraturen 

lästes flera gånger för att få en helhetsbild av datamaterialet. I datamaterialet söktes det efter 

sådant som var förutsättningar och konsekvenser för begreppet (Segesten, 2006a). Detta har 

gjorts för att besvara de frågeställningarna som har kopplats till syftet. Under läsningens gång 

har anteckningar gjorts för att hålla reda på vad litteraturen säger, för att se om det finns några 

likheter och olikheter mellan texterna. 

Etiska överväganden 

Enligt Stryhn (2007) finns det fyra olika principer som kan vara vägledande för etiska 

överväganden inom omvårdnadsforskningen. Dessa är godhetsprincipen, icke-skada-

principen, autonomiprincipen och rättviseprincipen. Vi har arbetat för att uppnå och ge en 

sanningsenlig bild av uppsatsens område genom korrekta referenser. Manipulering eller 

fabricering av material har inte skett medvetet. Vid en teoretisk studie ska författarna vara 

källorna trogna och inte förvränga innehållet vilket denna studie efterföljt (a.a.).  

 

 

 

 

 



 

7 
 

RESULTAT 

Resultatet redovisas och beskrivs i tre delar. Del I är en semantisk del av begreppet motivera 

som innehåller beskrivning av begreppet, dess ursprung, synonymer och antonymer. I del II 

och III beskrivs hinder och möjligheter för hur sjuksköterskan ska kunna motivera överviktiga 

barn och ungdomar till viktreduktion. Resultatet presenteras i fem teman; att se ungdomar, att 

se familjens betydelse för ungdomar, att samtala med och motivera ungdomar och föräldrar, 

att skapa delaktighet och att använda olika redskap.  

I resultatet används ibland begreppet patient istället för barnet eller ungdomar. Med detta 

menas att patienten inte behöver vara sjuk eller ha några sjukdomar även om omvårdnad och 

hjälp ges. 

Del I: Semantisk utredning av begreppet motivera  

Begreppets betydelse 

I ordböckerna framkom att begreppet kan delas upp i två aspekter; att ge skäl för och att skapa 

motivation hos. Att ge skäl för inbegriper en argumentation för att övertyga eller övertala 

någon om/till något. Att skapa motivation hos någon innebär en förändringsprocess där den 

andra personens intresse för förändring väcks och den personen själv gör något 

(Nationalencyklopedin, 2011b). Skillnaden ligger i att personen blir övertalad till att göra 

något eller att personen själv inser att något ska göras. Liknande beskrivningar av begreppet 

motivera i Nationalencyklopedin (2011b) finns att läsa i följande ordböcker. I Svenska 

språknämnden (2003) skriver att motivera någon till något eller att motivera någon till att göra 

något och Köhler och Messelius (2006) motivera som att få någon att bli intresserad av att 

anstränga sig. 

Begreppets ursprung  

Begreppet motivera har sitt ursprung från franskans motiver som har samma betydelse som 

motiv (Nationalencyklopedin, 2011b). Motiv kommer ifrån medeltidslatinet motivus som 

betyder rörlig, drivande och har varit känt sedan 1600-talets början (Norstedts ordbok, 1998; 

Bergman, 2007). Begreppet motivera ses i relation till ordet drivkraft och intresse eller lust 

(Wessén, 1993; Bergman, 2007).  

Översikt av synonymer  

Under sökningen hittades 28 synonymer till begreppet motivera. Synonymerna presenteras i 

figuren nedan som visar de vanligaste förekommande synonymerna i fallande ordning.  
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Synonym Nya stora 

synonymordboken 

(1998) 

Ord för ord 

svenska 

synonymer 

och uttryck 

(1977) 

Norsteds 

svenska 

synonymordbok 

(2009) 

Bonniers 

synonym 

ordbok 

(2006) 

Synonym 

ordboken 

(1994) 

Bernces 

nya 

synonym 

Ordbok 

(1988) 

Berättiga X X X X X  

Föranleda X X X X X  

Ge skäl för X  X X X   

Underbygga X X X X   

Utgöra skäl 

för 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

Förklara X X X    

Rättfärdiga X X X    

Styrka X   X X  

Stödja  X X  X  

Anföra  X X    

Föranlåta  X X    

Ge 

motivation 

  

X 

 

X 

   

Peppa X   X   

Skapa 

motivation 

hos 

 

 

X 

   

 

X 

  

Skylla på X    X  

Sporra X   X   

Ursäkta X    X  

Utreda 

grunderna 

för 

  

 

X 

 

 

X 

   

Ange      X 

Angiva      X 

Begrunda  X     

Driva på X      

Ge fog för X      

Inspirera X      

Mana    X   

Skapa 

intresse för  

 

X 

     

Stödja med 

argument 

X      

Utgöra      X 

Fig. 1, Synonymtabell över begreppet motivera. Synonymordböckerna är placerade efter flest 

angivna synonymer till begreppet. 
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Antonymer till begreppet 

Begreppet motivera gick inte att slå på i antonymordböcker. Däremot fanns begreppet 

motiverad. Walter (2002) använder antonymerna oinspirerad och omotiverad till motiverad. 

Del II: Hinder och möjligheter för sjuksköterskans motiverande samtal med 

överviktiga ungdomar beskrivet i fack- och läroböcker 

Att se ungdomar 

Alla människor är unika vilket medför att ungdomar ska förstås och ses som unika individer 

(Dart, 2011; Granholm, 1998). För ungdomar är detta viktigt eftersom de kämpar för sin 

självbild och sitt självförtroende (Dart, 2011). De flesta ungdomar som lider av övervikt har 

oftast inte sämre självkänsla än andra ungdomar (Flodmark, Lissau, Moreno, Pietrobelli & 

Widhalm, 2004 refererad i Börjesson Munk, 2008). Ungdomar med övervikt som har upplevt 

att andra ungdomar ser ner på dem och fått negativa kommentarer, skapar i högre grad en 

motvilja till att motionera (Flodmark, 2005 refererad i Börjesson Munk, 2008). Det är viktigt 

att fånga upp ungdomarnas egen motivation till beteendeförändringar. För att kunna 

genomföra en förändring måste ungdomarna själv känna att det är aktuellt (Danielsson, 2009; 

Ewles & Simnett, 2005; Granholm, 1998). 

 

En trygg miljö är viktigt eftersom ungdomarna inte ska dömas utan bekvämt kunna uttrycka 

sina idéer, åsikter, synpunkter och värderingar (Börjesson Munk, 2008; Danielsson, 2009; 

Dart, 2011; Granholm, 1998). Respekt ska visas för ungdomarnas livssituation, självständighet 

och de beslut som fattas (Ewles & Simnett, 2005; Granholm, 1998). 

Att se familjens betydelse för ungdomar 

Föräldrar till ungdomar med övervikt har ofta dåligt samvete och skuldkänslor för att de har 

tillåtit att deras barns vikt har gått upp. Det är viktigt att ha en förståelse för föräldrarnas 

upplevelser för att kunna hjälpa och motivera föräldrarna till positiva resultat (Börjesson 

Munk, 2008; Danielsson, 2009). Som familj är det viktigt att de har någon som förstår den 

situation de befinner sig i (Danielsson, 2009; Ewles & Simnett, 2005). Vid samtal ska 

stöttning av familjen göras genom att tillvarata de goda egenskaper som finns i olika 

situationer. För att skapa bra förutsättningar för familjen är ett helhetsperspektiv betydelsefullt 

(Börjesson Munk, 2008; Danielsson, 2009; Granholm, 1998). Förändringsarbetet ska 

genomföras med alla individer som tillhör familjen eftersom de sedan gemensamt ska besluta 

om vilka förändringar som ska genomföras och behållas (Börjesson Munk, 2008; Danielsson, 

2009).  Under ett förändringsarbete är det viktigt att kravs ställs på familjen, utan att de tycker 

det blir för svårt (Danielsson, 2009; Ewles & Simnett, 2005).  

 

Det är viktigt att relationen mellan barnet och föräldrarna är harmonisk. I en harmonisk 

relation stöttar föräldrarna barnet och ser inte ner på barnet vid misslyckanden eller återfall. 

Det medför att barnet sätts i fokus och kan leda till ett positivt resultat (Dart, 2011).  
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För att överviktiga ungdomar ska lyckas med livsstilsförändringar är det viktigt att alla 

människor runt omkring involveras och blir medvetna om vad som ska genomgås. Stöttning 

till ungdomarna och familjerna kan medföra att de upprätthåller och utformar ett sundare liv 

(Börjesson Munk, 2008; Ewles & Simnett, 2005).  

Att samtala med och motivera ungdomar och föräldrar 

Vid samtal som handlar om att motivera ska det finnas en helhetssyn på patienten som 

involverar både kropp och själ, samt en positiv människosyn (Ewles & Simnett, 2005; 

Granholm, 1998). Samtalet ska kännetecknas av värme, öppenhet, äkthet, empati samt av 

respekt för patientens värde och värdighet (Ewles & Simnett, 2005). Det ska även visas 

tålamod inför patienten och dennes beteendeförändring, eftersom det kan ta lång tid innan 

motivationen har kommit upp till det stadiet då en beteendeförändring kan inledas (Ewles & 

Simnett, 2005; Granholm, 1998).  

 

Vid ett motiverande samtal ska det finnas en förståelse för hur patienten upplever sin situation, 

vilka tankar och funderingar som finns samt patientens villighet att göra en 

beteendeförändring (Ewles & Simnett, 2005; Granholm, 1998). Under ett samtal ska det visas 

intresse för patientens berättelse och livssituation genom att lyssna aktivt och arbeta lyhört 

(Granholm, 1998). I MI ska patienten uppmuntras och bekräftas eftersom ett personligt 

intresse har en positiv utveckling på patientens motivation. Med uppmuntran och bekräftelse 

följer att barnets självbild stabiliseras och den har en stor betydelse för barnets egen tillit för 

att kunna genomgå en beteendeförändring (Dart, 2011; Granholm, 1998; Holm Ivarsson, 

2007). Utifrån patienten ska det sedan arbetas med motivation och beteendeförändring (Ewles 

& Simnett, 2005; Granholm, 1998).  

 

Vid samtal med ungdomar om beteendeförändringar ska dennes egen motivation tas tillvara 

som till exempel kan vara att kunna ha på sig likadana kläder som kamraten (Börjesson Munk, 

2008; Danielsson, 2009; Granholm, 1998). Med förändringsarbete är det viktigt att framföra 

att ungdomarna har ett växande ansvar för sin hälsa då de frigör sig från sina föräldrar och 

börjar bli vuxna. Att förmedla ansvaret och skapa ett intresse för denna uppgift har stor 

betydelse för ungdomars hälsa i framtiden eftersom vid förbättrad hälsa ökar deras välmående 

och självförtroende (Danielsson, 2009; Granholm, 1998).  

 

Genom att uppmuntra ungdomarna till självständighet visar sjuksköterskan respekt för deras 

autonomi vilket kan leda till en god relation. Relationen har en viktig utgångspunkt för att 

gemensamt kunna utforska och finna lösningar på problemet med beteendet (Dart, 2011; Holm 

Ivarsson, 2007). Det ska även finnas en god relation till ungdomarnas familjer när de samtalar 

om hur de ska gå tillväga för att behålla motivationen och fortsätta att genomföra 

förändringen. För att skapa en god relation ska hänsyn tas till familjernas uppfattningar, 

synpunkter och värderingar (Börjesson Munk, 2008; Danielsson, 2009; Granholm, 1998).  

 

I motiverande samtal ska negativa tankar om beteendeförändringen hindras (Börjesson Munk, 

2008). Eftersom föräldrarna och barnet ska genomföra beteendeförändringen tillsammans 
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(Dart, 2011) behöver de få stöd i sitt ansvar för barnet. Under samtal ska familjens tro på sig 

själva stärkas för att de ska kunna ta sig igenom liknande situationer i framtiden (Danielsson, 

2009; Ewles & Simnett, 2005).  

Att skapa delaktighet 

Det ska finnas en dialog mellan ungdomar och sjuksköterskor. Dialogen har betydelse för att 

ungdomarna ska vara delaktiga i samtalet eftersom det är de som ska genomföra 

förändringarna och inte sjuksköterskan (Börjesson Munk, 2008; Danielsson, 2009; Dart, 2011; 

Granholm, 1998). Ungdomar bestämmer ifall en beteendeförändring ska genomföras. Mål 

med beteendeförändringen ska sättas gemensamt med barnet och föräldrarna, föräldrarnas roll 

i förändringsarbetet är att stötta barnet genom och efter livsstilsförändringen (Börjesson Munk, 

2008; Danielsson, 2009; Granholm, 1998). Sjuksköterskan har som uppgift att vara en 

stöttepelare under målsättningen (Danielsson, 2009; Ewles & Simnett, 2005). Målet som sätts 

ska vara uppbyggt i delmål vilket gör det lättare att uppnå det stora målet, samt att delmål 

medför att barnet och föräldrarna känner att de är på väg mot rätt håll. För att målet ska bli 

realistiskt ska det finnas en förståelse för hur familjen har det ekonomiskt, hur väl motiverade 

ungdomarna är till att genomgå förändringen samt hur familjen ställer sig till 

förändringsarbetet (Börjesson Munk, 2008; Danielsson, 2009; Granholm, 1998).  

Att använda olika redskap 

Det finns olika redskap som kan användas i motiverande samtal såsom information, reflektion 

och positiv förstärkning.  

 

Informationen som ges ska vara enkel och lättförståeligt för både barnet och föräldrarna 

(Börjesson Munk, 2008). Informationen ska innehålla vad som fungerar, vad den 

vetenskapliga forskningen säger samt erfarenheter från andra familjer i liknande situationer 

(Börjesson Munk, 2008; Danielsson, 2009). Vården ska kunna erbjuda familjen flera olika 

kompetenser såsom dietister, kuratorer och läkare eftersom dessa professioner ser familjens 

situation på ett annat sätt än vad sjuksköterskan gör (Börjesson Munk, 2008).  

 

Reflektioner som används i MI kan ses som ett redskap för att få barnet och familjen att 

reflektera över för- och nackdelar och utveckla sitt tänkande kring situationen och beteendet. 

Genom att ha en positiv och inspirerande syn till förändringsarbetet utvecklas barnets och 

föräldrarnas syn på beteendet (Dart, 2011; Granholm, 1998).   

 

Vid misslyckanden eller återfall efter en beteendeförändring ska det positiva i misslyckandet 

tas fram som exempelvis att de har börjat äta frukost en gång i veckan (Granholm, 1998). För 

barnet är det viktigt att få positiv förstärkning såsom beröm och belöning eftersom barnet 

motivation stärks och bevaras (Dart, 2011; Ewles & Simnett, 2005). Under en 

beteendeförändring är barnet ute efter den positiva responsen som ges av föräldrar och 

kamrater. Den positiva responsen medför i en livsstilsförändring att barnet upplever glädje och 

trivsel, får ökat välmående samt att självförtroendet stärks (Dart, 2011; Ewles & Simnett, 

2005; Granholm, 1998). 
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Del III: Hinder och möjligheter för sjuksköterskans motiverande samtal 

med överviktiga ungdomar beskrivet i vetenskapliga artiklar 

Att se ungdomar 

Ungdomar har ett intresse av att gå ner i vikt och är hälsomedvetna. I en intervjustudie av 

Bittner Fagan, Diamond, Myers och Gill (2008) framkom att ungdomar med fetma eller 

övervikt säger att de nyligen vidtagit åtgärder för att minska eller kvarhålla nuvarande vikt. 

Ungdomar med fetma är mer motiverade att gå ner i vikt än överviktiga ungdomar. De med 

fetma hade även gjort någon ändring nyligen i sina vanor för att stanna eller minska i vikt 

(a.a.). Ungdomarna var medvetna om att de åt dålig mat vilket påverkade deras hälsa, ändå 

valde de att äta maten vilket visar att ungdomar reflekterar över sin hälsa (Lindhe Söderlund, 

Nordqvist, Angbratt & Nilsen, 2009). Ungdomarna tänkte också på riskerna med 

övervikt/fetma och nämnde rädslor för att få diabetes eller hjärt- och kärl sjukdomar. Enbart 

medvetenhet betyder dock inte att de ändrar till hälsosammare vanor (Alm, et al., 2008). 

Ungdomarna tog upp säkerheten i området där de bor som ett hinder för att utföra fysisk 

aktivitet. Ett annat hinder var att inte ha vänner eller andra som de kan göra fysisk aktivitet 

tillsammans med (Alm, et al., 2008; Bragg, Tucker, Kaye & Desmond, 2009).   

 

I en intervjustudie av Bragg et al. (2009) framkom vad ungdomar ansåg var 

motivationsfaktorer och barriärer för viktnedgång. Ungdomarna svarade att sociala influenser 

hade störst betydelse för att de skulle förbli motiverade och kunna genomföra förändringar. 

Faktorer för möjligheter/hinder till viktnedgång framkom också. Hinder kunde ses som brist 

på tid, prioritering av annat och aktivitet som var fysiskt krävande. Den sistnämnda kunde 

även ses som en möjlighet. Möjligheter för viktnedgång skapades av aktiviteter som var roliga 

till exempel som att lyssna på musik men även att må bättre efter träningen (a.a.). 

Att se familjens betydelse för ungdomar 

En faktor för att motivera ett överviktigt barn till att gå ner i vikt är familjens och vänners stöd 

(Alm et al., 2008; Bragg et al., 2009). I en studie av Alm et al. (2008) framkom att familjens 

och vänners aktiva delaktighet i ungdomarnas vanor av fysisk aktivitet och kost förbättrade 

resultaten. Många av de ungdomar som inte hade ändrat sina vanor i studien hade sagt att de 

inte hade stöd från sin familj. En sjuksköterska i Lindhe Söderlund et al. (2009) studie sa att 

sjuksköterskor bör börja med föräldrarnas inställning och lära dem de rätta vanorna för att 

barnet kommer att följa deras exempel. I Alm et al. (2008) studie framkom att ungdomar som 

hade föräldrar som involverade sig i deras ändrade vanor lyckades bättre än de som kom från 

familjer där föräldrarna gav ungdomarna skulden för deras övervikt, ohälsosamma kost och 

stillasittande. I en fallstudie med Tina (Irby, Kaplan, Garner-Edwards, Kolbash & Skelton, 

2010) fick den ena föräldern en relation till rådgivaren och de samarbetade för att både Tina 

och hennes mor skulle ändra vanorna i det dagliga livet tillsammans. Det resulterade även i 

ändrade vanor för föräldern (a.a.). 

 

Hemmiljön påverkade även resultatet av beteendeförändringen då det var hög ljudvolym i 

hemmet och föräldrarna var borta mycket på grund av arbete (Alm, et al., 2008). Föräldrar var 
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medvetna om problemet men saknar motivation och villighet till att hjälpa sina barn. Det 

gjorde att föräldrarna lyssnade på information som sjuksköterskan gav utan att sedan införa 

det i vardagen. En del sjuksköterskor har sett att föräldrarna inte accepterar att deras 

ungdomars viktproblem är deras ansvar och att de istället gav ungdomarna skulden (Lindhe 

Söderlund, et al., 2009). De ungdomar som hade föräldrar som skällde på dem och inte tyckte 

att barnet har viljestyrka nog klarade inte av att förändra sina vanor (Alm, et al., 2008).  

Att samtala med och motivera ungdomar och föräldrar 

I en enkätundersökning framkom att hälso- och sjukvårdspersonal ansåg att ungdomars 

övervikt och fetma behövde behandlas, att det ökade risken för kroniska sjukdomar och att det 

kunde hota livskvalitén. Hälften av de svarande ansåg även att det var lättare att behandla 

övervikt hos ungdomar än hos vuxna (Story et al., 2002). Detta visade ändå att sjuksköterskor 

var medvetna om riskerna med övervikt trots att det i Lindhe Söderlund et al. (2009) studie 

framkom att inte alla sjuksköterskor erkände övervikt som ett problem. Hos både 

sjuksköterskor och föräldrar sågs en större motivation till att förändra levnadsvanor hos barn 

med fetma än hos barn med övervikt. Övervikt beskrevs till exempel som extra hull eller att 

övervikten försvinner allteftersom barnet blir äldre (a.a.). I Storys et al. (2002) enkät ansåg 

hälso- och sjukvårdspersonalen att den största barriären för hantering av överviktiga ungdomar 

var brister på engagemang hos föräldrarna, brist på motivation hos ungdomarna och brist på 

stödjande tjänster.  

 

Emotionellt stöd från familjemedlemmar, vänner eller coach betyder mycket för ungdomar 

och har visat sig ge bättre resultat i att förändra sina vanor. Stödet från dem kan till exempel 

kan vara att de börjar träna tillsammans eller hjälper barnet att välja mer hälsosammare 

matvaror (Alm, et al., 2008). Tina kunde gå ner i vikt och förändra sina vanor när även 

mamman gjorde en insats för att ändra vanorna hemma (Irby, et al., 2010). 

Att skapa delaktighet 

Delaktighet skapades genom att ungdomarna själv fick sätta upp mål och välja åtgärder medan 

de fick vägledning av en coach eller hälso- och sjukvårdspersonal (Alm et al., 2008; Irby et al., 

2010). De stora målen bröts ner till mindre mål och blev mer konkreta. De ungdomar som bröt 

ner målen och kunde genomföra dem var mest nöjda med sina resultat. De som inte hade 

uppnått sina mål, och som inte hade realistiska mål, upplevde det som ett misslyckande 

eftersom de inte hade gått ner tillräckligt mycket i vikt (Alm et al., 2008). Det är viktigt, och 

en förutsättning, att ungdomarna själva visar intresse och är med och skapar sina mål för att de 

ska kunna utveckla målen och ta dem till sig. I en fallstudie om Tina och hennes mamma (Irby 

et al., 2010) hade de från första kontakt med rådgivaren visat intresse i att sätta upp mål vilket 

Tina valde att göra och sedan försökt följa. För att hålla reda på om hon följer målet gör hon 

upp ett eget schema som hon tar med vid nästa session. Under mötena med rådgivaren lade 

både Tina och mamman till nya mål som de införlivade i vardagen, som att äta tillsammans 

vid matbordet och inte framför tv:n. Medan Tina byggde vidare på sina mål upptäckte hon 

barriärer som försvårade förändringen men som hon gjorde upp strategier för att överkomma 

(a.a.).  
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 Att använda olika redskap  

Att ha en regelbunden kontakt med en professionell person som vägleder är viktigt för att 

ungdomarna ska lyckas ändra sina beteenden och vanor (Alm et al., 2008; Irby et al., 2010). 

Ungdomarna i Alm et al. (2008) studie fick större framgång i att följa de nya vanorna när de 

fick konsekvent och regelbunden rådgivning av sina coacher. Ungdomarna känner att stöd från 

coach, familj och hälso- och sjukvårdspersonal behövs för att kunna genomföra förändringar i 

vardagslivet (a.a.).  

  

Ungdomars intresse för förändring måste också finnas då de har ansvar att delge coachen vad 

de vill förändra i sina vanor (Alm et al., 2008). Detta visas i Tinas fall där MI användes och 

hon delgav rådgivaren att hon var intresserad av att sätta upp mål (Irby et al., 2008). I Lindhe 

Söderlunds et al. (2009) studie säger en sjuksköterska att genom att använda MI försöker de 

uppmuntra ungdomar till att tänka om istället för att bara informera och lyssna på dem. Andra 

sjuksköterskor ansåg att MI var en bra teknik att använda vid samtal med överviktiga 

ungdomar då de berör ett känsligt ämne. Frågorna som ställs vid MI är öppna och genom att 

fråga om personen vill veta mer om ett ämne, och denne säger nej, sparas tid och energi och 

sjuksköterskan kan gå vidare i samtalet. På så vis kan ämnen, som är obehagliga eller som inte 

känns bra, undvikas och sjuksköterskan kan se vad barnet är intresserad av att förändra i sitt 

liv (a.a). I Tinas fall använde rådgivaren MI vilket gjorde att hon fick prata om förändring, 

göra upp mål, se barriärer med målen och modifiera planen allt eftersom. Rådgivaren 

förstärkte samtalet om förändring samtidigt som en relation och ett samarbete till mamman 

byggdes upp (Irby et al., 2010). Ungdomarna är ansvariga för sina egna liv men om 

föräldrarna är motiverade är det mycket enklare att använda MI. För att MI ska kunna ge 

effekt behöver sjuksköterskan och familjen anse att övervikt är ett problem som behöver 

åtgärdas (Lindhe Söderlund et al., 2009) och vara intresserade av och motiverade till 

förändring (Alm et al., 2008; Lindhe Söderlund et al., 2009). 

 

I Tinas fall arbetade många i ett team för att ge henne vägledning till livsstilsförändringar som 

resulterade i viktminskning eller att hon behöll nuvarande vikt. Teamet bestod av bland annat 

pediatriker, en dietist och en sjukgymnast (Irby et al., 2010). Teamarbete kan ge mer 

specialistkunskaper och kan vara ett stöd för sjuksköterskan i hennes arbete med överviktiga 

ungdomar.  

 

Story et al. (2002) visar på att hälso- och sjukvårdspersonal har intresse av att tränas/utbildas i 

vägledning av föräldrar, att ta itu med familjekonflikter och att skapa strategier i 

beteendehantering då de anser att de inte har tillräcklig kunskap inom dessa områden.  

Konklusion 

Samtalet är betydelsefullt när ungdomar ska motiveras till livsstilsförändringar och hälsa. Det 

är i samtalet motivationen kan skapas. I begreppsutredningen framkommer begreppet motivera 

som att skapa motivation hos någon. Synonymerna till motivera tydliggör att begreppet har 

olika betydelser och att det kan ha både en negativ och positiv betydelse. Det kan till exempel 

vara att skylla på och att inspirera. Detta tydliggör att begreppet motivera kan uppfattas olika 
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och att det som ur sjuksköterskans perspektiv kan vara motiverande, kan för patienten vara 

skuldbeläggande. Detta är viktigt att vara medveten om i omvårdnaden av patienten. Det 

motiverande samtalet bör utgå från ungdomarna där sjuksköterskan uppmuntrar, bekräftar och 

ger ett gott bemötande. Ungdomar har olika motivationsfaktorer som kan utgöra hinder eller 

möjligheter vilket gör att det är viktigt att fånga upp deras egen motivation och syn på sina 

situationer. Sjuksköterskan bör visa respekt och inte döma ungdomarna för att skapa en god 

relation. Familj och vänners stöd betyder mycket för ungdomarna och familjens engagemang i 

de nya vanorna har visat sig ge bättre resultat för ungdomarnas viktreduktion. Mål skapar 

delaktighet men behöver delas upp i delmål för att ungdomarna ska känna att målet är 

uppnåeligt. Målet ska vara realistiskt och sättas tillsammans med familjen. Hemmiljön 

påverkar både familj och ungdomar. Sjuksköterskan bör veta om föräldrarnas attityder 

gentemot problemet och upplevelse av situationen för att kunna stödja familjen och tillvarata 

deras kunskaper. Sjuksköterskor och föräldrar har olika syn på övervikt och fetma och det 

finns delade meningar om huruvida övervikt behöver behandlas eller inte. Det finns olika 

redskap och sätt som sjuksköterskan kan använda vid ett motiverande samtal.  
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METODDISKUSSION 

Detta arbete började med att omvårdnadsbegreppet hälsa valdes vilket kopplades till ett 

överviktiga ungdomars motivation till livsstilsförändringar. Vi ville utforska begreppet 

motivera och valde att göra en begreppsanalys. När olika källor används kan en bild av olika 

synvinklar skapas av ett begrepp och sammanhang (Segesten, 2006a). Genom att välja en 

begreppsanalys används olika sorters texter som kan ge olika perspektiv inom ett 

sammanhang. Om arbetet hade varit till exempel en analys av kvalitativ eller kvantitativ 

forskning hade arbetet enbart fokuserat på vetenskapliga artiklar och arbetet får då inte samma 

bredd som med en begreppsanalys.  

 

Resultatet delades upp där första delen gjordes tillsammans och del två och tre separat.  Del ett 

gjordes tillsammans för att få en inblick i begreppets betydelse. Under tiden som del ett skrevs 

blev vi förvånade över begreppets breda betydelse vilket utvecklade tankegångarna kring vad 

som eftersöktes i analysen och beskrivningen av resultatet. 

 

Del två och tre gjordes av var sin författare. Först då ett första resultat var skrivet diskuterades 

vad som framkommit. Vi försökte vara öppna inför datamaterialet och inte vara styrda av vår 

egen syn på begreppet. Därför har resultatet inte inriktats på samma material och möjligheten 

för variationer i texterna har kunnat framträda. Ändå sågs vid sammanskrivningen av 

resultaten att vissa delar hade liknande innebörder. 

 

Att hitta artiklar och läroböcker om både övervikt, ungdomar visade och begreppet motivera 

visade sig först svårt. Artiklar söktes i flera databaser. Även om inga begränsningar användes, 

som till exempel ett visst årtal eller fulltext, var det svårt att hitta passande vetenskapliga 

artiklar som var relevanta för syftet. En bibliotekarie kontaktades för hjälp med sökningen av 

artiklarna men det visade sig att det inte fanns mycket skrivet om ämnet. Eftersom få artiklar 

valdes blev analysen djupare då materialet kunde gås igenom fler gånger. Fördelningen av 

källor mellan del två och tre är dock jämt fördelad. Artiklarna var både kvalitativa och 

kvantitativa vilket är bra då till exempel statistiskt data tillsammans med upplevelser ger en 

bredare bild av sammanhanget och kan ge styrka åt resultatet.  

 

På webben varierar kvalitén av källor och när internetsidorna med synonymordlistor 

granskades ansågs de inte vara tillräckligt seriösa (Segesten, 2006b) då källor inte var angivna 

och den webbansvarige inte var en akademisk anknytning. Synonymordböcker från olika årtal 

användes för att se skillnader från olika tider av betydelsen av begreppet. Artiklar och 

litteratur var relativt nya och de två källor som var från sent 1990-tal ansågs ha relevans även 

idag då deras innehåll stämde överens med nyare material. Hälften av litteraturen i del två och 

tre kom från Sverige men även andra länder (USA och Storbritannien) som var bland annat 

inriktade på ungdomar i storstad och ungdomar vars föräldrar var låginkomsttagare. Detta kan 

ha påverkat resultaten då ekonomi och miljö påverkar ungdomars möjligheter till fysisk 

aktivitet och sociala liv. Läroböckerna som använts har refererat till annan litteratur som till 

exempel vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar vilket gör att trovärdigheten för 

materialet är stort då de bygger på nyare forskning. 
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RESULTATDISKUSSION 

I resultatet framkom att både en del föräldrar och sjuksköterskor anser att övervikt inte alltid 

behöver vara ett problem som behöver göras något åt. Övervikt har beskrivits som extra hull 

som kan växa bort med tiden (Lindhe Söderlund, et al., 2009). Om vi ser föräldrarna i 

transteoretiska modellen befinner de sig i stadiet inte beredd där de inte känner att det finns ett 

problem (Velicer, Prochaska, Fava, Norman & Redding, 1998). Då föräldrarna ska involveras 

och engageras i barnets beteendeförändring är det avgörande vad föräldrarna har för 

inställning till barnets hälsa. Deras uppfattning av vad hälsa är kan göra att barnet inte får stöd 

för sin beteendeförändring och i vissa fall inte kan genomföra några ändringar. Detta kan till 

exempel vara att föräldrarna inte vill samtala med sjuksköterskan och inte prioriterar att 

komma med barnet till avtalade möten. I deras värld finns inte problemet och sjuksköterskans 

arbete blir motarbetat. Sjuksköterskan behöver se vad som motiverar föräldrarna och barnet 

och här kan delmål vara betydelsefulla. Det stora målet är att barnet får tillräckligt med motion 

och nyttig kost för att barnet ska stanna eller gå ner i vikt men att genomföra delmål kan vara 

att ta ett steg i taget. Till exempel att äta vid matbordet istället för framför tv:n. Föräldrarna 

och barnets intresse tas tillvara och vissa förändringar genomförs som förbättrar hälsan för 

familjen. Sjuksköterskan sparar tid då hon inte behöver göra något arbete som inte ger 

utdelning för att hon är lyhörd för vad familjen vill.  

 

I resultatet framkom även hur ungdomarna påverkas mer än bara fysiskt av 

livsstilsförändringar. Till exempel ses det när motiverande samtal med överviktiga ungdomar 

inte enbart leder till viktreduktion utan även till ett bättre självförtroende och syn på sig själv 

(Dart, 2011). Det visar att sjuksköterskans arbete med överviktiga ungdomar inte enbart 

inriktas på kostval och fysisk aktivitet utan berörs även av faktorer runt omkring barnet. Hälsa 

innebär både fysiskt och psykiskt välmående (Dahlberg & Segesten, 2010). Viktreduktionen 

kommer därför inte enbart att förbättra barnets fysik utan även stärka individen mentalt. 

Samhället behöver få en inblick i överviktiga ungdomars situation där problemet inte enbart 

består av dåliga kost- och motionsvanor utan även sociala förhållanden och miljö. Resultatet 

visar att sjuksköterskan behöver se individen och dennes livssituation för att kunna få grepp 

om hela problemet kring övervikten. 

 

I resultatet var MI en metod för att motivera överviktiga ungdomar till livsstilsförändringar 

och när andra fick läsa resultatet tolkades begreppet Motivational Interviewing ofta fel. 

Motivational interviewing har översatts till svenskan som motiverande samtal 

(Folkhälsoinstitutet, 2009) men betyder egentligen motiverande intervju om man översätter 

rakt av. Att denna översättning valts medför missuppfattningar när en sjuksköterska arbetar 

med patienter genom motiverande samtal. Skillnaden mellan ett vanligt motiverande samtal 

och MI ligger i sättet att ha ett samtal. Motiverande samtal har inte riktlinjer för hur det ska gå 

till medan MI är en metod där samtalet styrs av patientens svar. Då namnen som är samma på 

svenska kan blandas ihop och metoden bli allt mer diffus. Vårdpersonalens arbete kan därför 

påverkas då de inte pratar om samma motiverande samtal och vården kring patienten blir 

sämre om olika vårdpersonal vårdar en patient. Förslag till bättre översättning skulle vara 



 

18 
 

motiverande intervju eftersom samtal antyder att sjuksköterskan och patienten ska prata lika 

mycket när det i MI är patienten som ska styra samtalet. 

 

I resultatet har del I beskrivit begreppets betydelse, del II beskrivit hur sjuksköterskan ska göra 

och vara och del III sjuksköterskans, ungdomars och föräldrars upplevelser av att motivera och 

bli motiverade. Dessa tre delar behövs i sjuksköterskans dagliga vårdarbete då hon ska ha 

kunskap om begreppets betydelse, hur patienterna upplever situationen samt hur hon ska göra 

och vara. Det praktiska arbetet förbättras när dessa kunskaper sätts samman och patienten får 

en bättre vård. Om en av dessa kunskaper skulle saknas skulle sjuksköterskans arbete bli 

sämre. Till exempel om kunskap saknades om någon av dessa tre delar kan relationen med 

patienten skadas och det skulle kunna bli svårare att få patienten att genomföra en 

beteendeförändring.  

Slutsats 

Denna begreppsanalys bidrar med en ökad insikt i vad begreppet motivera innebär och hur 

sjuksköterskan kan använda det i samtal med överviktiga ungdomar eftersom övervikt medför 

sämre hälsa. Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskaper om bemötande av ungdomar, 

viktiga sociala faktorer och olika redskap för ett motiverande samtal vilket denna uppsats 

bidrar med.  Det krävs ett aktivt deltagande av föräldrar, ungdom och sjuksköterska för att en 

viktreduktion ska nås och hälsan förbättras. 

Förslag på fortsatt forskning 

Det saknas forskning kring motivation och överviktiga ungdomar och ämnet behöver utforskas 

ytterligare. Fokus behöver läggas på sjuksköterskans arbete kring motiverande samtal med 

överviktiga ungdomar och betona betydelsen för hälsan. Fler implementationsstudier behövs 

där teorier om motiverande samtal sätts i praktiken och utvärderas. 
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Bilaga 1 

BMI-tabell för barn  

 

 

 
Ålder: Övervikt: Fetma: 

 Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

2 18,41 18,02 20,09 19,81 

2,5 18,13 17,76 19,80 19,55 

3 17,89 17,56 19,57 19,36 

3,5 17,69 17,40 19,39 19,23 

4 17,55 17,28 19,29 19,15 

4,5 17,47 17,19 19,26 19,12 

5 17,42 17,15 19,30 19,17 

5,5 17,45 17,20 19,47 19,34 

6 17,55 17,34 19,78 19,65 

6,5 17,71 17,53 20,23 20,08 

7 17,92 17,75 20,63 20,51 

7,5 18,16 18,03 21,09 21,01 

8 18,44 18,35 21,60 21,57 

8,5 18,76 18,69 22,17 22,18 

9 19,10 19,07 22,77 22,81 

9,5 19,46 19,45 23,39 23,46 

10 19,84 19,86 24,00 24,11 

10,5 20,20 20,29 24,57 24,77 

11 20,55 20,74 25,10 25,42 

11,5 20,89 21,20 25,58 26,05 

12 21,22 21,68 26,02 26,67 



 

 
 

Bilaga 2 

Bokpresentation   

    

               

Titel:    Pediatrisk vård och specifik omvårdnad 

Författare:   Edwinsson Månsson, M., & Enskär, K. 

Kapiteltiteln:  Övervikt och fetma 

Kapitelförfattare:  Börjesson Munk, U.  

Tryckår:   2008 

Land:    Sverige 

Innehåller:   Beskriver hur övervikten ser ut idag i Sverige bland barn och 

       ungdomar. Hur behandlingen går till samt hur föräldrarna  

informeras och involveras i ungdomarnas behandling.  

 

 

Titel:    Pediatrisk omvårdnad 

Författare:   Hallström, I., & Lindberg, T.  

Kapiteltiteln:   Barn med övervikt 

Kapitelförfattare:  Danielsson, P. 

Tryckår:   2009 

Land:    Sverige 

Innehåll:   Hur övervikten ser ut i dag hos barn och ungdomar, vilka 

behandlingar som ska genomföras, hur informationen ska ges till 

både föräldrar och ungdomar och hur sjuksköterskan kan hjälpa till 

med motivationen till förändring av kost och motion.  

 

 

Titel:                             Motivational interviewing in nursing practice: empowering in 

patient 

Författare:  Dart, M.A 

Tryckår:   2011 

Land:    USA 

Innehåller:   Beskriver hur MI ska användas på ungdomar, vad som 

vårdpersonalen ska tänka på vid användningen.  



 

 
 

 

 

Titel:   Hälsoarbete 

Författare:   Ewles, L., & Simnett, I 

Tryckår:   2005 

Land:    Storbritannien 

Innehåller:                          Olika tekniker i motivation, hur sjuksköterskan och annan  

                                           vårdpersonal ska kunna motivera till livsstilsförändringar. Boken  

                                           bidrar till att ge knep på hur vårdpersonalen ska komma åt  

                                           motivationen hos patienten.   

 

 

Titel:    Att motivera till hälsa 

Författare:   Granholm, A-K. 

Tryckår:   1998 

Land:    Sverige 

Innehåller:   Grunder i motivation, vad det innebär och hur en sjuksköterska ska 

tänka på när hon ska motivera till livsstilsförändringar för vuxna  

samt med inslag av ungdomar.  

 

 

Titel:    Kommunikation – samtal och bemötande i vården 

Författare:   Fossum, B.  

Kapiteltiteln:    Motiverande samtal, MI 

Kapitelförfattare:  Holm Ivarsson, B.  

Tryckår:    2007 

Land:    Sverige 

Innehåller:   Motiverande samtal, hur det ska genomföras och vad som  

   vårdpersonal bör tänka på vid samtalet.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 3 

Artikelpresentation 

 

Titel:       A qualitative assessment of barriers and facilitators to achieving behavior 

goals among obese inne-city adolescents in a weight management program. 

Författare:  Alm, M., Sourudi, N., Wylie-Rosett, J., Isasi, C. R., Suchday, S., Reider, J., 

 & Khan, U 

Tidskrift:  The Diabetes Educator, 2008, 34:277 

Syfte:               Att undersöka skäl för att hantera vikt, möjligheter och hinder till att uppnå  

                        beteedeförändrande mål och bedöma hur en coach påverkar  

                        målsättningsprocessen av överviktiga stadsungdomar i ett  

                        viktbehandlingsprogram. 

Metod:   Kvalitativ intervjustudie 

Referenser:  25 

Land:  USA 

 

 

Titel:               Management of child and adolescent obesity: Attitudes, barriers, skills and  

                        training needs among health care professionals 

Författare: Story, M. T., Neumark-Stzainer, D. R., Sherwood, N. E., Holt, K., Sofka, D., 

  Trowbridge, F L., & Barlow, S. 

Tidskrift:  Pediatrics, Vol 110 No 1, 2002 

Syfte:               Utvärdera vårdpersonals attityder, upplevelser av hinder, upplevda  

kompetensnivå och utbildningsbehov i hanteringen av barn- och 

ungdomsfetma. 

Metod:   Kvantitativ enkätundersökning 

Referenser:  28 

Land:   USA 

 

 

Titel:              Applying motivational interviewing to counseling overweight and obese 

childen 

Författare: Lindhe Söderlund, L., Nordqvist, C., Angbratt, M., & Nilsen, P. 

Tidskrift: Health education research, Vol 24 no 3, 2009 

Syfte:  Identifiera hinder och handledning för sjuksköterskors tillämpning av 

motiverande samtal (MI) vid rådgivning av överviktiga och feta barn i åldern 

5 och 7 år, tillsammans med föräldrarna. 

Metod:  Kvalitativ studie 

Referenser: 38 



 

 
 

Land:  Sverige 

 

 

Titel:  Motivational Interviewing in a family-based pediatric obesity program: a 

case study. 

Författare: Irby, M. T., Kaplan, S., Garner-Edwards, D., Kolbash, S., & Skelton, J.A. 

Tidskrift : Families, System & Helath. 

Syfte :  Att demonstrera tillämpning av MI inom ett familjebaserat multidisciplinär 

behandlingsprogram och tillhandahålla exempel på MI i fetmabehandling. 

Metod:  Fallstudie 

Referenser: 34 

Land:   USA 

 

 

Titel:  Perception, Intention, and Action in Adolescent Obesity 

Författare: Bittner Fagan, H., Diamond, J., Myers, R., & Gill, J. M. 

Tidskrift : Journal of the American Board of Family Medicine. 

Syfte:  Att utforska konstruktioner av nuvarande avsikt och senaste åtgärder i 

överviktiga och feta ungdomars behandling. 

Metod:  Kvantitativ enkätundersökning 

Referenser: 31  

Land:  USA 

 

 

Titel:  Motivators of and Barriers to engaging in Physical Activity: Perspectives of  

  Low-Income Culturally Diverse Adolescents and Adult 

Författare: Bragg, M. A., Tucker, C. M., Kaye, L. B., & Desmond, F. 

Tidsskrift: American Journal of health Education 

Syfte :  Att identifiera motivationsfaktorer och hinder relaterat till engagemang i 

fysisk aktivitet som rapporterats av afroamerikaner, spansktalande och icke- 

spansktalande, vita ungdomar och vuxna låginkomsttagare. 

Metod:  Kvantitativ enkätundersökning och kvalitativ intervjustudie 

Referenser: 18 

Land:  USA 

 

 

 

 

 

 

 

 


