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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva inom vilka områden motiverande 

samtal kan användas av personal inom hälso- och sjukvård i behandlingen av personer med 

övervikt eller fetma. Vidare var syftet att beskriva vilka förmågor personalen som använder 

motiverande samtal bör inneha och vilken inverkan motiverande samtal har för personer med 

övervikt eller fetma som avser genomgå livsstilsförändringar. Litteratur söktes i databaserna 

Medline via PubMed samt Cinahl, och samtliga 12 studier som utgör resultatet var från åren 

2005-2010. Huvudresultatet i studien visade att hälso- och sjukvårdspersonal använder 

motiverande samtal till att implementera förändringar gällande kost, fysisk aktivitet, 

motivation samt tilltro till dessa i arbetet med personer med övervikt och fetma. Motiverande 

samtal kunde stärka dessa förändringar och det visade sig även vara ett bra komplement till 

beteendeinterventioner. Förmågor hos hälso- och sjukvårdspersonal, såsom empati, hade 

betydelse för hur personers livsstilsförändringar implementerades. Konklusionen var att 

personer med övervikt och fetma kan genomgå livsstilsförändringar, såsom förbättrad 

kosthållning samt ökad fysisk aktivitet, som främjar hälsa och leder till viktnedgång med 

hjälp av motiverande samtal.  
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Abstract 

The aim of this study was to describe the areas in which motivational interviewing can be 

used by health care personnel in the treatment of persons with overweight or obesity. 

Furthermore, the aim was to describe what abilities the personnel using motivational 

interviewing should obtain and what impact motivational interviewing has for persons with 

overweight or obesity about to undergo lifestyle changes. Literature was searched in Medline 

through PubMed and Cinahl, and all 12 studies which represent the result were from year 

2005-2010. The main result of the study showed that health care personnel are using 

motivational interviewing to implement changes in terms of diet, physical activity, motivation 

and belief in these in the work with persons with overweight and obesity. Motivational 

interviewing could strengthen these changes and is also proved to be a good supplement to 

behavioral interventions. Health care personnel abilities, such as empathy, had a meaning for 

how persons lifestyle changes were implemented. The conclusion was that persons with 

overweight and obesity could undergo lifestyle changes, such as improved diet and increased 

physical activity, which promote health and lead to weight loss through motivational 

interviewing.  
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1. Introduktion  

I stora delar av världen är övervikt samt fetma tilltagande problem, både bland vuxna och 

bland barn, vilka medför hot mot individers hälsa då dessa kan leda till folkhälsosjukdomar 

som exempelvis kardiovaskulära sjukdomar samt diabetes (1-4). Under de senaste 20 åren har 

antalet överviktiga i Sverige nästan fördubblats (1, 2, 4), med störst ökning bland männen då 

drygt hälften är överviktiga eller drabbade av fetma. Jämfört med för 20 år sedan har betydligt 

fler barn, upp till 18 år, idag övervikt eller fetma och konsekvenserna av detta ses först i högre 

åldrar. Typ 2-diabetes har inte ökat och insjuknandet i kardiovaskulära sjukdomar har 

minskat, vilket kan förklaras med att följderna av övervikt och fetma ännu inte har 

framkommit (1). I Sverige är intaget av fett för högt och intaget av frukt samt grönsaker för 

lågt, vilket motiverar att kostförändringar hos personer bör genomföras. Daglig fysisk 

aktivitet är positivt associerad med bl.a. kognitiva funktioner och mental hälsa (3). 

Livsstilsförändringar hos personer med övervikt eller fetma, som riskerar att drabbas av flera 

sjukdomar om de inte når en förändring, innefattar främst ändrad kosthållning och ökad fysisk 

aktivitet. Dessa förändringar spelar en viktig roll för hälsan och påverkar faktorer såsom 

kroppsvikt (5).  

 

1.1 Litteraturgenomgång 

1.1.1 Transteoretisk modell 

Transteoretisk modell, Transtheoretical model (TTM), är en sammanställning av processer 

som används inom beteendeförändringsområdet. Denna beskrivs som ett ramverk, och kan 

användas som vägledning beroende på personens förändringsbenägenhet vid 

implementeringen av beteendeförändringar. Modellen innefattar fem nivåer (a-e) som i sin tur 

indelas i 15 konstruktioner; a) ett Förändringsstadie (Stages of change), b) två 

Motivationsbalans konstruktioner (Decisional balance constructs), c) två Aktivitetsspecifika 

självförtroende konstruktioner (Self-efficacy constructs), d) fem Erfarenhetsmässiga processer 

(Experiential processes of change) och e) fem Beteendemässiga processer (Behavioral 

processes) (6, 7, 8). De stadier som ingår i a) Förändringsstadiet är: I) Förmedvetna stadiet 

(Precontemplation stage): personen är ännu inte medveten om sitt beteende, II) 

Medvetandestadiet (Contemplation stage): personen är nu medveten om sitt beteende men är 

fortfarande ambivalent inför förändring, III) Förberedelsestadiet (Preparation stage): personen 

har en plan för sin beteendeförändring, IV) Aktivitetsstadiet (Action stage): personens agerar 

då förändringen implementeras och V) Vidmakthållandestadiet (Maintenance stage): syftar till 
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att underhålla beteendeförändringen samt undvika återfall (6, 7, 9). Dessa fem stadier är en 

central del i TTM (8). Ofta utförs flera försök till förändring, som ibland kan innefatta återfall 

till tidigare stadier, innan det slutgiltiga framsteget till vidmakthållandestadiet kan genomföras 

(6). Beteendeförändringarnas för- och nackdelar, motivationsbalans, kan diskuteras med 

personen med övervikt eller fetma för att åstadkomma övergången mellan 

förändringsstadierna i TTM (7, 8). Då överviktiga personer genomgick ett program och fick 

individualiserade rapporter som var skräddarsydda efter TTM-konstruktioner visade det sig 

att de personer som var i interventionsgruppen hade lättare att förflytta sig från 

aktivitetsstadiet till vidmakthållandestadiet, än kontrollgruppen, i avseende att förändra 

kosthållning och äta mer frukt samt grönsaker. Av de personer som var i förberedelsestadiet, 

som ingår i TTM, till att ändra kosthållning och utöva fysisk aktivitet upptäcktes det vid 

uppföljningen att dessa personer haft större viktnedgång än de som var i kontrollgruppen (10).  

 

1.1.2 Motiverande samtal 

TTM kan användas med syftet att förbereda personen med övervikt eller fetma till att 

införliva långvariga beteendeförändringar vilket kan göras med hjälp av Motiverande samtal, 

Motivational Interviewing (MI). Genom att använda sig av MI under förändringsprocessen 

kan förflyttning från ett stadie till nästa, av de stadier som ingår i förändringsstadiet i TTM, 

underlättas (7, 11). MI är en samtalsmetod som med framgång använts inom flera områden, 

av hälso- och sjukvårdspersonal, men är mest känd inom missbrukssfären (5, 12).  

Fyra grundläggande principer utgör stommen i MI: 1) motstå Rättningsreflexen, 2) Utforska 

motivation hos personen, 3) Lyssna på personen och 4) förmedla Egenmakt dvs. 

empowerment (RULE). Eventuell ambivalens och motsägelse inför beteendeförändringen bör 

synliggöras hos personen för att förändringsprocessen skall kunna påbörjas. Hälso- och 

sjukvårdspersonal bör, i det motiverande samtalet, uppmuntra personen till att själv identifiera 

varför det osunda beteendet bör brytas och informera om vilka alternativ som finns. Genom 

att lyssna och ställa öppna frågor kan personal uppmärksamma förmåga, engagemang och 

steg som behöver genomgås för att nå en förändring hos personen (12).  

För att utvärdera kompetens gällande MI hos personal inom hälso- och sjukvård kan man 

använda Motivational Interviewing Treatment Integrity (MITI) scale som är en reliabel skala 

(13, 14) och vilken används i flertalet studier. MITI-skalan innebär att kodning och 

poängsättning, utifrån en femgradig skala, av olika variabler sker. Dessa är empati, 

anspelning, samarbete, stöd till autonomi och samtalets inriktning (14).  
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I en studie av Channon et al. (15) framkom det att tonåringar med typ 1-diabetes ökade 

välmående och livskvalitet med hjälp av MI. MI kan även vara verksamt för att åstadkomma 

en sänkning av fysiologiska faktorer, exempelvis olika former av kolesterol, då en sänkning 

av totalkolesterol kunde konstateras (16). Ett hinder för användningen av MI är om personer 

som ska genomgå en förändring har ambivalenta känslor, vilka bör redas ut innan 

implementeringen av MI (17, 18). MI upplevdes som en effektiv samtalsmetod med många 

goda aspekter, dock ansågs det att traditionella paternalistiska, läkar-ledda, samtal var mer 

representativa och något personerna kände sig tryggare med. Vidare fanns förståelsen för 

vinsterna med fysisk aktivitet, men upplevda barriärer och brist till motivation hindrade 

utövandet (19).  

 

1.1.3 Kroppsmasseindex 

Kroppsmasseindex, Body Mass Index (BMI), är det vanligaste sättet som används för att 

definiera personer med övervikt eller fetma. BMI beräknas genom kroppsvikt (i kilogram) 

dividerat med kroppslängd (i meter) i kvadrat (1, 2, 4) och kan bl.a. användas till att definiera 

övervikt, 25-30, och fetma, 30 eller över (1, 2, 20). Beräkning av BMI för barn görs som för 

vuxna, och därefter läggs värdena in i en ålder- och könsspecifik tillväxtkurva då det vid 

metoden BMI-för-ålder framgår vilken percentilnivå barnet är på. Ett överviktigt barn är 

mellan 85:e-94:e percentilen och ett barn med fetma är på 95:e percentilen eller över (21, 22). 

BMI-för-ålder har i en studie av Mei et al. (23) visat större tillförlitlighet än två andra 

metoder, Rohrer index och vikt-för-längd.  

 

1.2 Problemformulering 

Ungefär hälften av den vuxna befolkningen i Sverige har någon gång försökt att gå ned i vikt 

eller har intentioner till det, och det finns åtskilliga olika metoder som kan användas. Övervikt 

och fetma kan orsakas av bl.a. ohälsosam livsföring och hos barn tenderar dessa att kvarstå i 

vuxen ålder (1), varför det är av vikt att sjuksköterskor innehar kunskap om hur övervikt samt 

fetma kan förebyggas. Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (24) ska 

sjuksköterskan ha förmåga att aktivt arbeta för att främja hälsa och förebygga hälsorisker. 

Generellt sett finns det bristfälliga kunskaper inom hälso- och sjukvården för hur personers 

fysiska aktivitet kan främjas. I SBU-rapporten, Metoder för att främja fysisk aktivitet (7), har 

studier fram till år 2005 inkluderats i resultatet, vilket skiljer sig från föreliggande 

litteraturstudie då författarna inkluderade studier från år 2005 och framåt.  
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Då övervikt och fetma är ökande problem var det författarnas intentioner att, med 

föreliggande litteraturstudie, sprida kunskap om hur MI kan användas till att motivera 

personer med övervikt eller fetma till att genomgå livsstilsförändringar. 

 

1.3 Syfte  

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva inom vilka områden motiverande 

samtal (MI) kan användas av personal inom hälso- och sjukvård i behandlingen av personer 

med övervikt eller fetma. Vidare var syftet att beskriva vilka förmågor personalen som 

använder MI bör inneha och vilken inverkan MI har för personer med övervikt eller fetma 

som avser genomgå livsstilsförändringar.  

 

1.4 Frågeställningar 

1. Inom vilka områden kan MI användas av personal inom hälso- och sjukvård i behandlingen 

av personer med övervikt eller fetma?  

2. Vilka förmågor bör personalen som använder MI inneha i arbetet med personer med 

övervikt eller fetma? 

3. Vilken inverkan har MI för personer med övervikt eller fetma som avser genomgå 

livsstilsförändringar? 

4. Vilken kvalitet har de studier som ingår i föreliggande litteraturstudies resultat? 

 

2. Metod  

2.1 Design 

Föreliggande litteraturstudie är av deskriptiv design (25).  

 

2.2 Litteratursökning 

Litteratur söktes i databaserna Medline, via PubMed, och Cinahl genom biblioteket på 

Högskolan i Gävles hemsida. Dessa sökningar kompletterades sedan med manuella sökningar 

via valda studiers referenslistor, och genomgång av relaterade artiklar till valda studier. 

I PubMed fann inte författarna Motivational Interviewing som MeSH-term, vilket innebar att 

författarna kombinerade Motivational Interviewing med MeSH-termen Overweight vid 

litteratursökningen. Denna kombination kompletterades med den booleska operatorn AND, 
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vilket specificerade sökningen (25, 26). I databasen Cinahl söktes studier med sökorden 

Overweight AND Motivational Interviewing (tabell 1). Begränsningar som användes vid 

litteratursökning i PubMed och Cinahl var att studierna skulle vara publicerade mellan 2005-

2010 och skrivna på engelska. I PubMed söktes även studier som var skrivna på svenska, 

vilket lades till som begränsning. Författarna granskade sedan samtliga studier i utfallet av 

sökningarna i databaserna, och studier som inte överensstämde med författarnas 

urvalskriterier exkluderades.  

Tabell 1. Utfall av litteratursökning  

Databas Sökord Antal träffar  

2010-09-08 
Valda studier 

Medline via PubMed  “Overweight” Mesh AND 

”Motivational Interviewing” 

30 6  

Cinahl Overweight AND ”Motivational 

Interviewing” 

15 3  

Manuell sökning i valda studiers 

referenslistor 

 

 

1  

Relaterade artiklar  

 

2 

 

 

 

Totalt 45 12 

 

2.3 Urvalskriterier 

Studierna skulle vara:  

– överensstämmande med författarnas syfte och frågeställningar 

– publicerade mellan 2005-2010, då författarna ansåg att studier med aktuell forskning skulle 

   ligga till grund för föreliggande litteraturstudie  

– skrivna på svenska eller engelska  

– deltagarna i studierna skulle ha BMI 25 eller över, vuxna, och barn skulle vara på 85:e 

  percentilen eller över. 

 

2.4 Dataanalys  

Författarna till föreliggande litteraturstudie använde Forsberg och Wengströms kvantitativa 

samt kvalitativa checklistor, bilagor 2-4, vid bedömning av vilka studier som skulle utgöra 

resultatet. Vidare använde författarna Forsberg och Wengströms bilagor 2-4 samt riktlinjer 

om hur vetenskapliga tidskriftsartiklar bör vara uppbyggda (25) som stöd vid utarbetandet av 

vilka kvalitetskriterier som skulle ingå i granskningen. Innehållet i studierna granskades sedan 
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utifrån dessa modifierade kvalitetskriterier. Med hjälp av dessa kriterier beslutade sedan 

författarna om studierna var av låg, medel eller hög kvalitet. Innehöll studierna 1-3 kriterier 

motsvarade detta låg kvalitet, 4-6 kriterier medel kvalitet och 7-8 kriterier hög kvalitet 

(bilaga 1). Om något kriterium ansågs otydligt, vilket i tabell 2 markerats med *, räknades det 

ej med i summeringen av kriterierna till kvalitetsbedömningen (tabell 2). Författarna gick 

sedan igenom resultatet i studierna, enskilt och tillsammans, utifrån föreliggande 

litteraturstudies syfte samt frågeställningar.  

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Valda studier erhölls i publicerade vetenskapliga tidsskrifter och samtliga studier granskades 

av författarna utifrån forskningsetiska aspekter, såsom att informerat samtycke givits av 

personerna i studierna och/eller studiernas godkännande av granskningsnämnder. I de flesta 

studier redovisades att etiska överväganden beaktats. Författarna hade en objektiv syn vid 

litteratursökning, och presenterade studiernas resultat oberoende av vad som framkom, vilket 

överensstämmer med god forskningsetik (25).  

 

3. Resultat 

Presentation av studierna, kvalitetskriterier och bedömning finnes i tabell 2. De valda 

studiernas resultat presenteras i löpande text under rubriker som skapats i enlighet med 

författarnas frågeställningar. Studiernas syfte och resultat presenteras i tabell 3. 

Tabell 2. Presentation av valda studiers metod och kvalitet 

Författare, 

publ. år, 

land, 

referensnr 

Titel Design/ 

dataanalysmetod  

 

Undersökningsgrupp/ 

datainsamlingsmetod  

Kvalitets- 

kriterier 

Kvalitets- 

bedömning 

Befort et al. 

 

 

 

 

 

 

 

2008 

USA 

(27) 

Motivational 

interviewing 

fails to improve 

outcomes of a 

behavioral 

weight loss 

program for 

obese african 

american 

women: a pilot 

randomized trial 

 

Experimentell/ 

two-sample t-test, 

chi-2-test, 

ANOVA 

 

 

 

44 personer/ 

BMI, 

självmonitorering av 

kosthållning och fysisk 

aktivitet 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8  Hög 
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Författare, 

publ. år, 

land, 

referensnr 

Titel Design/ 

dataanalysmetod  

Undersökningsgrupp/ 

datainsamlingsmetod  

Kvalitets- 

kriterier 

Kvalitets- 

bedömning 

Carels et al. 

 

 

 

 

 

2007 

USA 

(28) 

Using 

motivational 

interviewing 

as a 

supplement to 

obesity 

treatment: a 

stepped-care 

approach 

Experimentell/  

ANOVA, chi-2-

test 

55 personer/ 

BMI, 

självmonitorering 

med dagböcker vilka 

innefattade 

kosthållning och fysisk 

aktivitet 

1,2,3,4,5 Medel 

DiMarco  

et al. 

 

 

 

 

 

 

2009 

USA 

(29) 

The use of 

motivational 

interviewing 

techniques to 

enhance the 

efficacy of 

guided self-

help 

behavioral 

weight loss 

treatment 

 

Experimentell/ 

ANOVA, chi-2-

test, paired 

t-test  

 

 

39 personer/  

BMI, frågeformulär 

vilka bl.a. innefattade 

frågor om ätbeteende 

och livskvalitet 

 

 

1,2,3*,5,6,8 Medel 

Greaves   

et al. 

 

2008 

Storbritannien 

(30) 

Motivational 

interviewing 

for modifying 

diabetes risk: a 

randomised 

controlled trial 

Randomiserad 

kontrollerad 

studie/ 

ANCOVA  

 

141 personer/ 

BMI, frågeformulär 

vilket innefattade bl.a. 

fysisk aktivitet    

 

1,2,3,4,6,7,8                                                 Hög 

Lindhe 

Söderlund  

et al. 

 

2008  

Sverige 

(31) 

Applying 

motivational 

interviewing 

to counselling 

overweight 

and obese 

children 

 

Beskrivande/ 

kodning av 

kategorier 

 

11 sjuksköterskor/ 

intervjuer med 

sjuksköterskor som 

använde MI i arbetet 

med barn med övervikt 

och fetma 

 

 

1,2*,7,8 Låg 

Pollak et al. 

 

 

2010 

USA 

(32) 

Physician 

communicatio

n techniques 

and weight 

loss in adults 

project CHAT 

 

Explorativ/ 

kodning av 

kategorier, MITI 

 

461 personer och 

40 läkare/ 

BMI, frågeformulär, 

inspelningar av 

diskussioner mellan 

läkare och person  

 

1,2,3,4,5,6,7,8 Hög 

Pollak et al. 

 

2007 

USA 

(33) 

Empathy goes 

a long way in 

weight loss 

discussions 

 

Explorativ/ 

kodning av 

kategorier, MITI, 

Spearman 

korrelationer 

 

25 personer och  

7 läkare/ 

BMI, inspelningar av 

diskussioner mellan 

läkare och person 

 

1,2,3,4,5,8  Medel 

  



8 

 

Författare, 

publ. år, 

land, 

referensnr 

Titel Design/ 

dataanalysmetod  

Undersökningsgrupp/ 

datainsamlingsmetod  

Kvalitets- 

kriterier 

Kvalitets- 

bedömning 

Schwartz 

et al. 

 

 

 

 

2007 

USA 

(34) 

Office-based 

motivational 

interviewing 

to prevent 

childhood 

obesity a 

feasibility 

study 

 

Kvasi-

experimentell/ 

paired t-test, t-test 

 

91 barn med föräldrar/ 

BMI-för-ålder, 

frågeformulär som 

besvarades av 

föräldrarna och 

innefattade områden 

som bl.a. barnens 

kosthållning samt 

fysisk aktivitet 

 

1,2,3,4,6,7*,8 Medel 

Tyler et al. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 

USA 

(35) 

Collaborating 

with low- 

income 

families and 

their 

overweight 

children to 

improve 

weight- 

related 

behaviors: an 

intervention 

process 

evaluation 

 

Beskrivande/ 

kodning av 

kategorier 

 

 

35 barn med föräldrar/ 

BMI-för-ålder, 

strukturerade 

fältanteckningar då 

bl.a. föräldrars eller 

barns planer för 

förändringar under 

sessionerna 

identifierades av 

forskarna 

 

 

 

1,2,3,7,8 Medel 

Webber  

et al. 

 

 

 

 

2008 

USA 

(36) 

A randomized 

comparison of 

two 

motivationally 

enhanced 

internet 

behavioral 

weight loss 

programs 

Experimentell/ 

 t-test, ANOVA, 

Pearsons 

korrelations-

koefficient, 

Spearman`s 

rangkorrelations- 

koefficient   

66 personer/  

BMI, frågeformulär 

och självmonitorering 

med dagböcker vilka 

innefattade bl.a. 

kosthållning och fysisk 

aktivitet 

1,2,3,4,5,7,8 Hög 

Webber et al. 

 

 

 

 

 

2008 

USA 

(37) 

Motivational 

interviewing 

in internet 

groups: a pilot 

study for 

weight loss 

 

Experimentell/ 

kodning av 

kategorier, 

Wilcoxin Signed 

Ranks test, Mann 

Whitney U-test, 

Spearman 

korrelationer, 

two-tailed test 

 

32 personer/ 

frågeformulär vilket 

innefattade 

självrapportering av 

bl.a. BMI och 

motivation   

 

 

1*,2,3,7,8 Medel 

West et al. 

 

 

 

 

 

2007 

USA 

(38) 

Motivational 

interviewing 

improves 

weight loss in 

women with 

type 2 diabetes 

 

Randomiserad 

kontrollerad 

studie/ 

student`s t-test, 

chi-2-test, 

ANOVA, 

Pearsons 

korrelations-

koefficient  

 

217 personer/ 

BMI, 

självmonitorering med 

dagböcker och 

inspelningar av 

sessioner i 

interventionsgruppen   

 

 

 

1,2,3,8 Medel 

 



9 

 

3.1 Användningsområden  

Användningen av MI, bland hälso- och sjukvårdspersonal, kunde innefatta flera områden i 

arbetet med personer med övervikt och fetma. I övervägande antalet studier användes MI till 

att implementera förändringar gällande kost, fysisk aktivitet, viktnedgång, motivation och 

personernas tilltro till dessa (27, 30, 34-36). Hälso- och sjukvårdspersonal använde, i arbetet 

med personer med övervikt och fetma, MI i diskussioner gällande viktrelaterade frågor (32, 

33). MI användes till att åstadkomma viktnedgång, genom att öka compliance till 

behandlingen, och glykemisk kontroll hos personer med typ 2-diabetes i studien av West et al. 

(38). Enligt Lindhe Söderlund et al. (31) var det viktigare att uppmuntra personen till att tänka 

om och påbörja en aktiv förändring, samt nå en förståelse om att personen själv är ansvarig 

för sitt liv, istället för att endast informera om att livsstilsförändringar bör göras. Schwartz et 

al. (34) visade att hälso- och sjukvårdspersonal, med hjälp av MI, hjälpte familjer att överväga 

en förändrad kosthållning. MI visades även kunna användas som komplement till en 

beteendeintervention, och öka dess verkan (27-29, 36, 38). 

 

3.2 Förmågor av betydelse hos personal 

Sjuksköterskornas attityder, som förnekande och ignorering av att övervikt var ett verkligt 

problem hos barnen, hindrade livsstilsförändringsarbetet med hjälp av MI. En sjuksköterska 

ansåg att implementering av MI inte var nödvändig då hon menade att barn med fetma trots 

detta var friska. Sjuksköterskorna var även ambivalenta inför att använda MI och ta upp 

viktnedgångsfrågan, såvida inte barnet led av klar fetma, då de ansåg att det inte fanns någon 

nämnvärd motivation till förändring varken bland barnen eller bland föräldrarna (31).  

Läkarna fick, i en studie (33), låga poäng för MI-anda och visade färre förmågor som gynnar 

användningen av MI. I de samtal då läkarna visade mer empati hade fler personer efter 

uppföljningen förändrat sina träningsmönster med signifikanta skillnader (p=0.02). När 

läkarna visade mer MI-anda samt använde MI-metoder var det signifikant fler personer som 

var redo att gå ned i vikt och förändra sina träningsmönster (p=0.005). Användandet av MI 

under viktrelaterade diskussioner visade sig, i en annan studie (32), leda till en ökning av 

viknedgång hos personerna som deltog. Läkare som hade högre poäng gällande MI-anda hade 

förmågan att leda personerna till en ökad viktnedgång, till skillnad från de med lägre poäng. 

MI-anda innefattade, i båda studierna (32, 33), områden som att frambringa personens egna 

anledningar till förändring, samarbete mellan person och hälso- och sjukvårdspersonal samt 

stöd till autonomi. 
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3.3 Inverkan av MI för personer med övervikt eller fetma 

I majoriteten av studierna (27-30, 34, 36-38) uppnådde personer viktnedgång och minskning 

av BMI genom livsstilsförändringar. I en studie (27) var tillfredsställelsen med individuella 

sessioner var statistiskt signifikant högre bland de i interventionsgruppen, med MI-sessioner 

(p=0.03), i motsats till kontrollgruppen som fick hälsoutbildningssessioner. I båda grupperna 

uppnåddes minskningar i kalori- och fettintag samt ökningar i frukt- och grönsaksmängd, 

vilket ledde till att båda grupperna uppnådde viktnedgång under studien. Dock upplevde båda 

grupperna en minskning i motivation till att gå ned i vikt och utöva fysisk aktivitet.  

I en uppföljning visades att personers BMI i kontrollgruppen och i de två 

interventionsgrupperna, med MI, minskat med minst minskning i kontrollgruppen. 

Föräldrarna i den ena interventionsgruppen, med MI-sessioner av barnläkare, rapporterade en 

signifikant minskning (p=0.01) i deras barns intag av snacks i jämförelse med 

kontrollgruppen. Föräldrarna i den andra interventionsgruppen, med MI-sessioner av 

barnläkare och dietist, rapporterade en signifikant minskning (p=0.04) i restaurangbesök 

jämfört med interventionsgruppen som fått MI-sessioner av endast barnläkare. Majoriteten, 94 

procent, av föräldrarna rapporterade att barnläkarna och dietisterna hjälpte dem att överväga 

förändringar av sina familjers matvanor. Det sågs inga skillnader inom eller mellan grupperna 

gällande intag av söta drycker, frukt och grönsaker (34). I studien (37) med två MI-grupper då 

skillnaden mellan grupperna var att den ena MI-gruppen, med värden, diskuterade personliga 

värderingar inför att delta i ett viktnedgångsprogram. De som deltog i två MI-sessioner hade 

större viktnedgång än de som endast deltog i en, vilket framkom när data för alla personer 

som deltog analyserades. Vidare framkom att högre egen motivation dessutom associerades 

med större viktnedgång.  

I två randomiserade kontrollerade studier (30, 38) då interventionsgrupperna mottog MI-

sessioner uppnåddes en större viktnedgång i interventionsgrupp än i kontrollgrupp. 

En större andel i den ena interventionsgruppen uppnådde målet att öka fysisk aktivitet (30). 

Den andra interventionsgruppen visade sig vara mer engagerade till viktnedgång, och 

compliance till behandlingen var även bättre (38). Tyler och Horner (35) summerade att 

personer som deltog upplevde beteendeförändringarna, ändrad kosthållning och ökad fysisk 

aktivitet, som utmaningar vilka kunde vara potentiella hinder för måluppfyllelse. Med hjälp 

av MI ändrade vissa föräldrar sitt beteende, som att bl.a. strukturera familjerutiner med 

frukosttider och aktiviteter. Några föräldrar kom själva på strategier för att uppnå ett 
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hälsosammare liv, vilket överensstämmer med MI-principerna. Det var färre avhopp i 

interventionsgruppen, med MI, till skillnad från kontrollgruppen. DiMarco et al. (29) framhöll 

att minskning av BMI var något större för deltagarna i interventionsgruppen vid jämförelse 

med kontrollgruppen i studien.  

Carels et al. (28) beskrev att personer som inte uppnådde sina mål gällande viktnedgång hade, 

i interventionsgruppen med MI, en större viktnedgång och ökade även sin fysiska aktivitet 

jämfört med kontrollgruppen. När båda grupperna jämfördes, då även de som uppnått sina 

viktnedgångsmål inkluderades, framkom att interventionsgruppen ökat sin fysiska aktivitet 

mer än kontrollgruppen. I en studie av Webber et al. (36) visade resultatet att både 

interventions- och kontrollgrupp uppnådde viktnedgång med förbättrad kosthållning samt 

ökad fysisk aktivitet. Det framkom dock att interventionsgruppen inte hade lika stor 

viktnedgång som kontrollgruppen.  

             Tabell 3. Presentation av valda studiers syfte och resultat 

Författare,  

referensnr 

Syfte Resultat 

Befort et al. 

 

 

 

 

(27) 

Att undersöka om tillägg av 

MI till ett viktnedgångs-

program ökade följsamheten 

till programmet och effekten 

av MI till diet, fysisk aktivitet 

och viktnedgång 

MI medförde att 

deltagarna gick ned i 

vikt och förbättrade sin 

kosthållning 

Carels et al. 

 

 

 

 

(28) 

Att lägga till mer intensiv 

behandling (MI) när en sämre 

behandlingsutveckling 

upptäcktes och därigenom 

förbättra utkomsten av 

viktnedgångsprogram 

MI resulterade i större 

viktnedgång och ökad 

fysisk aktivitet 

DiMarco et al. 

 

 

 

 

 

 

(29) 

Att bedöma om MI, när det 

användes som en del av en 

viktnedgångsbehandling, 

minskade antalet personer som 

avbröt studien och förbättrade 

deras viktnedgång, andra 

kostrelaterade samt 

psykologiska aspekter 

Avhoppen var färre och 

minskning av BMI något 

större i MI-gruppen 

Greaves et al. 

 

 

(30) 

Att undersöka om förändringar 

gällande vikt och fysisk 

aktivitet kan uppnås med MI 

Viktnedgång och ökning 

av fysisk aktivitet 

uppnåddes med hjälp av 

MI 
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Författare,  

referensnr 

Syfte Resultat 

Lindhe Söderlund et al. 

 

 

(31) 

Att identifiera hinder för 

sjuksköterskors tillämpning av 

MI för rådgivning till föräldrar 

med barn som är överviktiga 

Ett flertal hinder för 

tillämpning av MI 

identifierades 

Pollak et al. 

 

 

 

 

 

(32) 

Att avgöra om läkare 

diskuterar vikt, och huruvida 

diskussioner gällande vikt och 

användandet av MI under 

viktrelaterade samtal kunde 

associeras med viknedgång tre 

månader efter mötet 

Användandet av MI, på 

ett rekommenderat sätt, 

ledde till större 

viktnedgång 

Pollak et al. 

 

 

 

 

 

 

(33) 

Att utvärdera hur överviktiga 

personer diskuterade 

viktnedgång med sina läkare 

och vilken roll läkarna hade i 

diskussionerna, och om detta 

hade betydelse för personens 

motivation till att gå ned i vikt, 

samt hur de använde MI 

Läkarnas förmågor hade 

betydelse för personers 

viktnedgång 

Schwartz et al. 

 

 

 

 

(34) 

Att fastställa om barnläkare 

och registrerade dietister med 

framgång kan använda ett 

program, med MI som den 

primära interventionen, för att 

förebygga fetma 

Ett flertal hälsosamma 

livsstilsförändringar och 

viktnedgång 

implementerades  

Tyler et al. 

 

 

 

(35) 

Att undersöka hur familjer 

upplever förhandlingsstrategier 

till att förbättra livsstil och 

viktrelaterade hälsoindikatorer 

bland överviktiga barn 

Personers blandade 

känslor, upplevelser och 

utmaningar uppkom   

Webber et al. 

 

 

 

 

(36) 

Att undersöka effektiviteten av 

tillägg av 

motivationsförstärkande 

chatgrupper (MI) till ett 

Internetbaserat 

viktnedgångsprogram 

Livsstilsförändringar 

genomfördes vilka ledde 

till viktnedgång 

Webber et al. 

 

 

 

(37) 

Att undersöka 

genomförbarheten och 

acceptansen av MI i 

Internetgrupper för 

viktnedgångsbehandling 

Det fastställdes att MI är 

ett användbart verktyg 

för viktnedgång  

West et al. 

 

 

 

 

(38) 

Att fastställa om användandet 

av MI, som tillägg till ett 

viktkontroll program, 

förbättrar resultatet av 

viktnedgång hos överviktiga 

kvinnor med typ 2-diabetes 

MI ökade personernas 

viktnedgång 
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Hälso- och sjukvårdspersonal använde MI i arbetet med personer med övervikt och fetma 

främst för att uppnå livsstilsförändringar gällande kost, fysisk aktivitet, motivation samt tilltro 

till dessa. MI kunde stärka dessa förändringar och det visade sig även vara ett bra komplement 

till beteendeinterventioner. Förmågor hos personalen, såsom empati, hade betydelse för hur 

personers livsstilsförändringar implementerades. Det framgick att personer med övervikt och 

fetma kan genomgå livsstilsförändringar, såsom förbättrad kosthållning samt ökad fysisk 

aktivitet, som främjar hälsa och leder till viktnedgång med hjälp av MI.   

 

4.2 Resultatdiskussion 

Intag av ohälsosam kost är ett ökat problem i Sverige som kan orsaka folkhälsosjukdomar, 

och med hjälp av livsstilsförändringar kan detta problem till viss del begränsas. I samtliga 

studier, med vuxna, som ingår i föreliggande litteraturstudies resultat användes BMI för att 

besluta om vilka personer som skulle inkluderas i studierna. Dessa personer skulle ha BMI på 

25 eller mer, vilket per definition räknas som övervikt eller fetma. Vid användningen av BMI 

kan bukfetma förbises, vilken är en viktig riskmarkör för att se om en person riskerar att 

drabbas av kardiovaskulära sjukdomar och diabetes. Om en person har kraftig muskulatur kan 

även detta, om man använder BMI, misstas för övervikt och då kan midjemått vara mer 

rättvisande. Vanligen används trots detta BMI för att definiera om en person har övervikt eller 

fetma, och detta borde motivera till att det är en reliabel mätmetod (1, 2, 4). Midjemått är även 

behäftat med större mätfel än BMI (1), vilket kan ses som en styrka i denna studie då BMI 

använts för definition av övervikt och fetma. De studier där barn inkluderats genomfördes i 

USA och där används vanligtvis BMI-för-ålder. Detta skiljer sig från Sverige då en vanligare 

metod som används för barn är iso-BMI (4), men då författarna inte fann några svenska 

studier med denna metod introducerades och användes begreppet BMI-för-ålder. 

Flera av studierna (27, 28, 36) som ingår i resultatet visade att MI är ett användbart verktyg, 

och även ett gott komplement till beteendeinterventioner, med syftet att stödja personer att 

införliva livsstilsförändringar. Hälsofrämjande arbete, med bl.a. livsstilsförändringar, är ett av 

sjuksköterskans viktiga arbetsområden (24). Rollnick et al. (12) belyste att användningen av 

MI på ett korrekt sätt utifrån principerna som utgör stommen, kan leda en person till 

förändring. Studier (32, 33) visade att då hälso- och sjukvårdspersonal använde MI som 
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samtalsmetod fordras att öppna frågor ställs, att ett samarbete mellan de båda upprättas och att 

beslut gällande förändring endast kan tas av personen själv. Vidare visade resultatet att 

personal som intar en empatisk och stödjande roll i det motiverande samtalet medför en 

ökning av motivation och engagemang till förändring vilket även stämmer in på MI-

principerna (12). För att bedöma hur läkarna med lite eller ingen träning i hur MI skall 

användas nyttjades en skala, MITI, till att utvärdera innehåll och MI-stil i samtalen (32, 33). 

MITI-skalan kan även användas direkt av hälso- och sjukvårdspersonal som ett verktyg för 

utvärdering av vilka kunskaper, inom MI, personalen besitter och sedan jämföra dessa med 

värdena i handboken för MITI (13).  

I två av studierna (27, 30) beskrev och förklarade forskarna grundligt vilka orsaker bortfall av 

personer som deltog i studien hade, samt om bortfallet var i interventions- eller kontrollgrupp. 

I studien av DiMarco et al. (29) framkom att antalet personer som avbröt studien var betydligt 

större i kontrollgruppen jämfört med interventionsgruppen, MI. Författarna anser att detta 

möjligtvis kunde bero på att interventionsgruppen erhållit en större motivation till att fullfölja 

och avsluta studien. Inverkan av MI visade att personer åstadkom viktnedgång i flertalet 

studier (27-30, 32, 34, 36-38). För att utvärdera var i förändringsprocessen personen befinner 

sig kan TTM användas (6), och för att bibehålla en uppnådd viktnedgång kan MI användas 

(12) för förflyttning från aktivitetsstadiet till vidmakthållandestadiet i TTM (6).   

I flera studier (27, 28, 30, 32-34) anser författarna till föreliggande litteraturstudie att 

metodavsnittet överensstämmer med Forsberg och Wengströms kriterier (25) för hur detta 

skall vara uppbyggt. Två av de kvalitativa studierna (31, 35) är svåra att replikera då resultatet 

grundas på ett inifrånperspektiv vilket omöjliggör en generalisering av resultatet då många 

personliga faktorer kan inverka. Forskarna till studierna (31, 35) har inte diskuterat begreppen 

trovärdighet och rimlighet, vilka enligt Forsberg och Wengström (25) är begrepp som används 

för att bedöma kvalitativa studiers kvalitet. Resultaten i dessa studier (31, 35) kan vidare ha 

påverkats av forskarnas personliga egenskaper, bakgrund samt tolkningar av vad som 

framkom i samtalen och likaså kan miljön runt omkring inverka på resultatet. För att minska 

risken för forskarnas inverkan och för att öka trovärdigheten i studien av Lindhe Söderlund  

et al. (31) presenterades resultatet för personerna som deltog, och då kunde eventuella fel 

rättas till, vilket dock inte framkom om det gjordes i studien. Forsberg och Wengström (25) 

poängterar betydelsen av att samtalssituationen äger rum i en ostörd miljö och att en 

balansgång mellan neutralitet och samtidig närhet upprätthålls av forskaren. I de studier då 

metoden beskrivs bristfälligt av forskarna medför det svårigheter vid eventuella försök till att 
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öka den externa validiteten och graden av generaliserbarhet återskapa en liknande studie. 

Flertalet studier (27-29, 32-38) var genomförda i USA, vilket möjligtvis kan påverka 

generaliserbarheten till Sverige (26) då få studier gällande ämnet är gjorda här. Dock kan ett 

representativt stickprov och slumpmässigt urvalsförfarande i studier till andra grupper (25). 

Författarna till föreliggande litteraturstudie valde att i resultatet redovisa de studier då 

forskarna fastställt signifikanta skillnader mellan interventions- och kontrollgrupp med 

p-värde som var mindre än 0.05, signifikansnivå. Detta innebär att det med 95 procents 

sannolikhet förelåg en sann skillnad mellan grupperna (25), varför författarna anser att det är 

en liten risk att slumpen spelat in och resultaten i dessa studier kan därmed anses vara 

tillförlitligt. Författarna hade i flera av studierna önskat en mer utförlig beskrivning av 

aspekter som reliabilitet, ett mätinstruments förmåga att ge samma resultat vid upprepade 

mätningar, och validitet, att mäta det som är avsett att mätas (25) samt vilka etiska 

överväganden som beaktats. Slutligen anser författarna till föreliggande litteraturstudie att 

forskarna har uppnått syftet med studierna med hjälp av de använda metoderna.   

 

4.3 Metoddiskussion 

Litteratursökning utfördes i två stora databaser, Medline via PubMed och Cinahl, vilket 

medförde att författarna fick tillgång till de flesta studier som genomförts inom det aktuella 

området. Ytterligare en styrka med att använda sig av två databaser är att publiceringsbias i 

viss mån kan undvikas, då publicering av studier med både positiva och negativa resultat 

borde göras (25). I föreliggande litteraturstudie ingick både kvantitativa och kvalitativa 

studier vilket ger ett resultat som belyses utifrån olika perspektiv. Studier som var äldre än 5 

år har i denna litteraturstudie exkluderats, vilket medförde att forskningen som använts är 

aktuell då detta är en färskvara enligt Forsberg och Wengström (25). En svaghet med detta var 

att litteratursökningarna resulterade i ett begränsat utfall av studier vilket försvårade 

författarnas utformning av föreliggande litteraturstudie och orsakade ett begränsat urval. Dock 

anser författarna att överensstämmande med litteraturstudiens aktualitet, vilket var ett 

kriterium, inte beaktats om tidsintervallet utökats och äldre studier inkluderats.  

Kvalitetsbedömningen utfördes med författarnas egna kvalitetskriterier som grund, vilket 

innebar att författarna själva beslutade om studiernas användbarhet och deras kvalitet. När 

författarna upplevde att någon del i studien var otydlig, utifrån kvalitetskriterierna, medförde 

det att en lägre kvalitetsnivå valdes då det otydliga kriteriet ej räknades med i 

kvalitetsbedömningen. Detta anser författarna vara en styrka då studierna granskades objektivt 
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samt noggrant, och det var även svårt för en studie att uppnå en högre kvalitet om inte 

kvalitetskriterierna som då skulle ingå var klart beskrivna. Den studie som var av låg kvalitet 

inkluderades eftersom det var en kvalitativ studie, vilka det fanns få av, och då den framförallt 

bidrog till resultatet i föreliggande litteraturstudie på ett adekvat sätt. Kvalitetskriterierna 

summerades lika, oavsett vilket kriterium det var, och detta kan anses snedvridet då alla 

kriterier möjligtvis inte är av lika stor betydelse för att fastställa studiens kvalitet. För att en 

studie skulle uppnå hög kvalitet krävdes det dock att minst 7, av 8 möjliga, kriterium skulle 

vara uppfyllda. Författarna utgick från Forsberg och Wengströms riktlinjer (25) vid skapandet 

av kvalitetskriterierna, vilket borde öka tillförlitligheten av dessa. Författarna bedömde att 

etiska överväganden beaktats i studierna om informerat samtycke och/eller godkännande av 

granskningsnämnder förelåg. 

 

4.4 Allmän diskussion 

Det är i högsta grad relevant för sjuksköterskors preventiva arbete att använda MI, trots att 

författarna inkluderat studier med olika yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården i 

föreliggande litteraturstudie. Författarna hade önskat att fler studier med sjuksköterskor som 

den primära yrkesgruppen funnits, dock var detta utbud för litet. Därför utökades kriterier i 

föreliggande litteraturstudie till hälso- och sjukvårdspersonal vilket inkluderade 

sjuksköterskor, läkare, dietister, psykologer samt studenter. I praktiken är det fundamentalt att 

hälso- och sjukvårdspersonal har ett gott samarbete och arbetar för att främja hälsa med fokus 

på individens motivation och möjligheter till en livsstilsförändring.  

Lindhe Söderlund et al. (31) beskrev att sjuksköterskor ansåg att MI kan vara ett användbart 

och effektivt verktyg för att åstadkomma viktnedgång. Författarna eftersträvar med 

föreliggande litteraturstudie belysa att MI är ett väl lämpat verktyg för sjuksköterskors arbete 

med överviktiga personer, både barn och vuxna. Barn med övervikt har ofta kvar denna i 

vuxen ålder (1) vilket kan leda till framtida hälsokonsekvenser samt skapa obehag, och även 

resultera i en ökad kostnad för samhället i flera avseenden. Sjuksköterskor inom barn- och 

skolhälsovård spelar en viktig initial roll i att tidigt upptäcka barn med övervikt och fetma (4).  

Ökning av övervikt samt fetma i Sverige är större bland män än bland kvinnor (1) och därför 

bör denna riskgrupp prioriteras för ytterligare studier, då en del av studierna (27, 33, 37, 38) 

som granskats endast innefattar kvinnor. Män har även oftare bukfetma, än kvinnor, vilket 

innefattar betydligt större risker till att utveckla kardiovaskulära sjukdomar samt diabetes (4) 

vilket är en ytterligare anledning till att fler studier med denna målgrupp bör genomföras.  
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I sjuksköterskans roll ingår det att undervisa och stödja personer med övervikt samt fetma i 

förändringsarbetet för att motverka ohälsa (24). Kommande studier skulle kunna genomföras 

under en längre tidsperiod, med syfte att undersöka om personer med övervikt och fetma kan 

genomföra samt bibehålla verkliga livsstilsförändringar. Författarna anser även att det skulle 

vara av intresse att fler studier med sjuksköterskor som använder motiverande samtal i 

hälsofrämjande arbete genomförs då övervikt och fetma, som tidigare poängterats, är ökande 

problem i stora delar av världen.      

 

4.4.1 Konklusion 

Föreliggande litteraturstudie visade med måttligt vetenskapligt underlag att motiverande 

samtal kan användas för personer med övervikt och fetma för att nå olika 

livsstilsförändringar, såsom förbättrad kosthållning samt ökad fysisk aktivitet. Studier visade 

att dessa förändringar ledde till viktnedgång, vilket är den allra viktigaste delen i arbetet med 

personer med övervikt och fetma för prevention av kardiovaskulära sjukdomar samt diabetes. 

Sjuksköterskor möter med all sannolikhet dessa personer i sin yrkesutövning, varför det är 

betydelsefullt att besitta kunskap om hur motiverande samtal kan användas i vägledningen till 

livsstilsförändringar. 
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      * Studier som ingår i föreliggande litteraturstudies resultat



 

 

Bilaga 1 

Modifierade kvalitetskriterier, 1-8, utifrån Forsberg och Wengström (25) 

1. Studien innehåller metod och resultat 

2. Inklusions- och/eller exklusionskriterier beskrivs 

3. Urvalsmetod beskrivs 

4. Bortfall redovisas 

5. Reliabilitet (kvantitativa studier) och/eller trovärdighet (kvalitativa studier) diskuteras 

6. Validitet (kvantitativa studier) och/eller rimlighet (kvalitativa studier) diskuteras 

7. Kliniska implikationer diskuteras 

8. Etiska överväganden är beaktade 

* Otydligt beskrivet 

Kvalitetsbedömning utifrån författarnas modifierade kvalitetskriterier 

Låg kvalitet: 1-3 kriterier uppfyllda 

Medel kvalitet: 4-6 kriterier uppfyllda 

Hög kvalitet: 7-8 kriterier uppfyllda 

 


