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Sammanfattning 

Bakgrund: Övervikt och fetma är idag ett stort hälsoproblem världen över och fortsätter att 

öka, med det ökar också dess följdsjukdomar kraftigt. Övervikt och fetma är ofta relaterat till 

personens val av livsstil och är starkt kopplat till ohälsosamma matvanor och otillräcklig 

fysisk aktivitet, och det är här en förändring måste ske. Det är viktigt att hitta en balans mellan 

kost och fysisk aktivitet för att uppnå en förbättrad hälsa. Sjuksköterskan har en viktig roll i 

det hälsofrämjande arbetet i patientgruppen som är en högriskgrupp för ohälsa.  

Syfte: Syftet var att beskriva hur motiverande samtal, som en hälsofrämjande åtgärd, kan 

påverka övervikt eller fetma hos vuxen patient. 

Metod: Strukturerad litteraturstudie med deskriptiv design, baserad på tio vetenskapliga 

artiklar av både kvalitativ och kvantitativ design. 

Resultat: Resultatet visade tre huvudkategorier med tillhörande subkategorier: Kroppslig 

påverkan av MI – viktförändring, förändring av fysiologiska mätvärden. MI:s inverkan på val 

av livsstil – förändring av och förhållningssätt till kostintaget/fysisk aktivitet. Psykologisk 

inverkan av MI – stödets påverkan, påverkan på självförtroendet. 

Slutsats: Motiverande samtal är en hälsofrämjande åtgärd. Sjuksköterskan ska i samråd med 

varje unik patient kunna hjälpa till livsstilsförändring med hjälp av MI, med fokus på helheten 

då både det fysiska och det psykiska är viktigt i patientens egenvård.  

Nyckelord: Lifestyle Changes, Motivational Interviewing, Obesity, Overweight.  
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1. INLEDNING 

Hälsa är en mänsklig rättighet och en tillgång för mänskligt liv och social utveckling 

(Svensson & Hallberg, 2010). Socialstyrelsen (2011) skriver i sina Nationella riktlinjer 

rekommendationer för sjukdomsförebyggande metoder genom stöd av människors förändring 

av levnadsvanor kring riskbruk av alkohol, tobaksbruk, ohälsosamma matvanor och 

otillräcklig fysisk aktivitet. Levnadsvanorna står för en femtedel av den totala 

sjukdomsbördan i Sverige. Ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet är starkt 

sammankopplat med övervikt och fetma. Personer med övervikt och fetma definieras därför i 

Socialstyrelsens riktlinjer som en högriskgrupp för ohälsa. Stödet och samtalet för 

patientgruppen är viktigt för att en livsstilsförändring ska kunna ske (Kuehn Krylborn & 

Trygg Lycke, 2013).   

Sjuksköterskan ska arbeta med att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande (International Council of Nurses [ICN], 2012) vilket inkluderas i sjuksköterskans 

hälsofrämjande omvårdnad. 

2. BAKGRUND 

2.1 Livsstil 
Övervikt och fetma är idag ett av de största globala hälsoproblemen och fortsätter att öka. 

Tidigare var det endast ett välfärdsproblem som fanns i industriländerna, men har på senare 

tid även uppkommit i utvecklingsländerna, vilket är ett hot mot hälsa och livskvalitet i hela 

världens befolkning (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2004).  

Ringsberg (2009) beskriver att matintaget idag inte bara är en energikälla utan är en stor del i 

vardagen och det sociala sammanhang många människor lever i, med till exempel 

”myskvällar” eller ett besök på snabbmatskedjan för att hinna med vardagspusslet. Många äter 

för att maten är lättillgänglig, för att det finns ett ”sug” och även i ett avstressande syfte för att 

varva ner. Kroppen är gjord för att röra på sig men människors livsstil har ändrats radikalt de 

senaste århundradena. Människor behöver inte alltid röra på sig, till exempel är många arbeten 

av stillasittande karaktär och barnen skjutsas till skola och aktiviteter. Den viktiga 

vardagsmotionen har bytts ut till något enstaka pass i veckan på ett gym. 

I dagens samhälle är det därmed ofta så att intaget av kalorier är för högt i förhållande till hur 

lite människor rör på sig. Fysisk aktivitet har en bra effekt på hälsan, men effekten kan vara 

olika på olika individer, till exempel kan en överviktig person som är fysiskt aktiv ha en bättre 

hälsa än en normalviktig person som är otränad. Ärftlighet kan också påverka då alla 

människor har olika uppsättningar gener, därför blir det individuella resultat av liknande kost- 

och motionsförändringar hos olika personer. Forskning påvisar att det finns starkt samband 

mellan kost och fysisk aktivitet vad gäller utveckling av övervikt och fetma (Ringsberg, 

2009). Regelbundna måltider minskar risken för att äta för mycket. Förändrade matvanor i 

kombination med ökad fysisk aktivitet är det som ger den effektivaste viktminskningen 

(Kuehn Krylborn & Trygg Lycke, 2013). 

Övervikt och fetma utgör en risk för komplikationer och följdsjukdomar samt psykosociala 

problem, vilket leder till ökade kostnader och lidande för både samhället, sjukvården och den 

enskilde individen. Det viktiga är att hitta åtgärder som hjälper på lång sikt när det gäller 

problematiken vid övervikt och fetma. Behandlingen behöver genomföras med olika 

kombinationer av metoder för att kunna uppnå ett långsiktigt behandlingsresultat, där basen 

bör bestå av förändrade kost- och motionsvanor (Edlund & Zethelius, 2009). 
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Idag finns en uppsjö av olika metoder som hjälp till att gå ner i vikt i form av olika dieter och 

aktiviteter. Det förekommer ständigt alternativa former i massmedia såsom en ”quick fix” och 

enkla metoder för att snabbt gå ner i vikt eller bli en hälsosammare människa. Många gånger 

blir detta inget annat än en besvikelse då resultatet oftast uteblir. Det som vården i Sverige 

idag kan erbjuda är hälsosamtal med fokus på kost och aktivitet, men även FaR (fysisk 

aktivitet på recept). Tanken med det är att information och motivation till fysisk aktivitet ska 

förebygga och behandla sjukdomar och ohälsa, som är ett resultat av mycket stillasittande och 

fysisk inaktivitet (Ringsberg, 2009).             

2.2 Övervikt och fetma 
Pellmer, Wramner & Wramner (2012) skriver att mätning av övervikt hos vuxna personer kan 

göras på olika sätt. Vanligast är dock att beräkna hur mycket man väger i förhållande till sin 

kroppslängd - kroppsmasseindex, BMI (tabell 1.), där vikten i kilogram divideras med 

längden i meter i kvadrat. 

Tabell 1. 

 BMI 

Undervikt <18,5 

Normalvikt 18,5-24,9 

Övervikt 25,0-29,9 

Fetma ≥30,0 

 

Enligt World Health Organization WHO, (2014) definieras övervikt hos person med ett 
BMI-värde på 25,0 eller högre, definitionen för fetma är ett BMI-värde på 30,0 eller högre.  

BMI är dock inte alltid det bästa verktyget för att beräkna övervikt och fetma då dess värde 

kan vara missvisande i en del fall. Till exempel kan en mycket vältränad person med mycket 

muskler felaktigt se ut att hamna i riskzonen för sjukdomar om en beräkning endast utförs 

gällande BMI (Kuehn Krylborn & Trygg Lycke, 2013). 

Kuehn Krylborn och Trygg Lycke (2013) påpekar att det inte är lika farligt att vara rund om 

bak och lår som det är att vara rund över buken, där fettansamlingen är koncentrerad runt de 

inre organen och tarmarna, vilket i sig ger en ökad hälsorisk, bland annat för hjärt- och 

kärlsjukdomar (tabell 2). Det blir allt vanligare att använda midjemåttet vid 

överviktsbehandling, som också har fördelen att kunna minska även om en viktreducering inte 

skett, vilket ofta sker om personen blir mer fysiskt aktiv. Bukfetma avläses genom att hålla ett 

löst måttband runt om personens buk på den nivå som är mittemellan nedersta revbenet och 

höftkammen och där ser man midjemåttet. 

Tabell 2. 

Män Ökad hälsorisk – midjemått >94 cm 

 Kraftigt ökad hälsorisk – midjemått >102 cm 

Kvinnor Ökad hälsorisk – midjemått >80 cm 

 Kraftigt ökad hälsorisk – midjemått >88 cm 

 

Andelen personer med övervikt och fetma har ökat under de senaste 20 åren, ökningen är 

större bland män än kvinnor (Pellmer et al., 2012). Nyare statistik från Folkhälsomyndigheten 

visar att incidensen hos personer med fetma i Sverige ökat med tre procentenheter mellan åren 

2004 och 2013, bland både män och kvinnor. Övervikt däremot är vanligare bland män än hos 

kvinnor, där prevalensen hos män är 42 % och prevalensen hos kvinnor är 29 %. Den största 
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ökningen med övervikt och fetma år 2004-2013 finns bland personer i åldern 45-64 år, där 

över hälften av kvinnorna och sjuttio procent av männen lider av övervikt eller fetma 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). 

Hellénius (2004) beskriver att den allra högsta förekomsten av övervikt i Sverige kan ses 

bland manliga arbetare eller lägre tjänstemän, samt att både lätt och kraftig övervikt har ökat i 

alla socioekonomiska grupper, dock kvarstår skillnaden mellan de olika socioekonomiska 

grupperna. I en artikel från Statistiska Centralbyrån SCB, skriven av Hagman & Samuelsson 

(2012), framgår det att viktaspekten även syns i olika yrkesgrupper, till exempel finns det fler 

överviktiga bland egna företagare, jordbrukare samt personer med arbetaryrken än i 

tjänstemannayrken.  

WHO (2014) visar i sina fakta att fetma i globalt hänseende har dubblerats sedan år 1980 fram 

till år 2008. 35 % av alla vuxna personer i åldern 20 och äldre var överviktiga, 11 % 

definierades med fetma.  

Fetma och övervikt utgör en stor kostnad för samhället, där den direkta sjukvårdskostnaden i 

Sverige motsvarar ca 3 miljarder kronor/år, för hälso- och sjukvården. Dessutom tillkommer 

indirekta kostnader som är minst lika höga, på grund av till exempel sjukfrånvaro och 

förtidspensioner (SBU, 2002). WHO (2002) uppskattar att de globala kostnaderna för 

livsstilsrelaterade sjukdomar kommer uppgå till 70 % av kostnaden för samtliga sjukdomar, år 

2020.    

2.3 Orsaker och risker 
En samverkan mellan ärftliga faktorer och miljöfaktorer som för högt energiintag, fysisk 

inaktivitet, vissa typer av födoämnen och olika stressfaktorer är bakomliggande orsaker till 

övervikt och fetma (Pellmer et al., 2012). 

Hjärt- och kärlsjukdomar och stroke var de ledande dödsorsakerna 2012 i hela världen. 

Övervikt och fetma ger en ökad risk för ohälsa såsom diabetes typ 2, högt blodtryck, hjärt- 

och kärlsjukdomar, stroke, cancer (i mage, tarm och bröst), artrosförändringar i viktbärande 

leder och psykisk ohälsa (depression och ångest). Ju högre BMI en person har, desto högre är 

risken för att hen ska utveckla ohälsa. (Ringsberg, 2009; WHO, 2014). Kuehn Krylborn och 

Trygg Lycke (2013) betonar att vanliga symtom såsom trötthet, värk, nedsatt rörelseförmåga, 

försämrad tandhälsa, sömnapné, inkontinens och försämrad sårläkning också kan ses hos 

personer med övervikt eller fetma. Vidare nämns psykologiska och sociala konsekvenser 

såsom känslor av skam, dåligt självförtroende, låg självkänsla och ätstörningar. 

Ett BMI-värde går inte att jämföra mellan kvinnor och män då män har mer muskelmassa i 

kroppen, som är direkt kopplat till den basala omsättningen, medan kvinnor har en större 

mängd fett. Det gör att vid samma energiunderskott hos en kvinna/man så kommer mannen gå 

ner i vikt både mer och snabbare än kvinnan. Männen drabbas i större utsträckning av de 

livshotande och allvarliga komplikationerna som fetma orsakar, då män oftare drabbas av 

bukfetma, trots det är män mindre benägna att söka hjälp än vad kvinnor är (Rössner, 2004).  

Samhällsnormer och växlande skönhetsideal i olika kulturella kretsar och tidsepoker kan 

försvåra för personer med övervikt. Det finns studier som påvisar att det finns fördomar om 

att personer med övervikt är lata, saknar viljekraft, är ensamma och har ett svagt psyke. Allt 

bidrar till både diskriminering och stigmatisering och kan göra det svårare att bli jämlikt 

behandlad, socialt accepterad, få en partner eller ett arbete. En viktreduktion kan därför ha en 

positiv effekt på flertalet områden inom det sociala livet och också förbättra livskvaliteten och 

självförtroendet (Kuehn Krylborn & Trygg Lycke, 2013).    
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2.4 Hälsofrämjande omvårdnadsarbete 
”Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast 

frånvaro av sjukdom” skrev WHO redan år 1948. WHO:s definition har sedan dess reviderats 

flera gånger och innefattar nu även att hälsobegreppet ska ses som en resurs i vardagen, och 

att hälsan påverkas av både sociala och personliga resurser. Hälsa är en tillgång för mänskligt 

liv och social utveckling, samt att det är en mänsklig rättighet som ska bidra till att människan 

kan leva ett socialt och ekonomiskt produktivt liv (Svensson & Hallberg, 2010). Det 

humanistiska perspektivet definierar hälsa som en process där människan betraktas i ett 

helhetsperspektiv. Hälsa är relaterat till hela människan och formas av personens upplevelser, 

välbefinnande och känsla av sammanhang. Omvårdnadsvetenskapen betonar att människan är 

en unik varelse som ska bemötas individuellt utefter sina unika förutsättningar (Willman, 

2009). 

Hälso- och sjukvårdslagen HSL, (SFS 1982:763) tar upp att en god vård ska bedrivas på lika 
villkor för hela befolkningen och målet är en god hälsa samt att vården ska arbeta för att 

förebygga ohälsa. Vården ska enligt HSL bygga på respekt för patientens självbestämmande 

och integritet och så långt det är möjligt genomföras i samråd med patienten. Lagen tar också 

upp att patienten skall ges upplysningar om olika metoder för att förebygga ohälsa (Raadu, 

2012). 

På WHO:s världskonferens i Ottawa 1986 skrevs Ottawamanifestet, som beskriver det 

hälsofrämjande arbetet: 

Hälsofrämjande arbete är den process som ger människor möjligheter att öka kontrollen över 

sin hälsa och att förbättra den. För att nå ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt 

välbefinnande måste individen eller gruppen kunna identifiera sina strävanden och bli 

medvetna om dem, tillfredsställa sina behov och förändra eller bemästra miljön. Hälsa ska 

därför ses som en resurs i vardagslivet och inte som målet i tillvaron (Pellmer, Wramner & 

Wramner, 2012, s. 71). 

 

WHO har bidragit med att hälsofrämjande insatser har utvecklats och är mer inriktade på 

hälsa och välbefinnande, där meningen är att människor själva ska kunna identifiera sina 

hälsoproblem, och se dem i relation till det sammanhang de lever i (Pellmer et al., 2012). 

2.5 Sjuksköterskans roll 
Sjuksköterskan ska i sitt arbete tillvarata det friska och identifiera samt aktivt förebygga 

hälsorisker hos alla patienter. Omvårdnadsvetenskapen betonar att varje människa är unik och 

ska bemötas utifrån sina unika förutsättningar. Sjuksköterskan ska vid behov motivera till 

förändrade levnadsvanor, vilket inkluderar att identifiera patientens förmåga till egenvård 

(Willman, 2009).  

I sjuksköterskans omvårdnadsarbete ingår bland annat patientutbildning, där målet är att 

patienten ska få hjälp att lära sig sköta sin egenvård på bästa sätt. På vilket sätt patienten tar 

sig an uppgiften och också klarar den beror på dennes self-efficacy, tilltron till sin egen 

förmåga att agera för att uppnå ett specifikt mål. Motivationen för agerandet utgörs av 

förväntningarna av behandlingens effekt. Sjuksköterskan har också ett ansvar att stärka 

patientens empowerment, egenmakt, så att patienten kan öka sin egen kontroll och ta ett 

ansvar för sin egen hälsa (Schnor, 2012). Det kan dock finnas en rädsla hos patienten att 

misslyckas vilket kan vara ett hinder. Det är då viktigt att sjuksköterskan fokuserar på att 

stärka patientens självtillit och när sjuksköterskan visar att hen tror på patientens förmåga så 

stärks också patientens tilltro till sig själv (Kuehn Krylborn & Trygg Lycke, 2013). 
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Sjuksköterskans förhållnings- och arbetssätt finns väl beskrivet i Kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska och betonar vikten av att kunna se helheten, arbeta evidensbaserat 

och på ett lyhört och empatiskt sätt kommunicera med patienter (Socialstyrelsen, 2005). 

I sitt möte med patienten ska sjuksköterskan ha ett neutralt arbetssätt, fritt från värderingar 

och förutfattade meningar där kvinnor och män ska behandlas likvärdigt. Det är viktigt att 

som sjuksköterska ha en medvetenhet om sina egna attityder, föreställningar och värderingar 

som styr tankar och handlingar. Bemötandet ska inte riskera att styras av könsstereotyper, hur 

kvinnor och män är eller bör vara, då det kan inverka på både patientsäkerhet och vårdkvalitet 

(Määttä & Öresland, 2009).  

Svensk sjuksköterskeförening SSF, (2011) beskriver relationen mellan omvårdnad och det 

hälsofrämjande arbetet som att ”omvårdnad handlar i grunden om enskilda möten mellan 

sjuksköterska och patient. Det är i det vardagliga mötet med patienter och närstående som 

sjuksköterskor har sin största hälsofrämjande potential” (s. 13). 

Ett samtal med en patient innefattar tre områden: relationen, utforskandet och undersökningen 

av patientens problem. Patientens problem är själva förutsättningen för att mötet ska ske, där 

syftet är att gemensamt utforska problemet. Samtalet om problemet utgör relationens kärna 

mellan sjuksköterska och patient (Andersson, 2013). 

2.6 Motiverande samtal – MI 
Motiverande samtal är en rådgivande samtalsmetod som används för att öka patientens 

motivation till att ändra sitt eget beteende. Den ska vara empatisk, patientcentrerad och 

förändringsinriktad, och kan med fördel användas på områden där fokus ligger på att uppnå en 

livsstilsförändring (Holm Ivarsson, 2013). Motiverande samtal kan användas som behandling 

för enskild person eller som gruppbehandling. Det viktiga är att varje individ hittar sin inre 

motivation till vilja för förändring (Kuehn Krylborn & Trygg Lycke, 2013).    

MI som metod utvecklades under 1980-1990-talen av psykologerna William F. Miller och 

Stephen Rollnick, och togs ursprungligen fram för att behandla alkoholproblem. I dagsläget 

används metoden för att underlätta förändringsprocessen i flera olika livsstilsfaktorer, bland 

annat kost och fysisk aktivitet. Metoden kan användas inom olika verksamheter och av olika 

professioner, det som krävs är en utbildning i motiverande samtalsteknik samt att 

kontinuerligt använda sig av den (Miller & Rollnick, 2013).      

Det kan vara svårt att samtala med patienter om deras livsstilsval och speciellt när det är 

nödvändigt till förändring, det kan då vara bra att använda sig av en samtalsteknik som i 

forskningen har visat sig fungera. MI handlar om att samtalet har en struktur där patienten 

själv kommer till insikt om en förändring, där dennes egna värderingar och intressen ligger till 

grund. Motiverande samtal är en process som kan delas in i fyra delar: Engagerande – 

relation skapas mellan rådgivare och patient för att skapa förtroende, en viktig bas för att 

kunna gå vidare i processen. Fokuserande – fördjupning i patientens problemområde med 

fokus på att hitta ett förändringsmål. Framkallande – processens kärna, där syftet är att locka 

fram patientens motivation till förändring. Med fokus på ett specifikt mål utnyttjas patientens 

egna känslor och idéer för att kunna nå målet. Planerande – en specifik och individuell 

handlingsplan görs upp för hur patienten ska nå sitt uppsatta mål, vilket sker när patienten 

själv är beredd och motiverad nog att genomföra förändringen (Miller & Rollnick, 2013). 

Rådgivarens förhållningssätt i MI ska vara värderingsfritt och visa stor respekt för patientens 

autonomi då man tillsammans vill finna den lösning som är bäst för patienten. Som rådgivare 



 
 

6 

är det även viktigt att undvika tillrättavisning, att inte argumentera eller försöka övertyga, utan 

utgå från patientens egen ståndpunkt (Kuehn Krylborn & Trygg Lycke, 2013).    

2.7 Problemformulering 
Övervikt och fetma är ett växande folkhälsoproblem i hela världen och utgör en risk för 

komplikationer och följdsjukdomar samt psykosociala problem. Det leder till ökade kostnader 

för både samhället och sjukvården samt lidande för den enskilde individen. Hälso- och 

sjukvården bör erbjuda stöd och hjälp till de personer som inte kan eller vill gå ner i vikt på 

egen hand, där sjuksköterskan har en viktig roll i det hälsofrämjande omvårdnadsarbetet. 

Livsstilsproblem kan vara svårt att prata om med en patient som har övervikt eller fetma då 

det kan vara ett känsligt ämne. MI som metod kan vara ett fungerande alternativ för att närma 

sig problemet och därmed kunna hjälpa patienten till en livsstilsförändring. Som 

sjuksköterskor kommer vi möta patientgruppen i alla vårdsammanhang. Därför vill vi med vår 

uppsats fördjupa oss i ämnet, för att få en bättre förståelse och ökad kunskap om metoden 

motiverande samtal, och därmed kunna arbeta hälsofrämjande i vår framtida yrkesroll. 

3. SYFTE 

Syftet var att beskriva hur motiverande samtal, som en hälsofrämjande åtgärd, kan påverka 

övervikt eller fetma hos vuxen patient. 

4. METOD 

En strukturerad litteraturstudie, med en deskriptiv design, har gjorts där resultatet av empirisk, 

aktuell forskning kritiskt har granskats och bearbetats (Forsberg & Wengström, 2013). 

4.1 Sökstrategi 
En systematisk litteratursökning gjordes där omvårdnadsvetenskap valdes som ämneskategori 

för att få fram relevanta databaser inom det aktuella ämnet. De databaser som valdes var 

CINAHL och Medline, då de är störst inom just ämnet omvårdnad. PsycINFO valdes då den 

databasen täcker psykologisk forskning inom omvårdnad, vilket gav träffar som svarade på 

syftet. Enligt PICO-metoden valdes aktuella ämnesord ut. Det är en strukturerad metod som 

utgår från problemformuleringen för att finna de meningsbärande orden, där P står för 

population, I står för intervention, C står för control och O står för outcome (Forsberg & 

Wengström, 2013). 

De Headings som användes i CINAHL var Motivational Interviewing, Obesity och Lifestyle 

Changes. En sökning i fritext gjordes på Overweight. De MeSH-termer som användes i 

Medline var Motivational Interviewing, Overweight, Obesity. En sökning i fritext gjordes på 

Lifestyle Changes. De Thesaurus ord som användes i PsycINFO var Motivational 

Interviewing, Overweight, Obesity och Lifestyle Changes. Alla sökningar kombinerades med 

den booleska sökoperatorn ”AND” (se bilaga 1). När en provsökning gjordes på nurs*, där 

trunkering av ordet gjordes för att innefatta alla ändelser och på Health Promotion, samt på 

Body Weight Changes, i de olika databaserna gick det inte att finna några relevanta resultat i 

kombination med Motivational Interviewing, därför uteslöts de ämnesorden från den 

systematiska sökningen.  

Sökningarna avgränsades till engelskt språk och publikationsår mellan 2004-2014, för att få 

ett resultat som innefattar det senaste forskningsläget och är aktuellt. Sökningarna i alla 

databaser åldersbegränsades med att endast söka efter forskning gjord på vuxna människor, 
alltså 18 år och uppåt. I databaserna CINAHL och PsycINFO gjordes avgränsningen Peer 

Reviewed, så att endast primärkällor fanns i sökningens resultat. I databasen Medline var 
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dock den begränsningen inte genomförbar, varpå utvalda artiklar kontrollerades för dess 

vetenskapliga kvalitet, och om de är vetenskapligt granskade, genom att kontrollera det 

genom information på tidskrifternas respektive hemsidor (Forsberg & Wengström, 2013). 

Sökstrategin redovisas i en sökmatris, se Bilaga 1. 

4.2 Urval 
Sökorden, utifrån PICO-metoden, utgjorde grunden för litteratursökningen, med väl valda 

avgränsningar. Inklusions- och exlusionskriterier användes vid ett stegvis urval av artiklarna 

för att endast få med de som svarade på syftet (Backman, 2008). 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle handla om motiverande samtal gjort på vuxna 

personer som hade övervikt eller fetma.  

Exklusionskriterier var att artiklarna inte fick vara reviewer. De artiklar som valdes bort var 

där studien gjorts på föräldrar till barn med överviktigt/fetma, även de artiklar som enbart 

handlade om annan terapeutisk samtalsbehandling, än motiverande samtal, valdes bort. 

I första urvalet läste författarna alla titlar samt ämnesord i artiklarna. Alla titlar som svarade 

på syftet sparades till nästa urval. De artiklar som exkluderades hade titlar som inte svarade på 

syftet. 

I urval två läste författarna alla abstract. De artiklar som inte svarade till inklusionskriterierna 

eller inte svarade på syftet exkluderades. Alla artiklar som fortfarande svarade på syftet 

sparades till det tredje urvalet, vilket var 34 stycken. Artiklar som kom upp i sökresultatet 

som dubbletter togs bort i urval två, vilket var 15 stycken.   

I det tredje urvalet lästes alla artiklarna i sin fulltext med fokus på metod och resultat. Det 

gjorde författarna först på enskilt håll för att få en oberoende uppfattning om innehåll. Sedan 

gjordes en sammanställning av båda författarnas uppfattning om innehåll, varpå de artiklar 

som inte svarade på syftet exkluderades, vilket var 15 stycken. Kvar till det sista urvalet var 

19 artiklar.  

I det fjärde och sista urvalet lästes alla 19 artiklarna i sin fulltext ännu en gång, vilket var 15 

kvantitativa och 4 kvalitativa artiklar. De granskades även kritiskt i sitt vetenskapliga upplägg 

och innehåll, det gjordes av författarna tillsammans.  

4.3 Värdering av vetenskaplig kvalitet 
Artiklarna granskades kritiskt i sitt vetenskapliga upplägg och innehåll med hjälp av protokoll 

för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod samt kvalitativ metod (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2011). Bedömningen innebar granskning av bland annat syftets 

tydlighet, undersökningsgruppen, metoden för urval och analys samt etiskt resonemang. 

Bedömningen av artiklarna innebar en poängsättning som resulterade i en procentuell nivå 

som motsvarade den vetenskapliga kvalitén. De 10 artiklarna som valdes ut till 

litteraturstudiens resultat uppfyllde hög kvalitet, vilket innebar 70 % eller mer av den 

maximala poängsättningen. Artiklar med kvalitetsnivå medel eller låg exkluderades. Valda 

artiklar redovisas i en artikelmatris, se Bilaga 2. 

4.4 Dataanalys 
Artiklarna som inkluderades i litteraturstudiens resultat lästes i sin helhet flera gånger av båda 

författarna för att säkerställa resultat samt för att minska risken för feltolkning. Granskningen 

av artiklarna skedde stegvis och systematiskt för att underlätta upptäckten av teman och 

mönster som svarade på syftet. Likheter och skillnader i artiklarnas resultat bearbetades och 
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delades upp i kategorier och subkategorier, med utgång från litteraturstudiens syfte. I 

litteraturstudien redovisas allt resultat som svarade på syftet. Resultatet presenterades på ett 

precist och logiskt sätt (Forsberg & Wengström, 2013).  

4.5 Etiska överväganden 
Endast de artiklar som fått tillstånd av etisk kommitté eller där noggranna etiska 

överväganden gjorts valdes ut, vilket är viktigt vid systematiska litteraturstudier. Då det 

handlar om att skydda individen som deltar, att informera om ett frivilligt deltagande, 

garantera anonymiteten samt informera om möjligheten att när som helst avbryta sitt 

deltagande i forskningsstudien (Forsberg & Wengström, 2013). Artiklar som inte kunde 

redovisa etiska överväganden/godkännanden exkluderades.  

5. RESULTAT 

Resultatet grundades i 10 artiklar, varav 3 var av kvalitativ design och 7 var av kvantitativ 

design. Artiklarnas resultat sammanställdes och delades in i 3 huvudkategorier med 

tillhörande 6 subkategorier (tabell 3). Innehållet i subkategorierna svarade på litteraturstudiens 

syfte som handlade om det motiverande samtalet (MI) och dess inverkan.  

Tabell 3. 

Huvudkategori: Subkategorier: 

Kroppslig påverkan av MI -viktförändring 

-förändring av fysiologiska mätvärden 

MI:s inverkan på val av livsstil -förändring av och förhållningssätt till 

kostintaget 

-förändring av och förhållningssätt till fysisk 

aktivitet 

Psykologisk inverkan av MI -stödets påverkan 

-påverkan på självförtroendet 

 

5.1 Kroppslig påverkan av MI 

5.1.1 Viktförändring 

Flera studier, Befort et al. (2008); Carels et al. (2007); Groeneveld, Proper, van der Beek och 

van Mechelen (2010); Jansink et al. (2013); Wattanakorn, Deenan, Puapan och Kraenzle 

Schneider (2013); West et al. (2011); redovisade att viktnedgång hade skett med hjälp av MI 

för deltagarna, i mätvärden såsom kroppsvikt i kg, BMI, midjemått eller kroppsfett i %. West 

et al. (2011) redovisade att det i interventionsgruppen hade skett en viktnedgång i kg 

kroppsvikt, från baseline till 6 månader, med ett medelvärde på -7,82 kg (p<0,05). 

I studien av Groeneveld et al. (2010) hittades den största viktnedgången hos de personer som 

hade fetma, med ett BMI på 30 eller mer (167 stycken) i interventionsgruppen, där 

viktnedgångens medelvärde var -2,9 kg (p<0,05) vid 6-månadersuppföljningen, jämfört med 

övriga deltagare i interventionsgruppen vars medelvärde på viktnedgången var -1,9 kg 

(p<0,05). Studiens resultat påvisade också att de deltagare som rökte i gruppen inte hade 

förändrat sin kroppsvikt över tid, trots att de hellre fokuserade på en förändring av kost och 

motionsvanor än att sluta röka.  

Wattanakorn et al. (2013) fann även att det inte bara resulterat i en viktnedgång, utan att det 

också skett en minskning av midjemått och kroppsfett i % hos deltagarna som fått MI.  
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Hardcastle, Taylor, Bailey, Harley och Hagger (2013) påvisade inga ändringar av BMI i 

interventionsgruppen över tid. 

5.1.2 Förändring av fysiologiska mätvärden 

Både Groeneveld et al. (2010) och Jansink et al. (2013) beskrev fysiologiska mätvärden, så 

som blodtrycket, kolesterolet, blodsockret och bukfettet. Groeneveld et al. (2010) påvisade 

dock att det inte fanns någon tillräcklig förbättring av riskerna för hjärt-kärlsjukdom vid 

uppföljningstillfällena, 6 och 12 månader. Groeneveld et al. (2010); Hardcastle et al. (2013); 

Jansink et al. (2013) påvisade förbättrade mätvärden av blodtrycket i gruppen som fått MI. 

Både Groeneveld et al. (2010) och Hardcastle et al. (2013) visade att den största förbättringen 

av blodtrycket hade skett hos de äldre deltagarna som presenterades att vara 45 år eller äldre i 

studien gjord av Groeneveld et al. (2010). 

Groeneveld et al. (2010); Hardcastle et al. (2013) och Jansink et al. (2013) påvisade en 

förbättring av kolesterolvärden hos deltagarna i gruppen som fått MI. Groeneveld et al. (2010) 

påvisade att interventionseffekterna av MI gällande kolesterol var större hos deltagarna i 

åldern 45 år eller äldre, än bland de yngre deltagarna. Hardcastle et al. (2013) påpekade dock 

motsatsen, där de yngre deltagarna hade en större förbättring av kolesterolvärdena jämfört 

med de äldre. Hardcastle et al. (2013) påvisade också att det var skillnader mellan män och 

kvinnor vad gällande kolesterolvärden, där männen fått större förbättringar än kvinnorna. 

Hardcastle et al. (2013) visade även i deras resultat att ju fler MI-sessioner deltagarna närvarat 

vid, desto större förbättring hade skett. Forskarna i den studien påvisade även en förbättring 

av kolesterolvärdena hos rökande deltagare i interventionsgruppen, jämfört med icke-rökande 

deltagare över 18 månaders tid. 

Förändringar av HbA1c redovisades endast i två av artiklarna, av forskarna Groeneveld et al. 

(2010) och Jansink et al. (2013). Där syntes att en förbättring av värdet hade skett över tid, på 

12 respektive 14 månader, dock hade inga signifikanta förbättringar skett. Wattanakorn et al. 

(2013) undersökte blodsockernivåer, där de redovisade en klar förbättring i 

interventionsgruppen som fått MI under 13 veckor. 

5.2 MI:s inverkan på val av livsstil 

5.2.1 Förändring av och förhållningssätt till kostintaget  

I studierna av Befort et al. (2008) och Carels et al. (2007) redovisas att alla deltagare, i både 

interventions- och kontrollgrupperna, minskade det dagliga intaget av kalorier.  

Jansink et al. (2013) redovisade också ett minskat intag av fett, men Hardcastle et al. (2013) 

däremot påvisade i sin studie att det inte fanns någon minskning gällande fettintag i 

interventionsgruppen. 

I studien gjord av Wattanakorn et al. (2013) användes ett formulär, The Three-factor eating 

questionnaire, som mäter beteendet kring kost avseende förmågan att kunna begränsa sitt 

intag av mat för att på så vis kontrollera sin kroppsvikt. I artikeln redovisades en förbättring 

av ätbeteendet hos deltagarna i interventionsgruppen som fått MI. Befort et al. (2008) 

påvisade även att alla deltagare hade ett ökat intag av frukt och grönsaker, medan Jansink et 

al. (2013) påvisade ett förbättrat intag av grönsaker, men ett försämrat intag av frukt. 

Stewart, Olbrisch och Bean (2010) redovisade att en beteendeförändring hade skett hos 

deltagarna efter interventionen med MI, till exempel att ha mindre skräpmat hemma, äta 

mindre portioner, räkna kalorier samt minska sockerintaget. Deltagarna upplevde sig ha gott 

självförtroende om att bibehålla förändringen då de skattat sig själva högt, 8 av 10 poäng, 

gällande självförtroendet.  
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I resultatet i studien gjord av Newnham-Kanas, Morrow och Irwin (2011), beskrivs att 

beteendet kring kosten berodde på bristande kontroll, då deltagarna beskrev att de åt 

okontrollerat. Artikeln redovisade att deltagarna efter interventionen med MI kunde skapa sig 

rutiner och sätta upp mål, till exempel gällande kostintaget. De hade fått en ökad medvetenhet 

och en insikt i att kunna njuta av livets ”goda ting” men i måttlig mängd, att tillåta sig själv, 

men inte för mycket och då riskera en viktuppgång. 

5.2.2 Förändring av och förhållningssätt till fysisk aktivitet 

Det finns en ökning av fysisk aktivitet hos deltagarna som fått MI enligt både Carels et al. 

(2007) och Hardcastle et al. (2013). Den fysiska aktiviteten bestod av olika slags aktiviteter av 

olika intensitet. Carels et al. (2007) redovisade att interventionsgruppens deltagare varit 

engagerade i en större mängd fysisk aktivitet/vecka jämfört med kontrollgruppen, vilket också 

gav en ökning av VO2max (maximal syreupptagningsförmåga) hos deltagarna i 

interventionsgruppen. Den ökade fysiska aktiviteten i form av specifikt promenader enligt 

Hardcastle et al. (2013) var konstant, från baseline till uppföljning vid 18 månader.  

Hardcastle et al. (2013) hade med ett frågeformulär i sin studie, Stage-of-change, som genom 

ja/nej frågor belyste deltagarnas nivå på var i själva beteendeförändringsprocessen 

(förnekelse, begrundande, förberedelse, aktion eller underhåll) de befann sig, gällande fysisk 

aktivitet. Där redovisades en betydande förbättring av beteendeförändring för fysisk aktivitet 

mellan baseline och 6 månader i interventionsgruppen som fått MI. Beteendeförändringen 

återgick dock till att vara närmare baseline efter 18 månader, i kontrollgruppen däremot 

syntes ingen beteendeförändring alls mellan baseline och 6 månader, sedan skedde det till och 

med en minskning fram till 18 månader.  

I studierna gjorda av Befort et al. 2008 och Jansink et al. (2013) kunde ingen signifikant 

förändring över tid hittas gällande fysisk aktivitet.  

Stewart et al. (2010) redovisade en beteendeförändring i interventionsgruppen som fått MI, 

där deltagarna hade infört fysisk aktivitet efter interventionen, samt att de hade skattat sig 

själva högt, 8 av 10 poäng, gällande självförtroendet om att kunna bibehålla förändringen.  

5.3 Psykologisk inverkan av MI 

5.3.1 Stödets påverkan 

Hardcastle och Hagger (2011); Newnham-Kanas et al. (2011); Stewart et al. (2010) tog alla 

upp resultatet av MI:s psykologiska inverkan hos deltagarna. Där framgick det tydligt att 

stödet var en viktig del – både det professionella och det sociala stödet var viktigt för att 

deltagarna skulle kunna bibehålla beteendeförändringar. Stewart et al. (2010) lyfte 

kamratstödet inom interventionsgruppen som en viktig del bland deltagarna som fått MI. Där 

upplevde deltagarna det som skönt att kunna dela problemen med andra i samma situation och 

därmed slippa känslan av att vara ensam om problemet. Deltagarna blev även uppmuntrade av 

varandras framgångar då det fungerade motiverande. 

Hardcastle och Hagger (2011) tog upp att behovet av socialt stöd fanns hos merparten av 

deltagarna i interventionsgruppen, dock var behovets storlek individuellt. Det framgick även 

att de som lyckats genomföra en beteendeförändring med hjälp av MI ändå behövde stöd, 

vilket inkluderade uppmuntran från närstående. Både Hardcastle och Hagger (2011); 

Newnham-Kanas et al. (2011) och Stewart et al. (2010) påvisade att deltagarna efter 

interventionen med MI var medvetna om hur viktigt det sociala nätverket var gällande att 

kunna bibehålla nya vanor, till exempel genom att ha sällskap vid utförande av fysisk 

aktivitet. I studien gjord av Hardcastle och Hagger (2011) framkom det en könsskillnad, där 
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män sa sig ha lättare att utföra fysisk aktivitet på egen hand, kvinnor däremot föredrog att ha 

sällskap, som då också agerade som ett stöd. 

Avsaknad av socialt stöd kunde försvåra MI:s inverkan hos deltagaren, vilket tas upp av 

Hardcastle och Hagger (2011). En del deltagare ansåg att brist på det sociala stödet blev ett 

sabotage på deras ansträngning för viktminskning. Den närmaste familjen/partnern var viktig 

som stöd, patientens self-efficacy underminerades av en partner som inte gav sitt fulla stöd. 

Troligt var att deltagarnas psykiska behov av de närmastes stöd omintetgjordes genom bristen 

av stöd. Bristande stöd och/eller negativ feedback underminerade personens autonoma 

motivation. 

5.3.2 Påverkan på självförtroendet 

I studierna gjorda av Hardcastle och Hagger (2011); Newnham-Kanas et al. (2011) och West 

et al. (2011) redovisades en kraftig förbättring av såväl självförtroendet, självkänslan, 

medvetenheten, den personliga kontrollen samt beslutsamheten hos deltagarna som fått MI. 

Även motivationen och viljan att förändras sågs hos deltagarna i studierna. Hardcastle och 

Hagger (2011) angav att ett nyckeltema för deltagarna var att hitta den egna motivationen och 

engagemanget som då kunde leda till personlig kontroll och beslutsamhet. Newnham-Kanas 

et al. (2011) beskrev att deltagarna som fått MI hittat motivation för att prioritera sig själv, fått 

insikt i att egen tid var betydelsefull och att de egna valen gynnar en själv och att det hela 

handlar om ökad egenvård. Deltagare beskrev att deras välmående även inverkade på familjen 

på ett positivt sätt.  

Enligt West et al. (2011) hade deltagarna efter interventionen med MI en högre självskattning 

gällande autonomi, kontroll, fokusera på framsteg och självförstärkning än vad deltagarna i 

kontrollgruppen hade. Att ha fokus på de framsteg som hittills gjorts under interventionen var 

en strategi för att behålla motivationen i interventionsgruppen. Deltagarna skattade sig 

avseende att kunna behålla fokus och motivation genom processen, där skattningen blev hög 

vid uppföljningstillfällena vid 6 och 12 månader efter interventionen. Interventionsgruppens 

deltagare fick en ökad självbild då de framgångsrikt lyckats med sin fysiska aktivitet, vilket 

var förenat med viktnedgång. Även en förbättring av självkänslan påvisades bland deltagarna 

som fått MI i studien gjord av Wattanakorn et al. (2013).  

I studien gjord av Jansink et al. (2013) redovisades dock att MI inte ändrade på deltagarnas 

egen vilja att förändra livsstilen, då de inte var redo att göra det än. 

Studien gjord av Befort et al. (2008) påvisade att deltagarna som fått MI skattat sig själv lägre 

i två självskattningsformulär efter interventionen vad avsåg motivation och self-efficacy 

gällande kost och motion. Resultatet visade att det var en skillnad mellan interventions- och 

kontrollgrupp. 

5.4 Resultatsammanfattning 
Motiverande samtal kunde ge psykologisk inverkan, kroppslig påverkan samt inverkan på 

livsstilen. Påverkan gällande förändring av vikt, fysiologiska mätvärden, kost och fysisk 

aktivitet sågs i resultatet. Även betydelsen av stöd och påverkan på självförtroendet framkom 

som betydande områden. Genom resultatet syntes att det motiverande samtalet kunde vara en 

hälsofrämjande åtgärd för vuxen patient med övervikt eller fetma. 

 

 



 
 

12 

6. DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion  
En strukturerad litteraturstudie med en deskriptiv design valdes, med artiklar som var av både 

kvantitativ och kvalitativ design. Att artiklarna är av olika design ser författarna som en styrka 

då innehållet och resultatet inkluderar helheten i syftet. 

6.1.1 Sökstrategi 

Valda databaser var CINAHL, Medline och PsycINFO vilket gav en bred sökning där både 

omvårdnadsvetenskapen och den psykologiska forskningen inom omvårdnad fångades in, 

vilket kan vara en styrka. 

Den strukturerade PICO-metoden som användes hjälpte att få fram de meningsbärande orden 

på ett enkelt och säkerställt sätt, vilket även har visat sig genom hela litteratursökningens 

process, då många artiklar kom fram som svarade på syftet (Forsberg & Wengström, 2013). 

För att ytterligare säkerställa de valda ämnesorden gjordes en provsökning på andra ämnesord 

som kunde vara av betydande karaktär, men då de inte gav något ytterligare resultat kunde 

författarna gå vidare i processen med de ord som redan fastställts vara relevanta, vilket kan 

vara en styrka. En styrka kan också vara att författarna använde sig av samma sökord både 

som ämnesord samt som sökning i fritext i alla databaserna. Genom att författarna inte valde 

att använda den booleska sökoperatorn ”OR” så resulterade det i att många dubbletter kom 

fram i sökningarna, vilket hade kunnat undvikas genom att använda sig av ”OR”. Det ses inte 

som en svaghet för sökningen, men det hade kunnat underlätta hanteringen av materialet för 

författarna.  

Litteraturstudiens syfte fokuserade på motiverande samtal som omvårdnadsåtgärd, därför var 

inte någon särskild profession inkluderad eller exkluderad i sökningen. Metoden används på 

samma sätt av många olika professioner, därför ansåg författarna att artiklarna i denna 

litteraturstudie inte behövde vara ur en specifik aspekt.  

Valda avgränsningar stärker den systematiska litteratursökningen då sökresultatet var riktat 

till att besvara syftet. Engelskt språk valdes för möjligheten att finna internationella 

forskningsartiklar. Dock hade ingen av författarna engelska som modersmål vilket kunde vara 

en svaghet i urval och analysförfarandet då risk fanns för felaktig översättning och 

misstolkning av språket. Språkförbistringen försökte författarna kompensera genom att 

använda sig av webbaserade lexikon till sin hjälp. Åldersbegränsningen gjordes till vuxna 

över 18 år vilket är en styrka då det var relevant för syftet.  

Tidsperioden valdes till de 10 senaste åren för att få relevant och aktuell forskning, vilket är 

en styrka. Det styrks ytterligare då sökningen automatiskt flyttades upp i databaserna till 

bland annat åren 2006-2011, då MI i kombination med annat sökord inte gav något äldre 

sökresultat. Det kan förklaras med att MI är en nyare samtalsmetod (Miller & Rollnick, 2013) 

och att äldre forskning därför saknas. Det kan dock vara en svaghet då mängden forskning 

inom området är begränsad. Peer Reviewed valdes i CINAHL och PsycINFO för att få 

primärkällor vilket är en styrka. I Medline däremot fick författarna själva kontrollera den 

vetenskapliga kvalitén på den valda artikeln som svarade på syftet. 

6.1.2 Urval 

Författarna ville få en bred inblick i nyare forskning avseende motiverande samtal för vuxen 

patient med övervikt och fetma, vilket speglas i syftet och de valda inklusionskriterierna. 

Exklusionskriterna som författarna valde var högst relevanta då artiklar som valdes bort inte 

svarade på syftet. En svaghet kan dock ses i att författarna valde att behålla artiklar som 
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innehöll MI i kombination med annan terapeutisk samtalsbehandling, vilket kunde försvåra att 

tydligt särskilja dessa behandlingsformer i resultatet. En styrka i valda artiklar var att 

författarna inte uteslöt några sjukdomar eller diagnoser och därmed kunnat fånga in alla 

resultat som svarade på syftet. En svaghet kan dock vara att en eventuell försämring av 

sjukdomsdiagnos hos forskningsdeltagare kan ha påverkat forskningsresultatet och utfallet av 

MI. Även kan vissa diagnoser försvåra eller underlätta viktnedgång. Valda artiklar avser 

studier gjorda i fem olika länder världen över, USA, England, Nederländerna, Kanada och 

Thailand, vilket kan ses som en styrka då resultatet var ur en internationell synvinkel. Dock 

kan det vara en svaghet då vårdsystem och kulturer i länderna skiljer sig åt vilket kan försvåra 

överförbarheten av resultaten. Deltagarna i de valda artiklarna är av olika kön, ålder och 

samhällsklasser med olika socioekonomiska bakgrunder. Det speglar hur samhället ser ut 

idag, vilket är en mångfald i resultatet, och ses som en styrka av författarna.   

För att säkerställa kvaliteten i urvalsförfarandet använde författarna en process där alla 

artiklar behandlades systematiskt och så objektivt som möjligt i alla urvalsstegen. En styrka är 

att de artiklar som lästes i fulltext lästes flera gånger med fokus på metod och resultat, varav 

den första genomgången gjordes av författarna på separat håll för att behålla objektiviteten 

och inte påverkas av varandra. En styrka i urvalet är också att författarna även läste och 

diskuterade allt innehåll tillsammans, och att artiklar behölls till nästa urvalssteg även om 

endast en av författarna tyckte så. 

De artiklar som lästes i sin helhet och som svarade på syftet granskades med hjälp av 

protokoll för kvalitetsbedömning (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011) vilket i sig är en 

styrka, men som stärks ytterligare av att författarna endast valde att behålla de artiklar som 

bedömdes ha hög kvalitet till litteraturstudiens resultat. Författarna valde bort de artiklar som 

bedömdes ha medel eller låg kvalitet då litteraturstudiens tillförlitlighet skulle försvagas. En 

svaghet i kvalitetsbedömningsprocessen kan dock vara författarnas bristande erfarenhet av att 

hantera granskningsmallar och läsa vetenskapliga artiklar, en risk finns för misstolkning av 

artiklarna.  

6.1.3 Dataanalys 

Allt resultat lyftes ur valda artiklar för att författarna skulle få en bättre överblick, vidare 

lyftes de specifika resultatdelarna ut som svarade på litteraturstudiens syfte, vilket gav 

författarna en ännu bättre överblick. Resultaten som svarade på syftet bearbetades och 

sammanställdes avseende likheter och skillnader och mynnade till sist ut i huvudkategorier 

och subkategorier. Processens tillvägagångssätt är viktig för att säkerställa resultat samt 

minska risken för feltolkning (Forsberg & Wengström, 2013). Presentationen av resultaten 

stärktes genom redovisning av mätvärden vad gällande BMI och kroppsvikt, som är faktiska 

mätvärden vid övervikt och fetma vilket är syftets huvudsakliga ämne. 

Hela processen har skett stegvis vilket är en styrka enligt författarna. Då författarna var 

medvetna om att det fanns en risk för förutfattade meningar och att förförståelse kunde 

påverka analysprocessen, så har författarnas fokus varit att utföra momentet så neutralt och 

objektivt som möjligt. 

6.2 Resultatdiskussion 
Resultatet är sammanställt av olika slags artiklar med såväl kvantitativ som kvalitativ ansats, 

som besvarar och ger en helhetsbild av litteraturstudiens valda syfte. Det är viktigt att som 

sjuksköterska kunna se och identifiera symtom på risker, men också se och följa upp olika 

mätvärden och arbeta för att förbättra och minska risk för ohälsa. Det är även viktigt att som 

sjuksköterska kunna stötta och samtala på ett neutralt sätt med patienten och se dennes unika 

upplevelse och förståelse för sin situation. Helheten är en viktig komponent i sjuksköterskans 
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arbete, som Socialstyrelsen (2005) betonar i Kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska. Därför utgår resultatdiskussionen från de tre huvudkategorierna. 

6.2.1 Kroppslig påverkan av MI 

I flera av artiklarnas studier har en positiv viktförändring skett med hjälp av MI. Däremot är 

resultaten av olika storlek och karaktär, vilket kan bero på att interventionerna hade olika 

omfattning av MI och utfördes under väldigt skiftande tidsramar. Wattanakorn et al. (2013) 

hade till exempel i sin studie en intervention med 4 sessioner under 4 veckor och sedan endast 

gjort en uppföljning upp till 13 veckor efteråt, vilket gav en viktförändring, men där en fråga 

kan kvarstå kring huruvida det resultatet är bestående över tid. När det gäller att uppnå ett bra 

behandlingsresultat är det viktigt att hitta åtgärder som hjälper på lång sikt (Edlund & 

Zethelius, 2009). Författarna anser också att det hade varit av vikt att en mätning av midjemått 

hade utförts i de artiklar där endast uträkning av BMI använts, då midjemåttet är en faktisk 

kroppslig förändring och är starkt kopplat till hjärt- och kärlsjukdom. Midjemåttet är en bättre 

mätmetod vid överviktsbehandling (Kuehn Krylborn och Trygg Lycke, 2013). 

En viktnedgång kräver att en person gör av med fler kalorier än vad som tillförs (Ringsberg, 

2009). En förklaring till resultatet i studien gjord av Groeneveld et al. (2010), där rökande 

deltagare inte förändrat sin kroppsvikt över tid, kan enligt författarna kanske bero på att just 

dessa individer inte lyckats fått till en balans mellan kostintag och fysisk aktivitet, och kanske 

inte alls har något med rökandet i sig att göra.    

I flera av studiernas resultat har en förbättring av flertalet fysiologiska mätvärden skett som en 

effekt av MI. En förbättring av fysiologiska mätvärden kan reducera risken för att drabbas av 

följdsjukdomar (Ringsberg, 2009; WHO, 2014). Sjuksköterskan ska motivera till förändrade 

levnadsvanor och aktivt förebygga hälsorisker hos alla patienter, för att öka patientens 

möjlighet till stärkt egenvård (Willman, 2009). Studierna gjorda av Groeneveld et al. (2010) 

och Hardcastle et al. (2013) liknar varandra till val av population med inklusionskriterier, men 

motsäger varandras resultat vad gäller ålderns inverkan på kolesterolvärdet samt att 

Hardcastle et al. (2013) även påvisar en könsskillnad trots likvärdiga grupper vid baseline. 

Kroppens fysiologiska sammansättning förändras med åldern, vilket är helt normalt 

(Henriksson & Rasmusson, 2007). Faktorer som kan påverka kan dock vara många, till 

exempel kön, levnadsvanor, socioekonomisk situation och sjukdomar, som var och en, eller i 

olika kombinationer, ger en inverkan. Varje människa är unik och har en unik kropp 

(Willman, 2009), som således har en individuell fysiologisk omsättning. I stora studier med 

många deltagare kan det enligt författarna vara svårt att se de individuella och specifika 

påverkansfaktorerna och därför kan också resultaten av en intervention skilja sig åt. Men då 

männen är de som får de allvarligaste komplikationerna orsakat av övervikt och fetma 

(Rössner, 2004), så kan kanske deras ökade risk i kombination med de individuella 

påverkansfaktorerna göra att de redan från baseline i studien av Hardcastle et al. (2013) hade 

förhöjda nivåer jämfört med kvinnorna. Därför får männen en större förbättring av 

kolesterolvärdena efter interventionen med MI. 

6.2.2 MI:s inverkan på val av livsstil 

I sju av tio studier redovisas att en livsstilsförändring vad gällande kost och/eller fysisk 

aktivitet har skett med hjälp av MI (Befort et al., 2008; Carels et al., 2007; Hardcastle et al., 

2013; Jansink et al., 2013, Newnham-Kanas et al., 2011; Stewart et al., 2010 & Wattanakorn 
et al., 2013). När en beteendeförändring har skett hos en deltagare, som Stewart et al. (2010) 

beskriver, medför det att deltagaren får en ökad kontroll över sitt eget beteende vad gäller 

intag av kost, vilket kan ge ett ökat självförtroende enligt författarna.  
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Det gäller att hitta en balans mellan kostintag och fysisk aktivitet för att inte öka i vikt, om 

målet däremot är en viktreducering krävs det att utgiften av energi är större än intaget (Järvi, 

2009; Forslund, 2009). Deltagarna i studien av Newnham-Kanas et al. (2011) hittade balans 

med hjälp av MI. De lyckades skapa rutiner och fick en ökad medvetenhet. Insikt i sitt eget 

beteende och förhållningssätt, ökade således self-efficacy. Att kunna behålla en 

beteendeförändring, där balansen mellan utgift och intag blir bestående, kräver att även 

egenkontrollen, personens empowerment, blir bestående. Vilket ses hos deltagarna som fått 

MI i studien gjord av Hardcastle et al. (2013) där en varaktig förändring av fysisk aktivitet i 

form av promenader kunde ses över tid. Däremot sänktes deltagarnas nivå av 

beteendeförändringsprocessen till att vara närmare värdet vid baseline. En förklaring till det 

kan enligt författarna vara att interventionen endast grundats i en lågintensivbehandling av 

MI, och det var kanske inte tillräckligt för att beteendeförändringsprocessen skulle vara 

bestående över tid. Kontrollgruppens minskning av samma värde vid 18-

månadersuppföljningen kan kanske förklaras med att de endast fått en informationsfolder om 

beteendeförändringar och riktlinjer gällande kost och fysisk aktivitet, men inget stöd eller 

undervisning.     

Edlund och Zethelius (2009) påpekar att om målet är ett långsiktigt behandlingsresultat kan 

det vara kombinationer av metoder som krävs. Vilket också påvisas i studierna där MI har 

kombinerats med olika program för kost- och fysisk aktivitet. MI som metod ska användas för 

att hjälpa en person att ändra sitt beteende vilket kan leda till en livsstilsförändring (Holm 

Ivarsson, 2013), där sjuksköterskan ska arbeta med stöd och undervisning för patienten i 

dennes egenvård (Schnor, 2012; Willman, 2009). 

6.2.3 Psykologisk inverkan av MI 

För att genomföra livsstilsförändringar är stöd en viktig del, vilket också framgår av resultaten 

i studierna gjorda av Hardcastle och Hagger, 2011; Newnham-Kanas et al. (2011) och Stewart 

et al. (2010). Forskarna får medhåll i riktlinjerna av Socialstyrelsen (2011), som beskriver tre 

åtgärdsnivåer för vuxna som sjuksköterskan kan använda sig av i sitt hälsosamtal - enkla råd, 

rådgivande samtal där MI oftast används, samt kvalificerat rådgivande samtal där MI i 

kombination med kognitiv beteendeterapi (KBT) används som grund. Det kvalificerade 

rådgivande samtalet kan ske individuellt eller i grupp, där gruppen består av personer i samma 

situation. Vilket enligt författarna kan ge ett kamratstöd för deltagarna i gruppen. En 

fundering kan dock vara huruvida det är MI eller kamratstödet, eller en kombination av dessa, 

som ger hjälpen till förändring. 

Behovet av stöd är individuellt och ser olika ut för olika individer, då alla har unika 

förutsättningar för att klara av en livsstilsförändring, precis som Hardcastle och Hagger 

(2011) visar i sin studie.  Enligt författarna kan kanske en person med hög grad av self-

efficacy endast behöva enkla råd och lite stöttning, men en person med lägre grad av self-

efficacy kanske behöver mer stöd samt kvalificerade samtal där även uppföljning sker. 

Oavsett nivån av self-efficacy hos patienten har sjuksköterskan alltid ett ansvar att stärka 

patientens empowerment, och det kan ske till stor del genom hälsosamtalet. Genom att stärka 

patientens empowerment ges patienten också möjlighet att upprätthålla sin egenvård (Schnor, 

2012). Miller och Rollnick (2013) betonar att olikheter finns hos människor och att behovet 

av stöd genom MI bör vara långvarigt och kontinuerligt för vissa, men för andra kan det räcka 

med ett samtal för att personen ska bestämma sig för att genomföra en förändring, och också 

lyckas med det. 

Deltagarna i studien gjord av Hardcastle och Hagger (2011), vilket beskrev brist på socialt 

stöd, var enligt författarna kanske i behov av att även den närmaste familjen/partnern skulle 
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ha inkluderats i de individuella MI-sessionerna. Familjemedlemmen skulle då få insikt i och 

förståelse för deltagarens behov av förändring och stöd. Detta lyfts även av Miller och 

Rollnick (2013), som tar upp familjens närvaro och stöd som faktisk betydelse för deltagarens 

möjlighet att kunna uppnå en positiv förändring. 

Lindwall och Johnson (2010) beskriver att självförtroendet kan stärkas genom att en person 

klarar av att genomföra förändringar i sin livsstil i positiv riktning, vilket inkluderar en stärkt 

self-efficacy och självkänsla samt en ökad personlig kontroll. Den stärkta självkänslan och 

positiva resultat gör att en person upplever framgång och stärker sin self-efficacy, vilket också 

ger en förbättrad kroppsuppfattning samt en högre värdering av sin kropp. Det är enligt 

författarna viktigt att få stöd och hjälp i att bibehålla det stärkta självförtroendet för att 

livsstilsförändringarna ska kunna hålla i sig över tid, och inte falla tillbaka till gamla vanor 

och beteenden, vilket kan ses i flertalet av studiernas resultat. Betydelsen av MI var positiv för 

självkänslan hos deltagarna vilket syns tydligt i studien gjord av Wattankorn et al. (2013), där 

interventionen av just MI var inkluderad till fullo under processens gång. Kontrollgruppens 

sänkning av självkänslan kan kanske enligt författarna förklaras med att de inte fick någon 

motivation eller kontinuerligt stöd genom processen, och därför kanske såg frånvaron av 

resultat som ett misslyckande. 

Sjuksköterskorna i studien gjord av Jansink et al. (2013), som arbetade för deltagarna i 

kontrollgruppen med den vanliga diabetesvården, hade mer erfarenhet av kliniskt arbete i 

diabetesvård än de sjuksköterskor som arbetade för interventionsgruppen. Det kan enligt 

författarna ha bidragit till det förbättrade resultatet gällande kroppslig påverkan som skedde 

även i kontrollgruppen.  Dessutom fick sjuksköterskorna i interventionsgruppen endast fyra 

utbildningstillfällen gällande MI, varav 93 % gick på minst tre av dessa tillfällen. Uppföljning 

av MI-utbildningen skedde endast via tre telefonsamtal, ett samtal per kvartal. Miller och 

Rollnick (2013) betonar att MI likt andra terapeutiska metoder kräver en ordentlig utbildning 

samt kontinuerlig övning, coachning och feedback för att rådgivaren ska kunna anamma 

metoden och använda sig av den på ett korrekt sätt. Då diabetesprogrammet i studien av 

Jansink et al. (2013) var väletablerat hos sjuksköterskorna redan från början, och särskilt 

bland sjuksköterskorna i kontrollgruppen, så var det inte specifikt MI som gjorde någon 

skillnad hos deltagarna gällande viljan att förändra den egna livsstilen. 

Deltagarna i interventionsgruppen i studien gjord av Befort et al. (2008) skattade sig själv 

lägre efter interventionen med MI, vilket enligt författarna kan förklaras med att ett stort antal 

av deltagarna, 79 %, under studiens gång drabbades av stora stressande 

livshändelser/livskriser, till exempel dödsfall av nära vän eller familjemedlem, byte av arbete, 

flyttat till annan bostad, ökat omvårdnadsansvar för anhörig eller familjemedlem/nära som 

vän hamnat i fängelse. Lindwall och Johnson (2010) beskriver att stressfyllda händelser i livet 

kan leda till en ökad risk att drabbas av nedstämdhet eller depression, men kan också utveckla 

olika somatiska sjukdomar. De påpekar också att alla människor är olika sårbara och därför 

kan olika individuella reaktioner ses. Deltagarna i interventionsgruppen kanske var mitt i sin 

krisreaktion/sorgereaktion och därför tror författarna att de skattade sig lägre gällande 

motivation och self-efficacy.  

Studiens resultat av Befort et al. (2008) gällande lägre skattning efter interventionen kanske 

också enligt författarna kan förklaras med att deltagarna hade skattat sig själva högt vid 

baseline, vilket forskarna i sin diskussion också reflekterat över, samt även sett ett samband 

med andra forskningsstudier gjorda på just afroamerikanska kvinnor. Enligt författarna kan 

den höga skattningen kanske bero på en kulturell aspekt, då studien är gjord i USA där 41,8 % 

av de amerikanska kvinnorna lider av fetma (Lönndahl, 2007). Enligt författarna kan 
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tillståndet kanske anses vara normalt i just USA då nästan varannan person faktiskt har ett 

BMI över 30. Kuehn Krylborn och Trygg Lycke (2013) nämner att olika skönhetsideal finns i 

olika kulturella kretsar. Författarna tror att det kanske kan vara mer acceptabelt för en 

afroamerikansk kvinna att ha en övervikt jämfört med en kaukasier, med tanke på de olika 

kulturella skönhetsidealen som finns, vilket också kan vara grundat i genetiken, där forskning 

fortfarande pågår om exakt vilka gener det handlar om, men som visar på att kaukasier 

genetiskt har ett visst skydd mot fetma (Lönndahl, 2007). Den höga skattningen vid baseline 

kanske enligt författarna berodde på ett bra självförtroende, det vill säga att deltagarna vid 

studiens start hade en hög tilltro att klara av och uppnå resultat. Men då MI är en terapeutisk 

process där deltagarens inre motivation ska framkallas så kanske deltagarnas inre självkänsla 

blottades under interventionen och kanske trots allt inte var så hög. Med självkänsla menas att 

personen har ett ovillkorligt värde, oberoende på vad personen presterar (Kuehn Krylborn & 

Trygg Lycke, 2013). 

7. SLUTSATS 

Resultatet visar att MI är en fungerande hälsofrämjande metod som kan ge kroppslig påverkan 

med viktförändring och förändring av fysiologiska mätvärden. MI kan ge inverkan på val av 

livsstil med förändring av och förhållningssätt till kostintag och fysisk aktivitet. MI kan även 

ge en psykologisk inverkan med påverkan på självförtroendet. Resultatet påvisar även stödets 

betydelse.  

MI som metod görs för och med någon, inte mot eller till någon (Miller & Rollnick, 2013). 

Det hälsofrämjande arbetet som sjuksköterskan ska utföra i sin profession ska göras i samråd 

med patient och ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet (HSL 

1982:763). Sjuksköterskan ska stötta patienten i dennes egenvård som ska vara individuellt 

anpassat, samt ta hänsyn till patientens personlighet och livssituation (Willman, 2009). I detta 

arbete ska sjuksköterskan ha ett neutralt arbetssätt, där kvinnor och män behandlas likvärdigt, 

så att patientsäkerheten och vårdkvalitén säkerställs (Määttä & Öresland, 2009).  

Resultaten visar att MI som metod inverkar på helheten, både på det fysiska och det psykiska 

planet och att alla delar är lika viktiga för patienten. Sjuksköterskan ska kunna se helheten, 

vilket betonas i Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 

2005).  

8. KLINISKA IMPLIKATIONER  

Det hälsofrämjande arbetet gällande övervikt och fetma är viktigt och livsnödvändigt då det är 

ett växande folkhälsoproblem i hela världen. Det ger höga kostnader för både samhället och 

sjukvården samt faktiskt lidande för den enskilde individen. Att som sjuksköterska arbeta 

hälsofrämjande med denna patientgrupp kan underlättas genom att använda MI, dock krävs 

utbildning i metoden. Kanske skulle sjuksköterskor redan i grundutbildningen gynnas av att 

undervisas och praktiskt få utöva MI som metod, då tekniken kräver övning och kontinuerligt 

användande för att fungera på ett bra sätt. Viktigt är att sjuksköterskan har ett bra 

förhållningssätt till metoden. När MI som verktyg är en del av sjuksköterskans samtalsteknik 

kan den användas vid såväl korta som långa möten, oavsett arbetsplats. Grundutbildningen för 

sjuksköterskor omfattar idag många olika områden vilket innebär att mycket berörs endast på 

ytan. Kanske skulle arbetsgivare inom hälso- och sjukvården i större utsträckning kunna 

ombesörja för utbildning i MI, eftersom det ligger i allas intresse att arbeta hälsofrämjande, 

med syfte att hjälpa patienten. Arbetsgivare bör också gynna sjuksköterskans möjlighet till 
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samtal med patient i form av tid. Samtalet bör ses som en lika viktig del i omvårdnadsarbetet 

som övriga omvårdnadsåtgärder. 

9. FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 

Vi har sett att det finns relativt mycket forskning inom detta område gjort på kvinnor, men 

inte lika mycket på män. Män med övervikt och fetma behöver därför studeras ytterligare då 

det är männen som lider av den farliga fetman i större utsträckning, samt drabbas lättare av de 

allvarliga följdsjukdomarna. Mer forskning inom området kan även behövas gällande 

påverkan av sjuksköterskans faktiska arbete med MI, med redovisning av både kvantitativa 

och kvalitativa data. Önskvärt vore även att studier görs i större omfattning och under längre 

tidsintervall för att kunna fånga den långvariga och bestående inverkan av MI. 
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(MH”Motivational 

Interviewing”) 

AND 
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Kl: 11:00 

(MH ”Motivational 

Interviewing”) 
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”Lifestyle 

Changes” 
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(DE ”Lifestyle 

Changes”) 
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PsycINFO 
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(DE ”Overweigt”) 1,229     

PsycINFO 
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(DE ”Motivational 

Interviewing”) 

AND 
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(DE ”Motivational 

Interviewing”) 

AND 

(DE ”Lifestyle 

Changes”) 
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Befort, C. A., Nollen, N., 

Ellerbeck, E. F., Sullivan, 

D. K., Thomas, J. L. & 

Ahluwalia, J. S. (2008). 

 

Motivational interviewing 

fails to improve outcomes 

of a behavioral weight loss 

program for obese African 

American women: a pilot 

randomized trial.  

 

Journal of Behavioural 

Medicin, 31, 367-377. 

 

USA 

Syftet med studien var 

att undersöka om 

tillägget av 

motiverande samtal till 

ett 

viktminskningsprogram 

för Afrikan-

Amerikanska kvinnor 

förbättrade 

följsamheten till 

programmet, beteendet 

till kost och fysisk 

aktivitet samt 

viktminskningens 

resultat.  

Design/Metod: 

Kvantitativ ansats. RCT-studie. 

Population: 

Inklusionskriterier: 

18 år eller äldre. BMI mellan 30-50. Kunna 

promenera minst 10 minuter i följd, utan paus. Bo 

kvar inom området för att kunna slutföra studien. 

Kunna erhålla läkarintyg från primärvården.  

Exklusionskriterier: 

Ej vara gravid eller ha för avseende att bli gravid 

inom 6 månader. Inte vara delaktig i annan 

viktminskningsbehandling. Ej ha psykiatrisk 

sjukdom eller ha ett substans missbruk.  

Urvalsförfarande: 

Obundet urval. Randomiserades in till 

kontroll/interventionsgrupp. 

Bortfall: 

10 deltagare. 1 deltagare exkluderades under 

studiens gång då hon påvisade psykiatrisk sjukdom.  

Slutlig studiegrupp: 

Vid studiens start – 44 deltagare. 

Datainsamlingsmetod: 

BMI-mätning. Självrapportering av kostintag och 

fysisk aktivitet. Frågeformulär med självskattning 

angående motivation och self-efficacy. Alla 

deltagare fick ett 16-veckors viktnedgångsprogram 

med antingen 4 MI-sessioner, eller 4 sessioner med 

hälsoutbildning.  

Analysmetod: 

t-test, chi-två-test, ANOVA  

Styrkor: 

Likvärdiga grupper vid baseline.  

 

Relativt litet bortfall. 

 

Deltagarna hade inte samma 

rådgivare vid de individuella 

träffarna som vid 

gruppträffarna.  

 

Svagheter: 

Lågt deltagarantal.  

 

Relativt kort studietid. 

 

Att deltagarna själva skulle 

rapportera in fysisk aktivitet och 

kostintag i ett datasystem gjorde 

att det fanns en risk för 

felrapportering då det redan vid 

baseline rapporterades in om 

relativt hög fysisk aktivitet och 

lågt kostintag.  

 

Under studiens 16 veckor 

inträffade väldigt många större 

livshändelser för deltagarna 

vilket kan ha påverkat 

deltagarnas 

självskattningsresultat samt 

studiens resultat.  

Efter 16-veckors 

uppföljning hade 

deltagarna i både 

intervention- och 

kontrollgruppen minskat i 

vikt. Även minskat sitt 

energi- och fettintag, samt 

ökat sin frukt- och 

grönsakskonsumtion.  

 

Dock sågs ingen 

signifikant skillnad i fysisk 

aktivitet över tid. 

 

Motivation och self-

efficacy angående 

kostintag och träning 

minskade under studiens 

gång i båda grupperna men 

mer i 

interventionsgruppen.   
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Carels, R. A., Darby, L., 

Cacciapaglia, H. M., Konrad, 
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& Versland, A. (2007). 

 

Using Motivational 

Interviewing as a Supplement to 

Obesity Treatment: A Stepped-

Care Approach. 

 

Health Psychology, 26(3), 369-

374.  

 

USA 

Syftet med studien var att 

undersöka effekten av 

motiverande samtal i 

kombination med ett 

beteendeförändringsprogram 

avseende viktminskning.  

Design/Metod: 

Kvantitativ ansats. RCT-studie. 

Population: 

Inklusionskriterier: 

BMI på 30 eller mer. Fysisk aktiv mindre än 

2 tillfällen/vecka. Icke-rökare.  

Exklusionskriterier: 

Hjärt- och kärlsjukdom, muskel- och 

ledproblem som hindrar till måttlig fysisk 

aktivitet. Insulinbehandlad diabetes, eller 

nedsatt fasteglukos.  

Urvalsförfarande: 

Obundet urval. Randomiserades in till 

kontroll/interventionsgrupp. 

Bortfall: 

9 stycken bortfall totalt. 

Slutlig studiegrupp: 

Vid studiens start – 55 deltagare. 86,8% 

kvinnor. 

Datainsamlingsmetod: 

Kondition- och fysiskt test. BMI-mätning. 

Deltagarna skrev daganteckningar gällande 

fysisk aktivitet och kostintag. Alla deltagare 

fick ett 24-veckors viktminskningsprogram. 

I interventionsgruppen fick de som inte 

nådde sitt uppsatta viktminskningsmål 

motiverande samtal för att nå målet. 

Analysmetod: 

ANOVA. Chi-två-test. 

Styrkor: 

Deltagarna som fick MI 

då de inte uppnått sina 

viktminskningsmål 

lyfts fram som en egen 

grupp i resultatdelen 

och syns tydligt.   

 

Mätinstrumenten hade 

bra reliabilitet och 

validitet.  

 

Litet bortfall. 

 

Likvärdiga grupper vid 

baseline. 

 

Svagheter: 

Ett litet deltagarantal 

totalt. 

För deltagarna som hade 

problem med att gå ner i vikt 

och uppnå sina 

viktminskningsmål, hade 

motiverande samtal en positiv 

effekt, då deltagarna som fått 

MI visade en signifikant 

skillnad gällande viktnedgång 

och fysisk aktivitet, inklusive 

maximal 

syreupptagningsförmågan, 

jämfört med deltagare som inte 

fick MI. Alla deltagare i studien 

har minskat sitt dagliga 

kaloriintag, dock påvisades 

ingen skillnad mellan 

grupperna.  
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Groeneveld, I. F., Proper, K. 

I., van der Beek, A. J., & 

van Mechelen, W. (2010). 

 

Sustained body weight 

reduction by an individual-

based lifestyle intervention 

for workers in the 

construction industry at risk 

for cardiovascular disease: 

Results of a randomized 

controlled trial.  

 

Preventive Medicine, 51, 

240-246. 

 

Nederländerna 

 

Syftet med studien 

var att utvärdera 

effekten av och se 

lång- och 

kortsiktiga effekt av 

en 6-månaders 

livsstilsintervention 

med hjälp av 

motiverande samtal, 

för manliga arbetare 

i byggindustrin, 

som var i riskzonen 

för hjärt- och kärl 

sjukdom. 

Design/Metod: 

Kvantitativ ansats. RCT-studie 

Population: 

Inklusionskriterier: 

Manliga konstruktionsarbetare. Ålder 18-65 år. 

Som har en förhöjd risk för hjärt- och 

kärlsjukdom baserat på den senaste 

hälsokontrollen. 

Exklusionskriterier: 

Inga kända. 

Urvalsförfarande: 

Obundet urval. Randomiserades in till 

kontroll/interventionsgrupp. 

Bortfall: 

Vid studiens start – 816 deltagare. 408 per 

grupp. Efter 12-månader var det ett bortfall på 

29,4% respektive 25,7%. 

Slutlig studiegrupp: 

517 stycken.  

Datainsamlingsmetod: 

Baseline var värden baserat på den senaste 

hälsokontrollen, där man mätte vikt, BMI, 

blodtryck, kolesterol och HbA1c. Interventionen 

pågick under 6 månader. Uppföljning gjordes 

efter 6 respektive 12 månader. Frågeformulär, 

angående kost, motion och rökvanor.  

Analysmetod: 

Regressionsanalys. Longitudinell analys. 

Styrkor: 

Mätinstrumenten hade 

bra reliabilitet och 

validitet.  

 

Likvärdiga grupper vid 

baseline. 

 

Blindning av assistent 

som utförde 

mätningarna.  

 

Randomiseringen gjordes 

på individuell nivå, 

vilket stärker grupperna.  

 

Deltagarantalet var stort. 

 

Svagheter: 

Endast BMI uträkning 

utfördes, ingen mätning 

av midjemått, vilket är 

starkare kopplat till hjärt- 

och kärlsjukdomar.  

 

Interventionsgruppen hade vid 6 och 12 

månader minskat signifikant i vikt. Vid 

12 månader med ett genomsnitt på -

1,4kg. Kontrollgruppen hade däremot 

gått upp 0,8kg.  

 

Interventionsgruppen hade efter 6 

månader en signifikant skillnad på det 

diastoliska blodtrycket.  

 

Deltagare med BMI över 30 hade efter 

6 och 12 månader en signifikant 

skillnad i både vikt, BMI och HDL-

kolesterol.  

 

Efter 12-månader så var det ingen 

tillräcklig signifikant skillnad på 

mätvärden för att kunna utesluta någon 

av riskfaktorerna för hjärt- och 

kärlsjukdom. 

 

Rökande deltagare, som var 70 

stycken, erbjöds att få hjälp att sluta 

röka i denna intervention. Trots detta så 

fortsatte majoriteten att röka, 68,9%. 

De fokuserade hellre på kost och 

motionsvanor.  
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Hardcastle, S., & Hagger, 

M. S. (2011). 

 

“You Can’t do it on your 

own”: Experiences of a 
motivational interviewing 

intervention on physical 

activity and dietary 

behaviour. 

 

Psychology of Sport and 

Exercise, 12(3), 314-323. 

 

England. 

Syftet med studien 

var att undersöka och utforska 

upplevelser och 

erfarenheter hos patienter med 

fetma efter deltagande i en 6-

månaders intervention med 

motiverande samtal, och att 

identifiera påverkan på 

beteendeförändringar i relation 

till fysisk aktivitet och kost. 

Design/Metod: 

Kvalitativ ansats med deskriptiv 

design.  

Population: 

Inklusionskriterier: 

Deltagit i den 

tidigare studiens 

interventionsgrupp 

och antingen lyckats eller 

misslyckats med sin 

viktnedgång. 

Exklusionskriterier: 

Inte aktuellt. 

Urvalsförfarande: 

Strategiskt. 37 erbjöds delta i 

studien. 

Bortfall: 

23 avböjde deltagande. 

Slutlig studiegrupp: 

Totalt 14 deltagare. 9 kvinnor 

och 5 män, medelålder på 57,6 

år. 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer, 

där intervjuguide användes, 18 

månade efter att deltagarna fått 

MI. 

Analysmetod: Induktiv 

tematisk innehållsanalys.  

 

Styrkor:  

Intervjuguide användes, men för 

att ytterligare undersöka 

uppfattningar och erfarenheter 

användes öppna frågor och ett 

reflekterat lyssnande. 

Resultatet kan återkopplas till 

syftet. 

 

Citat används. 

 

Inget internt bortfall. 

 

Svagheter: 

Deltagarna fick 

själva bestämma om 

de ville vara med eller 

inte. Detta gör att 

urvalsgruppen från början kan 

vara mer positivt inställd till MI 

som metod. 

Fyra huvudteman framkom ur 

analysen som motsvarar 

deltagarnas livsstilsbeteende: 

 

1. Övervakning och 

stöd. Deltagarna behövde stöd 

för att genomföra ändringar.  

 

2. Ett lyssnande stöd. 

Deltagarna upplevde stöd 

genom att bli lyssnande på.  

 

3. Motivation, självreglering 

och engagemang. Den egna 

motivationen kunde leda till 

personlig kontroll och 

beslutsamhet. 

 

4. Barriärer. Ex brist på 

stöd från familj och anhöriga 

var ett hinder för att uppnå sina 

mål.  
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Hardcastle, S. J., Taylor, A. 

H., Bailey, M. P., Harley, R. 

A. & Hagger, M. S. (2013). 

 

Effectiveness of a 

motivational interviewing 

intervention on weight loss, 

physical activity and 

cardiovascular disease risk 

factors: a randomised 

controlled trial with a 12-

month post-intervention 

follow-up.  

 

International Journal of 

Bahavioral Nutrition and 

Physical Activity, 10.  

 

England 

Huvudsyftet med studien var 

att bedöma om förändringar 

i vikt, BMI, fysisk aktivitet 

och hjärt-, 

kärlsjukdomsfaktorer inom 

interventionsgruppen 

kvarstod ett år senare.  

Syftet var även att undersöka 

effekten av 

rådgivningsbehandlingen.  

Det slutliga syftet var att 

undersöka effekterna av 

motiverande samtal för 

undergrupper som uppvisar 

specifika riskfaktorer för 

hjärt-, kärlsjukdom vid 

baseline. 

Design/Metod: 

Kvantitativ ansats. RCT-studie. 

Population: 

Inklusionskriterier: 

18-65 år. Både kvinnor och män. 

Uppfylla minst en av 

riskfaktorerna för hjärt- och 

kärlsjukdom så som högt 

blodtryck, högt kolesterol eller ett 

BMI på 28 eller högre.  

Exklusionskriterier: 

Inte aktuellt. 

Urvalsförfarande: 

Stratifierat urval. Randomiserades 

in till kontroll/interventionsgrupp. 

Bortfall: 

41% - interventionsgruppen 31% 

- kontrollgruppen 

Slutlig studiegrupp: 

334 deltagare vid start, endast 

28% fullföljde studien.  

Datainsamlingsmetod: 

Mätning av BMI, blodtryck, 

kolesterol, samt självrapportering 

av fysisk aktivitet och kostintag. 

Interventionen på lågintensiv MI-

behandling varade i 6 månader. 

Uppföljning vid 6 och 18 

månader.  

Analysmetod: 

ANCOVA, MANOVA. 

Styrkor: 

Likvärdiga grupper vid baseline.  

 

Bra valda metoder för analysen, då de 

ger tyngd i dess resultat.  

 

Svagheter: 

Lågt antal deltagare som fullföljde 

studien. Ingen skillnad i 

könstillhörighet av de som hoppade 

av studien, men det fanns en 

åldersmässig skillnad. De som 

hoppade av var yngre och därför 

ökade medelåldern i studiegrupperna 

under studiens gång.  

 

Det krävdes inte av deltagarna att de 

skulle delta vid ett visst antal 

sessioner, samt att sessionstillfällena 

var begränsade.  

 

Deltagarna har blivit inbjudna till 

studien efter att det uppkommit att de 

har en förhöjd risk för hjärt-, 

kärlsjukdom, och kan därför vara mer 

motiverande till livsstilsförändring. 

 

Endast BMI uträkning utfördes, ingen 

mätning av midjemått, vilket i sig är 

starkare kopplat till hjärt- och 

kärlsjukdomar.  

 

Det finns en signifikant 

förbättring i 

interventionsgruppen vad 

gällande promenader, och en 

betydande ökning vad 

gällande ”stage of change”, 

även det diastoliska 

blodtrycket förbättrades. En 

signifikant minskning av 

kolesterol syns i 

interventionsgruppen över tid.  

 

 Ju fler MI-sessioner som 

deltagaren varit närvarande på, 

desto större minskning hade 

skett av triglycerider, men 

ingen annan variabel hade ett 

samband med antalet MI-

sessioner. 

 

Ålder och kön kunde ha 

inverkan på kolesterolnivåer, 

HDL, och även på fettintaget. 

 

Rökning hade en inverkande 

effekt på kolesterolnivån, 

HDL. 
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Jansink, R., Braspenning, 

J., Keizer, E., van der 

WEijden, T., Elwyn, G. & 

Grol, R. (2013). 

 

No identifiable Hb1Ac or 

lifestyle change after a 

comprehensive diabetes 

programme including 

motivational 

interwiewing: A cluster 

randomised trial.  

 

Skandinavien Journal of 

Primary Health Care, 31, 

119-127. 

 

Nederländerna 

 

Syftet med studien var 

att studera 

effektiviteten av ett 

omfattande 

diabetesprogram på 

vårdcentral, som 

integrerar motiverande 

samtal, i en 

strukturerad 

diabetesvård.  

Design/Metod: 

Kvantitativ ansats. RCT-studie. 

Population: 

Inklusionskriterier: 

Patienter med typ-2 diabetes med ett 

HbA1c högre än 7%, BMI högre än 25, 

och vara yngre än 80 år.  

Exklusionskriterier: 

Multisjuk, med komplex samsjuklighet 

och behandling på sjukhus.  

Urvalsförfarande: 

Stratifierat klusterurval. Randomiserades 

in till kontroll/interventionsgrupp. 

Bortfall: 

Vid studiens start – 940 deltagare totalt.   

Journaluppgifter – 4,6% / 7,7% bortfall. 

Frågeformulär – 41,5% / 30,8% bortfall.  

Slutlig studiegrupp: 

336 stycken. 134 i interventionsgruppen 

och 202 i kontrollgruppen.  

Datainsamlingsmetod: 

Vid baseline och efter 14-månader. 

HbA1c, blodtryck, kolesterol, BMI. 

Frågeformulär kring livsstilen.   

Analysmetod: 

Regressionsanalys på flera nivåer, SPSS. 

Logistisk regression på flera nivåer, 

SAS. 

Styrkor: 

Likvärdiga grupper vid baseline, antal 

kvinnor och män är likvärdig.  

 

Mätinstrumenten gällande fysiska 

mätningar hade bra reliabilitet och 

validitet.  

 

Svagheter: 

Stort bortfall gällande frågeformulären, 

författarna själva kritiserar kvaliteten på 

frågorna. 

 

Deltagande vårdcentraler med personal 

fick själva anmäla intresset till att delta i 

studien, och kan därför ha varit mer 

positivt inställda till att förbättra 

diabetesvården med hjälp av 

motiverande samtal.  

 

Det fanns en skillnad mellan 

sjuksköterskorna som var rådgivare i 

interventions-, kontrollgruppen gällande 

erfarenhet i kliniskt arbete. 

Interventionsgruppen 

påvisade efter 14-månader 

endast en liten förbättring 

gällande HbA1c, och inga 

signifikanta förbättringar 

gällande blodtryck, BMI, 

kostvanor och fysisk 

aktivitet. Patienter med 

diabetestyp-2 var inte mer 

redo att ändra livsstil i 

interventionsgruppen än vid 

vanlig diabetesvård.  
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Newnham-Kanas, C., 

Morrow, D., & Irwin, J. D. 

(2011). 

 

Participant´s perceived 

utility of motivational 

interviewing using Co-

Active Life Coaching skills 

on their struggle with 

obesity.  

 

Coaching: An International 

Journal of Theory, Research 

and Practice, 4(2), 104-122. 

 

Canada 

 

 

Syftet med studien var 

att undersöka det 

motiverande samtalets 

inverkan på deltagarna, 

genom att använda Co-

Active Life Coachings 

metoden hos vuxna 

som kämpar med 

fetma.  

Design/Metod: 

Kvalitativ ansats med deskriptiv 

design 

Population: 

Inklusionskriterier:  

Engelsktalande kvinnor, ålder 

mellan 35-55, boende i London, 

Ontario. BMI minst 30. 

Exklusionskriterier: 

Ej känt. 

Urvalsförfarande: 

Strategiskt urval, annons i lokal 

tidning.  

Bortfall: 

Inget bortfall.  

Slutlig studiegrupp: 

8 kvinnor, medelålder på 47 år.  

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer, före 

och efter intervention, som pågick i 

6 månader. 

Analysmetod: 

Induktiv tematisk innehållsanalys. 

Styrkor: 

Resultatet kan återkopplas till 

syftet. 

 

Inget bortfall. 

 

Citat finns.  

 

Tack vare annons publicering av 

deltagande nådde man ut till 

allmänheten och fick därigenom 

en variation av individer att 

delta.  

 

Två forskare har tolkat de 

transkriberande intervjuerna på 

varsitt håll, för att sedan 

tillsammans komma fram till 

huvudteman.  

 

Svagheter: 

 

Deltagarna själva fick anmäla 

sitt intresse av deltagande, och 

kan därför ha varit mer positivt 

inställda till metoden. 

 

Endast en coach som har utfört 

intervjuerna. 

Sex teman framkom pre-interventionellt: 

1. Kroppsvikten som hinder i relationer 

med andra 

2. Inte känna igen sig själv 

3. Bortförklaring till övervikt. 

4. Bristande kontroll 

5. Medvetenhet om hur gå ner i vikt 

6. Önskan om att bli hälsosam  

 

Sex teman framkom post-

interventionellt: 

1. Ökat självförtroende 

2. Lära sig att hantera livet 

3. Tillåta sig själv att komma i första 

hand 

4. Emotionell läkning 

5. Vikten av sociala nätverk 

6. Lära sig att kliva ut ur trygghets-

zonen.  

 

Sex teman framkom ur fokusgruppen 

som gjordes när studien var avslutad för 

att se hur deltagarna planerade att gå 

vidare: 

1. Vikt var ett symtom 

2. Ökad egenvård 

3. Livsstilsförändring och viktnedgång 

som en resa 

4. Stöd som krav för motivation 

5. Relationen med rådgivaren 

6. Ökad medvetenhet 
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Stewart, K., Olbrisch, 

M., & Bean, M. (2010)  

 

Back on Track: 

Confronting Post-

Surgical Weight Gain  

 

Bariatric Nursing and 

Surgical Patient Care, 

5(2), 179-185. 

 

USA 

Syftet med studien var 

att se det psykologiska 

resonemanget och 

bakomliggande 

orsakerna till varför 

patienter som genomgått 

en gastric bypass 

operation och följt ett 

specifikt program går 

upp i vikt igen. Hjälpa 

dessa att komma ”back 

on track” med hjälp av 

kognitiv beteendeterapi 

och motiverande samtal.  

 

Design/Metod: 

Kvalitativ ansats med deskriptiv 

design.  

Population: 

Inklusionskriterier:  

Patient som genomgått en gastric 

bypass operation för minst 18 

månader sedan, på detta specifika 

universitetssjukhus där ett utformat 

program användes för just denna 

patientgrupp. 

Exklusionskriterier: 

Användes inte. 

Urvalsförfarande: 

Strategiskt urval. 

Bortfall: 

En deltagare hoppade av studien 

efter första gruppmötet. Endast 6 

svarade på feedbacksformulären. 

Slutlig studiegrupp: 

13 kvinnor mellan 32-67 år. 

Datainsamlingsmetod: 

Interventionen pågick under 8 

veckor. Gruppmöten med 

diskussioner mellan deltagarna, 

samt intervjufrågor. Även ett 

feedbacksformulär där deltagarna 

betygsatte interventionen.  

Analysmetod: 

Induktiv tematisk innehållsanalys, 

utifrån intervjuerna. Även en 

kvantitativ sammanställning utifrån 

feedbacksformulären. 

Styrkor: 

Resultatet kan återkopplas till 

syftet. 

I intervjuerna användes öppna 

frågor som MI-tekniken grundar 

sig på.  

 

Svagheter: 

Deltagarna fick själva anmäla sitt 

intresse om de ville vara med eller 

inte, och kan därför ha varit mer 

positivt inställda från början till 

att komma ”back on track”.  

Lågt antal som svarade på 

feedbacksformulären. 

 

Fem huvudteman framkom ur analysen: 

 

1. Återkomst av pre-operativ ätstörning. 

Deltagarna upplevde att åter igen få ”food-

cravings” och ha svårt att hantera dessa. 

2. Undvikande beteende av påminnelser 

om viktåteruppgång.  

Deltagarna undvek att väga sig, köpa nya 

kläder samt uteblev från årlig 

läkarkontroll.  

3. Sociala konsekvenser av att leva med 

fetma. 

Deltagarna beskrev upplevelsen av 

diskriminering både före och efter 

viktnedgång. Även de intima relationernas 

påverkan. 

4. Strategier för att hantera känslomässigt 

ätande. 

Känslomässigt ätande var ett centralt ämne 

bland deltagarna.  

5. Betydelsen av kamratstöd.  

Deltagarna diskuterade hur viktigt stödet 

var och känslan av att inte vara ensam om 

problemet.  

 

Resultat av formulär: 

Av de som svarade på formulären hade alla 

gjort minst en specifik beteendeförändring. 

Genom formulären framkom det att 

liknande stödgrupper kan vara till nytta att 

sätta in tidigare efter en genomförd gastric 

bypass operation, för att undvika 

viktåteruppgång.  
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Wattanakorn, K., Deenan, 

A., Puapan, S. & Kraenzle 

Schneider, J. (2013). 

 

Effects of an Eating 

Behaviour Modification 

Program on Thai People 

with Diabetes and 

Obesity: A Randomised 

Clinical Trial.  

 

Pacific Rim International 

Journal of Nursing 

Research. 17(4), 356-370. 

 

Thailand  

Syftet med studien var 

att utvärdera effekten av 

EBMP (eating behaviour 

modification program) 

som innehåller 

motiverande samtal, på 

thailändska personer med 

diabetes och fetma. 

Design/Metod: 

Kvantitativ ansats. RCT-studie. 

Population: 

Inklusionskriterier: 

Diagnostiserad med diabetes typ-2, BMI på 25 eller 

högre. Ingen komorbiditet, mellan 20-60 år, inte delta 

i andra interventionsprogram för tillfället. Kunna 

läsa, skriva och förstå thailändska.  

Exklusionskriterier: 

Personer som var gravida. Personer som stod på 

viktminskande läkemedel. Personer med hyper- och  

hypoglykemi.  

Urvalsförfarande: 

Klusterurval. Randomiserades in till kontroll/ 

interventionsgrupp. 

Bortfall: 

5%. 

Slutlig studiegrupp: 

76 deltagare, med 38 stycken per grupp. Varav 84,2 

% kvinnor. 

Datainsamlingsmetod: 

Olika frågeformulär, om demografiska fakta, den 

egna sjukdomsuppfattningen och självkänslan, 

(BIPQ) samt ett om matvanor, (TFEQ). 

Semistrukturerad intervju om fysisk aktivitet (PAR). 

Mätning av BMI, kroppsfett procentuellt. Midjemått. 

Mätning av blodsockernivå. 4 MI sessioner på 4 

veckor, uppföljning vid 5,9 och 13 veckor.  

Analysmetod: 

Deskriptiv statistik för att redovisa deltagarnas 

demografiska data. Chi-två-test och t-test. 

MANCOVA. ANCOVA.  

Styrkor: 

Litet bortfall.  

 

Likvärdiga grupper vid 

baseline. 

 

Mätinstrumenten hade bra 

reliabilitet och validitet. 

 

Svagheter: 

Relativt kort studietid. 

 

Generaliserbarheten låg till 

andra kulturer då studien 

endast grundar sig på 

thailändska personers 

resultat, som kan påverkas 

av kultur och genetik.  

 

Det finns signifikanta 

skillnader i 

interventionsgruppen, 

jämförande från baseline 

till uppföljningstillfällena. 

Med ökad självkänsla, 

ökad självkontroll och 

identitetsuppfattning. 

Förändrat ätbeteende. 

Minskade värden gällande 

BMI, kroppsfett i procent, 

midjemått och 

blodsockernivåer, jämfört 

med kontrollgruppen.  
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A. A., Subak, L. L., 

Foster, G., Bragg, C., 

Hecht, J., Schembri, 
M., & Wing, R. R. 

(2011). 

 

A motivation-focused 
weight loss 

maintenance program 

is an effective 

alternative to a skill-
based approach. 

 

International Journal 
of Obesity, 35, 259-

269. 

 

USA 
 

 

 

 

Syftet med studien var 

att se om ett 

motivationsfokuserat 

program, där 
motiverande samtal 

var en huvuddel av 

det, kunde leda till 

viktnedgång. Samt om 
deltagarna kunde bli 

av med sina problem 

med urininkontinens, 

tack vare en eventuell 
viktnedgång.  

Design/Metod: 

Kvantitativ ansats. RCT-studie. 

Population: 

Inklusionskriterier: 
Kvinnor, minst 30 år, som har ett BMI på 25-50, som har registrerat 10 eller fler 

episoder av urininkontinens under sju dagar. Under sju dagar föra en dagbok 

gällande födointag och fysisk aktivitet.  

Exklusionskriterier: 
Medicinska tillstånd som kontraindicerat 

viktnedgång. Pågående graviditet, eller förlossning de föregående sex månaderna. 

Tidigare ihållande urinvägsinfektioner eller andra medicinska tillstånd i urogenital-

tarmkanalen. 

Urvalsförfarande:  

Obundet urval. Randomiserades in till kontroll/interventionsgrupp. Efter sex 

månader randomiserades interventionsgruppen in till två olika behandlingsgrupper 
via klusterurval, motivations fokuserad eller färdighetsbaserat underhållsprogram. 

Bortfall: 

Inom 6 månader – 20 stycken. Mellan 6-12 månader – 18 stycken.  

Mellan 12-18 månader – 19 stycken.  

Slutlig studiegrupp: 

338 deltagare. 

Datainsamlingsmetod: 

Skedde vid baseline, 6/12/18-månader. Mätning av kroppsvikt och längd för att få 
fram BMI. Dagboksanteckningar gällande födointag och fysisk aktivitet, samt 

anteckningar om urininkontinens. Gruppmöten. Motivationsmätningar och mätning 

av självidentitet, samt hur behandlingen följs. Alla i interventionsgruppen fick 

samma viktminskningsprogram de första 6 månaderna. Efter klusterurvalet fick en 
grupp MI och den andra fortsatte med standardbehandlingen, som fortsatte 

ytterligare under 12 månader.  

Analysmetod: 

t-test, Wilcoxon-test, Spearman rangkorrelations analys. x2-test eller Fishers exact 
test. SAS Version 9.1  

Styrkor: 

Litet bortfall. 

Mätinstrumenten hade 

bra reliabilitet och 
validitet.  

Likvärdiga grupper vid 

baseline.  

 

Svagheter: 

Generaliseringsbarheten 

är låg då studien är 

utförd på en väldigt 
specifik grupp.   

Båda behandlingsgrupperna 

uppnådde jämförbar och 

god viktnedgång under 18 

månader, detta kunde inte 
ses som ett resultat i 

kontrollgruppen.  

 

Båda behandlingsgrupperna 
hade även högre följsamhet 

i behandlingsformen vad 

gällande självidentitet och 

motivation, än vad 
kontrollgruppen hade.   

 

Inget resultat redovisas på 
viktnedgångens betydelse 

för 

inkontinensproblematiken. 

 


