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Sammanfattning 

Övervikt hos barn och ungdomar är ett globalt problem i dagens samhälle. Fysisk 
aktivitet är en av de viktigaste åtgärderna för att kunna förebygga och minska 
övervikt. Övervikt som drabbar barn och ungdomar kan öka risken att senare i livet 
drabbas av kroniska sjukdomar och ge ett minskat välbefinnande. Därför är det 
angeläget att sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdomar informerar om 
betydelsen av fysisk aktivitet för att minska risken att barn och ungdomar får en 
övervikt. Syftet med litteraturstudien var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av 
att främja fysisk aktivitet hos barn och ungdomar med övervikt. Metoden var en 
systematisk litteraturstudie. Resultatet består av tio vetenskapliga artiklar som 
analyserats och delats in i tre olika kategorier: brist på kunskap, mötet med familjer 
och olika metoder för att främja fysisk aktivitet. Vikt upplevs som ett känsligt ämne 
att diskutera enligt sjuksköterskor. Sjuksköterskor upplever att de riskerar att 
uppfattas som kritiserande när de försöker få barn och ungdomar att ägna sig åt mer 
fysisk aktivitet. Motiverande samtal (MI) upplevs av sjuksköterskor som ett sätt att 
uppmuntra fler barn och ungdomar till att förändra sitt beteende och sin livsstil i 
jämförelse med traditionell rådgivning. En bra relation mellan sjuksköterska och 
patient upplevs viktig för att kunna involvera barn och ungdomar i sin egenvård.  
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Abstract 

Obesity in children and adolescents is a global problem in today's society. Physical 
activity is one of the most important interventions in order to prevent and reduce 
obesity. Obesity among children and adolescents can later in life lead to increased risk 
of developing chronic diseases and reduced well-being. Therefore, it is important that 
nurses working with children and adolescents informs about the importance of 
physical activity to reduce the risk of becoming overweight. The purpose of this study 
was to investigate nurses' experiences of promoting physical activity in children and 
adolescents with obesity. The method was a systematic literature study. The result 
consists of ten scientific articles reviewed and coded. The results were divided into 
three different categories: lack of knowledge, meeting with families and different 
methods of promoting physical activity. Nurses felt that they risked being perceived 
as criticizing when they tried to get children and young people to engage in more 
physical activity. Motivational Interviewing (MI) was experienced by nurses as a way 
to encourage more children and adolescents to change their behavior and lifestyle in 
comparison with traditional counseling. A good relationship between nurse and 
patient is perceived important to involve children and adolescents in their self-care. 
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Inledning 
Fysisk aktivitet kan minska sjukdomar och övervikt. Därför är sjuksköterskors 
hälsofrämjande arbete för att få människor att ägna sig åt regelbunden fysisk aktivitet 
av stor betydelse (Blair & Powell, 2014). Fysisk aktivitet är ett av Sveriges elva 
folkhälsomål (Folkhälsomyndigheten, 2014). Folkhälsomål finns för att Sveriges 
befolkning ska uppnå en bättre hälsa. Att utöva fysisk aktivitet regelbundet ökar 
välbefinnandet, förbättrar hälsan och förebygger sjukdomar. Rekommendationen är 
minst 60 minuter fysisk aktivitet per dag för barn och ungdomar 5-17 år (WHO, 
2011). Fysisk aktivitet beskrivs som kroppsliga muskelrörelser som samtidigt 
förbrukar energi (WHO, 2015). Promenera, cykla, leka, utöva fysisk träning och 
motion är alla olika sätt att tillämpa fysisk aktivitet (Folkhälsomyndigheten, 2013).  
 
Att inte uppfylla de rekommendationer som är minst 60 minuter fysisk aktivitet 
dagligen, utöver vanliga sysselsättningar räknas som fysisk inaktivitet (WHO, 2015). 
Fysisk inaktivitet klassas som den fjärde största riskfaktorn för dödlighet runt om i 
världen. Risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, diabetes typ 2, tjocktarmscancer, 
bröstcancer samt depressioner har ett starkt samband med fysisk inaktivitet (WHO, 
2015). I Sverige uppfyller bara två tredjedelar av befolkningen minimum 
rekommendationen för fysisk aktivitet som är 60 min/dag. På senare år har den 
fysiska aktiviteten minskat och det svenska samhället behöver göra något för att 
aktivera fler människor fysiskt. Trots rekommendationer och recept på fysisk aktivitet 
följer inte människor i åldern 40-60 år dessa riktlinjer (Axelsen, Danielsson, Norberg 
& Sjöberg, 2012).  

Föräldrar har stor påverkan på barn och ungdomars övervikt (Wong, Sit, Tarrant & 
Cheng, 2012). Överviktiga barn och ungdomar som får stöd av sina föräldrar har 
lättare att gå ner i vikt. Det är därför betydelsefullt att föräldrar är bra förebilder 
(Wong et al., 2012). Sjukdom, smärta, låg motivation och brist på tid och pengar är 
faktorer som hindrar människor från att ägna sig åt fysisk aktivitet (Leijon, Faskunger, 
Bendtsen, Festin & Nilsen, 2011). Problem med övervikt och inaktivitet grundläggs 
ofta redan i barn och ungdomsåren. I världen lider 42 miljoner barn under fem år av 
övervikt i utvecklingsländerna. Övervikt ses som ett stort problem för folkhälsan 
globalt (WHO, 2015). Att hantera föräldrars reaktioner vid dialogen om barns 
övervikt är en svår uppgift för sjuksköterskor. Ämnet upplevs känsligt och tabubelagt 
att lyfta (Regber, Mårild & Johansson-Hanse, 2013). Skolsjuksköterskor upplever att 
barn och ungdomar inte kan bli hjälpta med sin övervikt om inte deras familjer finns 
som ett stöd (Mäenpää, Paavilainen & Åstedt-Kurki, 2013). Sjuksköterskor behöver 
fokusera på hela familjen för att kunna utföra en god omvårdnad. Ett bra samarbete 
inom familjen ger möjligheter att på bästa sätt främja fysisk aktivitet för barn och 
ungdomar (Rabbit & Coyne, 2012; Ross, Tod & Clarke, 2015). 
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Bakgrund 
Det finns tydliga bevis på kopplingen mellan övervikt hos barn och vuxna (Rabbitt & 
Coyne, 2012). Föräldrar verkar som förebilder för barn. Föräldrars livsstil överförs till 
barn och ungdomar. För att förebygga barns inaktivitet behöver sjuksköterskor få 
föräldrar att förstå vilken roll de har i barnens övervikt. Därför behöver sjuksköterskor 
arbeta hälsofrämjande med hela familjen (Rabbitt et al., 2012).  

Under de senaste 25-30 åren har fysisk aktivitet visat sig ha stor betydelse för att 
främja hälsa (Blair et al., 2014). I början av 1990-talet konstaterade flera forskare i 
Europa de hälsofrämjande effekterna som fysisk aktivitet ger människan. Jerry Morris 
forskade om fysisk aktivitet i samband med hjärtsjukdomar. Morris gjorde en studie 
där han kontrollerade risken för hjärtsjukdomar hos engelska lastbilschaufförer. De 
chaufförer som enbart satt och körde en hel dag löpte större risk för hjärtsjukdom 
jämfört med de chaufförer som hade mer varierande och rörliga arbetsuppgifter (Blair 
et al., 2014). På 2000 talet ökade allmänhetens kännedom om hur fysisk aktivitet 
påverkade hälsa och välmående. Från 1992 och fram till idag har svenska 
myndigheter rekommenderat regelbunden fysisk aktivitet (Blair et al., 2014). 

Omvårdnad 
 
Personcentrerad vård finns för att få barn och familjer mer engagerade i sin egenvård. 
En bra relation mellan sjuksköterska och patient är resultatet av en personcentrerad 
vård (Daley, 2012). Att lära sig mer om människor och deras personlighet var en 
viktig del av personcentrerad vård (Edvardsson, Varrailhon & Edvardsson, 2014; 
Perez-Merino, 2014; Ross et al., 2015). Sjuksköterskors kunskap om barn och 
ungdomars rutiner hemma fick relationen mellan sjuksköterska och patient att växa 
(Ross et al., 2015). Sjuksköterskor såg ett samband mellan fysisk aktivitet och den 
sociala miljö barn och ungdomar lever i (Javanainen- Levonen, Poskiparta, Rintala & 
Satomaa, 2009). Därför är det viktigt att sjuksköterskor lär känna barnen och deras 
familjer, var familjerna bor och hur deras miljö ser ut för att kunna hitta möjligheter 
till mer fysisk aktivitet. Familjer som bor i miljöer med begränsade möjligheter för 
barn att vara ute och leka behöver mer stöd för att då kunna aktivera sina barn mer 
fysiskt. Sjuksköterskor upplevde att de barn och ungdomar som sysslat med fysisk 
aktivitet i grupp fick ett bättre självförtroende och en högre social komptens 
(Javanainen-Levonen et al., 2009). Föräldrar har stor påverkan på hur fysiskt aktiva 
barn är därför är det viktigt att sjuksköterskor utbildar föräldrar om hälsovinsterna 
med fysisk aktivitet (Javanainen-Levonen et al., 2009). Sjuksköterskors erfarenheter 
var att relationen till patienter blev bättre om sjuksköterskor tog reda på vad patienter 
upplevde som värdefullt (Perez-Merino, 2014; Ross et al., 2015). Familjers 
involvering är en del av personcentrerad vård. Familjer känner till många saker om en 
patient som kan vara till nytta för att skapa en bättre vårdrelation (Ross et al., 2015). 
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Motiverande samtal (MI) är en metod som används inom vården för att få patienter 
mer involverade i sin vård och behandling. MI används vid hälsofrämjande 
rådgivning och hjälper människor att få förståelse för att livsstilsförändringar inte kan 
utföras av andra än patienter själva (Miller & Rollnick, 2013). 

Egenvård 
Den amerikanska omvårdnadsteoretikern Orem (1914-2007) skapade en 
omvårdnadsteori som tog upp begreppet egenvård (Alligood & Tomey, 2010). Teorin 
om egenvård beskrev hur människor tog hand om sig själva och varför, teorin om 
bristande egenvård som beskrev hur omvårdnad hjälpte dessa individer. Till sist teorin 
om omvårdnadssystem som beskrev olika relationer som måste finnas för att 
omvårdnadsarbetet skall fungera (Alligood et al., 2010). Sjuksköterskor på 
Barnavårdscentraler uppgav att det var viktigt att de hade fått information om det 
specifika barnet och deras familjesituation innan mötet ägde rum. Allt för att 
sjuksköterskor skulle få en förståelse för det unika barnet (Martinson–Zuccato, 
Müllersdorf, Nimborg & Eriksson, 2010).  

Forskning om barns övervikt 
I en studie på barn mellan 10-13 år uppgav barn att några av de personer som 
påverkade deras kamp mest i att gå ner i vikt var föräldrarna (Wong et al., 2012). 
Barnen menade att det sociala stödet var viktigt för att kunna gå ner i vikt och 
samtidigt må väl. Barn som fick stöd och uppmuntran av sin omgivning hade lättare 
att gå ner i vikt. Föräldrars attityd gentemot barnens viktminskning påverkade barnen. 
Barn vars föräldrar var negativa eller visade minimalt med stöd, upplevde det svårt att 
hålla kvar motivationen för att gå ner i vikt. Flera av barnen kände också att deras 
föräldrar gav dem dubbla budskap vad gällde viktminskning. Ena dagen sade deras 
föräldrar att det var viktigt att träna och äta bra och nästa dag kunde de få godis som 
belöning efter att de gjort sina läxor vilket upplevdes förvirrande. Barnen saknade mer 
individuella råd och program samt önskade att familjerna involverades mer. Vänner 
och klasskompisar hade stort inflytande på barnens motivation när det gällde fysisk 
aktivitet. De barn som kände ett stöd av sina vänner motionerade mer. En del barn 
upplevde att de hade så mycket att göra i skolan att de inte hann utöva fysisk aktivitet 
efter skolan (Wong et al., 2012). 

Skolors påverkan på fysisk aktivitet och övervikt  
Skolor har en stor påverkan när det handlar om barn och ungdomars övervikt 
(Sigmund, Ansari & Sigmundová, 2012). Fysisk aktivitet i skolor och fritids fick 
eleverna på en skola att gå ner i vikt. Skolor i en thailändsk stad införde ett 
hälsoprogram (Phaitrakoon, Powwattana, Lagampan & Klaewkla, 2014). Skolorna tog 
bort onyttig mat i cafeterian och fysisk aktivitet var obligatoriskt flera gånger om 
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dagen. Den fysiska aktiviteten utövades i form av dans, sport, samt 
koordinationsövningar. Personalgruppen var överens om att samarbetet bland all 
personal gjorde att programmet var så framgångsrikt. Från att 15 % av eleverna var 
överviktiga var endast 7 % överviktiga efter det nya programmet. En del av barnens 
föräldrar var i början negativa till det nya programmet. En hälsoexpert anlitades som 
argumenterade för en hälsosam livsstil på föräldramöten. För att öka främjandet av 
fysisk aktivitet anställdes en extra skolsjuksköterska som planerade fler aktiviteter och 
organiserade hälsoläger. Eleverna tog med sig den hälsosamma livsstilen hem och 
utbildade sina föräldrar vilket resulterade i att även de gick ner i vikt (Phaitrakoon et 
al., 2014).  

Problemformulering 
Barn och ungdomar är i allt större grad mindre fysiskt aktiva och alltfler barn har en 
övervikt. Hur barn och ungdomar lever och vilken livsstil de anammar grundläggs i 
tidiga år. Kroniska sjukdomar är en stor kostnad för samhället. Hur sjuksköterskor kan 
främja fysisk aktivitet för att förebygga barn och ungdomars övervikt behöver 
undersökas.  

Syfte 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att främja fysisk aktivitet hos 
barn och ungdomar med övervikt. 
 

Metod 
En systematisk litteraturstudie där informationen har samlats in från tre olika 
databaser: CINAHL, Pubmed och Academic Search Elite. Databaserna innehåller 
aktuell forskning inom ämnet omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). 

Datainsamling 
Insamlingen av data till litteraturstudien inleddes med en informationssökning för att 
skapa en överblick av forskningsområdet (Friberg, 2012). I litteraturstudien ingick 
sökorden physical activity, obesity, nurse, perceptions, experience, Motivational 
interviewing, prevention och education. Inklusionskriterierna till resultatet var att 
artiklarna skulle vara etiskt granskade, 2009-2015, på engelska samt att barn och 
ungdomarna i artiklarna var 0-18 år. I databasen Academic Search Elite var det inte 
möjligt att välja ålder på individerna som medverkade i artiklarna. Istället adderades 
sökorden children and adolescents för att motsvara det avsedda åldersintervallet. 
Exklusionskriterierna var artiklar som fokuserade på dieten mer än fysisk aktivitet och 
artiklar som inte belyste sjuksköterskors upplevelser.  
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CINAHL gav sammanlagt 435 sökträffar, 86 abstrakt lästes, 19 artiklar granskades 
och slutligen valdes sju resultatartiklar ut. PubMed gav sammanlagt 803 sökträffar, 74 
abstrakt lästes, 15 artiklar granskades och slutligen valdes tre resultatartiklar ut. 
Academic Search Elite gav sammanlagt 191 sökträffar, 37 abstrakt lästes, sju artiklar 
granskades och slutligen valdes inga resultatartiklar ut. De tio artiklar som valdes ut 
till resultatet bildade tre olika kategorier. Artiklarna valdes ut då de svarade mot 
litteraturstudiens syfte och gav bra material till resultatet. 

Artiklarna valdes ut genom att titeln lästes och om titeln svarade mot syftet 
granskades abstrakt. Om abstrakt passade till syftet granskades artikeln för att 
undersöka om resultatet svarade mot litteraturstudiens syfte. Ett exempel på bristande 
vetenskaplig kvalitet var om artikeln inte var etiskt granskad. De artiklar som var av 
bristande vetenskaplig kvalitet exkluderades från litteraturstudien. 

Trunkering (*) användes för att få en bredare sökning samt inkludera flera olika 
betydelser av samma ord. Boolesk söklogik användes i form av AND och OR för att 
skapa ett samband mellan de olika sökorden (Östlundh, 2012). En fritextsökning 
gjordes först i samtliga databaser utan ämnesord vilket resulterade i fem artiklar vilka 
passade syftet. Ytterligare en sökning gjordes efter detta med Physical activity som 
ämnesord men detta resulterade i mindre antal träffar och många artiklar från första 
sökningen uteblev. Education AND Obesity testades som ämnesord men ingen 
sökning gav lika bra resultat som endast sökord i fritext kombinerat med trunkering.   

Sökningen i Cinahl med Physical activity som ämnesord, nurs*, obesity och educat* 
samt inklusionskriterierna resulterade i 37 träffar. Gjordes samma sökning men utan 
ämnesord blev det 126 träffar och fem artiklar som passade litteraturstudiens syfte. 
Olika kombinationer testades där sökordet nurse alltid ingick samtidigt som de andra 
sökorden adderades vid de olika sökningarna. Till exempel nurse, physical activity, 
obesity. Trunkering (*) formade sökorden till nurs*, physical activit*, obesity och 
educat*. Kombinationen gjordes systematiskt då sökorden användes likadant i alla tre 
databaser. Under sökningarna påträffades dubbletter till litteraturstudiens resultat i 
Cinahl, PubMed och Academic Search Elite. Dubbletterna redovisades med parentes 
och en asterix (*) i sökordshistoriken. 

 
Databearbetning 
Resultatartiklarna skrevs ut och lästes flertalet gånger för att få en förståelse för 
helheten. Därefter granskades resultatartiklarna först enskilt och därefter tillsammans 
för att säkerställa att allt resultat uppfattats likadant. Likheter och skillnader jämfördes 
i artiklarnas resultat för att hitta samband (Forsberg & Wengström, 2013). Artiklarna 
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skrevs ut i pappersform och delar som hade likheter och skillnader skapade tre olika 
teman: brist på kunskap, mötet med familjer och olika metoder för att främja fysisk 
aktivitet. De utskrivna artiklarna klipptes ut efter likheter och skillnader och 
färgkodades för att inte blanda ihop referenser. Resultatartiklar som resulterade i 
överensstämmande resultat dubbelrefererades. Granskningen gjordes enligt 
artikelöversikterna i Tabell 3. Artikelöversikterna gav en tydlig bild av artiklarnas 
innehåll. Resultatet i artiklarna analyserades var för sig och det i resultatdelen som 
passade litteraturstudiens syfte valdes ut.  

Forskningsetiska överväganden 
Samtliga artiklar som inkluderades i litteraturstudien var granskade av 
etikprövningsnämnder för att öka trovärdigheten på litteraturstudien (Forsberg & 
Wengström, 2013). I Sverige finns lagen om etikprövning (SFS 2003:460) som 
innebär att all forskning på människor ska prövas i en etikprövningsnämnd. Lagen är 
till för att skydda människovärdet vid forskning och att skydda varje individ. Lagen 
innebär också att personer som deltar i undersökningar har rätt att när som helst dra 
sig ur forskningen. Informerat samtycke ska ges för att få medverka. Vid forskning på 
personer under 18 år ska vårdnadshavaren informeras och ge samtycke (Raadu, 2015). 
Nyttan med litteraturstudien var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att 
främja fysisk aktivitet hos barn och ungdomar med övervikt. 

Resultat  
Brist på kunskap 
Sjuksköterskor upplevde sig inte ha tillräckligt med kunskap för att minska barn och 
ungdomars övervikt (Bonde, Bentsen & Hindhede, 2014; Edvardsson, Edvardsson & 
Hörnsten, 2009; Isma, Bramhagen, Ahlstrom, Östman & Dykes, 2013; Ljungkrona-
Falk, Brekke & Nyholm, 2014; Morrison-Sandberg, Kubik & Johnson, 2011; Quelly, 
2014; Steele, Wu, Jensen, Pankey, Davis & Aylward 2011). Tidsbrist upplevdes som 
en faktor som hindrade sjuksköterskor från att hålla sig uppdaterade med den senaste 
forskningen inom övervikt (Isma et al., 2013; Quelly, 2014; Steele et al., 2011). 

Vikt upplevdes som ett känsligt ämne att beröra (Edvardsson et al., 2009; Isma, 
Bramhagen, Ahlstrom, Östman & Dykes, 2012; Ljungkrona-Falk et al., 2014; Quelly, 
2014; Steele et al., 2011). Sjuksköterskor beskrev en svårighet i att ta upp 
viktrelaterade problem och samtidigt känna sig bekväma i situationen. Sjuksköterskor 
som själva var överviktiga upplevde att föräldrar hade svårare att ta till sig 
information av en sjuksköterska som själv hade en övervikt (Steele et al., 2011). 
Fördomar från sjuksköterskor om föräldrars sätt att uppfostra sina barn förekom ofta 
på Barnavårdscentraler (Isma et al., 2012). 
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Sjuksköterskor upplevde också en svårighet i att hålla sig uppdaterade om vilken 
livsstil som var rätt. Hela tiden utkom nya riktlinjer och sjuksköterskor var osäkra på 
vilka de skulle rekommendera (Ljungkrona-Falk et al., 2014; Steele et al., 2011). 
Skriftlig information om vikt var lättare att ge än muntlig rådgivning upplevde 
skolsjuksköterskor. Tidsbrist och att vikt var ett känsligt ämne att diskutera uppgavs 
vara anledningar till att sjuksköterskor använde sig av skriftlig information (Isma et 
al., 2012; Quelly, 2014).  

BMI skapade förvirring för sjuksköterskor då BMI inte passade som mätvärde på alla 
barn. Ibland låg barn över rekommenderat BMI men uppfattades inte som överviktiga 
enligt sjuksköterskors kliniska blick (Isma et al., 2012; Isma et al., 2013; Ljungkrona-
Falk et al., 2014; Quelly, 2014). Sjuksköterskor hade för avsikt att bygga upp 
relationen med barn och föräldrar på ett bra sätt och inte börja med att ta upp barns 
övervikt (Edvardsson et al., 2009; Steele et al., 2011).  

Sjuksköterskor på Barnavårdscentraler tog ofta emot barn med övervikt men på 
remissförfrågan till sjukhuset blev svaret att övervikten inte var något problem 
(Ljungkrona-Falk et al., 2014). Barnavårdcentraler som låg i områden med mycket 
immigranter kom mer frekvent i kontakt med barn med övervikt (Isma et al., 2013). 
Till skillnad från bättre socioekonomiskt placerade Barnvårdcentraler där det fanns 
färre barn med övervikt. Sjuksköterskor som arbetade i områden där 
levnadsstandarden var högre ansåg inte att det var någon idé att lägga energi på 
överviktiga barn då det var mindre vanligt att det kom in barn med övervikt som 
behövde behandling. Högst prioritet på barnvårdcentraler var problem orsakade av 
mödrar med posttraumatisk stress, föräldrar som rökte, depression, barnautism eller 
att barnen ignorerades (Isma et al., 2013). Sjuksköterskor ansåg inte att allt ansvar för 
att förebygga barns övervikt kunde läggas på dem. Sjuksköterskor tyckte att förskolor 
och skolor hade ett större ansvar att förebygga barns övervikt än sjukvården (Isma et 
al., 2012; Isma et al., 2013; Steele et al., 2011). Mobbing av överviktiga barn var 
något som sjuksköterskor på skolor såg men var osäkra på hur de skulle hantera (Isma 
et al., 2012; Morrison-Sandberg et al., 2012). Skolor bar också stort ansvar då antalet 
timmar fysisk aktivitet i skolan inte var tillräckligt. Sjuksköterskor som arbetade på 
skolor tyckte inte att de fick tillräckligt med stöd när det handlade om viktrelaterade 
problem (Steele et al., 2011).  

Mötet med familjer 
Sjuksköterskor upplevde att en del familjer inte såg övervikt som ett problem och att 
föräldrar inte heller förstod hur de själva påverkade barn och ungdomars övervikt 
(Bonde et al., 2014; Isma et al., 2013; Steele et al., 2011). Ansvaret för 
livsstilsförändringarna kunde inte enbart läggas på barn och ungdomar utan också på 
barns föräldrar menade sjuksköterskor. Sjuksköterskor uttryckte också att även äldre 
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barn som 13-14 åringar behövde stöd från sina föräldrar för att åstadkomma 
livsstilsförändringar (Bonde et al., 2014).  

Sjuksköterskor upplevde en rädsla för att ta upp vikt med barn och ungdomar då de 
inte visste hur föräldrar skulle reagera på informationen. Föräldrar kunde känna sig 
angripna och bli upprörda när sjuksköterskor tog upp känsliga ämnen såsom vikt 
(Edvardsson et al., 2009; Isma et al., 2012; Quelly, 2014; Steele et al., 2011). 
Relationen mellan sjuksköterskor och familjer var viktig för att föräldrar skulle ta till 
sig informationen (Edvardsson et al., 2009; Isma et al., 2012). Om sjuksköterskorna 
var för kritiserande riskerade de att förlora familjernas förtroende och att familjerna 
inte kom tillbaka till Barnavårdscentralerna (Edvardsson et al., 2009). Kulturella 
skillnader upplevdes som en svårighet av sjuksköterskor då andra kulturer uppfattade 
en normal kropp annorlunda gentemot personer födda i Sverige (Edvardsson et al., 
2009; Steele et al., 2011). Sjuksköterskor upplevde det problematiskt när barn var 
missnöjda med sin övervikt men föräldrar inte ville göra något åt övervikten (Bonde 
et al., 2014).  

När familjer kom till vårdcentraler förväntade de sig inte att deras barn låg på gränsen 
till övervikt enligt mätinstrumentet BMI. Att behöva ta upp detta med föräldrar 
upplevdes som besvärande (Ljungkrona-Falk et al., 2014). När föräldrarna själva var 
överviktiga upplevde sjuksköterskor det påfrestande att diskutera övervikt 
(Edvardsson et al., 2009). Andra psykosociala problem som arbetslöshet, låg inkomst, 
skilsmässor och andra problem kunde vara ett större problem än övervikten (Isma et 
al., 2013; Ljungkrona-Falk et al., 2014). Sjuksköterskor som arbetade på 
Barnavårdscentraler träffade dagligen föräldrar som sjuksköterskor upplevde var 
osäkra på hur de skulle uppfostra sina barn på bästa sätt. En del föräldrar valde att 
aktivera sina barn mer än andra vilket stressade och satte press på barnen 
(Ljungkrona-Falk et al., 2014). Sjuksköterskor upplevde att föräldrar med lägre 
socioekonomisk status hade svårare att främja fysisk aktivitet. Ekonomin gjorde att 
föräldrar inte hade råd att låta barnen utföra de fysiska aktiviteter som barnen önskade 
(Isma et al., 2012; Morrison-Sandberg et al., 2012). Sjuksköterskor upplevde att 
föräldrar var ansvariga för barn och ungdomars övervikt (Bonde et al., 2014; Isma et 
al., 2012).  

Familjers höga förväntningar på barn kunde stressa barnen. Stressen kunde i sin tur 
relateras till övervikt eftersom det gjorde att barnen blev mindre hälsosamma. Vid 
hembesök hos familjer var nästan alltid Tv:n på och detta diskuteras på 
barnavårdcentraler eftersom det skapade fysisk inaktivet. Det upplevdes inte speciellt 
svårt att ta upp barnens TV tittande med föräldrarna, men att ta upp barns övervikt 
upplevdes mer besvärande (Ljungkrona-Falk et al., 2014). Medias budskap förvirrade 
också familjer då media uttryckte att det var viktigt att känna sig bekväm i sin egen 
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kropp och att ha några extra kilon inte var några problem. Allt fler överviktiga i 
samhället påverkar de normer som finns och snart anses det normalt att vara lite 
överviktig (Isma et al., 2012; Steele et al., 2011). 

Olika metoder för att främja fysisk aktivitet 
Sjuksköterskor upplevde att motiverande samtal (MI) uppmuntrade fler barn och 
ungdomar till att förändra sitt beteende och sin livsstil i jämförelse med traditionell 
rådgivning (Söderlund, Malmsten, Bendtsen & Nilsen, 2010). Sjuksköterskor som 
utövade MI på barn och ungdomar upplevde att MI fick familjer med överviktiga barn 
att förstå att ansvaret låg på familjerna och inte på sjuksköterskorna. Involverades 
föräldrar i MI upplevde sjuksköterskor att det underlättade främjandet av fysisk 
aktivitet hos barn och ungdomar (Bonde et al., 2014). 

Flera skolsjuksköterskor använde MI när de intervjuade barn och ungdomar. 
Skolsjuksköterskor använde öppna frågor och lyssnade aktivt på vad barn och 
föräldrar hade att säga övervikt (Bonde et al., 2014; Söderlund et al., 2010). 
Skolsjuksköterskor påpekade att det är familjerna själva som måste ändra sina 
levnadsvanor, det kan inte sjuksköterskor göra åt dem (Bonde et al., 2014). 
Skolsjuksköterskor uppgav att de kunde utreda ett barn och konstatera att barnet var 
överviktigt med hjälp av MI (Bonde et al., 2014; Söderlund et al., 2010).                                                                                                                     

Skolsjuksköterskor upplevde att det var svårt att prata vidare om problemet om 
föräldrar och barn inte såg övervikten som ett problem (Bonde et al., 2014). 
Skolsjuksköterskor ville inte sätta varken barn eller föräldrar i en situation som 
upplevdes som svår. Skolsjuksköterskor ville inte heller låta bli att informera familjer 
om riskerna med övervikt. Skolsjuksköterskor hade dessutom lagt märke till att barn 
ofta förstod att de hade en övervikt även om barn inte alltid ville prata om övervikten. 
Svårigheter för skolsjuksköterskor kunde vara att göra MI med barn och samtidigt 
respektera familjers autonomi. Skolsjuksköterskor upplevde en svårighet i att möta 
barn och föräldrar som hade kommit olika långt i att ta in att övervikt var ett problem 
för barnet. En svårighet kunde vara när barn mådde dåligt över sin övervikt och 
föräldrar inte ville hjälpa barnet att förändra levnadsvanor (Bonde et al., 2014). 
Barnsjuksköterskor fick utbildning inom motiverande samtal (MI) och nio av tio 
sjuksköterskor upplevde att MI var användbart inom barnvård (Söderlund et al., 
2010). 

Diskussion 
Metoddiskussion 
 
Sökningar av artiklar genomfördes systematiskt i databasen Cinahl 
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som är inriktad på omvårdnadsforskning. Utomstående databaser valdes också i form 
av Academic Search Elite och PubMed för att se vilket utbud som fanns utanför 
omvårdnadsdatabaserna.  
Sökorden (Tabell 1) som användes i litteraturstudien var nurse, physical activity, 
obesity, children and adolescents, prevention, perceptions, experience, education och 
Motivational interviewing. Sökorden som användes i litteraturstudien bedömdes som 
relevanta utifrån syftet. Sökorden söktes som fritextsökning. En styrka kan vara att 
sökningarnas tidsbegränsning endast sträckte sig sex år tillbaka i tiden.  

Både en fritextsökning och en sökning med ämnesord gjordes för att se vilken 
skillnad som framkom. Fritextsökningen gjordes först och den resulterade i fem 
resultatartiklar. När en liknande sökning gjordes med ämnesord föll flera av 
resultatartiklarna bort och därför användes bara fritextsökningar. Att inte använda 
ämnesord kan ses som en nackdel då det resulterar i fler och mindre relevanta träffar 
(Östlundh, 2013). Fritextsökningen bestod av fem sökord vilket inte gav ett för brett 
resultat av träffar. Av de resultatartiklar som valdes ut var åtta stycken kvalitativa och 
tvåstycken kvantitativa. Att artiklarna var övervägande kvalitativa kan ses som en 
styrka då syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors upplevelser.  

Artiklarna granskades enligt två olika bedömningsmallar. Olsson & Sörensens (2011) 
bedömningsmall samt vetenskaplig kvalitet enligt Tabell 3. Den vetenskapliga 
kvalitén i tabell 3 graderades med trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet, 
överförbarhet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet. Olsson & Sörensen 
graderar artiklars kvalitet med graderingen I-III. Grad I visar på mycket god 
vetenskaplig kvalitet, grad II god vetenskaplig kvalitet och grad III låg vetenskaplig 
kvalitet (Olsson & Sörensen, 2011). Granskningen resulterade i tio stycken grad I 
artiklar. Artiklarnas höga kvalitet stärker trovärdigheten och pålitligheten på 
litteraturstudien. En ytterligare styrka var att alla artiklar granskades av båda 
litteraturstudiens författare då mindre felaktiga tolkningar uppstod. 

Förförståelsen hos litteraturstudiens skapare inom det valda ämnesområdet 
diskuterades innan dataarbetningen. Det finns en viss risk att förförståelsen påverkar 
databearbetningen (Henricson, 2012). Det framkom att det inte fanns någon 
förförståelse för ämnet. Artiklarna lästes igenom flertalet gånger både enskilt och 
tillsammans vilket kan ses som en styrka då risken att gå miste om relevanta uppgifter 
minimerades. Resultatartiklarna var från följande länder: Australien (1), Danmark (1), 
Schweiz (1), Sverige (4), och USA (3). Artiklarna var alla gjorda i länder med 
västerländsk livsstil vilket kunde ses som en styrka då det kan öka överförbarheten. 
Litterturstudien innehöll artiklar från tre olika världsdelar. Många likheter sågs, vilket 
tyder på trovärdighet för litteraturstudiens syfte. En svaghet kunde vara att inte få ett 
perspektiv från länder med en annan livsstil. Litteraturstudiens artiklar representerade 
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flera olika länder och det kan ses som en styrka då allt fler sjuksköterskor kommer 
stöta på svårigheter som kan uppstå vid kulturkrockar. En fördel kan vara att få fler 
perspektiv på hur andra länder förhåller sig till barn och ungdomars övervikt och då 
lära sig av dem.  

Artiklarna som användes i resultatet var gjorda mellan 2009-2015 för att få fram det 
mest aktuella inom ämnet vilket stärker trovärdigheten på litteraturstudien. Det 
uppstår hela tiden nya trender inom hälsovärlden och därför var det bra att artiklarna 
inte var för gamla. Under arbetets gång framkom det att flera av artiklarna mer 
frekvent använde begreppen vikt och övervikt än fysisk aktivitet. Artiklarna belyste 
fysisk aktivitet men begreppen som diskuterades i artiklarna var oftast kopplade till 
övervikt. Fysisk aktivitet är en av många interventioner för att motverka övervikt hos 
barn och ungdomar.  

Resultatdiskussion 
Många sjuksköterskor upplever det svårt att främja fysisk aktivitet hos barn och 
ungdomar med övervikt (Edvardsson et al., 2009; Isma et al., 2012; Ljungkrona-Falk 
et al., 2014; Quelly, 2014; Steele et al., 2011). Anledningen till att bemötandet känns 
svårt kan vara att sjuksköterskor inte upplever sig ha fått tillräckligt med utbildning i 
hur barn och ungdomar med övervikt ska bemötas (Keyworth, Peters, Chisholm & 
Hart, 2013; Steele et al., 2011). Fler människor drabbas av övervikt och 
sjuksköterskor möter oftare barn och ungdomar med övervikt. Utbildning i hur 
sjuksköterskor bör bemöta personer som behöver livsstilsrådgivning är viktigt för att 
fler sjuksköterskor ska konfrontera problemet (Keyworth et al., 2013; Steele et al., 
2011). Sjuksköterskor som själva hade en övervikt upplevde att de inte blev tagna på 
allvar när sjuksköterskor rekommenderade fysisk aktivitet och livsstilsförändringar 
(Aranda & McGreevy, 2014; Steele et al., 2011).  

Sjuksköterskor ska enligt ICN:s etiska kod genomföra en god omvårdnad. En del av 
omvårdnad är att respektera människors rättigheter, tro, värderingar och vanor (ICN, 
2012). Att belysa människors vanor är också något som Ross et al., (2015) beskriver 
nyttan av. För att kunna främja fysisk aktivitet hos barn och ungdomar behöver 
sjuksköterskor använda sig av en personcentrerad omvårdnad (Ross et al., 2015). Det 
ingår även i ICN:s etiska kod att sjuksköterskor genomför en omvårdnad som 
respekterar familjers värderingar och trosuppfattningar (ICN, 2012). Ett etiskt 
dilemma uppstår när sjuksköterskor försöker ändra patienters beteende när de inte vill 
göra en livsstilsförändring. I situationer där etiska dilemman uppstår är motiverande 
samtal en bra teknik då MI lägger fokus på patienter och sjuksköterskor endast 
behöver ställa öppna frågor. De öppna frågorna får patienter att själva bestämma i 
vilken riktning de vill att samtalet ska ta (Bonde et al., 2014). Motiverande samtal kan 
vara en metod för att involvera och motivera barn och ungdomar med övervikt att 
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vara mer fysiskt aktiva (Bergh et al., 2014; Bonde et al., 2014). En annan motiverande 
faktor är barn som motiverar varandra (Wong et al., 2012). Sjuksköterskor vill bygga 
upp en relation med barn och ungdomar men samtidigt inte börja relationen på ett 
negativt vis (Ljungkrona-Falk et al., 2014). MI upplevs av sjuksköterskor som en 
effektiv metod för att skapa en bra relation mellan sjuksköterskor och barn (Bonde et 
al., 2014). 

Det är angeläget att sjuksköterskor lär sig hitta en balans i att inte säga för mycket och 
inte för lite i samtalet med barn och ungdomar (Bonde et al., 2014). Varje möte är 
unikt och sjuksköterskor behöver bemöta varje barn olika för att bilda en bra relation. 
MI kan användas för hela familjer eller separat med barnen. Sjuksköterskor hjälper 
familjer att förstå anledningen till barns övervikt och hur de kan lindra den. Familjer 
kan själva ta makten över inaktiviteten och övervikten. Genom MI behöver 
sjuksköterskor inte tvinga på familjer ett beteende utan familjer kan själva få 
förståelse för hur de skall bemästra övervikten (Bonde et al., 2014; Bergh et al., 
2014). Förståelse för patienters situation hos sjuksköterskor kan skapa motivation hos 
patienter. Det kan likaväl vara en fördel för sjuksköterskor att dela patienters problem 
med övervikt för att skapa förståelse och en bra relation. Ytterliggare en svårighet 
som sjuksköterskor upplever är media. Media skriver konstant om nya hälsotrender. 
Rekommenderar då sjuksköterskor något annat kan det minska föräldrars förtroende 
för sjuksköterskor (Steele et al., 2011). 

Orem benämner begreppet egenvård som utgår från personer som kan ta hand om sig 
själva (Alligood et al., 2010). Samarbetet med föräldrar är viktigt när sjuksköterskor 
vill att barn och ungdomar ska vara mer fysiskt aktiva och gå ner i vikt. Föräldrar har 
ett stort inflytande på barn och ungdomars övervikt (Wong et al., 2012). Barn och 
ungdomar behöver stöd i sina livsstilsförändringar av föräldrar (Bonde et al., 2014). 
Egenvårdsteorin utgår från vuxna individer som klarar sig själva. Det uppstår en 
svårighet vid jämförelsen med barn då barn och ungdomar inte är fullt kapabla till att 
ta hand om sin egenvård. Samtidigt är det viktigt för barn och ungdomar att en dag 
börja få ta ansvar för sitt liv. Barn som i tidig ålder börjar ta ansvar för sin egenvård 
blir som tonåringar mer självständiga (Kerrebrock et al., 1999). Barn och ungdomar 
får en känsla av att själva få ansvaret för sitt liv och kan då i sin tur ställa krav på sina 
föräldrar att införa en mer hälsosam livsstil (Phaitrakoon et al., 2014).  

Ansvaret för barn och ungdomars brist på fysisk aktivitet kan inte enbart åläggas 
föräldrar (Bonde et al., 2014). En lösning för att barn och ungdomar ska vara mer 
fysiskt aktiva är ett samarbete mellan vård, skola och familjer (Isma et al., 2013; 
Phaitrakoon et al., 2014; Torre-Swiss et al., 2010). Sjuksköterskor vilka arbetar med 
barn och ungdomar med viktrelaterade problem på skolor upplever att de inte får 
tillräckligt med stöd från skolor. 
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Antalet timmar fysisk aktivitet upplever också sjuksköterskor är för lite (Steele et al., 
2011). Skolbarn i Thailand fick utöva mer fysisk aktivitet och fick utbildning om en 
hälsosam livsstil. Utbildningen resulterade i att övervikten minskade från 15 % till 7 
% under programmets gång (Phaitrakoon et al., 2014). I ytterligare en studie inom 
samma forskningsområde kom forskarna fram till att utbildning inom fysisk aktivitet 
ökar den fysiska aktiviteten i skolan. Skolan kommer i kontakt med många barn och 
ungdomar och det är en passande plats att lära ut om fysisk aktivitet och hälsa. Att 
föräldrar involveras i fysisk aktivitet får barn och ungdomar att bli mer aktiva. 
Föräldrar har ett stort inflytande på sina barn och möjligheten att införa en mer 
hälsosam livsstil i familjen (Trost & Loprinizi, 2008).   

Barnavårdcentraler i olika områden behandlar barn och ungdomar med övervikt olika 
(Isma et al., 2013). Sjuksköterskor bör oavsett områdets status bemöta barn och 
ungdomar med övervikt på samma sätt. Alla människor behöver bli medvetna om 
riskerna med inaktivitet och övervikt oavsett i vilket område människor bor. 
Sjuksköterskor som informerar om riskerna med övervikt kan påverka de normerna 
om övervikt. Idag blir övervikt allt vanligare och de normer som finns ändras mot att 
övervikt accepteras mer (Steele et al., 2011). 

När varken sjuksköterskor eller familjer ser barn som överviktiga blir ämnet svårt att 
ta upp. Övervikt bland barn och ungdomar är en riskfaktor för många sjukdomar. 
Därför det viktigt att diskutera övervikten i tid för att kunna främja en viktnedgång 
med fysisk aktivitet. Barn är ofta medvetna om sin övervikt men vill inte alltid prata 
om det (Bonde et al., 2014).  

Idag lider 42 miljoner barn i världen under 5 år av övervikt (WHO, 2015). 
Sjuksköterskor ska inte behöva uppleva en rädsla för att belysa livsstilsrådgivning. 
Det kan hjälpa barn och ungdomar i rätt riktning mot viktnedgång med hjälp av fysisk 
aktivitet. En tredjedel av sjuksköterskorna i vården tar upp livsstilsförändringar såsom 
fysik aktivitet (Brobeck, Bergh, Odencrants & Hildingh, 2014; Ljungkrona-Falk et al., 
2014). För att kunna öka fysisk aktivitet och minska övervikt i samhället är det därför 
viktigt att fler sjuksköterskor vågar lyfta fram råd om livsstilsförändringar (Brobeck et 
al., 2014). 

Konklusion  
Sjuksköterskor upplever att de saknar kunskap för att möta barn och ungdomar med 
övervikt och deras föräldrar. Informationen sjuksköterskor ger till familjer om 
övervikt måste förmedlas på ett professionellt sätt annars riskerar sjuksköterskor att 
tappa familjers intresse och förtroende. Relationen mellan sjuksköterskor och familjer 
har stor påverkan på barn och ungdomars övervikt. En metod för att främja fysisk 
aktivitet hos barn och ungdomar är motiverande samtal som involverar hela familjen i 
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barnens fysiska aktivitet. Att sjuksköterskor ser till hela familjens livssituation är en 
förutsättning för att främja fysisk aktivitet hos barn och ungdomar. Egenskaper som 
sjuksköterskor behöver för att främja fysisk aktivitet hos barn och ungdomar är 
engagemang och att inte vara fördomsfull. Egenskaperna gör att familjerna får bättre 
förtroende för sjuksköterskor.  

Implikation 
Möjligen behövs mer träning i sjuksköterskors grundutbildning för att sjuksköterskor 
ska känna sig tryggare i mötet med barn med övervikt och deras föräldrar. Vidare 
forskning bör fokusera på hur sjuksköterskor kan nå fram till och motivera familjer 
till att ändra livsstil. Framtida forskning bör även undersöka hur människor tar till sig 
råd om livsstilsförändringar. Framtida forskning behöver fokusera på om det hjälper 
att sjuksköterskor upplevs som hälsosamma för att motivera familjer till fysisk 
aktivitet och en hälsosam livsstil. 

14 

 



  

Referenser 

Alligood, M.R. & Marriner-Tomey, A. (Red/Ed.). (2009). Nursing theorists and their
 work. Maryland Heights: Mosby. 

Aranda, K., & McGreevy, D. (2014). Embodied empathy‐in‐action: Overweight 
  nurses’ experiences of their interactions with overweight patients. Nursing
  Inquiry, 21(1), 30-38. doi:10.1111/nin.12015 

Axelsen, M., Danielsson, M., Norberg, M., Sjöberg, A. (2012). Eating habits and 
  physical activity: Health in Sweden: The national public health report 2012.
  Scandinavian Journal of Public Health, 40(9), 164-175. doi:  
  10.1177/1403494812459473 

Bergh, H., Hildingh, C., Brobeck, E., & Odencrants, S. (2014). Patients' experiences
  of lifestyle discussions based on motivational interviewing: A qualitative 
  study. BMC Nursing, 13(13)  

Blair, S., & Powell, K. (2014). The evolution of the physical activity field. Journal of
  Physical Education, 85, (7), 9-12. doi: 10.1080/07303084.2014.937174 

*Bonde, A. H., Bentsen, P., & Hindhede, A. L. (2014). School nurses’ experiences
  with motivational interviewing for preventing childhood obesity. The 
 Journal of School Nursing, 30(6), 448-455. doi:10.1177/1059840514521240 

Brobeck, E., Bergh, H., Odencrants, S., & Hildingh, C. (2014). Lifestyle advice and
  lifestyle change: To what degree does lifestyle advice of healthcare 
  professionals reach the population, focusing in gender, age and education. 
  Scandinavian Journal of Caring Sciences, 29, 118-125. doi:  
  10.1111/scs.12139 

*Bucher Della Torre, S., Akré, C., & Suris, J. (2010). Obesity prevention opinions of
  school stakeholders: A qualitative study. The Journal of School Health, 80(5),
  233-239. doi:10.1111/j.1746-1561.2010.00495.x 

Daley, K. A. (2012). Person-centered care--what does it actually mean? The 
  American Nurse, 44(6), 3. 

 

 

 



  

*Edvardsson, K., Edvardsson, D., & Hörnsten, Å. (2009). Raising issues about 
  children's overweight - maternal and child health nurses' experiences. Journal
  of Advanced Nursing, 65(12), 2542-2551. doi:10.1111/j.1365-
 2648.2009.05127.x 

Edvardsson, D., Varrailhon, P., & Edvardsson, K. (2014). Promoting person-
 centeredness in long-term care: An exploratory study: 1. Journal of 
 Gerontological Nursing, 40(4), 46. doi:10.3928/00989134-20131028-03 

Folkhälsomyndigheten. (2013). Fysisk aktivitet. Hämtad 2015-03-19, från  
  http://www.folkhalsomyndigheten.se/far/inledning/vad-ar-fysisk-aktivitet/  

Folkhälsomyndigheten. (2014). Fysisk aktivitet. Hämtad 2015-02-24, från  
  http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-
 levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/fysisk-aktivitet/ 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier 
 : värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. (3.,  
  [uppdaterade] utg.) Stockholm: Natur & Kultur.  

Henricson, M. (2012). Diskussion. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 
  metod – från idé till examination inom omvårdnad (s.472-479). Lund: 
  Studentlitteratur AB: 

ICN. (2012). Code of Ethics for Nurses. Hämtad 2015-06-08, från   
  http://www.icn.ch/who-we-are/code-of-ethics-for-nurses/ 

*Isma, G. E., Bramhagen, A., Ahlstrom, G., Ostman, M., & Dykes, A. (2012). 
  Swedish child health care nurses conceptions of overweight in  
  children: A qualitative study. BMC Family Practice, 13(1), 57-57.  
  doi:10.1186/1471-2296-13-57 

*Isma, G. E., Bramhagen, A., Ahlstrom, G., Östman, M., Dykes, A. (2013). Obstacles
  to the prevention of overweight and obesity in the context of child health care
  in Sweden. BMC Family Practice, 14(1), 143-143. doi:10.1186/1471-2296-
 14-143 

Javanainen-Levonen, T., Poskiparta, M., Rintala, P., & Satomaa, P. (2009). Public 
  health nurses' approaches to early childhood physical activity in finland. 
 Journal of Child Health Care, 13(1), 30-45. doi:10.1177/1367493508098379 

 

 



  

 

Kerrebrock, N., & Lewit, E. M. (1999). Children in self-care. The Future of Children,
  9(2), 151-160. 

Keyworth, C., Peters, S., Chisholm, A., & Hart, J. (2013). Nursing students' 
  perceptions of obesity and behaviour change: Implications for undergraduate
  nurse education. Nurse Education Today, 33(5), 481-485.   
  doi:10.1016/j.nedt.2012.05.016 

Leijon, M., Faskunger, J., Bendtsen, P., Festin, K., & Nilsen, P. (2011). Who is not
  adhering to physical activity referrals, and why?  Scandinavian Journal of 
  Primary Health Care, 29(4), 234. doi:10.3109/02813432.2011.628238 

*Ljungkrona-Falk, L., Brekke, H., & Nyholm, M. (2014). Swedish nurses encounter
  barriers when promoting healthy habits in children. Health Promotion 
  International, 29(4), 730-738. doi:10.1093/heapro/dat023 

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

*Morrison-Sandberg, L. F., Kubik, M. Y., & Johnson, K. E. (2011). Obesity 
 prevention practices of elementary school nurses in Minnesota: Findings from
  interviews with licensed school nurses. The Journal of School Nursing, 27(1),
  13-21. doi:10.1177/1059840510386380 

Mäenpää, T., Paavilainen, E., & Åstedt‐Kurki, P. (2013). Family–school nurse 
  partnership in primary school health care. Scandinavian Journal of Caring
  Sciences, 27(1), 195-202. doi:10.1111/j.1471-6712.2012.01014.x 

Olsson, H., & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen, kvalitativa och kvantitativa
  perspektiv. (3.uppl). Stockholm: Liber. 

Perez-Merino, R. (2014). Strategies for enhancing the delivery of person-centred care.
  Nursing Standard. Royal College of Nursing (Great Britain) : 1987), 28(39),
  37. 

Phaitrakoon, J., Powwattana, A., Lagampan, S., & Klaewkla, J. (2014). The diamond
  level health promoting schools (DLHPS) program for reduced child obesity in

 

 



  

  Thailand: Lessons learned from interviews and focus groups. Asia Pacific 
  Journal of Clinical Nutrition, 23(2), 293-300. doi:10.6133/apjcn.2014.23.2.17 

*Quelly, S. B. (2014). Influence of perceptions on school nurse practices to prevent
  childhood obesity. The Journal of School Nursing, 30(4), 292-302.  
  doi:10.1177/1059840513508434 

Raadu, G. (red.) (2015). Författningshandbok för personal inom hälso- och 
  sjukvården. (46. uppl.) Stockholm: Liber. 

Rabbitt, A., & Coyne, I. (2012). Childhood obesity: Nurses' role in addressing the 
  epidemic. British Journal of Nursing, 21(12), 731-735 

Regber, S., Mårild, S., & Johansson Hanse, J. (2013). Barriers to and facilitators of
  nurse-parent interaction intended to promote healthy weight gain and prevent
  childhood obesity at swedish child health centers. BMC Nursing, 12(1), 27.
  doi:10.1186/1472-6955-12-27 

Ross, H., Tod, A. M., & Clarke, A. (2015). Understanding and achieving person‐
 centred care: The nurse perspective. Journal of Clinical Nursing, 24(9-10),
  1223-1233. doi:10.1111/jocn.12662 

SFS 2003:460. Lagen om etikprövning av forskning som avser människor. Stockholm:
  Utbildningsdepartementet.  

Sigmund, E., El Ansari, W., & Sigmundová, D. (2012). Does school-based physical
  activity decrease overweight and obesity in children aged 6-9 years? A two-
 year non-randomized longitudinal intervention study in the czech republic. 
  BMC Public Health, 12(1), 570-570. doi:10.1186/1471-2458-12-570 

*Steele, R. G., Wu, Y. P., Jensen, C. D., Pankey, S., Davis, A. M., & Aylward, B. S.
  (2011). School nurses' perceived barriers to discussing weight with children
  and their families: A qualitative approach. Journal of School Health, 81(3),
  128-1. doi:10.1111/j.1746-1561.2010.00571.x 

*Söderlund, L. L., Malmsten, J., Bendtsen, P., & Nilsen, P. (2010). Applying 
  motivational interviewing (MI) in counselling obese and overweight children
  and parents in Swedish child healthcare. Health Education Journal, 69(4), 
  390-400. doi:10.1177/0017896910373136 

 

 



  

Trost, S. G., & Loprinzi, P. D. (2008). Exercise-Promoting healthy lifestyles in 
  children and adolescents. Journal of Clinical Lipidology, 2(3), 162-168. 
  doi:10.1016/j.jacl.2008.03.001 

WHO. (2011). Physical Activity and Young People. Hämtad 2015-03-11, från 
  http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_young_people/en/ 

WHO. (2015). Childhood overweight and obesity. Hämtad 2015-03-11, från 
  http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/en/ 

WHO. (2015). Physical activity. Hämtad 2015-02-24, från    
  http://www.who.int/topics/physical_activity/en/ 

WHO. (2015). Physical activity. Hämtad 2015-03-24, från    
  http://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/en/ 

Wong, E. M. Y., Sit, J. W. H., Tarrant, M. A., & Cheng, M. M. H. (2012). The 
  perceptions of obese school children in Hong Kong toward their weight-loss
  experience. The Journal of School Nursing, 28(5), 370-378.  
  doi:10.1177/1059840512440176 

Zuccato, L. M., Müllersdorf, M., Nimborg, J., & Eriksson, H. (2010). Maintaining 
  professional confidence–monitoring work with obese schoolchildren with 
  support of an action plan. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 24(1),
  131. 

Östlundh, L.(2012). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats (s. 57-
 80). Lund: Studentlitteratur AB. 

*= Artiklar som förekommer i resultatet. 

 

 

 

 



BILAGA A  

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sökord Pubmed Cinahl Academic Search Elite 

Sjuksköterska 
 

Nurs*(fritext) Nurs*(fritext) Nurs*(fritext) 

Fysisk aktivitet 
 

Physical activity (fritext) Physical activity (fritext) Physical activity (fritext) 

Övervikt Obesity (fritext) Obesity (fritext) Obesity  (fritext) 

Utbildning Educat* (fritext) Educat* (fritext) Educat* (fritext) 

Motiverande samtal 
Motivational Interviewing 
(ämnesord) 

Motivational Interviewing 
(ämnesord) 

Motivational Interviewing 
(ämnesord) 

Förebyggande Prevention (fritext) Prevention (fritext) Prevention (fritext) 

Upplevelser Perceptions (fritext) Perceptions (fritext) Perceptions (fritext) 

Erfarenheter Experience (fritext) Experience (fritext) Experience (fritext) 

 

 



BILAGA B Tabell 2: Sökordsöversikt 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

2015-03-12 CINAHL 

Nurs* AND physical activit* AND 
obesity 
Limits: 6 years 2009-2015, 
children and adolescents 0-18 
years, peer reviewed, English 
language. 123 36 7 3 

2015-03-12 PubMed 

Nurs* AND physical activit* AND 
obesity 
Limits: 6 years, years 2009-2015, 
children and adolescents 0-18 
years, peer reviewed, English 
language. 157 11 3 0 (1) 

2015-03-12 
Academic 
Search Elite 

Nurs* AND physical activit* AND 
obesity 
Limits: 6 years, years 2009-2015, 
children and adolescents 0-18 
years, peer reviewed, English 
language. 62 13 3 0 

2015-03-13 CINAHL 

Nurs* AND educat* AND obesity 
AND physical activit* 
Limits: 6 years, years 2009-2015, 
children and adolescents 0-18 
years, peer reviewed, English 
language. 75 13 3 0(4) 

2015-03-13 PubMed 

Nurs* AND educat* AND obesity 
AND physical activit* 
Limits: 6 years, years 2009-2015, 
children and adolescents 0-18 
years, peer reviewed, English 
language. 69 5 3 1(2) 

2015-03-13 
Academic 
Search Elite 

Nurs* AND educat* AND obesity 
AND physical activit* 
Limits: 6 years, years 2009-2015, 
children and adolescents 0-18 
years, peer reviewed, English 
language. 30 5 0 0 

2015-03-13 CINAHL 

Nurs* AND educat*  AND obesity  
Limits: 6 years, years 2009-2015, 
children and adolescents 0-18 
years, peer reviewed, English 
language. 184 21 2 1(3) 

2015-03-13 PubMed 

Nurs* AND educat*  AND obesity  
Limits: 6 years, years 2009-2015, 
children and adolescents 0-18 
years, peer reviewed, English 
language. 230 23 3 1(2)  
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2015-03-13 
Academic 
Search Elite 

Nurs* AND educat*  AND obesity  
Limits: 6 years, years 2009-2015, 
children and adolescents 0-18 
years, peer reviewed, English 
language. 65 6 2 0(1) 

2015-04-13 CINAHL 

MM "Motivational Interviewing") 
AND nurs* AND obesity Limits: 6 
years, years 2009-2015, children 
and adolescents 0-18 years, peer 
reviewed, English language. 6 4 2 1(1) 

2015-04-13 PubMed 

"Motivational Interviewing"[Mesh] 
AND nurs* AND obesity Limits: 6 
years, years 2009-2015, children 
and adolescents 0-18 years, peer 
reviewed, English language. 6 3 1 0(1) 

2015-04-13 
Academic 
Search Elite 

DE "MOTIVATIONAL 
interviewing" AND nurs* AND 
obesity Limits: 6 years, years 
2009-2015, children and 
adolescents 0-18 years, peer 
reviewed, English language. 10 7 2 0 

2015-05-06 CINAHL 

Nurs* perception OR experience 
AND obesity prevention. Limits: 6 
years, years 2009-2015, children 
and adolescents 0-18 years, peer 
reviewed, English language. 31 10 4 1(1) 

2015-05-06 PubMed 

Nurs* perception OR experience 
AND obesity prevention. Limits: 6 
years, years 2009-2015, children 
and adolescents 0-18 years, peer 
reviewed, English language. 262 31 5 1(3) 

2015-05-06 
Academic 
Search Elite 

Nurs* perception OR experience 
AND obesity prevention Limits: 6 
years, years 2009-2015, children 
and adolescents 0-18 years, peer 
reviewed, English language. 14 3 0 0 

2015-05-06 CINAHL 

Nurs* AND obesity AND 
experiences. Limits: 6 years, years 
2009-2015, children and 
adolescents 0-18 years, peer 
reviewed, English language. 16 2 1 1(1) 

2015-05-06 PubMed 

Nurs* AND obesity AND 
experiences Limits: 6 years, years 
2009-2015, children and 
adolescents 0-18 years, peer 
reviewed, English language. 79 1 0 0(3) 

2015-05-06 
Academic 
Search Elite 

Nurs* AND obesity AND 
experiences Limits: 6 years, years 
2009-2015, children and 10 3 0 0 
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Nummer i parantes avser dubbletter 2(3), 3= antal dubbletter.  
 
  
 

 

adolescents 0-18 years, peer 
reviewed, English language. 

 

 



BILAGA C  

Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

 

 

Referens Bonde, A., Bentsen, P., & Lykke Hindhede, A. (2014). School Nurses` Experiences With 
Motivational Interviewing for Preventing Childhood Obesity. The Journal of School Nursing, 
30(6), 448-455. doi: 10.1177/1059840514521240 

Land  
Databas 

Danmark 
CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka hur skolsjuksköterskor använde motiverande samtal i sessioner med barn 
med övervikt och deras föräldrar. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Grounded theory 

Urval Strategiskt urval. 12 skolsjuksköterskor med tidigare erfarenhet från att arbeta med motiverande 
samtal (MI) för barn med övervikt och deras föräldrar. Inklusionskriterier: sjuksköterskor som 
genomgått en utbildning om MI samt arbetat aktivt med MI i ett år. 

Datainsamling 12 semistrukturerade intervjuer med djupingående frågor. Intervjuerna utfördes av två av 
forskarna på skolsköterskornas kontor och varade i ungefär 1,5 h. Intervjuerna bandades och 
transkriberades av en assistent som också deltog under intervjuerna.  

Dataanalys Intervjuerna lästes igenom flera gånger och transkriberades för att ta fram nyckelord som gav 
studien struktur. Nyckelord framstod som kodades till två olika teman. 

Bortfall Ínget redovisat 

Slutsats Skolsjuksköterskor upplevde att föräldrars stöd till barn var nödvändigt för att livsstilsförändringar 
skulle kunna ske. Även större barn som 13-14 åringar behövde stort stöd och skulle inte enbart 
själva ta ansvar för livsstilsförändringarna. 
Skolsköterskorna upplevde att det var ett problem när de identifierat ett barn som överviktigt men 
föräldrar inte höll med. Många barn tyckte att det var överviktiga, fast de inte ville prata om det. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Citat stärkte trovärdigheten. Studien var etiskt granskad. Skolsjuksköterskorna 
hade arbetat som skolsjuksköterskor 9-20 år. 
Pålitlighet: Förförståelsen var beskriven. Två av forskarna genomförde alla intervjuer 
tillsammans.   
Bekräftelsebarhet: Metoden var väl beskriven vilket underlättar om studien skall göras om. 
Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade genom att metoden är 
noga beskriven. 
 
Grad I. 
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Artikel 2 

 

 

Referens Bucher Della Torre, S., Akré, C., & Suris, J. (2010). Obesity prevention opinions of school 
stakeholders: A qualitative study. The Journal of School Health, 80(5), 233-239. doi:10.1111/j.1746-
1561.2010.00495.x 

Land  
Databas 

Schweiz 
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka om förebyggande strategier mot fetma kunde genomföras i 
schweiziska skolor.      

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Grounded theory 

Urval Sammanlagt deltog 40 stycken personer (barn, föräldrar, skolsköterskor och annan skolpersonal). De 
delades in i sex fokusgrupper.  

Datainsamling Intervjuer i fokusgrupper med frågor från en intervjuguide. Alla intervjuer ägde rum i ett 
konferensrum på universitetet från november 2007-januari 2008. En av forskarna ledde 
diskussionerna i fokusgrupperna och en observatör deltog. Fokusgrupperna varade i snitt i 90 min 
och spelades in. 

Dataanalys De inspelade intervjuerna transkriberades anonymt och ordagrant. Intervjuerna analyserades 
narrativt enligt Grounded theory för att skapa teman. Forskargruppen kontrollerade att de teman som 
tagits fram var pålitliga. Forskarna översatte citaten i texten från franska till engelska.  

Bortfall Inget redovisat 

Slutsats Skolsjukköterskor i samarbete med skolpersonal upplevde att skolors vilja att förebygga fetma var 
avgörande.  
Skolsjuksköterskor i studien upplevde att föräldrars roll var viktig för att få barn och ungdomar att 
göra livsstilsförändringar. 
Skolpersonal upplevde att det var svårt att påverka barns livsstil då barns vanor redan var så 
etablerade. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Studien var etiskt granskad. Barn och föräldrar fick skriva på ett medgivande. Citat 
stärker kvalitén. Metoddelen är utförligt beskriven och intervjufrågorna finns utskrivna. Resultatet är 
lättläst då det är indelat i olika teman. Olika yrkeskategorier representeras i studien vilket kan öka 
trovärdigheten.  
Pålitlighet: Förste forskaren var med under alla fokusgrupper tillsammans med en observatör. 
Forskarna beskrev delvis sin förförståelse.  
Bekräftelsebarhet: Frågorna står utskrivna i artikeln vilket underlättar att göra om studien. 
Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade genom en väl utförd 
Grounded theory metod. Studien kan generaliseras till skolsjuksköterskor i andra länder. 
 
Grad I. 
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Artikel 3 

 

 

 

Referens Edvardsson, K., Edvardsson, D., & Hörnsten, Å. (2009). Raising issues about children's 
overweight - maternal and child health nurses' experiences. Journal of Advanced Nursing, 65(12), 
2542-2551. doi:10.1111/j.1365-2648.2009.05127.x 

Land  
Databas 

Australien 
CINAHL 

Syfte 
 

Syftet var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att diskutera barns övervikt med föräldrar. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Innehållsanalys 

Urval Strategiskt urval, tio sjuksköterskor från Australien. Inklusionskriterier: Barnsjuksköterska 20-65 
år som arbetade i delstaten Victoria. Alla deltagare var kvinnor.  

Datainsamling Intervjuer och data samlades in från barnavdelningar i oktober 2007. Intervjuerna bestod av fem 
olika teman. Intervjuerna varade 11 till 33 minuter. Intervjuerna spelades in och transkriberades.  

Dataanalys Den transkriberade data analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Granheim och 
Lundman (2004). Intervjuerna granskades flera gånger. Resultatet kodades och kategoriserades.  

Bortfall Inget redovisat 

Slutsats Sjuksköterkor upplevde att relationen med familjer var viktig för att kunna diskutera barn och 
ungdomars övervikt. En bra relation upplevde sjuksköterskor bidrog till att föräldrar i högre grad 
tog till sig informationen som sjuksköterskor gav. Om relationen var bristfällig riskerade 
sjuksköterskor att förlora kontakten med föräldrar. Sjuksköterskor upplevde det känsligt att 
samtala om vikt och ämnet vikt måste sakta införas i samtalet för att inte få föräldrarna att känna 
sig kritiserade. Ordet övervikt upplevdes bättre att använda än fetma då det accepterades av 
föräldrar. Sjuksköterskor upplevde en rädsla över att diskutera barns övervikt med föräldrar. Var 
föräldrar själva överviktiga upplevdes det känsligare att diskutera barn och ungdomars övervikt. 
Brist på kunskap vid mötet med familjer från andra kulturer försvårar sjuksköterskors arbete att 
främja fysisk aktivitet.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Studien var etiskt granskad. Intervjuerna granskades ett flertal gånger. Författarna 
hade beskrivit sin förförståelse.  
Pålitlighet: Alla intervjuer och transkriberingen gjordes av försteförfattaren.  
Bekräftelsebarhet: Intervjuerna redovisades och dataanalysen gjordes enligt Granheim och 
Lundman.  
Överförbarhet: Överförbarheten är säkrad genom en noggrann genomgången metod. 
 
Grad I.  
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Artikel 4 

 

Referens Isma, G. E., Bramhagen, A., Ahlstrom, G., Ostman, M., & Dykes, A.(2012). Swedish child health 
care nurses conceptions of overweight in children: A qualitative study. BMC Family Practice, 
13(1), 57-57. doi:10.1186/1471-2296-13-57 

Land  
Databas 

Sverige 
PubMed 

Syfte 
 

 Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskors föreställningar om barnfetma. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Fenomenografisk 

Urval Strategiskt urval. I södra Sverige. 19 sjuksköterskor var inbjudna till studien, 18 deltog. 
Sjuksköterskorna kom från 17 olika barnavdelningar. Inklusionskriterier: Sjusköterskor 
specialiserade på barn med minst ett års erfarenhet, samt att ha arbetat med överviktiga barn. 

Datainsamling Intervjuerna gjordes under fyra månader 2010. Intervjuerna gjordes på sjuksköterskornas kontor. 
Intervjuerna var i form av samtal med stöd från en guide som gjorts av två av författarna. Alla 
intervjuerna startade med samma fråga. Intervjuerna varade 26-90 minuter, medel 46 minuter. 

Dataanalys Dataanalysen gjordes enligt den fenomengrafiska designen med fem olika steg.  

Bortfall En 

Slutsats Allt fler överviktiga i samhället gör att det anses mer normalt att vara överviktigt. Övervikten ses 
inte längre som ett problem. Svenska samhället har accepterat övervikt och anpassat sig till det. 
BMI värdet visar att barnen lider av fetma men sjuksköterskorna anser endast att de är lite stora. 
Barn som är överviktiga blir ofta retade och mobbade för sin övervikt. Övervikt ses inte som ett 
problem på dagis och förskolor vilket gör att problemet med övervikten skjuts fram. Övervikt är 
ett känsligt ämne att diskutera med föräldrar och sjuksköterskor upplever att de kritiserar föräldrar 
när de tar upp barns övervikt. Relationen mellan familjer och sjuksköterska är viktig för att 
familjerna ska ta till sig informationen sjuksköterskor ger. Tidsbrist hindrar sjuksköterskor från att 
göra allt som behövs för att förebygga övervikt. Föräldrarna bär stort ansvar för barn och 
ungdomars övervikt. Socioekonomiska skillnader hindrar familjer från att aktivera sina barn med 
fysiska aktiviteter. Föräldrar är inte alltid bekväma i sin föräldraroll och sätter inte tillräckligt med 
regler.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Studien är etiskt granskad. De fem stegen i dataanalysen är noggrant beskrivna och 
stärker trovärdigheten. Majoriteten av sjuksköterskorna var kvinnor vilket det även är i resten av 
världen.  
Pålitlighet: Forskarnas förförståelse är beskriven.  
Bekräftelsebarhet: Datainsamlingen är bra beskriven, intervjufrågorna är beskrivna och 
intervjuerna varade 26-90 minuter.  
Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade genom en noggrant 
beskriven metod. Studien är överförbar till andra barnavdelningar i Sverige.  
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Referens  Isma, G. E., Bramhagen, A., Ahlstrom, G., Östman, M., & Dykes, A.(2013). Obstacles to the 
prevention of overweight and obesity in the context of child health care in Sweden. BMC Family 
Practice, 14(1), 143-143. doi:10.1186/1471-2296-14-143 

Land 
Databas 

Sverige 
PubMed 

Syfte Syftet med studien var att beskriva hur barnsjuksköterskor upplevde deras förebyggande arbete 
med fetma och övervikt inom barnhälsovården. 

Metod: 
 Design 

Kvalitativ metod 
Fenomenografisk 

Urval Strategiskt urval. 18 sjuksköterskor från 17 olika barnavdelningar.  
Inklusionskriterier: Sjuksköterskor med minst ett års erfarenhet från arbete med barn med övervikt i 
åldrarna 0-6 år. 

Datainsamling Intervjuer på arbetsplatsen, öppna frågor. Spelades in digitalt och transkriberades. Intervjuerna 
varade 26-90 minuter. Introduktionsfrågan på intervjuerna löd: Hur upplever du som sjuksköterska 
arbetet mot barnövervikt i sjukvården? 

Dataanalys Fenomenografisk analys i fem olika steg. Data analyserades grundligt enligt de fem stegen och är 
utförligt beskriven.  

Bortfall En  

Slutsats Eftersom det bara kommer överviktiga barn ibland finns det ingen mening med att lägga energi på 
det anser en del sjuksköterskor. Föräldrar bär stort ansvar när det kommer till barns övervikt. BMI 
anses ha brister när det kommer till barns övervikt. 
Förskolor och grundskolor måste hjälpa till att förebygga barns övervikt. 
I slutändan hänger allt på om föräldrarna vill göra något åt barnens övervikt. 
Barns övervikt tas inte på allvar. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet:.Citat stärker kvalitén. Metoden är noga beskriven och frågorna finns att läsa. Alla 
fick först samma fråga och samma person gjorde alla intervjuerna. Genomgången av den 
fenomenografiska analysen var lätt att tolka samt passade bra till syftet. Studien är etiskt granskad.  
Pålitlighet: Förförståelsen är beskriven. Första författaren gjorde alla intervjuerna och 
transkriberingen. Samtliga författare läste igenom intervjuerna.  
Bekräftelsebarhet: Metoden är noga beskriven och granskad av flera gör att det finns en 
bekräftelsebarhet. Frågorna är även utskrivna vilket gör det lätt att göra om studien.  
Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade genom en noga utför 
fenomenografisk analys. Studien är överförbar till andra delar av Sverige.  
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Referens Ljungkrona-Falk, L., Brekke, H., & Nyholm, M. (2014). Swedish nurses encounter barriers when 
promoting healthy habits in children. Health Promotion International, 29(4), 730-738. 
doi:10.1093/heapro/dat023 

Land  
Databas 

Sverige 
CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att ta reda på sjuksköterskors svårigheter att få föräldrar att utöva mer fysisk 
aktivitet och förebygga deras barns övervikt. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Mixad metod 

Urval Strategiskt urval. 29 barnavdelningar med 76 sjuksköterskor ingick i frågeformuläret. Av dessa 
tillfrågades 24 passande sjuksköterskor att delta i intervjuer, 17 tackade ja och bildade 3 olika 
fokusgrupper.  

Datainsamling Ett frågeformulär skickades ut till 76 sjuksköterskor. Intervjuer gjordes i tre fokusgrupper med 
sammanlagt 17 sjuksköterskor. Data samlades in under januari och februari 2007. Intervjuerna 
varade 90-120 min bandinspelades och transkriberades. Intervjuerna gjordes av en utomstående 
person utan koppling till studien. Frågeformuläret postades ut till de 76 sjuksköterskor.  

Dataanalys Den transkriberade texten lästes flera gånger och meningsfulla delar identifierades, kodades och 
kondenserades. Manifest och latentanalys gjordes. Alla författarna diskuterade resultatet. 
Frågeformuläret analyserades och jämfördes med intervjuerna.  

Bortfall Inte redovisat 

Slutsats Rädsla och osäkerhet vid bemötandet av barnens föräldrar. 
BMI är bristfälligt vid mätning av barns övervikt. 
Övervikt är inte alltid det största problemet.  
Svårt för föräldrarna att veta vilket sätt som är det rätta att uppfostra på, media kommer hela tiden 
med nya teorier om av som är bäst och nyttigast. 
Diskuterar mycket tv-tittande. 
Svårt att diskutera barns övervikt när även föräldrarna är överviktiga. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Citat och val av metod stärker trovärdigheten. Det kvalitativa data analyserades av 
två olika författare separat och jämfördes senare. Frågeformuläret designades utefter de teman som 
uppstod från intervjuerna. Studien är etiskt granskad. 
Pålitlighet: Noga analyserad data, forskarna har beskrivit sin förförståelse och har omfattande 
kunskap inom området.  
Bekräftelsebarnhet: Flera forskare gjorde analysen av data. Otillräcklig information om 
mätinstrumenten.  
Överförbarhet: Trovärdighet och pålitlighet är säkrade och studien är överförbar fast än 
bekräftelsebarheten är lite bristfällig.  
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Referens Morrison-Sandberg, L. F., Kubik, M. Y., & Johnson, K. E. (2011). Obesity prevention practices of 
elementary school nurses in minnesota: Findings from interviews with licensed school nurses. The 
Journal of School Nursing, 27(1), 13-21. doi:10.1177/1059840510386380 

Land  
Databas 

USA 
CINAHL 

Syfte  Syftet med denna studie var att få en inblick av sjuksköterskor som arbetar med överviktiga barn 
samt sjuksköterskors intresse av att införa förebyggande program mot övervikt i skolan.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Innehållsanalys 

Urval Strategiskt urval. Inklusionkriterier: Skolsköterskor som hade minst 300 elever i klasserna 1-4. 
Slutligen deltog 21 sjuksköterskor från tre olika distrikt i Minnesota.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. Intervjuerna varade 45 till 90 minuter och gjordes 
mellan juni och september 2009. Data spelades in och transkriberades.  

Dataanalys Data analyserades enligt Graneheim och Lundman (2004) kvalitativa innehållsanalys. Två tränade 
författare kodade och kategoriserade resultatet till teman. Sedan kollade en tredje författare 
igenom kodningen och kategoriseringen.  

Bortfall Inget redovisat 

Slutsats Brist på tid och kunskap hindrar sjuksköterskor från att motverka övervikt fullt ut. Ekonomin hos 
familjer påverkar hur mycket fysisk aktivitet barnen kan ägna sig åt. Sjuksköterskor skriver små 
notiser i tidningar där de uppmuntrar till fysisk aktivitet. Överviktiga barn utsätts ofta för 
mobbing.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Studien var etiskt granskad. Resultatet svarar mot syftet och stärks med citat. 
Forskarna diskuterar studiens svagheter och styrkor. Intervjufrågorna fanns inte redovisade.  
Pålitlighet: Forskarna var alla sjuksköterskor och har beskrivit sin förförståelse.  
Bekräftelsebarhet: Metoden är väl redovisad och dataanalysen är gjord enligt Graneheim och 
Lundman (2004).  
Överförbarhet: Studien är överförbar till andra delar av USA.  
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Referens Steele, R. G., Wu, Y. P., Jensen, C. D., Pankey, S., Davis, A. M., & Aylward, B. S. (2011). School 
nurses' perceived barriers to discussing weight with children and their families: A qualitative 
approach. Journal of School Health, 81(3), 128-137. doi:10.1111/j.1746-1561.2010.00571.x 

Land  
Databas 

USA 
CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att analysera skolsjuksköterskors upplevelse av att ta upp viktrelaterade 
problem med barn och föräldrar. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Grounded Theory 

Urval 100 sjuksköterskor fick email om studien. 33 stycken svarade och 22 kunde medverka under minst 
ett fokusgrupps tillfälle. De 22 sjuksköterskorna var från tre olika skolor i västra USA.  

Datainsamling Fokusgrupper, där ställdes frågor om sjuksköterskors attityder till övervikt, hur övervikt bemöts 
samt deras kunskap om övervikt. Fokusgrupperna innehöll 2-6 personer och varade ungefär 90 
minuter. Grupperna videofilmades eller spelades in med bandspelare och transkriberades senare.  

Dataanalys En professionell transkriberare transkriberade data. 2 kodare delade in data i olika teman. När alla 
teman var klara kodades den transkriberade data med NVivo 8 software package.  

Bortfall Inget redovisat 

Slutsats Bristande kunskap och utbildning gör det svårt för sjuksköterskor att ta upp barns övervikt med 
deras föräldrar. De har heller ingen kunskap om hur de ska motivera föräldrarna till att vilja 
motverka barnens övervikt. Sjuksköterskor som själva är överviktiga upplever det svårt att ta upp 
problemet med barnens föräldrar.  
Många familjer ser inte övervikt som något problem. Ett samhälle med alltfler överviktiga skapar 
nya normer och snart är det normalt att vara överviktig. Media förvirrar även då de säger att man 
ska vara bekväm i sin kropp och inte bry sig om lite extra vikt. Detta gör det svårt för 
sjuksköterskorna att argumentera för att motverka övervikt. Skolorna behöver även de arbeta 
aktivt för att minska övervikt genom fler timmar fysisk aktivitet i skolan. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar på syftet och citat stärker kvalitén. Frågorna finns tillgängliga i 
artikeln och forskarna har beskrivit sin förförståelse. Metoden är välbeskriven. Olika teman gör 
resultatet lättläst och innehållsrikt. Studien är etiskt granskad.  
Pålitlighet: Transkriberingen gjordes av en kunnig person och personal granskade 
transkriberingen så den gått rätt till. Två psykologer granskade intervjufrågorna. 
Bekräftelsebarhet: NVivo 8 användes för att koda den transkriberade data som samlats in. 
Längden på intervjuerna varade 90 minuter.  
Överförbarhet: Studien visar på god kvalitet och är överförbar till liknande grupper.  
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Referens Söderlund, L. L., Malmsten, J., Bendtsen, P., & Nilsen, P. (2010). Applying motivational 
interviewing (MI) in counselling obese and overweight children and parents in swedish child 
healthcare. Health Education Journal, 69(4), 390-400. doi:10.1177/0017896910373136 

Land  
Databas 

Sverige 
CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att utvärdera hur MI träning för barnsjuksköterskor i Sverige påverkade 
deras arbete med överviktiga barn och deras attityd mot MI. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Tvärsnitt, beskrivande analys  

Urval Strategiskt urval. 33 olika Barnavårdcentraler i Östergötland Sverige. 76 Sjuksköterskor.  

Datainsamling En kurs i MI anordnades där 89 sjuksköterskor deltog. Sjuksköterskorna kontaktades ett år efter 
att kursen genomgåtts och 76 stycken accepterade. Kontakten var via telefon och var i genomsnitt 
10 minuter. Frågor om attityden till MI ställdes. Sammanlagt 25 frågor varav 16 användes i 
studien.  

Dataanalys SPSS 16,0 samt beskrivande analys.  

Bortfall 14 

Slutsats Nästan alla sjuksköterskor som deltog i studien ansåg att MI var hjälpsamt. MI påverkade även 
patienternas motivation och beteende positivt. Sjuksköterskorna upplevde att de kunde se barnens 
viktnedgång under tiden när de utövade MI. Användingen av MI gjorde det lättare att lyssna på 
barnen.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Intern Validitet: Tre sjuksköterskor deltog i pilotfrågor för att undersöka att frågorna var 
passande. De tre sjuksköterskorna deltog inte i studien. Resultatet svarar mot syftet. Metoden är 
noggrant beskriven. Studien är etiskt granskad. Konfidentiellt medverkande. Förförståelsen 
beskriven. Bortfallet diskuteras.  
Extern Validitet: Studien innehåller 33 olika Barnavårdcentraler och gör en generalisering inom 
landet möjlig.  
Reliabilitet: Forskarnas bakgrund, utbildning och erfarenhet finns inte beskriven. Intervjuerna 
gjordes av två av författarna som gjort studien. SPSS 16,0 användes för analys av data.  
Frågeformulärets validitet och reliabilitet: Frågeformuläret gjordes av samtliga författare som 
gjort studien.  
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Referens Quelly, S. B. (2014). Influence of perceptions on school nurse practices to prevent 
childhood obesity. The Journal of School Nursing, 30(4), 292-302. 
doi:10.1177/1059840513508434 

Land  
Databas 

USA 
CINAHL 

Syfte Syftet var att beskriva skolsjuksköterskors upplevelser av att förebygga övervikt i skolan. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Beskrivande tvärsnittsstudie 

Urval Strategiskt urval. Sammanlagt 171 sjuksköterskor från 12 olika distrikt i Florida valdes 
ut. Av dem svarade slutligen 60 sjuksköterskor på frågeformuläret.  
Inklusionskriterier: Legitimerad sjuksköterska och anställd i Florida 2010-2011. 

Datainsamling Ett frågeformulär online gjordes och pilottestades med 12 skolsjuksköterskor. 
Internetsidan var säker och svaren var anonyma. Insamlingen gjordes från januari till 
mars 2012.  Formuläret gjordes två gånger av 13 sjuksköterskor för att säkra test-retest. 
Frågeformuläret mätte tre olika upplevelser av att förebygga övervikt i skolan. Testet tog 
10-15 min.  

Dataanalys Data analyserades med Statistical Package for the Social Science Version 19.0. 
Signifikansnivån var p<0.05. Beskrivande analys gjordes av resultatet. Medelvärden 
användes samt två separata regressioner analys modeller. 

Bortfall Inget internt bortfall. Externt bortfall 17160 

Slutsats Skolsjuksköterkor förklarade att de nästan aldrig ger muntlig rådgivning till föräldrar som 
har barn med övervikt. Brist på tid och inte tillräcklig förmåga att ta upp känsliga 
diskussioner med föräldrar. Däremot beskrev flera skolsköterskor att de ofta gav skriftlig 
information om fysisk aktivitet till föräldrar, lärare och annan skolpersonal. Majoriteten 
av skolsjuksköterskor var överrens om att tidsbrist, svårigheter med föräldrar, dåligt stöd 
från skolor och slutligen BMI var faktorer som gjorde det svårare att förebygga barns 
övervikt.  
 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Intern validitet: Metoden passar bra till syftet och resultatet är tydligt beskrivet. Urval, 
datainsamling, mätinstrument och analys beskrivs detaljerat.  Det externa bortfallet 
diskuteras. Validiteten stärks av att frågeformuläret besvarades anonym. Studien var 
etiskt granskad. 
Extern Validitet: Studiens kliniska betydelse diskuteras och förslag på lösningar 
beskrivs. Studien består av 60 skolsjuksköterskor och resultatet är överförbart till andra 
sjuksköterskor som kommer i kontakt med barn.  
Reliabilitet: Forskarens bakgrund beskrivs delvis.  
Frågeformulärets validitet och reliabilitet: Är av hög kvalité. Mätinstrumenten 
beskrivs tydligt. Formuläret test-retestades.   
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