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Sammanfattning: 

Bakgrund: Övervikt och fetma har tidigare ansett vara en sjukdom hos vuxna men allt fler 

barn drabbas av övervikt och fetma. Det är idag ett växande problem och prevalensen 

förväntas öka hos barn. Övervikt och fetma är förenat med flera risker och komplikationer 

och kan leda till fortsatt övervikt i vuxen ålder. Motiverande samtal är en samtalsmetod där 

målet är att stärka patientens motivation till förändring.                                                     

Syfte: Syftet var att beskriva effekten av motiverande samtal som omvårdnadsåtgärd till 

familjer med barn som har övervikt och fetma.                                                                

Metod: Litteraturstudie med systematisk litteratursökning. Nyckelord identifierades ur syftet 

och systematiska litteratursökningar genomfördes i databaserna Cinahl och Medline. De 

vetenskapliga artiklarna analyserades och åtta artiklar inkluderades slutligen i resultatet.                   

Resultat: Resultatet presenteras utifrån tre rubriker: motiverande samtal med barn, 

motiverande samtal med barn och föräldrar och motiverande samtal med föräldrar. 

Sammanfattningsvis var det sex studier som visade en signifikant skillnad på effekten av 

motiverande samtal.                                                                                                        

Slutsats: En effekt av motiverande samtal har kunnat utläsas från resultatet. För att 

motiverande samtal ska kunna ha effekt krävs det att barnet är kognitivt utvecklat och 

mottaglig för att genomföra en förändring. Att föräldrar får motiverande samtal både 

tillsammans med och utan barnet har en positiv effekt då föräldrar spelar en viktig roll i 

barnets liv. Familjen bör ses som en helhet och samtligas resurser bör utnyttjas. Utförandet 

och vem som utför det motiverande samtalet verkar ha påverkan på effekten av motiverande 

samtal.  

 

Nyckelord: Barn, Effekt, Fetma, Motiverande samtal, Övervikt. 
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1. Bakgrund 

1.1 Övervikt och fetma  

Övervikt och fetma har i Sverige, Europa och i stora delar av världen ökat de senaste 

årtiondena och är idag en folksjukdom (Magnusson, 2013). Pellmer, Wramner och Wramner 

(2012) beskriver begreppet folksjukdom som en sjukdom som förekommer i befolkningen hos 

minst en procent. Sjukdomen kan innebära konsekvenser för både samhället och de drabbade. 

Definitionen av övervikt är onormal eller överdriven kroppsvikt som påverkar hälsan med ett 

BMI över 25. Fetma är onormal eller överdriven vikt som påverkar hälsan med ett BMI över 

30 (WHO, 2016). BMI står för Body Mass Index (kroppsmasseindex) och är det vanligaste 

måttet för att räkna ut övervikt. För att räkna ut BMI divideras vikten i kg med längden i m2 

(Pellmer et al., 2012). Globalt är det fler idag som dör av fetma än av undernäring och 

situationen är allvarlig rapporterar Riksdagen (2013). År 2010 presenterade den nationella 

folkhälsoenkäten att drygt 41 % kvinnor och 55 % män hade övervikt eller fetma i Sverige 

(Pellmer et al., 2012). World Health Organization (WHO, 2016) uppskattar att fetma har mer 

än fördubblats sen år 1980 och år 2014 var mer än 1,9 miljarder vuxna överviktiga varav 600 

miljoner hade fetma. I Sverige förväntas övervikt att öka med 20 % och fetma med 10 % år 

2030 hos befolkningen (Riksdagen, 2013). 

1.2 Förekomst och epidemiologi av övervikt och fetma hos barn 

Tidigare har övervikt och fetma ansetts vara en sjukdom hos vuxna men under de senaste tio 

åren har en ökad trend setts hos barn. Enligt WHO (2016) är övervikt hos barn ett av de 

största hälsoproblemen i världen. Definitionen av barn är en person som är yngre än 18 år om 

inte lagen i landet säger något annat. År 1995 var 18 miljoner barn i världen under fem år 

överviktiga och 15 år senare var nästan 43 miljoner barn bedömda som överviktiga. År 2020 

förväntas övervikt och fetma hos barn stiga till 9,1 % i världen (De Onis, Blössner & Borghi, 

2010). Eftersom barns vikt och längd är föränderlig är BMI inte ett helt tillförlitligt 

mätinstrument hos barn. Inom barnhälsovård i Sverige och i övriga Europa används isoBMI 

istället för BMI. IsoBMI är ett mätindex som skiljer mellan flickor och pojkar samt är 

beräknade halvårsvis, på grund av att andelen fettvävnad skiljer mellan flickor och pojkar. I 

puberteten samlar flickor på sig mer fettvävnad och pojkar mer muskelmassa (Magnusson, 

2013). 

1.3 Risker och komplikationer vid övervikt och fetma hos barn 

Enligt Burniat, Cole, Lissau och Poskitt (2002) vore det mer hållbart att förebygga övervikt 

och fetma än att bota en redan befintlig övervikt. Övervikt hos barn ger en ökad risk för 

fortsatt övervikt i vuxen ålder vilket kan leda till diabetes typ 2 och kardiovaskulära 

sjukdomar. Tidigare var diabetes typ 2 känd som en sjukdom hos vuxna men allt fler barn 

drabbas nu av sjukdomen som följd av övervikt och fetma (Nowicka & Flodmark, 2006). 

Även Denney-Wilson och Baur (2007) tar upp dessa potentiella komplikationer men nämner 

även att övervikt kan leda till muskel- och ledproblem, minskad självkänsla, sömnapné, 

bristningar och ryggsmärta. Nowicka och Flodmark (2006) beskriver en svensk studie som 

följde överviktiga barn under en period på 40 år. Studien visade att hjärt- och kärlsjukdomar 

förekom dubbelt så ofta hos dessa barn. Burniat et al. (2002) menar att den genetiska 

ärftligheten och miljön barnet växer upp i kan vara bidragande riskfaktorer. Barn med 

överviktiga föräldrar löper större risk att drabbas av övervikt och fetma. Även den 

socioekonomiska statusen verkar ha inverkan på barns vikt. Dessutom kan psykologiska och 

andra beteendemässiga faktorer öka risken för övervikt.  
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1.4 Motiverande samtal  

Syftet med motiverande samtal definieras som ”motiverande samtal är en samarbetsinriktad 

samtalsstil som syftar till att stärka en persons egen motivation och åtagande till förändring” 

(Miller & Rollnick, 2013, s.28). Motiverande samtal innebär samtal där vägledning är i fokus. 

Målet är att som vårdpersonal stärka personens motivation till förändring (Miller & Rollnick, 

2013). Motiverande samtal bör inte ses som en teknik att använda för att få människor att 

förändras utan är en respektfull och varsam samtalsmetod för att samtala med människor om 

svårigheter. Samtal om möjligheterna att förändra sitt beteende till ett mer hälsosamt beteende 

enligt personens egna mål och värderingar är viktiga (Naar-King & Suarez, 2014). Det 

motiverande samtalet är ett personcentrerat samtal som bygger på fyra nyckelbegrepp. 

Nyckelbegreppen består av partnerskap, acceptans, medkänsla och framkallande. Vid varje 

samtal är det upp till samtalsledaren att skapa en atmosfär som tillåter personen att vara 

reflekterande. Det innebär att samtalsledaren har dessa fyra nyckelbegrepp i beaktning och 

låter samtalet utgå från personens tankar och idéer. Det är även viktigt att vara tydlig med att 

information och råd från samtalsledaren är erbjudanden. Därför är det viktigt att säkerställa 

om personen vill ha råd och inte tvinga på personen något (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

Ambivalens är ett centralt ord inom motiverande samtal. Med ambivalens menas att 

människan kan se både fördelar och nackdelar med att förändras. De vill förändra allt och på 

samma gång inte förändra någonting. Om människan är ambivalent är det ett steg på vägen 

mot förändring (Miller & Rollnick, 2013). I samband med motiverande samtal används ibland 

begreppet self-efficacy (självtilltro). Self-efficacy innebär att framgångsrikt tro på sig själv 

och ha förmågan att kunna hantera olika situationer och utmaningar som personen ställs inför. 

Vid god self-efficacy finns viljan och förmågan att fundera över vad som inte fungerar och 

sedan ta itu med situationen (Hwang & Nilsson, 2012).  

 

1.5 Familjefokuserad omvårdnad 
När en familjemedlem lider av ohälsa eller sjukdom påverkas hela familjen. Därför är det 

viktigt för vårdpersonal att ha ett familjefokuserat förhållningssätt. Det innebär att patienten 

och familjen ses som en helhet där både patienten och familjens resurser kan utnyttjas 

(Benzein, Hagberg & Saveman, 2013). Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2015) är det 

viktigt att förstå att alla befinner sig i ett sammanhang med andra människor och att de 

människorna kommer att påverkas om en förändring sker i en persons liv. Det kan innebära en 

positiv eller negativ förändring. Dessa förändringar kan medverka till att skapa resurser, 

möjligheter och lösningar på problem. Det finns två olika delar inom familjefokuserad 

omvårdnad. En typ är familjecentrerad omvårdnad som vilar på ett systematiskt 

förhållningssätt. Det innebär att familjen ses som ett system där alla medlemmar utgör en del 

som tillsammans blir större än summan av de olika delarna. Den andra typen är 

familjerelaterad omvårdnad som innebär att antingen sätta personen eller närstående i centrum 

och de andra i familjen utgör en kontext. Familjecentrerad och familjerelaterad omvårdnad 

ska ses som komplement till varandra. Det är viktigt att avgöra vilken typ av familjefokuserad 

omvårdnad som passar för den enskilda situationen. Familjerelaterad omvårdnad är idag 

vanligt men den familjecentrerade omvårdnaden borde få mer utrymme än den har idag enligt 

Svensk sjuksköterskeförening (2015). Begreppet familj har historiskt sett annorlunda ut och 

haft olika funktioner och utseende. Under 1900-talet skapades begreppet kärnfamilj som då 

bestod av mamma, pappa och barn (Benzein et al., 2013). Svensk sjuksköterskeförening 

(2015) beskriver att begreppet kärnfamilj inte längre är en självklar beskrivning av en familj 

utan att det finns olika sätt att utgöra en familj. Inom begreppet familjefokuserad omvårdnad 

finns det en emotionell utgångspunkt för begreppet familj och syftar på det känslomässiga 

band som existerar mellan olika människor. Det innebär att medlemmarna i en familj inte 
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behöver vara bundna med ett blodsband eller enligt lag utan känner sig som en familj. 

Personerna i familjen bestämmer själva vilka som ingår i just deras familj.  

1.6 Problemformulering 

Övervikt och fetma hos barn är idag ett folkhälsoproblem och prevalensen förväntas öka. För 

att vården ska kunna bemöta familjer med barn som har övervikt och fetma på bästa sätt, 

krävs att vårdpersonal har kunskap om de olika omvårdnadsåtgärder och metoder som finns 

att tillämpa inom detta område. En av dem är motiverande samtal med målet att uppnå en mer 

hälsosam livsstil. Det kliniska arbetet i vården kräver evidensbaserad vård. Därför är det 

viktigt att ha vetenskapligt underlag för om metoden motiverande samtal med familjer med 

barn som har övervikt och fetma har en evidensbaserad effekt.  

2. Syfte 
Syftet var att beskriva effekten av motiverande samtal som omvårdnadsåtgärd till familjer 

med barn som har övervikt och fetma. 

3. Metod  
Studien utfördes som en litteraturstudie med systematisk litteratursökning för att hitta relevant 

forskning som besvarade syftet (Kristensson, 2014). 

3.1 Datainsamling  

Nyckelord och synonymer identifierades utifrån syftet för att stärka sökningen och få fram 

fler artiklar. Databaserna Cinahl och Medline valdes då de innehåller vetenskapliga artiklar 

som behandlar ämnet omvårdnad. Utifrån databasernas indexord kunde ämnesord sökas fram 

i enlighet med nyckelorden (Kristensson, 2014). De ämnesord som identifierades var 

Motivational interviewing, pediatric obesity, randomized controlled trials. Efter att ha 

identifierat nyckelord identifierades avgränsningar vilka var barn och tonåringar i åldern 0-18 

år, artiklar publicerade inom tio år, skrivna på engelska, academic journals och peer reviewed. 

Kvasiexperimentella studier och RCT-studier användes även som avgränsningar då syftet var 

att beskriva effekten. När den nya sökstrategin utformats påbörjades sökningen. Den 

slutgiltiga sökningen omfattar två fritextord Weight och RCT som inte är nyckelord för syftet. 

Ordet Weight användes i sökningen då ordet omfattar både overweight och weight loss. Vid 

sökning med endast ämnesordet obesity begränsades sökningen till fetma och inte övervikt.  

Detta var en nödvändighet för att hitta artiklar av god kvalitet som var relevanta och besvarar 

studiens syfte. Författarna valde att göra tre sökningar på samma sätt i de två databaserna för 

att sökningarna skulle vara systematiska. Samma avgränsningar användes vid samtliga 

sökningar. Tre sökningar gjordes i databasen Cinahl. Vid första sökningen kombinerades 

ämnesordet ”Motivational interviewing” med den booleska sökoperatoren AND (Kristensson, 

2014) och ämnesordet ”Pediatric obesity”. Sökningen gav 49 träffar. Vid andra sökningen 

kombinerades ämnesordet ”Motivational interviewing” AND fritextordet Weight. Sökningen 

gav 36 träffar. I tredje sökning kombinerades ämnesordet ”Motivational interviewing” AND  

ämnesordet ”randomized controlled trials”. Sökningen gav 50 träffar. Tre sökningar gjordes i 

databasen Medline. Vid första sökningen kombinerades ämnesordet ”Motivational 

interviewing” AND ”Pediatric obesity”. Sökningen gav 15 träffar. Vid andra sökningen 

kombinerades ämnesordet ”Motivational interviewing” AND fritextordet weight. Sökningen 

gav 19 träffar. Vid tredje sökningen kombinerades ämnesordet ”Motivational interviewing” 

AND fritextordet RCT. Sökningen gav 8 träffar. Se bilaga 1 för sökmatris.  
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3.2 Urval  

Inklusionskriterierna vid gallring av artiklar var barn 0- 18 år, motiverande samtal, övervikt 

och fetma, RCT-studier och kvasiexperimentella studier. Exklusionskriterier vid gallring av 

artiklar var skolsköterska och studier av annan design. Samtliga 177 titlar funna vid 

litteratursökningarna på databaserna Medline och Cinahl lästes. Detta för att välja ut artiklar 

som var relevanta till studiens syfte. I de artiklar med titlar som var intressanta för syftet 

lästes 45 abstrakt igenom av författarna på olika håll. De artiklar vars abstrakt svarade på 

syftet valdes ut och jämfördes mellan författarna i enlighet med Kristensson (2014). De 

kvarvarande artiklarna lästes sedan i fulltext och artikelgranskades i enlighet med Kristensson 

(2014) granskningsmall för RCT- studier och Forsberg och Wengström (2013) 

granskningsmall för kvasiexperimentella studier.  

3.3 Dataanalys  

En artikelmatris gjordes för varje artikel där artiklarna värderades efter styrkor och svagheter. 

Samtliga studiers kvalitet bedömdes bl.a utifrån om det fanns ett tydligt beskrivet syfte, en 

tydlig beskriven population och urvalsstorlek, om det fanns en tydlig beskriven 

randomiseringsprocess och ett tydligt beskrivet bortfall. Utifrån dessa kriterier värderades 

studierna som hög, medelhög eller låg kvalitet. Se bilaga 2 för artikelmatris. De inkluderande 

artiklarna i studien är sju randomiserade kontrollstudier samt en kvasiexperimentell studie. De 

inkluderades då författarna ansåg att de svarade på studiens syfte och uppfyllde 

inklusionskriterierna. RCT-studier anses vara den mest tillförlitliga designen för att studera 

effekter och samband då den ger forskaren möjlighet att kontrollera risken för eventuella 

felkällor och på så vis minimeras risken för bias. RCT-studier kännetecknas av tre 

metodologiska begrepp: randomisering, intervention och kontroll. Även kvasiexperimentella 

studier är av experimentell design precis som RCT men saknar ibland kontrollgrupp eller 

randomisering (Kristensson, 2014). Slutligen analyserades artiklarna utifrån en 

innehållsanalys. De valda artiklarna genomlästes flertalet gånger och analyserades sedan 

utifrån resultaten och syftet med studien. Relevanta stycken markerades och grupperades in 

under tre identifierade rubrikerna: effekten av motiverande samtal med barn, effekten av 

motiverande samtal med barn och föräldrar samt effekten av motiverande samtal med 

föräldrar.  

3.4 Forskningsetiska överväganden  

För att få genomföra forskning inom medicin och omvårdnad krävs generellt ett etiskt 

tillstånd och en prövning av etikprövningslagen. Det innebär att forskning aldrig får påverka 

deltagare i studier psykiskt eller fysiskt. Det är viktigt att ha i beaktning de fyra 

forskningsetiska principerna: autonomiprincipen, nyttoprincipen, inte-skadaprincipen och 

rättviseprincipen (Kristensson, 2014). Samtliga artiklar inkluderade i studien var etiskt 

prövade och godkända. Medverkande i studierna hade under studiens gång möjlighet till att 

avbryta. I enlighet med Forsberg och Wengström (2013) har författarna presenterat 

resultateten i artiklarna oavsett om resultaten har svarat på författarnas egna åsikter eller inte. 

4. Resultat 
Litteraturstudien utgörs av åtta vetenskapliga artiklar som presenteras i tabell 1. och i löpande 

text. Resultatet visar effekten av motiverande samtal under följande underrubriker: effekten 

av motiverande samtal med barn (n= 4), effekten av motiverande samtal med barn och 

föräldrar (n= 2) och effekten av motiverande samtal med föräldrar (n= 2).  

I löpande text presenteras studier med två interventionsgrupper som interventionsgrupp 1 och 

2 för att förenkla och göra resultatet lättläsligt.  
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Tabell 1. Översikt av de inkluderade studierna i litteraturstudien.

Artikel MI 

med 

barn 

MI med 

barn och 

föräldrar 

MI med 

föräldrar 

Telefon- 

samtal 

Fysiskt  

möte 

Ålder 

på barn 

Antal som 

genomförde 

studien 

Antal MI Samtals- 

längd 

Studiens 

längd 

Signifikant 

skillnad  

Bean, M. K., Powell, P., Quinoy, A., Ingersoll, K., 

Wickham, E. P., & Mazzeo, S. E. (2014). Motivational 

interviewing targeting diet and physical activity 

improves adherence to peadiatric obesity treatment: 

results from the MI Values randomized controlled 

trial. 

x    x 11-18 år 84 deltagare 2 MI av 

samtalsledare 

30 min 6 mån Ja 

Davoli, A. M., Broccoli, S., Bonvicini, L., Fabbri, A., 

Ferrari, E., D’Angelo, S., … Giorgi Rossi, P. (2013). 

Pediatrician-led Motivational Interviewing to Treat 

Overweight Children: An RCT. 

 x   x 4-7 år 355 

deltagare 

5 MI av 

barnläkare 

30-60 

min 

1 år Ja 

Dawson, A., Brown D., Cox, A., Williams, S., Treacy, 

L., Haszard, J., … Taylor, R. (2013). Using motivational 

interviewing for weight feedback to parents of young 

children. 

  x  x 4-8.9 år 206 

deltagare 

1 MI av 

samtalsledare 

30 min 14 

veckor 

Ja 

Gourlan, M., Sarrazin, P., & Trouilloud, D. (2013). 

Motivational interviewing as a way to promote 

physical activity in obese adolescents: A randomised-

controlled trial using self-determination theory as an 

explanatory framework. 

x   x  11-18 år 55 deltagare 6 MI av 

tränings-

expert 

20 min 6 mån Nej 

Pakpour, A. H., Gellert, P., Dombrowski, S. U., & 

Fridlund, B. (2014). Motivational Interviewing With 

Parents for Obesity: An RCT. 

 x 

 

 

  x 13-18 år 346 

deltagare 

6 MI + 1 MI 

dietist och en 

tränings-

expert 

40 min 1 år Ja 

Resnicow, K., McMaster, F., Bocian, A., Harris, D., 

Zhou, Y., … Wasserman, R. (2015). Motivational 

Interviewing and Dietary Counseling for Obesity in 

Primary Care: An RCT. 

  x x x 2-8 år 457 

deltagare 

4 MI av 

vårdpersonal 

6 MI av en 

dietist 

 2 år Ja 

Walpole, B., Dettmer, E., Morrongiello, B., McCrindle, 

B., & Hamilton, J. (2013). Motivational Interviewing to 

Enhance Self-Efficacy and Promote Weight Loss in 

Overweight and Obese Adolescents: A Randomized 

Controlled Trial. 

x    x 

 

10-18 år 38 deltagare 6 MI av 

samtalsledare 

30 min 6 mån Nej 

Wong, E. MY., & Cheng, M. MH. (2012). Effects of 

motivational interviewing to promote weight loss in 

obese children. 

x    x Årskurs 

5-6 

185 

deltagare 

6 MI av 

sjuksköterska 

 

30 min 14 

veckor 

Ja 
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4.1 Effekten av motiverande samtal med barn 

I fyra studier undersöktes effekten av motiverande samtal med barn. Genom att jämföra en 

kontrollgrupps resultat med en eller flera interventionsgruppers resultat gick det att se 

effekten av motiverande samtal med barn. I två av studierna kunde en signifikant skillnad ses. 

I studierna av Wong och Cheng (2012) och Bean et al. (2012) fanns en signifikant skillnad på 

effekten av motiverande samtal. I Walpole, Dettmer, Morrongiello, McCrindle och Hamilton 

(2013) och Gourlan, Sarrzin och Trouillad (2013) studier fanns det ingen signifikant skillnad 

på effekten av motiverande samtal.  

 

I Wong och Cheng (2012) studie undersöktes det motiverande samtalets effekt efter 14 

veckors intervention. I interventionsgrupp 1 fick barn motiverande samtal och i 

interventionsgrupp 2 fick barn motiverande samtal och föräldrar fick rådgivning per telefon 

medan kontrollgruppen inte fick någon intervention. Resultatet visade en signifikant skillnad 

mellan interventionsgrupp 1 och kontrollgrupp gällande BMI. Det gick även att se en 

signifikant skillnad gällande matvanor och ökad fysiskt aktivitet hos interventionsgrupp 1. I 

Bean et al. (2014) studie deltog deltagarna i både interventionsgrupp och kontrollgrupp i ett 

viktminskningsprogram T.E.E.N.S. (Teaching Encouragement Exercise Nutrition Support) 

under studiens gång där gym, dietist och beteendestöd ingick. Interventionsgruppen fick två 

motiverande samtal och kontrollgruppen fick se två videor om hälsa. Resultatet visade en 

signifikant större närvaro och anslutning till T.E.E.N.S. hos deltagarna i 

interventionsgruppen. I Gourlan et al. (2013) studie fick interventionsgruppen sex 

motiverande samtal på telefon och kontrollgruppen fick två 30 minuter inviduella samtal. 

Resultatet visade en signifikant skillnad i BMI hos interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen under studiens gång. Efter sex månader gjordes en ny mätning och den 

visade att de inte fanns någon signifikant skillnad mellan interventionsgrupp och 

kontrollgrupp gällande BMI. I Walpole et al. (2013) studie fick interventionsgruppen sex 

motiverande samtal och kontrollgruppen fick sex rådgivningssamal. Studiens resultat visade 

ingen signifikant skillnad av motiverande samtal på BMI eller self-efficacy.  

4.2 Effekten av motiverande samtal med barn och föräldrar 

I två av studierna undersöktes effekten av motiverande samtal med barn och föräldrar. 

Genom att jämföra en kontrollgrupps resultat med en eller flera interventionsgruppers 

resultat gick det att se effekten av motiverande samtal med barn och föräldrar. I studierna av 

Pakpour, Gellert, Dombrowski och Fridlund (2014) och Davoli et al. (2013) fanns en 

signifikant skillnad på effekten av motiverande samtal med föräldrar och barn.  

 

I Pakpour et al. (2014) studie jämfördes resultatet mellan en kontrollgrupp och två 

interventionsgrupper. I interventionsgrupp 1 fick barn motiverande samtal och i 

interventionsgrupp 2 fick barn och föräldrar motiverande samtal. Kontrollgruppen fick ingen 

intervention. I slutet av studien visade interventionsgrupp 2 en signifikant skillnad gällande 

BMI, fysisk aktivitet, energiförbrukning och psykosocial funktion jämfört med 

kontrollgruppen. Mellan de två interventionsgrupperna visade interventionsgrupp 2 en 

signifikant skillnad gällande BMI, fysiskt aktivitet och energiförbrukning jämfört med 

interventionsgrupp 1. I Davoli et al. (2013) studie jämfördes resultatet mellan en 

kontrollgrupp som fick information och fortsatt vård anpassad till övervikt och fetma och en 

interventionsgrupp som fick motiverande samtal. Det fanns en signifikant skillnad i BMI 

mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp vid studiens slut. Det motiverande samtalets 

effekt på BMI var större hos flickor men hade nästan ingen effekt hos pojkar. Hos barn vars 

mödrar var lågutbildade observerades en svag effekt. Jämfört med kontrollgruppen 

rapporterade föräldrarna i interventionsgruppen en ökning hos barnen av fysisk aktivitet och 
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minskning av tv-tittande. Föräldrar rapporterade även att matvanorna fått mer positiva 

förändringar i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen när det gäller godis, läsk, 

snacks, friterad mat och grönsaker.  

4.3 Effekten av motiverande samtal med föräldrar 
I två av studierna undersöktes effekten av motiverande samtal med föräldrar. Genom att 

jämföra en kontrollgrupps resultat med en eller flera interventionsgruppers resultat gick det 

att se effekten av motiverande samtal med föräldrar. I båda studierna av Dawson et al. (2014) 

och Resnicow et al. (2015) fanns det en signifikant skillnad på effekten av motiverande samtal 

med föräldrar.  

 

I Dawson et al. (2014) studie jämfördes resultat mellan en kontrollgrupp som fick anpassad 

vård för övervikt och fetma och en interventionsgrupp som fick ett motiverande samtal. 

Studien undersökte om ett motiverande samtal med föräldrar till överviktiga barn hade någon 

effekt på motivationen hos föräldrar och barn. Deltagarna i interventionsgruppen visade 

signifikant mer motivation till att förändra sin egen och sitt barns hälsa vid uppföljning 

jämfört med kontrollgruppen. I Resnicow et al. (2015) studie jämfördes resultatet mellan en 

kontrollgrupp och två interventionsgrupper. I interventionsgrupp 1 fick föräldrar fyra 

motiverande samtal och i interventionsgrupp 2 fick föräldrar fyra motiverande samtal samt 

sex motiverande samtal av en dietist. Kontrollgruppen fick ingen intervention. Vid studiens 

slut fanns en signifikant skillnad i BMI mellan interventionsgrupp 2 och kontrollgrupp.  

4.4 Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis var det sex studier som visade en signifikant skillnad på effekten av 

motiverande samtal. Resultatet visade att motiverande samtal med barn hade effekt i Wong 

och Cheng (2012) och Bean et al. (2012) studier. Dock visade resultatet i Gourlan et al. 

(2013) och Walpole et al. (2013) studier att det inte fanns någon signifikant effekt av 

motiverande samtal med barn. Ytterligare resultat visade att motiverande samtal med barn och 

föräldrar samt endast föräldrar hade signifikant effekt i samtliga studier.  

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Författarna hade vid studiens start valt ett annat syfte än det aktuella syftet. Studiens syfte 

inkluderade barn och övervikt men fokuserade på förebyggande åtgärder och inte det 

motiverande samtalet. Detta ämnesval gjorde det svårt för författarna att hitta lämplig och 

relevant forskning, då den mesta av forskningen bestod av skolsköterskans arbete vilket inte 

var avsikten. Mycket tid och åtskilliga sökningar gjordes för att hitta artiklar men utan resultat 

och författarna valde därför att ändra syftet. Författarna ansåg att effekten av det motiverande 

samtalet som omvårdnadsåtgärd till familjer med barn som har övervikt och fetma vore det 

mest intressanta. För att besvara studiens syfte valdes metoden litteraturstudie med 

systematisk litteratursökning då det aktuella kunskapsläget ville beskrivas. Den systematiska 

sökningen gjordes i två databaser Cinahl och Medline som innehåller relevant forskning om 

omvårdnad. Att söka litteratur i flera databaser är en styrka då det innebär en minskad risk att 

missa studier som svarar på syftet (Kristensson, 2014). Det kan vara en svaghet att endast 

använda två databaser då det finns risk att författarnas litteratursökning missade relevanta 

artiklar. Ämnesordet ”Pediatric obesity” valdes som nyckelord istället för ämnesordet 

”Obesity” då författarna ansåg ämnesordet ”Pediatric obesity” som mer relevant. Då syftet var 

att beskriva effekten av motiverande samtal valde författarna att endast inkludera kvantitativa 

studier i urvalet, där randomiserade kontrollstudier var önskvärt för att kunna beskriva 
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effekten. Litteratursökningen resulterade i åtta vetenskapliga studier. De inkluderade 

studiernas kvalitet är av varierande grad. Samtliga studier har både styrkor och svagheter. En 

av styrkorna gällande alla studier med undantag för en är att de är randomiserade 

kontrollstudier. I tre av de inkluderade studierna var deltagarna blindade till randomiseringen 

och fyra studier hade ett stort urval vilka är styrkor. Samtliga studier är från år 2012 och 

senare. Det innebär att alla studier är aktuella och att aktuell forskning presenterats i 

resultatet. Kristensson (2014) beskriver vikten av att sträva efter att använda så aktuell 

forskning som möjligt. Gemensamma inklusionskriterier för alla åtta studier var barn eller 

tonåringar med övervikt och fetma. Mätmetoderna för att mäta effekten av motiverande 

samtal har skilt sig mellan de olika studierna. Sex studier har undersökt och utvärderat 

effekten av motiverande samtal på BMI. Författarna anser att detta är en styrka då studierna 

har undersökt samma saker vilket ger ett mer trovärdigt resultat. De inkluderade studierna var 

utförda i flera olika länder och världsdelar vilket ger ett brett internationellt perspektiv. Det 

hade varit intressant att jämföra resultat från fler länder och världsdelar med Sverige för att få 

ett mer globalt perspektiv.  

 

5.2 Resultatdiskussion  

Motiverande samtal med barn som har övervikt och fetma är av varierande effekt. Miller och 

Rollnick (2013) menar att målet med motiverande samtal är att stärka motivationen till 

förändring. Rubak, Sandbaek, Lauritzen och Christensen (2005) beskriver att motiverande 

samtal är mer effektivt än vanlig rådgivning när det gäller beteendeproblem och sjukdom.  

Naar-King och Suarez (2014) beskriver hur motiverande samtal kräver att personen kan ta 

ansvar och aktivt delta i beslutet om hen vill förändras eller inte. Piaget’s teori om den 

kognitiva utvecklingen innebär att unga personer i ålder elva till tolv år befinner sig i det 

formella operationernas stadium vilket innebär att under den perioden utvecklas 

tankemönstret och den kognitiva utvecklingen. Ju längre en ung person kommit i stadiet, 

desto mer troligt är det att hen kan samtala om förändring. Barnens ålder i de inkluderade 

studierna där endast barn fått motiverande samtal är mellan 10-18 år. I Walpole et al. (2013) 

och Gourlan et al. (2013) studier finns ingen signifikant effekt av motiverande samtal med 

barn trots att deltagarna i samtliga fyra studier som undersöker effekten av motiverande 

samtal med barn är i samma ålder. Miller och Rollnick (2013) beskriver att både specifik 

skicklighet och terapeutiska relationsfaktorer bidrar till hur effektivt det motiverande samtalet 

är. Det är även sannolikt att det finns oidentifierade aspekter av hur motiverande samtalet 

utförs som också är viktiga. Det innebär att hur och vem som utför det motiverande samtalet 

har en påverkan på effekten. Att resultatet skiljer mellan de olika studierna kan ha att göra 

med hur samtalen utformats, vem som höll i samtalen, urvalet och hur många deltagare som 

deltog i studierna. I vården är det viktigt att se patient och familj som en helhet och både 

patienten och familjens resurser bör utnyttjas (Benzein et al. 2013). I de studier där endast 

barn fått motiverande samtal har inte familjens resurser utnyttjats och en familjefokuserad 

omvårdnad tillämpats. Till skillnad från motiverande samtal med barn visar resultatet att det 

finns en tydlig signifikant effekt av det motiverande samtalet i samtliga studier med barn och 

föräldrar. Enligt Naar-King och Suarez (2014) är familjen nyckeln till förändring i beteende 

hos barn. En förändringsprocess kräver ofta att familjemedlemmarna engagerar sig när det 

gäller barn och unga. Svensk sjuksköterskeförening (2015) beskriver hur familjen bör ses som 

ett system där alla spelar en viktig roll. Miller och Rollnick (2013) beskriver att en eller flera 

familjemedlemmar kan öka det sociala stödet för personen som står inför en förändring. 

Familjemedlemmarna kan ge mer relevant information om personen och stötta till fortsatt 

förändring. När det gäller barn tror författarna att det är viktigt att göra föräldrarna delaktiga i 

förändringsprocessen och anser det passande att välja motiverande samtal med föräldrar 

istället för barn om barnen är i yngre åldrar. I resultatet presenteras en signifikant effekt av 
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motiverande samtal med föräldrar. Naar-King & Suarez (2014) beskriver hur barn inte är fullt 

kognitivt utvecklade förens i åldern runt elva till tolv år. Litteraturstudiens författare anser 

därför att barn inte är mottagliga för den sortens samtalsmetod i yngre ålder. Motiverande 

samtal med endast föräldrar är därför ett bra och effektivt sätt ha positiv inverkan på barnets 

hälsa. Om föräldrarna har en förståelse och motivation till förändring kan det påverka det 

yngre barnets hälsa. Enligt WHO (2016) kan föräldrar influera sina barns beteenden genom 

att visa hälsosamma vanor och uppmuntra till en hälsosam livsstil. Föräldrar bör leva 

hälsosamt då de är förebilder till sina barn. I studien av Davoli et al. (2013) hade det 

motiverande samtalet nästan ingen effekt på BMI hos pojkar men hos flickor var effekten 

större. Pellmer et al. (2012) beskriver hur många barn, främst flickor känner en 

missnöjdsamhet över sin kroppsvikt och det ökar i takt med åldern. Redan vid elva års ålder 

börjar flickor säga att de är tjocka. Att det motiverande samtalet hade större effekt på flickor 

skulle kunna handla om att flickor är mer medvetna om sina kroppar och kroppsvikt och på så 

vis mer öppna för en förändring. I Davoli et al.(2013) studie framkom det även att hos barn 

vars mödrar var lågutbildade observerades endast en svag effekt av det motiverande samtalet.  

I detta fall skulle det kunna handla om okunskap om barnens hälsa hos mödrarna vilket kan 

ha påverkat effekten. Författarna uppmärksammar även ett etiskt dilemma då samtal om 

övervikt och fetma med barn är ett svårt ämne. Föräldrar är ansvariga för sitt barns vikt och 

hälsa. Övervikt och fetma kan aldrig skyllas på ett barn. Det är därför en svår balansgång och 

viktigt att aldrig uppmuntra ett barn till bantning eller övermotionering (Rabbitt & Coyne, 

2012). Med motiverande samtal är inte fokus på viktnedgång och diet då det motiverande 

samtalet syftar till att stärka personens egen motivation istället för att få människor att 

förändras (Miller & Rollnick, 2013).  

6. Slutsats 
En effekt av motiverande samtal har kunnat utläsas från resultatet. För att motiverande samtal 

ska kunna ha effekt krävs det att barnet är kognitivt utvecklat och mottaglig för att genomföra 

en förändring. Att föräldrar får motiverande samtal både tillsammans med och utan barnet har 

en positiv effekt då föräldrar spelar en viktig roll i barnets liv. Familjen bör ses som en helhet 

och både barnet och föräldras resurser bör utnyttjas. Utförandet och vem som utför det 

motiverande samtalet verkar ha påverkan på effekten av motiverande samtal.  

7. Kliniska implikationer och fortsatt forskning 
Övervikt och fetma är ett växande problem hos barn. Därför bör vårdpersonal ha kunskap om 

hur övervikt och fetma kan förebyggas och behandlas evidensbaserat. Denna litteraturstudie 

har beskrivit effekten av motiverande samtal som en omvårdnadsåtgärd till familjer med barn 

som har övervikt och fetma. Det finns ett stöd till att motiverande samtal är en metod som kan 

ha effekt. Mer forskning behövs gällande motiverande samtal och barn med övervikt och 

fetma då samtalsmetoden är relativt ny inom detta område. Det finns forskning som stödjer 

motiverande samtal inom andra områden och med vuxna. Det är viktigt att den som utför 

motiverande samtal har adekvat utbildning för att kunna utföra det på rätt sätt och få rätt 

effekt. Därför krävs mer aktuell forskning för att använda motiverande samtal i det kliniska 

arbetet. Författarna anser att fortsatt forskning behövs inom detta område och studier där 

fokus är på hur det motiverande samtalet ges. 

 



 10 

Referenslista 
Bean, M. K., Powell, P., Quinoy, A., Ingersoll, K., Wickham, E. P., & Mazzeo, S. E. (2014). 

Motivational interviewing targeting diet and physical activity improves adherence to 

peadiatric obesity treatment: results from the MI Values randomized controlled trial. Pediatric 

Obesity, 10(2), 118-125. doi:10.1111/j.2047-6310.2014.226.x 

 

Benzein, E., Hagberg, M., & Saveman, B-I. (2013). Familj och sociala relationer. F. Friberg 

& J. Öhlén (Red.), Omvårdnadens grunder: perspektiv och förhållningssätt (s. 67-85). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Burniat, W., Cole, T., Lissau, I., & Poskitt, E. (2002). Child and adolescent obesity: causes 

and consequences, prevention and management. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Davoli, A. M., Broccoli, S., Bonvicini, L., Fabbri, A., Ferrari, E., D’Angelo, S., … Giorgi 

Rossi, P. (2013). Pediatrician-led Motivational Interviewing to Treat Overweight Children: 

An RCT. PEDIATRICS, 132(5), 1236-1246. doi:10.1542/peds.2013-1738 

 

Dawson, A., Brown D., Cox, A., Williams, S., Treacy, L., Haszard, J., … Taylor, R. (2013). 

Using motivational interviewing for weight feedback to parents of young children. Journal of 

Peadiatrics and Child Health, 50(6), 461-470. doi:10.111/jpc.12518 

 

Denney- Wilson, E., & Baur, L.A. (2007). Clinical correlates of overweight and obesity. W. 

Burniat & T. Cole, I. Lissau & E. Poskitt (Red.) Children, obesity and exercise: Prevention, 

treatment and management of childhood and adolescent obesity. (s.25-32). Routledge. 

 

De Onis, M., Blössner, M., & Borghi, E. (2010). Global prevalence and trends of overweight 

and obesity among preschool children. The American journal of nutrition. 2010;92:1257–64. 

 

Folkhälsomyndigheten. (2016). MI- anda. Hämtad 29 februari, 2016, från 

Folkhälsomyndigheten, http://www.folkhalsomyndigheten.se/somra/mi-anda/ 

 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Gourlan, M., Sarrazin, P., & Trouilloud, D. (2013). Motivational interviewing as a way to 

promote physical activity in obese adolescents: A randomised-controlled trial using self-

determination theory as an explanatory framework. Psychology & Health, 28(11), 1265-1286. 

doi:10.1080/08870446.2013.800518 

 

Hwang, P., & Nilsson, B. (2011). Utvecklingspsykologi. Stockholm: Natur och kultur. 
 

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter inom 

hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Larsen, L., Mandleco, B., Williams, M., & Tiedeman, M. (2005). Childhood obesity: 

prevention practices of nurse practitioners. Journal of the American Academy of Nurse 

Practitioners. 18(2). doi: 10.1111/j.1745-7599.2006.00105.x 

 

Magnusson, M. (2013). Förebygga barnfetma och främja jämlik hälsa. Lund: 

Studentlitteratur. 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/somra/mi-anda/


 11 

 

Miller, W.R., & Rollnick, S. (2013). Motiverande samtal: att hjälpa människor till 

förändring. Stockholm: Natur & kultur. 

 

Naar- King, S., & Suarez, M. (2014). Motiverande samtal-MI med tonåringar och unga 

vuxna. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Nowicka, P., & Flodmark, C-E. (2006). Barnövervikt i praktiken-evidensbaserad 

familjeviktskola. Lund: Studentlitteratur. 

 

Pakpour, A. H., Gellert, P., Dombrowski, S. U., & Fridlund, B. (2014). Motivational 

Interviewing With Parents for Obesity: An RCT. PEDIATRICS, 135(3), 644-652. 

doi:10.1542/peds.2014-1987 

 

Pellmer, K., Wramner, B., & Wramner, H. (2012). Grundläggande folkhälsovetenskap. 

Stockholm: Liber.  

 

Rabbitt, A., & Coyne, I. (2012). Childhood obesity: nurses' role in addressing the epidemic. 

British Journal of Nursing, 21(12), 731-735. 

 

Resnicow, K., McMaster, F., Bocian, A., Harris, D., Zhou, Y., … Wasserman, R. (2015). 

Motivational Interviewing and Dietary Counseling for Obesity in Primary Care: An RCT. 

Pediatrics, 135(4), 649-657. doi:10.1542/peds.2014-1880 

 

Riksdagen, (2013). Barnfetma och den framtida folkhälsan. Hämtad 26 januari, 2016, från 

Riksdagen, 

https://www.riksdagen.se/Global/dokument/forvaltningen/201213/Forskningsframtid/2013-1-

Barnfetma-och-den-framtida-folkkh%C3%A4lsan.pdf. 

 

Rubak, S., Sandbeak, A., Lauritzen, T., & Christensen, B. (2005). Motivational interviewing: 

a systematic review and meta-analysis. British Journal of General Practice, 55(513), 305-12.  

 

Svensk sjuksköterskeförening, (2014). Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. 

Hämtad 27 januari, 2016, från Svensk sjuksköterskeförening, 

http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer-svensk 

sjukskoterskeforening/halsoframjande-arbete-

publikationer/strategi.for.sjukskoterskans.halsoframjande.arbete.pdf 

Svensk sjuksköterskeförening, (2015). Familjefokuserad omvårdnad. Hämtad 21 februari, 

2016, från Svensk sjuksköterskeförening, http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer-

svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-

publikationer/ssf.om.familjefokuserad.omvardnad.webb.pdf 

Walpole, B., Dettmer, E., Morrongiello, B., McCrindle, B., & Hamilton, J. (2013). 

Motivational Interviewing to Enhance Self-Efficacy and Promote Weight Loss in Overweight 

and Obese Adolescents: A Randomized Controlled Trial. Journal of Pediatric Psychology, 

38(9), 944-953. doi:10.1093/jpepsy/jst023 

 

Wong, E. MY., & Cheng, M. MH. (2012). Effects of motivational interviewing to promote 

weight loss in obese children. Journal of Clinical Nursing, 22(17-18), 2519-2530. 

doi:10.111/jocn.12098 

http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer-svensk%20sjukskoterskeforening/halsoframjande-arbete-publikationer/strategi.for.sjukskoterskans.halsoframjande.arbete.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer-svensk%20sjukskoterskeforening/halsoframjande-arbete-publikationer/strategi.for.sjukskoterskans.halsoframjande.arbete.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer-svensk%20sjukskoterskeforening/halsoframjande-arbete-publikationer/strategi.for.sjukskoterskans.halsoframjande.arbete.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-publikationer/ssf.om.familjefokuserad.omvardnad.webb.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-publikationer/ssf.om.familjefokuserad.omvardnad.webb.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-publikationer/ssf.om.familjefokuserad.omvardnad.webb.pdf


 12 

 

World Health Organization, (2016). Childhood overweight and obesity. Hämtad 28 januari, 

2016, från World Health Organization, http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/en/ 

 

 

 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/en/


 13 

Bilaga 1          1(6) 

Databas: 

Cinahl 

Sökning  Ämnesord/ 

Sökord 

Antal  

Träffar 

n = 

Lästa titlar  

n = 

Lästa 

abstrakt 

n = 

Lästa 

artiklar 

n = 

Granskade 

artiklar 

n = 

Använda i 

studien 

n = 

Cinahl 

160208 

S1 (”Motivational 

Interviewing”) 

1,717      

Cinahl 

160208 

S2 (”Pediatric 

obesity”) 

8,372      

Cinahl 

160208 

S3 S1 AND S2 59      

Cinahl 

160208 

 Begränsningar: 

Peer reviewed 

English 

2005-2015 

Academic journals 

All child 

49 49 10 6 5 5  

(3 dubbletter) 



 14 

          2(6) 

 

 

 

Databas: 

Medline 

Sökning  Ämnesord/ 

Sökord 

Antal  

Träffar 

n = 

Lästa titlar 

n = 

Lästa 

abstrakt 

n = 

Lästa 

artiklar 

n = 

Granskade 

artiklar 

n = 

Använda i 

studien 

n = 

Medline 

160208 

S1 (MH 

”Motivational 

Interviewing”) 

553      

Medline 

160208 

S2 (MH ”Pediatric 

obesity”) 

1926      

Medline 

160208 

S3 S1 AND S2 15      

Medline 

160208 

 Begränsningar: 

English 

2005-2015 

Academic journals 

 

15 15 7 5 4 4  

(3 dubbletter) 
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          3(6) 

 

 

 

           

 

 

 

Databas: 

Cinahl 

Sökning  Ämnesord/ 

Sökord 

Antal  

Träffar 

n = 

Lästa titlar 

n = 

Lästa 

abstrakt 

n = 

Lästa 

artiklar 

n = 

Granskade 

artiklar 

n = 

Använda i 

studien 

n = 

Cinahl 

160210 

S1 (”Motivational 

interviewing”) 

1,717      

Cinahl 

160210 

S2 Weight (fritext) 122,755      

Cinahl 

160210 

S3 S1 AND S2 109      

Cinahl 

160210 

S4 Begränsningar: 

Peer reviewed 

English 

2005-2015 

Academic journals 

All child 

36 36 11 3 3 3  

(2 dubbletter) 
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4(6) 

 

Databas: 

Medline 

Sökning  Ämnesord/ 

Sökord 

Antal  

Träffar 

n = 

Lästa titlar 

n = 

Lästa 

abstrakt 

n = 

Lästa 

artiklar 

n = 

Granskade 

artiklar 

n = 

Använda i 

studien 

n = 

Medline 

160210 

S1 (MH ”Motivational 

interviewing”) 

553      

Medline 

160210 

S2 Weight (fritext) 890,069      

Medline 

160210 

S3 S1 AND S2 43      

Medline 

160210 

S4 Begränsningar: 

English 

2005-2015 

Academic journals 

All child 

19 19 8 5 5 5  

(2 dubbletter) 

 

 

 



 17 

5(6) 

Databas: 

Cinahl 

Sökning  Ämnesord/ 

Sökord 

Antal  

Träffar 

n = 

Lästa titlar 

n = 

Lästa 

abstrakt 

n = 

Lästa 

artiklar 

n = 

Granskade 

artiklar 

n = 

Använda i 

studien 

n = 

Cinahl 

160210 

S1 (”Motivational 

interviewing”) 

1,717      

Cinahl 

160210 

S2 (”Randomized 

controlled trials”) 

40,993      

Cinahl 

160210 

S3 S1 AND S2 213      

Cinahl 

160210 

S4 Begränsningar: 

Peer reviewed 

English 

2005-2015 

Academic journals 

All child 

50 50 5 4 4 4  

(3 dubbletter) 
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          6(6) 

 

Databas: 

Medline 

Sökning  Ämnesord/ 

Sökord 

Antal  

Träffar 

n = 

Lästa titlar 

n = 

Lästa 

abstrakt 

n = 

Lästa 

artiklar 

n = 

Granskade 

artiklar 

n = 

Använda i 

studien 

n = 

Medline 

160210 

S1 (MH ”Motivational 

interviewing”) 

553      

Medline 

160210 

S2 RCT (fritext) 13,220      

Medline 

160210 

S3 S1 AND S2 22      

Medline 

160210 

S4 Begränsningar: 

English 

2005-2015 

Academic journals 

All child 

8 8 4 3 3 3  

(3 dubbletter) 
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Bilaga 2          1(8) 
Författare, år, 

artikelns titel, 

tidskrift & land 

Syfte Population/Urval Bortfall Metod & Design Resultat Värdering 

Bean, M. K., 

Powell, P., Quinoy, 

A., Ingersoll, K., 

Wickham, E. P., & 

Mazzeo, S. E. 

(2014). 

Motivational 

interviewing 

targeting diet and 

physical activity 

improves 

adherence to 

peadiatric obesity 

treatment: results 

from the MI 

Values 

randomized 

controlled trial. 

Pediatric obesity. 

USA 

Studiens 

syfte var att 

fastställa 

effekten av 

det 

motiverande 

samtalet för 

”Teaching 

Encourageme

nt Exercise 

Nutrition 

Support” 

(T.E.E.N.S) 

närvaro och 

anslutning.  

 

123 deltagare i  

T.E.E.N.S från 2009- 

2011 tillfrågades om 

deltagande. 

 

Inklusionskriterier: 

ålder 11-18 år 

övervikt eller fetma 

förälder eller 

vårdnadshavare som 

har möjlighet att delta 

i studien 

 

Exklusionskriterier: 

sjukdom som kan 

leda till övervikt 

 

Bortfall: 

Bortfallet var 24 deltagare.  

 

Det var mer sannolikt att deltagare 

i familjer med en inkomst på lägre 

än 40000 dollar per år valde att 

avbryta deltagande än deltagare i 

familjer med högre inkomst. 

  

99 deltog i studien 

RCT- randomiserad 

kontrollstudie.  

 

Deltagarna var 

randomiserade till en 

interventionsgrupp eller 

kontrollgrupp. 

 

Deltagarna i 

interventionsgruppen 

deltog i två 30 minuters 

individuella motiverande 

samtal.  

 

Deltagarna i 

kontrollgruppen tittade på 

en 30 minuters lång film 

om hälsa vid samma 

tidsperiod som 

interventionsgruppen fick 

motiverande samtal. 

 

Samtliga grupper fortsatte 

pågående behandling inom 

T.E.E.N.S. 

Uppföljning av båda 

grupperna skedde efter 3 

och 6 månader.  

 

 

 

 

 

 

Jämfört med kontrollgruppen 

hade interventionsgruppen 

signifikant större närvaro och 

anslutning efter 3 (p=0,041) 

och 6 månader (p=0,026). 

Efter tre månader hade 

interventionsgruppen ett 

deltagande på 89,2% jämfört 

med kontrollgruppens 

deltagande på 81,0% i 

T.E.E.N.S. Vid sex månader 

efter studiens start var 

deltagandet i 

interventionsgruppen 84,4% 

jämfört med 

kontrollgruppens 76,2%.  

Kvalitet:  

Medelhög 

 

Styrkor: 

Tydlig plan för 

rekryteringen av 

urvalet. 

Utbildning i MI. 

Barnens ålder. 

 

Svagheter: 

Otydligt beskrivet 

bortfall.  
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          2(8) 
Författare, år, 

artikelns titel, 

tidskrift & land 

Syfte Population/ Urval Bortfall Metod & Design Resultat Värdering 

Davoli, A. M., 

Broccoli, S., 

Bonvicini, L., 

Fabbri, A., Ferrari, 

E., D’Angelo, S., 

… Giorgi Rossi, P. 

(2013). 

Pediatrician-led 

Motivational 

Interviewing to 

Treat Overweight 

Children: An 

RCT. 

PEDIATRICS. 

Italien 

Studiens 

syfte var att 

utvärdera 

effekten av 

motiverande 

samtal om 

BMI hos barn 

med övervikt 

ledd av en 

barnläkare. 

726 barn 

identifierades som 

överviktiga av 

barnläkare i RE 

provinsen. 

 

Inklusionskriterier: 

ålder 4-7 år 

övervikt 

boende i RE 

provinsen (Italien) 

behandlad av 

barnläkare i minst 

tolv månader 

 

Exklusionskriterier: 

tillstånd som påverkar 

ämnesomsättningen 

andra sjukdomar som 

påverkar vikten  

familjer som inte 

anser att övervikt hos 

barn är ett problem 

och vill därför inte få 

hjälp eller 

information 

Externt bortfall: 

307 deltagare exkluderades då de 

inte mötte inklusionskriterierna.  

 

Av de 419 deltagare som mötte 

inklusionskriterierna tackade 47 

deltagare nej.  

 

Internt bortfall: 

Bortfallet i kontrollgruppen var 

sex deltagare. Bortfallet i 

interventionsgruppen var elva 

deltagare.  

 

372 deltog i studien. 

RCT- randomiserad 

kontrollstudie. 

 

De barn som uppfyllde 

inklusionskriterierna för 

studien fick möjligheten att 

delta. Efter föräldrarnas 

godkännande 

randomiserades barnen till 

en interventionsgrupp eller 

kontrollgrupp.  

 

Alla deltagare i studien var 

på ett besök för att 

fastställa baslinjedata. 

 

Kontrollgruppen fick 

information/ 

informationsblad om 

övervikt och viktnedgång 

samt den vård de skulle fått 

P.g.a. sin övervikt av en 

barnläkare under ett år. 

 

Interventionsgruppen fick 5 

motiverande samtal av 

barnläkare under ett år 

tillsammans med föräldrar.  

Det fanns en signifikant 

skillnad i BMI hos 

interventionsgruppen jämfört 

med kontrollgruppen (P= 

0.007).  

 

Genomsnittsvärdet för BMI 

hade ökat i båda grupperna. 

Genomsnittsökningen för 

BMI var 0,49 i 

interventionsgruppen och 

0,79 i kontrollgruppen 

(p=0,007).   

 

Motiverande samtal hade 

större effekt hos flickor (P= 

0.072) men nästan ingen 

effekt hos pojkar. Inte heller 

någon större effekt hos barn 

med lågutbildade mödrar (P= 

0.008). 

 

Föräldrar i 

interventionsgruppen 

rapporterade oftare positiva 

förändringar i barnens 

livsstil:  

fysisk aktivitet (P= 0.07), 

minskat tv-tittande (P= 0.56) 

godisätande (P< 0.001),  

läskdrickande (P< 0.001), 

snacksätande (P< 0.081), 

friterade mat (P= 0.05) och 

grönsaker (P= 0.073). 

 

Kvalitet: 

Hög 

 

Styrkor: 

Kontrollgrupp 

och 

interventionsgrup

p hade samma 

förutsättningar 

vid studiens start. 

Tydliga 

inklusions- och 

exklusionskriterie

r. 

Litet bortfall. 

Representativt 

urval. 

 

Svagheter:  

Flera olika 

barnläkare som 

gav MI. 
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          3(8) 
Författare, år, 

artikelns titel, 

tidskrift & land 

Syfte Population/Urval Bortfall Metod & Design Resultat Värdering 

Dawson, A., 

Brown D., Cox, A., 

Williams, S., 

Treacy, L., 

Haszard, J., … 

Taylor, R. (2013). 

Using 

motivational 

interviewing for 

weight feedback 

to parents of 

young children. 

Journal of 

Peadiatrics and 

Child Health. Nya 

Zealand  

Studiens 

syfte var att 

fastställa om 

ett enda 

motiverande 

samtal vid 

återkoppling 

av ett barns 

övervikt 

främjar 

engagemang i 

behandling 

efter 

undersökning 

om ett barns 

övervikt ökar 

engagemange

t till 

behandling 

efter 

undersökning 

 

 

3704 familjer som 

tillhörde någon av nio 

deltagande 

vårdcentraler eller 

som varit i kontakt 

med sjukhusvård 

under en tvåårs period 

fick ett brev hem med 

förfrågan om 

deltagande i studien.  

 

Inklusionskriterier: 

Familjer med barn i 

ålder 4- 8,9 år. 

Tillhörande 1 av 9 

olika vårdcentraler 

som deltog i studien 

eller är i kontakt med 

vård på sjukhuset 

under en tvåårsperiod. 

 

Exklusionskriterier: 

Cystisk fibros, grav 

barnartrit, svår astma, 

inflammatorisk 

tarmsjukdom, 

kromosomavvikelse, 

svår tillväxthämning, 

medicinering som kan 

ha påverkan på 

kroppens tillväxt, 

planerar ej att vara 

bosatt i studiens 

område under hela  

studietiden.  

Externt bortfall: 

Totalt var bortfallet 2387 

deltagare. 198 deltagare mötte ej 

inklusionskriterierna, 1166 

tackade nej och 1023 gick ej att 

nå.  

 

Internt bortfall: 

Antalet bortfall i kontrollgruppen 

var 28 deltagare och bortfallet i 

interventionsgruppen var 37 

deltagare. 

 

Deltagare och ickedeltagare skilde 

sig inte i ålder och etnicitet men 

fler ickedeltagare var pojkar och 

hade det sämre ställt hemma. 

 

271 deltog i studien. 

RCT-randomiserad 

kontroll studie. 

 

Deltagarna randomiserades 

till en interventionsgrupp 

(MI) eller en kontrollgrupp 

(Best Practice Care). Vid 

första hälsobesöket mättes 

BMI hos barnen och 

föräldrarna fick svara på 

frågeformulär. Föräldrarna 

i interventionsgruppen fick 

sedan motiverande samtal 

och föräldrarna i kontroll 

gruppen fick annan 

rådgivning. Detta följdes 

sedan upp två veckor 

senare med ett nytt 

hälsobesök.  

 

 

 

 

Viljan och motivationen till 

att leva hälsosamt var 

signifikant högre i 

interventionsgruppen än i 

kontrollgruppen efter endast 

ett motiverande samtal 

(P=0.01).  

Kvalitet: 

Hög 

 

Styrkor: 

Interventionsgrup

p och 

kontrollgrupp 

hade samma 

förutsättningar 

vid studiens start. 

Deltagarna var 

blindade för hur 

randomiseringen 

gick till. 

Stort 

urvalsförfarande 

och 

datainsamlingspro

cedur. 

 

Svagheter: 

Otydlig 

bortfallsanalys. 
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          4(8) 
Författare, år, 

artikelns titel, 

tidskrift & land 

Syfte Population/Urval Bortfall Metod & Design Resultat Värdering 

Gourlan, M., 

Sarrazin, P., & 

Trouilloud, D. 

(2013). 

Motivational 

interviewing as a 

way to promote 

physical activity 

in obese 

adolescents: A 

randomised-

controlled trial 

using self-

determination 

theory as an 

explanatory 

framework. 

Psychology & 

Health. Frankrike 

Studiens 

syfte var att 

utvärdera 

effekten av 

motiverande 

samtal som 

ett 

komplement 

till ett 

standard 

viktminsknin

gsprogram. 

64 tonåringar med 

fetma rekryterades 

under en två års 

period på ett franskt 

sjukhus. 

Tonåringarna hade 

blivit hänvisade till 

sjukhuset av sin 

läkare p.g.a. 

tonåringarnas 

extrema fetma. 

 

Inklusionskriterier: 

ålder 11-18  

extrem fetma 

 

Exklusionskriterier: 

okontrollerade 

sjukdomar  

 

Externt bortfall: 

En deltagare mötte ej 

inklusionskriterierna och en 

deltagare tackade nej. 

 

Internt bortfall: 

I interventionsgruppen var det två 

bortfall. En p.g.a. personliga skäl 

och en p.g.a. familjeproblem. 

I kontrollgruppen var det sex 

bortfall. Fyra p.g.a. personliga skäl, 

en p.g.a. flytt och en p.g.a. 

familjeproblem. 

 

Bortfallen i båda grupperna var 

signifikant äldre än de som 

genomförde studien men skilde sig 

inte i övrig data.  

 

62 deltog i studien. 

 

 

 

 

 

 

RCT - Randomiserad 

kontrollstudie. 

Tonåringarna 

randomiserades till 

kontrollgrupp eller 

interventionsgrupp. I 

kontrollgruppen fick 

deltagarna två individuella 

samtal på 30 minuter på 

sjukhuset med 

vårdpersonal under tre 

månader. 

Interventionsgruppen fick 

samma samtal med samma 

vårdpersonal + sex 

motiverande samtal över 

telefon med en tränare i 

fysisk aktivet och utbildad 

rådgivare på 20 min under 

en sex månaders period. 

Det var en signifikant 

skillnad (P< 0.001)  i BMI 

för interventionsgruppens 

deltagare jämfört med 

kontrollgruppen under 

studiens gång. Vid sex 

månader fanns det inte 

någon signifikant skillnad 

(P=0.17) mellan 

kontrollgrupp och 

interventionsgrupp i BMI. 

Interventionsgruppen hade 

en signifikant ökning av 

antalet timmar fysisk 

aktivitet (P< 0.001) och 

energiförbrukning (P< 

0.001) jämfört med 

kontrollgruppen under 

studiens gång. Även efter 

sex månader rapporterades 

interventionsgruppen ha en 

signifikant skillnad i 

antalet timmar fysisk 

aktivitet (P< 0.01) och 

energiförbrukning (P< 

0.01) än kontrollgruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitet: 

Medelhög 

 

Styrkor: 

Interventionsgrupp 

och kontrollgrupper 

hade samma 

förutsättningar vid 

studiens start. Bra 

urvalsförfarande. 

Tydlig plan före 

rekrytering.  

Utförlig och tydlig 

metod. Blindning 

förekom. 

 

Svagheter: 

Samma ålder på 

bortfall. Få 

exklusionskriterier. 
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          5(8) 
Författare, år, 

artikelns titel, 

tidskrift & land 

Syfte Population/ Urval Bortfall Metod & Design Resultat Värdering 

Pakpour, A. H., 

Gellert, P., 

Dombrowski, S. 

U., & Fridlund, B. 

(2014). 

Motivational 

Interviewing 

With Parents for 

Obesity: An 

RCT. 

PEDIATRICS. 

Iran 

Syftet var att 

utvärdera och 

jämföra 

skillnader i 

föräldrars 

involvering i 

motiverande 

samtal med 

tonåringar 

som lider av 

fetma. 

409 deltagare 

rekryterades från en 

lokal pediatrisk 

klinik.  

 

Inklusionskriterier: 

ålder 13-18  

fetma 

förälder eller 

vårdgivare som var 

villig att delta i 

studien 

 

Exklusionskriterier: 

viktrelaterad 

medicinering 

diagnostiserad med 

ätstörning  

graviditet  

psykisk ohälsa 

 

Externt bortfall: 

52 deltagare exkluderades. 40 

deltagare p.g.a. att de inte mötte 

inklusionskriterierna. Åtta 

tonåringar tackade nej och fyra 

föräldrar tackade nej till att delta.  

 

Internt bortfall: 

I MI gruppen utan förälder var 

bortfallet sex deltagare, i MI 

gruppen med förälder var bortfallet 

en deltagare och i kontrollgruppen 

var bortfallet fyra deltagare. 

 

Det fanns ingen signifikant skillnad 

mellan bortfall och de som 

genomförde studien. 

 

357 deltog i studien. 

Prospektiv RCT-studie. 

 

Deltagarna blev 

randomiserat utvalda till 

tre olika grupper. En 

kontrollgrupp, en 

interventionsgrupp MI 

utan förälder som fick 40 

minuters motiverande 

samtal per vecka och en 

interventionsgrupp MI 

med förälder som fick 

samma intervention som 

MI utan förälder och ett 

extra motiverande samtal 

för endast föräldern. 

Mätningar gjordes vid 

första mötet och tolv 

månader senare. 

Resultatet visade att det var 

signifikant skillnad på 

flertalet mätningar mellan de 

tre grupperna.  

 

Interventionsgruppen med 

barn och föräldrar (MI+ PI) 

visade en signifikant 

skillnad på BMI (P=0.001), 

psykosocial funktion (P= 

0.001), fysisk aktivitet (P= 

0.001) och 

energiförbrukning (P= 

0.001) jämfört med 

kontrollgruppen vid 12 

månaders uppföljning.  

 

Mellan de båda 

interventionsgrupperna 

visade MI+ PI en signifikant 

skillnad på BMI (P=0.048), 

fysisk aktivitet (P= 0.001) 

och energiförbrukning (P= 

0.003) jämfört med 

interventiongruppen MI med 

barn (MI). 

 

Det var ingen signifikant 

skillnad mellan de båda 

interventionsgrupperna 

gällande psykosocial 

funktion (P=0.35). 

 

 

Kvalitet: 

Medelhög 

 

Styrkor: 

Både 

interventionsgrup

perna och 

kontrollgruppen 

hade samma 

förutsättningar 

vid studiens start.  

Tydliga 

inklusions- och 

exklusionskriterie

r. 

 

Svagheter: 

Svagt 

urvalsförfarande. 
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          6(8) 
Författare, år, 

artikelns titel, 

tidskrift & land 

Syfte Population/Urval Urval Metod & Design Resultat Värdering 

Resnicow, K., 

McMaster, F., 

Bocian, A., Harris, 

D., Zhou, Y., … 

Wasserman, R. 

(2015). 

Motivational 

Interviewing and 

Dietary 

Counseling for 

Obesity in 

Primary Care: 

An RCT. 

Pediatrics.  

USA 

Syftet var att 

undersöka 

effekten av 

motiverande 

samtal från 

vårdpersonal 

och dietister 

till föräldrar 

med 

överviktiga 

barn i ålder 

2-8 år. 

42 praktiker 

tillfrågades att 

tillhandahålla minst 

20-25 barn som 

uppfyllde 

inklusionskriteriern

a. Det resulterade i 

674 deltagare.  

 

Inklusionskriterier: 

ålder 2-8 år  

övervikt  

fetma  

 

Exklusionskriterier: 

diabetes typ 1 eller 

2  

icke engelsktalande 

föräldrar  

kronisk sjukdom 

kromosomavvikelse 

medicinering som 

påverkar tillväxten 

medverkan i ett 

viktminskningsprog

ram träffat en 

specialist inom 

viktminskning de 

senaste 12 

månaderna.  

 

Externt bortfall: 

29 deltagare exkluderades då de ej 

mötte inklusionskriterierna.  

Tre praktiker i interventionsgrupp 1 

(MI från vårdpersonal) föll bort och 

en praktik i interventionsgrupp 2 

(MI från vårdpersonal och dietist) 

föll bort. En praktik från 

kontrollgruppen exkluderades då de 

inte följde studiens protokoll.  

 

Internt bortfall:  

I kontrollgruppen var bortfallet en 

praktik och 40 deltagare. I 

interventionsgrupp 1 var bortfallet 

tre praktiker och 67 deltagare. I 

interventionsgrupp 2 var bortfallet 

en praktik och 81 patienter.  

 

Vid interna bortfallet var det 

signifikant mer sannolikt att 

deltagarna var av afroamerikanskt 

eller latinamerikanskt ursprung, 

hushållsinkomst lägre än 40000 

dollar och lågutbildade föräldrar. 

De var även mer sannolikt att få 

Medicaid och föräldrarna hade 

högre BMI vid mätning av 

baslinjedata.  

 

645 deltog i studien. 

 

 

 

RCT-studie. 

Deltagarna randomiserades 

till tre olika grupper. 

Kontrollgrupp (vanlig 

vård), Interventionsgrupp 1 

och Interventionsgrupp 2. 

Deltagarna följdes upp 

under en två års period. 

Kontrollgruppen mättes för 

baslinjedata och efter ett 

och två år. Föräldrarna i 

interventionsgrupp 1 fick 

fyra motiverande samtal av 

vårdpersonal och 

föräldrarna i 

interventionsgrupp 2 fick 

även de fyra motiverande 

samtal av vårdpersonal 

samt sex motiverande 

samtal av en dietist. 

Interventionsgrupperna 

mättes för baslinjedata och 

efter ett och två år. 

Resultatet visade att det 

fanns en signifikant skillnad 

i BMI (P=0.02) mellan 

interventionsgrupp 1 och 

kontrollgruppen efter två år. 

Kvalitet: 

Medelhög 

 

 

Styrkor: 

Tydliga 

inklusions- och 

exklusionskriterie

r. 

Stort 

urvalsförfarande. 

Kontrollgrupp 

och 

interventionsgrup

per har samma 

förutsättningar 

vid studiens start. 

 

Svagheter: 

Otydlig 

bortfallsanalys. 
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          7(8) 
Författare, år, 

artikelns titel, 

tidskrift & land 

Syfte Population/Urval Bortfall Metod & Design Resultat Värdering 

Walpole, B., 

Dettmer, E., 

Morrongiello, B., 

McCrindle, B., & 

Hamilton, J. 

(2013). 

Motivational 

Interviewing to 

Enhance Self-

Efficacy and 

Promote Weight 

Loss in 

Overweight and 

Obese 

Adolescents: A 

Randomized 

Controlled Trial. 

Journal of 

Pediatric 

Psychoology. 

Kanada 

Studiens 

syfte var att 

utvärdera 

effekten av 

motiverande 

samtal som 

en åtgärd för 

att främja 

self-efficacy 

och 

viktminsknin

g hos unga 

med övervikt 

och fetma. 

73 barn som 

deltagit på den 

pediatriska kliniken 

tillfrågades.  

 

Inklusionskriterier: 

ålder 10-18 år  

övervikt och fetma 

deltagare på en 

pediatrisk klinik  

 

Exklusionskriterier: 

pågående 

medicinering som 

kan orsaka 

viktminskning eller 

viktökning  

icke- 

engelsktalande 

tillväxthämmade  

gravid  

pågående ätstörning 

Extern bortfall:  

33 deltagare föll bort. Av dessa 33 

var det 21 deltagare som inte mötte 

inklusionskriterierna och 12 

tackade nej. 

 

Internt bortfall:  

Bortfallet i kontrollgruppen var två 

deltagare. En påbörjade aldrig 

behandlingen och en hoppade av 

under studiens gång. I 

interventionsgruppen fanns inget 

bortfall. 

 

40 deltog i studien. 

RCT- randomiserad 

kontrollstudie.  

 

Deltagarna randomiserades 

till antingen en 

kontrollgrupp som fick 

rådgivning som fokuserade 

på att förbättra matvanor 

och fysisk aktivitet eller en 

interventionsgrupp som 

fick motiverande samtal. 

De båda gruppernas 

deltagare gick på sex 

stycken besök under sex 

månader.  

BMI och self-efficacy 

mättes vid början av 

studien och sex månader 

senare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var ingen signifikant 

skillnad mellan 

interventionsgruppen och 

kontrollgruppen. I 

interventionsgruppen deltog 

75% på femte eller sjätte 

samtalet jämfört med 

kontrollgruppens 40% 

(p=0,045).  Deltagarna i 

båda grupperna visade 

signifikant förbättring av 

self-efficacy och minskat 

BMI.  

Kvalitet:  

Medelhög 

 

Styrka: 

Deltagarna var 

blindade till 

randomiseringen 

och visste inte 

vilken grupp de 

tillhörde under 

studiens gång.  

Tydliga 

inklusions- och 

exklusionskriterie

r. 

 

Svagheter: 

Litet urval och 

stort bortfall. 
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Författare, år, 

artikelns titel, 

tidskrift & land 

Syfte Population/Urval Bortfall Metod & Design Resultat Värdering 

Wong, E. MY., & 

Cheng, M. MH. 

(2012). Effects of 

motivational 

interviewing to 

promote weight loss 

in obese children. 

Journal of Clinical 

Nursing. UK 

Syftet var att 

utvärdera effekten 

av motiverande 

samtal för barn 

med fetma och 

telefonrådgivning 

till föräldrar för att 

främja 

viktminskning hos 

barn med fetma. 

791 barn i årskurs 

fem och sex som led 

av fetma i fyra 

grundskolor var 

inbjudna till att delta 

i studien. Deltagarna 

som identifierats med 

fetma (185 barn) ur 

gruppen med 

skolbarn valde vilken 

interventionsgrupp de 

ville delta i. De barn 

med fetma vars 

föräldrar inte ville att 

de skulle delta i 

interventionen deltog 

i kontrollgruppen. 

 

Inklusionskriterier: 

barn i årskurs fem 

och sex  

fetma 

föräldrars 

godkännande 

 

Exklusionskriterier: 

svår matallergi  

kroniska problem 

som påverkar 

matintaget  

fysisk nedsatthet  

psykiksa problem  

tillväxthämning 

ätstörning 

Interventionsgrupp med 

barn (MI) fick då 70 

deltagare och 

interventionsgrupp med 

barn och föräldrar (MI+ 

föräldrar) fick 66 deltagare. 

Kontrollgruppen fick 49 

deltagare. 

 

Övrigt bortfall är inte 

rapporterat.   

 

185 deltog i studien. 

Kvasiexperimentell 

studie.  

  

Interventionsgruppen 

med barn (MI) fick 

totalt fem motiverande 

samtal. 

Interventionsgruppen 

med barn och föräldrar 

(MI + föräldrar) fick 

totalt fem motiverande 

samtal och föräldrarna 

till barnen fick fem 

rådgivningssamtal 

under tidsperioden 

deras barn fick 

motiverande samtal. 

 

 Studien pågick i 14 

veckor och varje MI 

samtal var ungefär 30 

minuter.  

 

  

 

Interventionsgruppen med 

barn (MI) visade en 

signifikant förbättring 

gällande BMI (P< 0.01) 

jämfört med 

kontrollgruppen efter 14 

veckors intervention. 

 

En signifikant skillnad i 

BMI hos kontrollgruppens 

deltagare kunde även ses 

(P< 0.01). 

 

Interventionsgruppen med 

barn och föräldrar (MI+) 

visade liknande signifikant 

skillnad som MI- gruppen.  

 

Både MI och MI + visade 

en signifikant förbättring 

av matvanor och ökad 

fysisk aktivitet.  

 

 

  

Kvalitet: 

Medelhög 

 

 

Styrkor: Tydliga 

Inklusions- och 

exklusionskriterier.  

Stort urval. 

Representativt 

urval.  

 

Svagheter: Inget 

rapporterat 

bortfall.  

Ingen 

randomisering. 

 

 


