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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Under fyra decennier har övervikt och fetma blivit allt mer vanligt bland 
befolkningen världen över hos både barn och vuxna. Detta på grund av bland annat mindre 
fysisk aktivitet och ökad snabbmatskonsumtion. För att minska prevalensen krävs det 
livsstilsförändringar, vilka kan utföras med hjälp av professionellt stöd. Motiverande samtal 
är en behandlingsmetod som kan användas för att hjälpa individen till att hitta 
motivationsfaktorer för att utföra livsstilsförändringar och gå ner i vikt. I arbetet som 
sjuksköterska stöter du på dessa patienter och kan hjälpa de till en förändrad livsstil genom 
att tillsammans med patienten diskutera och hitta motivationsfaktorer för viktnedgång hos 
den enskilda individen. Sjuksköterskans roll är att aktivt deltaga i diskussionen med 
patienten, men i slutändan är sjuksköterskans roll att hjälpa patienten till att själv hitta 
lösningar på problemet, vilket den teoretiska referensramen i studien belyser.  
Syfte: Studiens syfte var att belysa motivationsfaktorer för viktnedgång hos personer med 
övervikt och obesitas. 
Metod: Studien utformades som en kvalitativ litteraturstudie baserad på åtta vetenskapliga 
artiklar. De åtta vetenskapliga artiklarna kvalitetsgranskades enligt Willman, Stoltz och 
Bahtsevanis (2006) kvalitetsgranskningsprotokoll. Därefter gjordes en innehållsanalys av de 
åtta vetenskapliga artiklarna. 
Resultat: I resultatet framkom det fyra övergripande teman (förändring, empowerment, stöd 
och bevara hälsa) med tillhörande kategorier. Under varje tema presenteras olika 
motivationsfaktorer för patienten som denne kan finna motivation till viktnedgång. 
Slutsats: Av studien framgick det att de finns flertalet motivationsfaktorer för viktnedgång 
hos individer. Med den kunskapen kan sjuksköterskan hjälpa patienten att identifiera 
motivationsfaktorer för den enskilda individen och stötta denne. 
 
Nyckelord: obesitas, övervikt, motivationsfaktorer, viktnedgång 
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Inledning 
Under fyra decennier har övervikt och fetma blivit allt mer vanligt bland befolkningen 

världen över hos både barn och vuxna – bara sedan år 1980 har andelen överviktiga 

fördubblats enligt Världshälsoorganisationen (WHO) (2012). Den drastiska ökningen av 

prevalensen av övervikt och fetma beror till stor del på förändringar i matindustrin mot hur 

det var tidigare. Nu för tiden tillverkas det betydligt mer behandlad mat och 

lättillgängligheten av snabbmat har ökat (Swinburn et al., 2011). 

 

Trots den långa period som prevalensen av övervikt och fetma har ökat och fått beteckningen 

epidemi, har det ännu inte påbörjats något förebyggande arbete för att minska prevalensen 

(Gortmaker et al., 2011), vilket kan verka underligt då kunskapen om att det går att förhindra 

övervikt och fetma finns tillgänglig (WHO, 2012). 

 

Det måste ske förändringar för att få stopp på den ökade prevalensen hos vuxna och även hos 

barn och ungdomar (WHO, 2012), där det på senare år också skett en ökning (Matthews, 

Wien & Sabaté, 2011) till följd av mer stillasittande och mindre fysisk aktivitet (Gortmaker et 

al., 2011). Risken för att drabbas av allvarligare sjukdomar så som hjärt- och kärlsjukdomar 

ökar och till följd av det få en än mer sämre hälsa. Övervikt och obesitas kan även inverka på 

det sociala livet om individen i fråga inte orkar eller klarar av att ta sig hemifrån, vilket kan 

leda till psykisk ohälsa i form av depression på grund av den sociala isoleringen (Ottosson & 

Ottosson, 2010). 

 

I arbetet som sjuksköterska handlar det om att ge stöd till patienten som har sökt professionell 

hjälp för att uppnå sina mål att gå ner i vikt, men vilka är de motiverande faktorerna hos 

patienter för viktnedgång? 

Bakgrund 

Övervikt och obesitas 
Övervikt och obesitas är ett växande problem som sedan en tid tillbaka har utvecklats till en 

folksjukdom (Ericson & Ericson, 2008). Personer med övervikt och obesitas löper större risk 
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att utveckla allvarliga sjukdomar som till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och 

ledsjukdomar – risken ökar markant särskilt vid kraftig bukfetma (Ericsson & Ericsson, 

2008). Vidare har det visats på att sambandet mellan obesitas och en del cancersjukdomar är 

mycket stark samt att det även medför en starkt negativ påverkan på livskvalitén hos 

individen (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2002). Riskerna som kommer i 

samband med övervikt och obesitas är en ökad mortalitet, vilket försäkringsstatistiska 

rapporter sedan början av 1900-talet har visat på då de har framkommit ett samband mellan 

obesitas och för tidig död (ibid.). 

 

De bakomliggande orsakerna till att individer drabbas av övervikt och obesitas beror delvis 

på ärftlighet, men även på för liten energiförbrukning eller för stort energiintag eller en 

kombination av de båda (Ericson & Ericson, 2008). Övervikt och obesitas utvecklas över en 

längre period med en obalans mellan energiintag och energiförbrukning, vilket medför att 

övervikt och obesitas kan utvecklas genom relativt små, men långvariga förändringar i 

energibalansen (ibid.). 

Livsstilsförändringar 
Människors levnadsvillkor och hälsorelaterade levnadsvanor har ett samspel sinsemellan 

(Orth-Gomér & Perski (red.), 2008). De hälsorelaterade levnadsvanorna är en del av varje 

individs livsstil och denna livsstil speglar hur människor lever utefter sin egen livssituation. 

Varje enskild individ har en egen livsstil som är uppbyggd på erfarenhet, självkänsla, samspel 

med andra och beroende på vilket hälsofrämjande stöd som samhället har att erbjuda (Pellmer 

& Wramner, 2009). Med detta i åtanke går det att föreställa sig hur individen kan ta avstånd 

till de viktiga livsstilsförändringar som behövs, eller rentav är ett måste i vissa fall, för att 

individen ska återfå en god hälsa. Att individen tar avstånd från att utföra livsstilsförändringar 

kan bero på brist på motivation, avsaknad av stöd och brist på kunskap (ibid.). 

 

De vanligaste behandlingsmetoderna vid övervikt och obesitas innebär någon form av 

livsstilsförändring, exempelvis kostförändringar, ökad fysisk aktivitet eller andra 

viktrelaterade förändringar (Kitzmann et al., 2010). Vidare har sjuksköterskan möjlighet att 

stärka patientens motivation genom olika metoder som exempelvis att samtala om sundare 

kost och belysa hur viktigt det är att motionera eller träna regelbundet (Maldonato, Piana, 

Bloise & Baldelli, 2010). Ytterligare en metod som sjuksköterskan kan föreslå är att patienten 

för en kost- och motionsdagbok för att få självinsikt över hur dåligt ställt det är och 



3 
 

därigenom bli motiverade till att förändra sin livsstil (ibid.). Flertalet kvantitativa studier har 

visat att behandlingsmetoder med stöd för livsstilsförändringar har gett ett positivt resultat 

(Kitzmann et al., 2010). Med enkla kost- och livsstilsråd går det att på ett effektivt sätt 

förhindra viktuppgång och obesitas. Information som ger medvetenhet om problemet som 

finns med individens matvanor kan leda till att personen i fråga ändrar matvanorna till en 

sundare livsstil (Melin & Arvidsson-Lenner, 2009). 

Motivation och motiverande samtal 
Motivation är en ständigt pågående process som är varierande och där graden av motivation 

bestäms av tidpunkt och situation. Det kan beskrivas som den kraft som gör att individen kan 

driva en beteendeförändring framåt mot ett förutbestämt mål (Orth-Gomér & Perski (red.), 

2008). 

 

Motiverande samtal är en behandlingsmetod som är vanligt förekommande för att identifiera 

och stärka patientens egen motivation till förändring (Miller & Rose, 2009), därför valdes det 

att lägga fokus på denna behandlingsmetod och lyfta fram den. Behandlingsmetoden 

användes till en början i arbetet med alkoholmissbruk (Miller, 1983), men har sedan dess 

visat sig vara effektiv även i andra syften, exempelvis vid hälsorelaterade 

livsstilsförändringar (Miller & Rose, 2009). Effektiviteten av motiverande samtal påvisas i en 

studie gjord av Rubak, Sandbæk, Lauritzen och Christensen (2005), där motiverande samtal 

visade sig vara 80 % effektivare än vanliga rådgivande samtal. Då det framgick att 

motiverande samtal har en högre effektivitet, stärker de valet av att lyfta fram motiverande 

samtal i studien ytterligare. 

 

Syftet med motiverande samtal är att höja den inre motivationen hos individen genom att 

utforska och lösa tveksamheter i förhållande till en förändring (Statens folkhälsoinstitut, 

2011; Motivational Interviewing, 2009). Att se förändring som ett förlopp som går att 

påverka via samtal är grundläggande inom motiverande samtal. 

 

Även om patienten vet att dess levnadsvanor kan vara skadliga för hälsan kan det vara svårt 

att ändra beteendet eftersom patienten upplever positiva följder i nuläget. Som sjuksköterska 

gäller det att hjälpa patienten att själv uttrycka sina argument till en förändring av 

levnadsvanorna (Motivational Interviewing, 2009; Miller & Rollnick, 2002). 
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Att förändra levnadsvanorna med målsättningen att endast komma från de negativa 

konsekvenserna av beteendet är svårt. Genom att se vilka vinster som kan uppnås istället ökar 

chanserna att lyckas (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Som sjuksköterska gäller det att hjälpa 

patienten att identifiera vad som är viktigt och värdefullt för just den själv (Motivational 

Interviewing, 2009). 

 

Första steget till förändrad livsstil är att patienten får berätta vilka fördelarna är med nuläget 

och vad som är mindre bra med nuläget, sedan får patienten berätta vad hon skulle sakna vid 

den tänkta förändringen och fördelarna med den tänkta förändringen. Som sjuksköterska 

sammanfattar du först det som talar mot förändring och sedan det som talar för ett förändrat 

beteende och förstärker fördelarna när det återberättas för patienten (Statens folkhälsoinstitut, 

2011; Miller & Rollnick, 2002). 

 

Att visa empati är grundläggande i motiverande samtal (Motivational Interviewing, 2009; 

Miller & Rollnick, 2002), det vill säga förmågan att förstå och se situationen ur patientens 

perspektiv. Empatin förmedlas via reflektivt lyssnande och sammanfattningar som 

förtydligar, bekräftar och fördjupar förståelsen av patientens egna upplevelser. Vidare är de 

viktigt att stödja patientens egen tro på att en förändring är möjlig (ibid.). 

 

Känner sig patienten hörd, sedd och respekterad av sjuksköterskan upplevs positiv stimulans 

och stöd, vilket skapar en grund till en bra dialog. Det är viktigt att sjuksköterskan använder 

sig av öppna frågor så det inte finns ett givet svar utan patienten får tankeutrymme som bidrar 

till att patienten vill berätta (Statens folkhälsoinstitut, 2011). 

Sjuksköterskans roll 
Sjuksköterskan ska enligt Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning arbeta efter ett etiskt 

förhållningssätt och arbetet ska bygga på beprövad erfarenhet samt följa de riktlinjer och 

författningar som gäller oavsett vilket område som sjuksköterskan är verksam inom (ibid.). 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköteskor har i syfte att 

tydliggöra sjuksköterskans profession och utövandet av yrket. I arbetet som sjuksköterska är 

det viktigt att ha en helhetssyn och behålla sitt etiska förhållningssätt, vilket framgår i 

kompetensbeskrivningen. Som komplement till kompetensbeskrivningen finns en etisk kod, 

International Council of Nurses (ICN), som beskriver de grundläggande ansvarsområdena för 

sjuksköterskan vilket är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 
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lidande (Socialstyrelsen, 2005). För att tillfredssälla individens behov och kunna ge bästa 

möjliga vård måste sjuksköterskan se personen bakom sjukdomen – inte sjukdomen (ibid.). 

 

Enligt Peplau (1991) är det inte sjuksköterskans uppgift att lösa patientens problem, det är 

dock sjuksköterskans roll att hitta olika möjligheter till en lösning på problemet (ibid.). En 

god vårdrelation förutsätter att patienten känner tillit till sjuksköterskan och att 

sjuksköterskan accepterar patienten som den är och hjälper patienten utifrån dess utgångsläge 

(Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). 

 

Begreppet empowerment beskriver innebörden av sjuksköterskans och individens roll. 

Empowerment handlar om att utveckla individens resurser så att hon eller han själv tar 

kontroll över problemet och tar ansvar för sig själv (Orth-Gomér & Perski (red.), 2008). För 

att utveckla individens resurser krävs det att sjuksköterskan har förmågan att förstå och sätta 

sig in i individens situation och förstå känslorna som individen beskriver. Sjuksköterskans 

roll blir att hjälpa patienten till att fatta egna beslut, genom att diskutera sjukdomen i sig samt 

betydelsefulla faktorer i individens liv för att individanpassa vården efter patientens behov 

(ibid.). 

 

Vid samtal om levnadsvanor med patienterna är det viktigt att ge kunskap, verktyg och stöd 

för att de ska nå en positiv hälsoutveckling. Det är viktigt att patienten får känna delaktighet 

för att öka kontrollen över sin egen hälsa och förbättra den (Socialstyrelsen, 2011). 

Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen som studien utgår från är Hildegard Peplaus (1991) teori om 

interpersonella relationer som fokuserar på det pedagogiska mötet mellan sjuksköterskan och 

patient. Peplau tar upp de olika rollerna som en sjuksköterska har i omvårdnaden och vilket 

förhållande hon har till patienten. Hon menar att det inte är sjuksköterskan som ska lösa 

patientens problem, utan sjuksköterskans uppgift är att hjälpa patienten att själv hitta olika 

möjligheter till en lösning på problemet. Det är viktigt att sjuksköterskan involverar patienten 

i sin egen vård då engagemanget och motivationen blir större. I Peplaus teori (1991) och 

behandlingsmetoden motiverande samtal går det att se likheter som till exempel reflektivt 

lyssnande, visa empati och att de har ett gemensamt mål. Peplaus (1991) teori bygger på ett 

samspel mellan sjuksköterska och patient, vilket även behandlingsmetoden motiverande 

samtal gör (Miller & Rollnick, 2002). I slutändan handlar de båda två om att sjuksköterskan 
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tillsammans med patienten försöker hitta de motivationsfaktorer som kan stödja den enskilda 

individen till viktnedgång (Miller & Rollnick, 2002; Peplau, 1991). 

 

Peplaus omvårdnadsteori grundar sig på en interpersonell process mellan sjuksköterska och 

patient (Peplau, 1991) där den interpersonella processen förlöper i fyra överlappande faser; 

orienteringsfasen, identifieringsfasen, nyttjandefasen och resolutionsfasen. Den första fasen, 

orienteringsfasen beskriver hur varje enskild individ reagerar olika på sjukdom och att dessa 

individer söker hjälp och sjukvård på olika sätt. Dessa individer har dock en sak gemensamt, 

de har fått ett problem som de känner att de behöver professionell hjälp med. I 

orienteringsfasen sker det första mötet mellan patienten och sjuksköterskan, det är här 

sjuksköterskan och patienten lär känna varandra som människor och patienten börjar känna 

tillit till sjuksköterskan. Peplau menar att det är i denna fas sjuksköterskan samlar information 

av patienten för att identifiera problemet och hitta patientens svagheter och styrkor. Det är 

viktigt att patienten får ökad kunskap om sin sjukdomssituation för att patienten ska kunna 

förstå den (Peplau, 1991). Sjuksköterskan kan i denna fas hjälpa patienten att förstå sin 

situation och känna igen sitt tillstånd, samtidigt kan sjuksköterskan analysera patientens 

situation och dess behov av hjälp. Peplau menar att det är viktigt i denna fas att visa empati, 

lyssna till patienten utan att styra och fokusera på patientens styrkor. 

 

När problemet identifierats övergår orienteringsfasen till identifieringsfasen (Peplau, 1991). I 

denna fas kan patienten identifiera sig med sjuksköterskan som ska hjälpa och stöta. Att 

drabbas av sjukdom innebär ofta en negativ situation för patienten som många gånger kan 

leda till negativa känslor. Då är det viktigt att sjuksköterskan visar att hon vill hjälpa 

patienten och är optimistisk, vilket bidrar till att de positiva känslorna stärks istället. Då kan 

en plan utvecklas efter patientens behov. Peplau menar att sjuksköterskan inte ska ge råd eller 

lösa patientens problem, utan upplysa patienten om samhällresurser eller hälsofrämjande 

åtgärder så att de tillsammans kan utforska olika alternativ och möjligheter, då känner 

patienten ett eget ansvarstagande.  

 

Identifieringsfasen övergår efterhand till nyttjandefasen (Peplau, 1991). I denna fas hjälper 

sjuksköterskan patienten att gå igenom funderingar, känslor och tankar för att komma fram 

till varför patienten sökte sjukvård och ville ha hjälp. Den främsta rollen för sjuksköterskan är 

att ge patienten stöd så han eller hon kan hålla motivationen uppe och göra egna val som 

främjar hälsan. Peplau menar att i denna fas är patienten i beteendeväxlingar och blir snabbt 
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beroende eller oberoende därför är det viktigt med kontinuerligt stöd och att hjälpa patienten 

att lindra oro eller stärka de positiva faktorerna.  

 

Slutligen går patienten över till resolutionsfasen där patienten kan överge sina gamla, dåliga 

vanor för att skapa nya mål, patienten kan här hantera problemet själv (Peplau, 1991). Målet 

är att patienten ska stå ensam och stark, vilket endast kan ske om patienten fått tillräckligt 

med stöd under de tidigare faserna. Peplau menar att det är i denna slutliga fas stödet från 

sjuksköterskan minskar och det sociala stödet förstärks. Patienten överger nu sina gamla 

behov och strävar mot nya mål. 

 

Peplaus (1991) referensram är relevant till studien eftersom den handlar om att 

sjuksköterskan inte ska lösa problemen utan hjälpa patienten att hitta motivationsfaktorer som 

kan lösa den enskildas problem. Peplau (1991) menar också att sjuksköterskan ska ge 

patienten stöd och motivation för att kunna göra egna hälsofrämjanden. 

Syfte 
Syftet med studien var att belysa motivationsfaktorer för viktnedgång hos personer med 

övervikt och obesitas. 

Metod 
Den utförda studien utformades som en litteraturstudie med en kvalitativ ansats, vilket 

betyder att den sökta informationen kring syftet i studien hämtades från redan skrivna och 

granskade vetenskapliga artiklar (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Eftersom syftet var 

att belysa motivationsfaktorerna för viktnedgång hos personer med övervikt och obesitas 

valdes en kvalitativ ansats i studien. Enligt Willman et al. (2006) är en kvalitativ ansats 

lämplig för att förklara och beskriva mänskliga upplevelser och uppfattningar. Willman et al. 

(2006) menar att vid studier av människors upplevelser och uppfattningar är det deras egna 

ord som beskriver det bäst. Vidare beskriver Willman et al. (2006) de kvalitativa metodernas 

syfte som holistiskt där det är helheten som studeras – inte variabler. 

 

Artikelsökningen resulterade i 13 funna artiklar som ansågs vara relevanta och gick att knyta 

an till syftet. De 13 artiklarna kvalitetsgranskades därefter enskilt av båda författarna enligt 
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Willman et al. (2006) kvalitetsgranskningsprotokoll (se Bilaga 3). Efter den individuella 

kvalitetsgranskningen diskuterades båda författarnas resultat av granskningen och åtta av de 

ursprungliga 13 artiklarna fick en bra sammanfattande bedömning av båda författarna och 

valdes därför ut till att ingå i studien. 

 

Studien utfördes ur ett objektivt synsätt för att inte låta resultatet påverkas av författarnas bias 

samt för att uppnå en hög trovärdighet (Polit & Beck, 2008). Bias är faktorer som påverkar 

resultatet i en studie, vilket kan minska studiens trovärdighet. Exempel på biasfaktorer är 

eventuella feltolkningar samt författarnas förförståelse och subjektivitet, vilka kan medföra 

att författarna medvetet styr resultatet för att uppfylla kriterierna för syftet (ibid.). Med ett 

objektivt synsätt menas att den kunskapen författarna redan har, dvs författarnas subjektivitet 

åsidosätts under arbetets gång.  

Urval 
Artikelsökningen i studien utfördes i två olika databaser; CINAHL och MEDLINE. CINAHL 

(Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) valdes ut till artikelsökningen då 

den innehåller artiklar i form av referenser från alla engelskspråkiga omvårdnadstidsskrifter 

(Willman et al., 2006), vilket ansågs vara lämpligt till studiens syfte. MEDLINE är den 

primära databasen för National Library of Medicine och uppdateras dagligen vilket gav 

möjlighet till ett kontinuerligt flöde av information och de senaste artiklarna fanns 

tillgängliga (ibid.), vilket gav goda förutsättningar för att hitta relevanta artiklar. Sökningen i 

databaserna utfördes med följande utvalda sökord; obesity, weight loss, nursing role, 

communication, nurse, life style changes, health behavior, management, motivation, measure, 

coaching, primary health care, life change events, qualitative studies, empowerment, life 

experience, overweight, motivational interviewing och nursing. Sökorden kombinerades med 

de booleska sökoperatorerna ”AND” och ”OR” vid sökning i de utvalda databaserna. 

Sökoperatorn ”AND” används för att kombinera två eller flera söktermer vilket gör att 

båda/alla termerna ingår i en post. Operatorn begränsas även eftersom den endast tillåter fall 

där båda/alla termerna ingår (Backman, 2008). Sökoperatorn ”OR” används när en av 

söktermerna ingår i sökningen, det vill säga att sökningen sker antingen på de ena eller det 

andra sökordet (ibid.). Inklusionskriterierna som valdes ut till studien var vuxna (18+) på 

grund av den ökande prevalensen inom kategorin. Vidare begränsning av artikelsökandet 

gjordes genom att endast använda granskade (”peer-reviewed”) engelska och svenska artiklar 

i studien samt artiklar skrivna från år 2000 och framåt. Artiklarna som användes i studien 
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kvalitetsgranskades enligt de granskningsprotokoll som Willman et al. (2006) har arbetat 

fram. 

Analys 
En kvalitativ innehållsanalys användes som analysmetod i studien med utgångspunkt från 

Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalysmetod. Graneheim och Lundmans tolkning 

av innehållsanalys bygger på meningsenheter, kondensering, koder, underkategorier, 

kategorier och teman. En meningsenhet utgörs av sådana meningar eller ord som berör och 

relaterar till samma område, i detta fall som relaterar till studiens syfte. De valda 

meningsenheterna markerades i de utvalda artiklarnas resultatdel och skrevs därefter ner i sitt 

originalursprung för att därefter kondenseras, vilket medförde att meningsenheten översattes 

till svenska samt kortades ner så det väsentliga i meningsenheten lyftes fram. Den 

kondenserade meningsenheten genomgick därefter en abstrahering till koder och utifrån dessa 

skapades kategorier, där de koderna som hade liknande innebörd hamnade under samma 

kategori. Utifrån kategorierna skapades därefter fyra teman (ibid.). Exempel på 

innehållsanalys visas i bilaga 4. 

Resultat 
Resultatet av innehållsanalysen genererade fyra huvudteman utifrån de kategorier som 

skapades (tabell 1). Varje tema kommer att presenteras var för sig med tillhörande kategorier. 
Tabell 1 - Tema och kategorier 

Kategorier Tema 

Utseende och socialt umgänge 
Förändring 

Vara en förebild 

Ha kontroll och ta ansvar 

Empowerment Rutiner och balans 

Bevisa motsatsen 

Grupp- och anhörigstöd 
Stöd 

Professionellt stöd 

Sjukdomsinsikt 

Bevara hälsan Hälsorelaterade orsaker 

Göra sig själv en tjänst 
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Förändring 

Utseende och socialt umgänge 

Resultatet visade att det fanns en stark vilja till förändring till att öka sin kondition och 

rörlighet för att kunna minska den sociala isoleringen och förbättra sin psykiska hälsa för att 

kunna vara mer aktiv med familjen. Personerna med barn och barnbarn motiverades 

ytterligare för att förbättra både familjens och sin egen livskvalitet. 

 

“Seeking to improve their fitness and mobility levels were additional 

motivating factors, with the ultimate aim of reducing isolation and 

improving their psychological health. Those with children and 

grandchildren were often motivated by a desire to improve their family’s 

quality of life, as well as their own.” (Visram, Crosland & Cording, 2009, 

s. 497). 

 

Vidare framkom det att rörelsehinder och utseende leder till en vilja att förändra sin livsstil 

(Visram et al., 2009). Flertalet personer var oroliga över att inte hitta en partner på grund av 

sin övervikt och såg detta som en motivationsfaktor till att gå ner i vikt (Lewis, Thomas, 

Hyde, Castle & Komesaroff, 2011). 

 

”I do [want to lose weight] because I’m concerned about, you know, one 

day I want get married and have kids and I have to do that in order to find 

a girl.” (Lewis et al., 2011, s. 463). 

 

Analysen visade även att flertalet personer upplevde en låg självkänsla och ett dåligt 

självförtroende vilket medförde att personerna i fråga kände sig oattraktiva och deprimerade. 

Vidare visade resultatet att majoriteten av personerna hade blivit socialt tillbakadragna och på 

grund av det kände de sig ensamma och att deras chanser att hitta en partner skulle öka om de 

gick ner i vikt och sågs därför som en motivationsfaktor (Bidgood & Buckroyd, 2005). Det 

framkom även att majoriteten ville se bättre ut och må bättre och därför såg förändring som 

en motivationsfaktor för att dels må bättre och dels få en stärkt självkänsla. Det framgick då 

att det är viktigare att vara nyttig än att vara snygg (Hayward et al., 2000). 

 



11 
 

”Many participants showed low self-esteem and lack of self-confidence 

and felt unattractive and depressed.” (Bidgood et al., 2005, s. 227). 

 

”Everybody likes to look better and feel better. When you feel better, then 

you look better.” (Hayward et al., 2000, s. 626). 

 

Vidare framgick det att personerna upplevde det jobbigt att gå och handla kläder, då de inte 

hittade några kläder som passade dem vilket blev en motivationsfaktor till att gå ner i vikt 

(Lewis et al., 2011). 

 

”I can’t find clothes that actually suit me and fit me. I always feel like I’m 

looking scruffy.” (Lewis et al., 2011, s. 463). 

 

Resultatet visade vidare på att viljan till förändring kunde uppstå hos individer då de var ute 

bland folk och såg att folket var smala vilket medförde att individen i fråga blev motiverade 

till förändring eftersom han/hon inte vill vara den ”enda” överviktiga (Tod & Lacey, 2004). 

 

”Well, I don’t want to be the fat mum in the playground when everybody 

else is thin.” (Tod et al., 2004, s. 62). 

 

Vara en förebild 

Andra motivationsfaktorer till att vilja förändra sin livsstil var upplevelsen om att personerna 

i fråga förde vidare sina dåliga levnadsvanor till sina barn och därmed kände att de var dåliga 

förebilder för dem. De ville därför ändra sina dåliga levnadsvanor för att kunna vara en 

förebild som deras barn kunde se upp till (Lewis et al., 2011). 

 

”I feel as though I’m passing on a behavioural issue that is impacting 

upon [my daughter].” (Lewis et al., 2011, s. 463). 
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Empowerment 

Ha kontroll och ta ansvar 

Många personer i studien ville klara av att gå ner i vikt själva och utveckla sina egna metoder 

som dieter och träning, de vill ha en känsla av självkontroll samt kunna nå mål på egen hand. 

De vill inte söka hjälp för sin övervikt eller obesitas, då det ger individen en känsla av att ha 

misslyckats, gett upp eller inte försökt tillräckligt (Lewis et al., 2011). 

 

“Some felt that it would be disempowering to ask for help. Others said 

that asking for help or relying on commercial products would make them 

appear “helpless” and “weak”. A few stated that asking for help would 

signal to others that they had “failed,” “given up,” or “not tried hard 

enough”.” (Lewis et al., 2011, s. 463). 

 

Många personer med övervikt var motvilliga till att söka hjälp hos familj, vänner och 

sjukvård då de tyckte att det gav en nedtryckande känsla (Lewis et al., 2011). 

 

”… were reluctant to seek the support of family, friends, or health 

professionals because they felt it would undermine their sense of 

individual responsibilty.” (Lewis et al., 2011, s. 463). 

 

Utan självkontroll och en vilja att göra förändringen för sin egen skull skjuts den bara upp 

och personen lever kvar i sin dåliga vardag, därför är empowerment en sådan viktig del vid 

livsstilsförändringar. Somliga köper exempelvis inte hem kakor för att det underlättar att inte 

ha de hemma, medan andra ställer sig på vågen varje dag och kontrollerar sin vikt för att 

uppnå en känsla av självkontroll (Reyes et al., 2012). 

 

”The scale is my best friend. Every day, even if I don`t what I see, I get on 

the scale and I write it down.” (Reyes et al., 2012, s. 502). 

 

Rutiner och balans 

I arbetet med att förändra sin livsstil framgick det att majoriteten av personerna i 

litteraturstudien inte vill gå på dieter då de ansåg att det var ineffektivt och ohållbart och lätt 
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att trilla tillbaka i gamla vanor när dieten väl var över. Istället för dieter ville de hellre utföra 

livsstilsförändringar som var långsiktiga och permanenta (Lewis et al., 2011; Hindle & 

Carpenter, 2011). Det handlade om att hitta en balans i vardagen och skapa rutiner som går 

att leva efter samt att finna tid till sig själv och sätta sig själv i fokus för att kunna nå de mer 

långsiktiga och permanenta livsstilsförändringarna (Hayward et al., 2000). 

 

”It was tough establishing a routine … it was the toughest part. But once 

it was there, it makes it easier for me. And like I said, if I don’t have it, I 

miss it.” (Hayward et al., 2000, s. 624). 

Bevisa motsatsen 

En av anledningarna till att individer känner sig nedtryckta och upplever en dålig självkänsla 

beror på att de får elaka kommentarer angående sin vikt. Dock kan de elaka kommentarerna 

bli en motiverande faktor för individen som beslutar sig för att bevisa motsatsen och därmed 

även stärker sin självkänsla (Tod et al., 2004; Visram et al., 2009). 

 

”My son, he always says “you won’t be able to do it mum, you won’t be 

able to stick to it, you’ve said it that many times”. But I’ve proved him 

wrong.” (Visram et al., 2009, s. 498). 

Stöd 

Grupp- och anhörigstöd 

Resultatet visade att en viktig del i att genomföra livsstilsförändringar för att gå ner i vikt och 

få en bättre hälsa handlar om stöd från familj, vänner, arbetskollegor etc (Hayward et al., 

2000).  

 

”Family, friends and coworkers can provide a wide range of social and 

emotional support that directly impacts health behaviors and outcomes.” 

(Hayward et al., 2000, s. 624). 

 

Personerna känner att det är betydligt lättare att genomföra förändringar när det finns folk 

bakom dem som stöttar dem samt att de inte är ensamma, utan det finns människor med 

samma eller liknande problem. Att ha en vän, kollega eller gå med i viktminskningsprogram 
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är något som ytterligare ger personerna stöd och motivation till att fortsätta, då de känner att 

det är roligt och blir sporrade av varandra till att fortsätta kämpa på (Hayward et al., 2000). 

 

”My team GFG has definitely helped me. They are so supportive and it’s 

wonderful just knowing you’re not the only one out there.” (Hayward et 

al., 2000, s. 622). 

Professionellt stöd 

Vidare visade analysen att många personer kände att de behövde professionellt stöd, att 

någon kunde ge dem den där sista ”pushen” för att få den sista gnuttan motivation som 

krävdes för att sätta igång med livsstilsförändringarna och bibehålla dem (Bidgood, & 

Buckroyd, 2005). En del personer kände sig räddade och värdefulla tack vare det 

professionella stödet som de fick, vilket gjorde att de fick tillbaka en del av sig själva igen 

och vågade tro på sig själva igen (Chen, Chou, & Hsu, 2005). 

 

“I need some sort of support system, like a doctor or a counselor, to keep 

me going and motivate me.” (Bidgood et al., 2005, s. 226). 

Bevara hälsa 

Sjukdomsinsikt 

Utifrån innehållsanalysen framgick det att för att individen skulle få en känsla av att vilja 

förändra sin livsstil och levnadsvanor var individen tvungen att få sjukdomsinsikt, en 

uppfattning om hur dålig individens hälsa var, vilket påvisas i en studie gjord av Visram et al. 

(2009). 

 

”The doctor telling you you’re not well. […] when somebody says 

“you’ve got seriously high blood pressure and it’s your life” type of thing, 

you get off your backside and you try to do something about it.” (Visram 

et al., 2009, s. 498). 

 

I Lewis et al. (2011) studie var de flesta individerna medvetna om att de var överviktiga, men 

insåg inte allvaret i det hela och ignorerade sin vikt trots att de visste att viktminskning och 
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ändrade levnadsvanor var nödvändigt för att kunna förbättra sin hälsa, välbefinnande och 

förebygga sjukdomar på längre sikt. 

 

”And the first time I really sat down and acknowledged my weight and 

that I had a problem was really, really confronting. I spent the better part 

of the night in tears about it actually.” (Lewis et al., 2011, s. 462). 

Hälsorelaterade orsaker 

Det framkom även att hälsorelaterade orsaker sågs som en motivationsfaktor, då individerna 

upplevde en känsla av oro för att de skulle påverka deras hälsa när de blev äldre (Lewis et al., 

2011). Enligt Lewis et al. (2011) är det nödvändigt med viktnedgång för att kunna förbättra 

sin hälsa, sitt välbefinnande och för att förhindra sjukdomar på längre sikt. 

 

”I’m concerned now obviously as I’m into my 50s and I think it will affect 

my health as I get older.” (Lewis et al., 2011, s. 463). 

 

“… stated that weight loss was essential in order for them to both 

improve their health and well-being and prevent long-term health risks.” 

(Lewis et al., 2011, s. 463). 

Göra sig själv en tjänst 

För att kunna förändra sin livsstil och gå ner i vikt måste personen vilja göra det för sin egen 

skull, ingen annan kan bestämma det eller göra det åt personen (Hindle et al., 2011). 

 

”… you’ve got do it yourself and see it and then accept that, but you’ve 

got to want to do it for yourself, nobody can tell you to lose weight.” 

(Hindle et al., 2011, s. 345). 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Studien utfördes som en kvalitativ litteraturstudie då det ansågs vara den metod som var 

relevant och som kunde spegla de som efterfrågades i studiens syfte. Valet av metod stärks av 

Willman et al. (2006) som menar att kvalitativa metoder är värdefulla vid försök att förstå 
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faktorer som påverkar förändringsbenägenhet och förändringar. Med en kvalitativ 

litteraturstudie kunde författarna belysa individers upplevelser (ibid.) och därigenom 

identifiera motivationsfaktorer hos individen för viktnedgång. 

 

Polit och Beck (2008) beskriver vikten av att författarna ser till att minska och eliminera bias 

i möjligaste mån för att erhålla en hög trovärdighet i studien. Därför har författarna varit 

noggranna med att inte låta biasfaktorer påverka arbetet, vilket har inneburit att författarna 

noggrant har översatt meningsenheterna för att undvika eventuella feltolkningar samt att 

studien har utförts på ett sådant sätt så att författarnas förförståelse och antaganden inte har 

påverkat resultatet. 

 

Artikelsökningen gjordes till största del i CINAHL. Vid översiktssökningen i MEDLINE 

hittades inte speciellt många relevanta artiklar som gick att koppla samman med syftet. Då 

författarna ansåg att sökning i endast en databas begränsade urvalet en del, gjordes en 

sökning i Pubmed för att söka fram ytterligare relevanta artiklar. Sökningen gav resultat och 

en relevant artikel hittades. En sökning på artikelns titel gjordes därefter i CINAHL för att se 

om den även fanns med där samt för att se om den fanns tillgänglig i fulltextformat. 

 

Till studien valde författarna ut relativt många sökord med anledning av att försöka få en så 

bred infallsvinkel som möjligt och inte begränsa urvalet allt för snävt med detsamma och 

därmed kanske missa en eller flera relevanta artiklar, vilket författarna såg som en styrka i 

arbetet. Däremot hade färre sökord förmodligen lett till att ett mindre antal sökningar hade 

behövt göras, vilket författarna såg som en svaghet då det gick åt mycket tid till 

artikelsökningen. Å andra sidan hade färre antal sökord, som ovan nämnts, kanske lett till att 

relevanta artiklar inte hade påträffats. 

 

En kvalitetsgranskning gjordes på de 13 artiklarna som artikelsökningen genererade. Åtta av 

dessa artiklar bedömdes vara av hög kvalité efter kvalitetsgranskningen. Den höga kvalitén 

på artiklarna som ingick i studien såg författarna som en styrka, eftersom det skapar en högre 

trovärdighet (Polit & Beck, 2008). 

 

Efter genomgången kvalitetsgranskning utfördes en innehållsanalys på de åtta artiklarna. 

Författarna läste igenom artiklarna och utförde innehållsanalysen var för sig för att på så sätt 

få med så mycket som möjligt och undvika att missa något i artiklarna. Författarnas beslut om 
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att var för sig läsa igenom och analysera innehållet stärks av Polit och Beck (2008) som 

menar att ett sådant tillvägagångssätt stärker kvalitén under analysförfarandet. Därefter gick 

författarna samman och diskuterade de meningsenheter som var och en hade markerat. Då 

författarna var väldigt öppensinnade vid val av meningsenheter togs meningar med som 

senare ansågs vara mindre relevanta för studiens syfte och plockades därför bort. Efter 

diskussionen och gemensamt beslut om vilka meningsenheter som ansågs vara relevanta till 

studien gjordes sedan en gemensam kondensering av meningsenheterna för att dels översätta 

meningarna till svenska och dels för att korta ner dem för att få ut de väsentliga i meningarna. 

Väl kondenserade skapades en kod som översiktligt beskrev meningsinnehållet och med hjälp 

av koderna skapades det därefter underkategorier, huvudkategorier och teman. Antalet 

huvudkategorier blev många och liknade varandra, därför skapades fyra teman utifrån 

kategorierna. 

Resultatdiskussion 
I resultatet framgick det i temat förändring att motivationsfaktorerna för att vilja gå ner i vikt 

var utseendemässiga, sociala samt viljan av att vara en bra förebild. Det var många som ville 

gå ner i vikt för att minska den sociala isoleringen och öka sin rörlighet för att i sin tur kunna 

vara mer aktiva med sina barn och barnbarn och för att vara en bra förebild till dem. Enligt 

Gortmaker et al. (2011) kan en sjuksköterska genom bra budskap hjälpa individen att hitta 

motivation till att anta en hälsosam livsstil och skapa en hälsosam miljö för sig själv och 

andra, särskilt motiverande är att göra det för sina barn. Vidare framgick de att det var svårt 

att hitta kläder som passade, vilket medförde att personerna i fråga kände sig ofräscha och 

därmed såg viktnedgång som en möjlighet för att kunna hitta kläder som passar. Enligt 

Peplau (1991) är de viktigt att hitta den enskilda individens motivationsfaktorer, vilket enligt 

Miller och Rose (2009) görs genom att besvara patienten med empati och lägga extra fokus 

på att ta fram och stärka patientens egen motivation till förändring. Vidare menar Miller och 

Rose (2009) att patienten är den som ska stå för argumenten för förändring. Det är inte 

sjuksköterskan som ska argumentera för eller mot förändring, då det kan ha motsatt effekt 

och förändring uteblir (Miller & Rose, 2009; Miller & Rollnick, 2002).  

 

Temat förändring visar motivationsfaktorer som sjuksköterskan kan dra nytta av och ha i 

åtanke då hon samtalar med individen kring vad som motiverar personen i fråga till att vilja 

göra livsstilsförändringar. Det handlar om att individanpassa vården för att hitta de 

motivationsfaktorer som motiverar varje enskild individ (Visram et al., 2009), vilket stärks 
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ytterligare av Peplau (1991) som menar på att ett samarbete mellan sjuksköterska och patient 

är nödvändigt för att uppnå bästa möjliga resultat. Miller och Rollnick (2002) belyser också 

vikten av att visa empati, värme och äkthet för att uppnå en bra relation mellan sjuksköterska 

och patient. Att använda sig av kunnig sjukvårdspersonal som informerar allmänheten om 

kost och motion kan vara förebyggande för fetma och obesitas och därmed minska övervikten 

hos befolkningen (Gortmaker et al., 2011). 

 

Empowerment är ett begrepp som är viktigt att ha i åtanke som sjuksköterska, då det handlar 

om att utveckla individens resurser så att hon eller han själv kan ta kontroll över problemet 

och ta ansvar för sig själv (Orth-Gomér & Perski (red.), 2008). Vid behandlingar som medför 

livsstilsförändringar är det viktigt att patienten får känna sig delaktig, vilket innebär att 

sjuksköterskan måste involvera patienten i arbetet och ge patienten eget ansvar och kontroll 

över sin situation (Socialstyrelsen, 2011). Detta visar hur viktigt det är att varken som anhörig 

eller sjuksköterska försöka bestämma och ta ifrån patientens självkontroll, då det kan 

medföra missnöje hos individen (Orth-Gomér & Perski (red.), 2008). Miller och Rollnick 

(2002) menar att sjuksköterskan inte ska gå in i en styrande roll, utan patienten ska hitta 

lösningar på problemet som sjuksköterskan och patienten analyserar tillsammans. 

Sjuksköterskan kan dock informera om vikten av sunda matvanor och fysisk aktivitet (Melin 

& Arvidsson-Lenner, 2009). 

 

Temat empowerment visade att individerna ville ha långsiktiga och permanenta 

livsstilsförändringar. Sjuksköterskan kan här tillsammans med patienten skapa rutiner som 

gör att patienten hittar en balans i vardagen. Samtidigt är det viktigt att sjuksköterskan stöttar 

patienten för att hålla motivationen uppe så att patienten inte trillar tillbaka i de gamla, dåliga 

rutinerna. Vidare framgick det att en del individer upplever en dålig självkänsla då de får 

elaka kommentarer från familj, vänner och arbetskollegor angående sin vikt, dock har de för 

vissa inneburit att de har blivit fast motiverade till att bevisa motsatsen (Tod et al., 2004; 

Visram et al., 2009). Enligt Miller och Rollnick (2002) kan en förändring påbörjas av 

individen själv om denne mår tillräckligt dåligt och upplever ångest eller förödmjukelse. 

Dock kan detta göra förändring ännu mer avlägsen då personen kan bli handlingsförlamad 

istället. Många har dock lidit tillräckligt och det är därför bättre att få individen till att sträva 

efter önskvärda mål som kan motivera till förändring, istället för att trycka ner och 

undervärdera personerna (ibid.). 
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I resultatet framgick det att anhörig-, grupp- och professionellt stöd var av stor vikt i 

motivationssyfte hos personer som skulle utföra livsstilsförändringar. Det var betydelsefullt 

att ha någon bakom en som stöttade en så att de inte kände sig ensamma. De personer som 

var med i viktminskningsgrupper upplevde en lättnad över att det fanns andra med samma 

problem och kunde därmed hjälpa och motivera varandra. Peplau (1991) belyser i sin 

avslutande fas att det är fortsatt viktigt med socialt stöd från anhöriga och vänner när det 

professionella stödet minskar för att sedan avslutas. 

 

Vidare framgick det att det är viktigt att individen får tillräckligt med stöttning för att kunna 

hålla motivationen uppe och nå sina mål. Peplau (1991) lyfter i sin omvårdnadsteori fram 

vikten av tillräcklig stöttning i de faser som patienten genomgår, för att sedan kunna stå på 

egna ben och kämpa mot nya mål. 

 

I resultatet framgick det ur temat bevara hälsa att viljan till förändring av levnadsvanor och 

livsstil hos individen krävde sjukdomsinsikt, det vill säga hur pass dålig individens hälsa var. 

Sjukdomsinsikten uppnåddes av majoriteten vid sjukhusbesök där rutinkontroller utfördes 

som exempelvis blodtrycksmätning. Det var först när individerna fick det svart på vitt av 

sjukvårdspersonal som det gick upp för dem att det är dags att genomföra förändringar för att 

förebygga sjukdom samt förbättra sin hälsa. Miller och Rollnick (2002) beskriver att när 

patienten vill genomföra en förändring, ska sjuksköterskan uppmuntra och stötta patienten till 

att genomföra förändringen. Utifrån detta framgår det vilken stor roll sjukvårdspersonal 

spelar i hälsofrämjande val som Peplau (1991) beskriver i sin omvårdnadsteori. Vidare 

framgår det i Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska att 

sjuksköterskan ska främja hälsa och förebygga ohälsa genom att undervisa och stödja 

patienter samt att identifiera och aktivt förebygga hälsorisker. Enligt Melin och Arvidsson-

Lenner (2009) går det att med enkla kost- och livsstilsråd minska viktuppgång och obesitas 

och därmed uppfylla de mål som Socialstyrelsen lyft fram i kompetensbeskrivningen för 

legitimerade sjuksköterskor. 

 

När patienten uppnått sjukdomsinsikt fanns det möjlighet för sjuksköterskan att hjälpa 

patienten att själv hitta olika möjligheter till en lösning på problemet (Peplau, 1991). Att 

hjälpa i den inledande fasen av Peplaus omvårdnadsteori handlar om att hjälpa patienten att få 

en ökad förståelse och kunskap om sitt hälsotillstånd, till exempel vilka konsekvenser det kan 

få om det fortsätter, vilka fördelarna är med att förbättra sitt tillstånd och tillsammans hitta 
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lösningar på problemet, detta kan även kopplas till hur behandlingsmetoden motiverande 

samtal går till (Miller & Rollnick, 2002; Statens folkhälsoinstitut, 2011; Motivational 

Interviewing, 2009). Dock måste patienten själv vilja göra en förändring för att det ska ge 

resultat. Som påvisats i resultatet är patienterna medvetna om den förändring som krävs, 

bland annat är det de hälsorelaterade faktorerna som motiverar patienten till förändring. 

Personerna är rädda för vad det nuvarande problemet kommer att resultera i när de blir äldre 

och ser därför en förändring som en lösning till att bevara sin hälsa och därigenom gör de sig 

själva en tjänst. 

 

För sjuksköterskans del är det viktigt att ha förståelse för patienten, visa respekt och 

genomföra sitt arbete på ett professionellt sätt så att patienten inte känner sig förolämpad, 

påhoppad eller inte får sin talan hörd (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). Detta för att bygga 

upp en bra relation mellan sjuksköterska och patient, vilket resulterar i att patienten känner 

sig välkommen, respekterad och vågar prata om sitt problem med sjuksköterskan (Orth-

Gomér & Perski (red.), 2008). Relationen spelar stor roll då patienten ska kunna känna tillit 

till sjuksköterskan och det ska vara möjligt att föra en dialog sinsemellan för att hitta 

lösningar till problemet (Statens folkhälsoinstitut, 2011). 

Slutsats 
Det framkom av studien att det finns flertalet motivationsfaktorer för viktnedgång hos 

individer, vilka sjuksköterskan kan använda sig av i sitt arbete med viktnedgång. Dock skiljer 

de sig från person till person och det är därför viktigt att individanpassa vården. Studien 

visade vidare på att personer med övervikt och obesitas hellre ville ha långsiktiga och 

permanenta lösningar, och inte kortsiktiga lösningar med snabb viktnedgång. Överviktiga 

personer vill gå ner i vikt, men behöver information samt stöttning för att lyckas. 

 

I dagsläget finns det en del forskning kring ämnet, men vidare forskning är relevant för att 

hitta fler motivationsfaktorer som sjuksköterskan kan tillämpa i sitt arbete med 

livsstilsförändringar för att få med sig samhället att leva sundare, så att prevalensen av 

övervikt och obesitas kan minska. 
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Självständighet 
Fakta till bakgrunden samlades ihop var för sig, därefter skrevs den insamlade informationen 

ihop gemensamt av författarna. Artikelsökningen gjordes tillsammans men på vars en dator, 

där Isabell var flitig och hittade majoriteten av artiklarna. Innehållsanalysen genomfördes var 

för sig först, för att därefter diskutera och komma fram till vad som skulle ingå i studien. 

Resultat och diskussion har därefter skrivits tillsammans, där Martin har varit huvudansvarig 

för tabeller, referenser och bilagor.  
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Bilaga 1 – artikelsökning 
Artikelsökning (1) 5 

Sökdatum Databas Söknr Sökord Boolean Antal träffar Valda artiklar 

120831 Cinahl 1 Obesity   28 348  

120831 Cinahl 2 Nurse   101224  

120831 Cinahl 3 Lifestyle changes  4 214  

120831 Cinahl 4 1 + 2 + 3 AND 11 0 

120831 Cinahl 5 1 + 3 AND 127 0 

120831 Cinahl 6 Nursing role  32 606  

120831 Cinahl 7 Management  4501  

120831 Cinahl 8 1 + 6 + 7 AND 0  

120831 Cinahl 9 Motivation  8589  

120831 Cinahl 10 1 + 9 AND 74 0 

120831 Cinahl 11 Measure  41694  

120831 Cinahl 12 1 + 2 + 11 AND 3 0 

120831 Cinahl 13 1 + 2 + 9 AND 2 0 

120831 Cinahl 14 Communication    

120831 Cinahl 15 1 + 2 + 14 AND 1 0 
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Artikelsökning (2) 5 

Sökdatum Databas Söknr Sökord Boolean Antal träffar Valda artiklar 

120831 Cinahl 16 Primary health care  21598  

120831 Cinahl 17 1 + 16 AND 123 0 

120831 Cinahl 18 1 + 6 AND 84 0 

120903 Medline 19 Obesity+  83 495  

120903 Medline 20 Nurses  27 471  

120903 Medline 21 Life change events  17 682  

120903 Medline 22 19 + 20 + 21 AND 0  

120903 Medline 23 19 + 21 AND 36 2 

120904 Pubmed 24 Obesity + Life 

style changes + 

qualitative studies 

AND 20 1 

120904 Cinahl 25 Weight loss  7 881  

120904 Cinahl 26 Health behavior  19 137  

120904 Cinahl 27 Qualitative studies  41 488  

120904 Cinahl 28 3 + 26 OR 22 919  

120904 Cinahl 29 25 + 27 + 28 AND 12 0 

120904 Cinahl 30 3 + 25 + 27 AND 4 0 

120904 Cinahl 31 Empowerment  6 001  
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Artikelsökning (3) 5 

Sökdatum Databas Söknr Sökord Boolean Antal träffar Valda artiklar 

120904 Cinahl 32 25 + 3 + 27 + 31 AND 0  

120904 Cinahl 33 25 + 27 + 31 AND 0  

120904 Cinahl 34 25 + 31 AND 3 0 

120904 Cinahl 35 3 + 6 + 25 AND 3 0 

120904 Cinahl 36 1 + 6 AND 176 0 

120904 Medline 37 25  20 411  

120904 Medline 38 Nurse’s role  30 414  

120904 Medline 39 26  27 933  

120904 Medline 40 25 + 38 AND 47 0 

120904 Medline 41 26 + 40 AND 1 0 

120904 Cinahl 42 25 + 27 AND 88 1 

120904 Cinahl 43 1 + 3 + 6 AND 2 0 

120904 Cinahl 44 3 + 26 OR 44 181  

120904 Cinahl 45 1 + 27 + 44 AND 66 0 

120905 Cinahl 46 9 + 25 + 27 AND 10 1 

120905 Cinahl 47 25 + 26 + 27 AND 11 0 

120905 Cinahl 48 1 + 3 + 27 AND 6 0 



28 
 

Artikelsökning (4) 5 

Sökdatum Databas Söknr Sökord Boolean Antal träffar Valda artiklar 

120905 Cinahl 49 3 + 25 + 27 AND 2 0 

120905 Cinahl 50 1 + 26 + 27 AND 37 0 

120905 Medline 51 Overweight  8 193  

120905 Medline 52 21 + 26 + 51 AND 1 0 

120905 Medline 53 21 + 51 AND 5 0 

120905 Medline 54 26 + 51 AND 487 0 

120905 Cinahl 55 Life experience  8 348  

120905 Cinahl 56 Motivational 

interviewing 

 712  

120905 Cinahl 57 1 + 25 OR 33 594  

120905 Cinahl 58 56 + 57 AND 56 0 

120905 Cinahl 59 55 + 57 AND 76 0 

120905 Cinahl 60 25 + 55 AND 34 0 

120905 Cinahl 61 25 + 31 AND 3 0 

120905 Cinahl 62 27 + 55 + 57 AND 19 0 

120905 Cinahl 63 3 + 27 + 57 AND 11 0 

120905 Cinahl 64 Motivation  11 835  
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Artikelsökning (5) 5 

Sökdatum Databas Söknr Sökord Boolean Antal träffar Valda artiklar 

120905 Cinahl 65 27 + 57 + 64 AND 23 1 

120906 Cinahl 66 1 OR 51 + 27 + 44 AND 45 2 

120906 Cinahl 67 1 OR 51 + 27 + 64 

OR 14 

AND 25 2 

120906 Cinahl 68 1 OR 51 + 27 + 25 AND 33 0 

120906 Cinahl 69 25 + 27 + 44 AND 12 0 

120906 Cinahl 70 25 + 27 + 14 OR 64 AND 10 0 
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Bilaga 2 – artikelöversikt 
Artikelöversikt (1) 4 

Författare Titel Tidsskrift Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Lewis, S., Thomas, 

S., Hyde, J., 

Castle, D., & 

Komesaroff, P. 

A qualitative 

investigation of 

obese men’s 

experiences with 

their weight 

American 

Journal of 

Health 

Behavior 

To investigate obese men’s 

beliefs about the causes of 

their obesity, their attitudes 

and approaches to losing 

weight, and what influences 

these beliefs and behaviors 

Kvalitativ 

ansats med 

telefonintervjuer 

Motiverade till 

förändring genom 

insikt i hur illa ställt 

det är, fysisk 

aktivitet föredraget 

framför dieter etc 

Bra 

Bidgood, J., & 

Buckroyd, J. 

An exploration of 

obese adults’ 

experience of 

attempting to lose 

weight and to 

maintain a reduced 

weight 

Counselling & 

Psychotherapy 

Research 

Exploring obese people’s 

accounts of their experiences 

and feelings during their 

attempts to lose weight and 

to maintain a reduced weight 

Kvaltiativ 

ansats med 

grupp- och 

singelintervjuer 

KBT, motiverade 

genom besök hos 

sjuksköterskan vid 

invägning 

Bra 
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Artikelöversikt (2) 4 

Författare Titel Tidsskrift Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Hindle, L., & 

Carpenter, C. 

An exploration of 

the experiences and 

perceptions of 

people who have 

maintained weight 

loss 

Journal of 

Human 

Nutrition and 

Dietetics 

Increase understanding of the 

experiences of those who 

have been successful at 

weight maintenance 

Kvalitativ 

ansats, 

fenomenologisk 

Motivation genom 

sjukdomsinsikt, 

gruppterapi 

Bra 

Tod. A-M., & 

Lacey, A. 

Overweight and 

obesity: helping 

clients to take 

action 

British Journal 

of Community 

Nursing 

Explore the factors that 

motivate or hinder people in 

taking action about their 

weight 

Kvalitativ 

ansats, 

naturalistisk 

Motivation genom 

sjukdomsinsikt, 

(“skrämseltaktik”) 

Bra 

Reyes, N., Tracy, 

O., Klotz, A., 

Lagrotte, C., 

Vander Veur, S., 

Virus, A., Bailer, 

B., & Foster, G. 

Similarities and 

differences between 

weight loss 

maintainers and 

regainers: a 

qualitative analysis 

Journal of 

Academy of 

Nutrition and 

Dietetics 

Learn more about the 

different factors that 

promoted or prevented 

maintenance efforts among a 

diverse, urban sample 

Kvalitativ 

ansats, 

ATLAS.ti (data 

management 

software) 

Motivation genom 

kontroll av vikt och 

samtal 

Bra 
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Artikelöversikt (3) 4 

Författare Titel Tidsskrift Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Chen, M-Y., 

Chou, C-C., & 

Hsu, C-Y. 

The experiences of 

overweight female 

adolescents after 

health promotion 

counseling 

Journal of 

Nursing 

Research 

Explore the themes of the 

experiences of overweight 

female students during the 

weight reduction period after 

their participation in health 

promotion counseling 

programs 

Kvalitativ 

ansats, 

discussion i 

fokusgrupper 

Hälsofrämjande 

rådgivningsprogram, 

hitta vardagliga 

aktiviteter som t ex 

ta trappan istället för 

hissen, få stöd 

Bra 

Hayward, L., 

Nixon, C., Jasper, 

M., Murphy, K., 

Harlan, V., 

Swirda, L., & 

Hayward, K. 

The process of 

restructuring and 

the treatment of 

obesity in women 

Health Care 

for Women 

International 

Describe the process 

experienced by two obese 

women who were 

participants in a 

multidisciplinary weight loss 

program 

Kvalitativ 

ansats, 

jämförande 

fallstudie 

Gruppterapi med 

önskat resultat, 

känner sig inte 

ensamma 

Bra 



33 
 

Artikelöversikt (4) 4 

Författare Titel Tidsskrift Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Visram, S., 

Crosland, A., & 

Cording, H. 

Triggers for weight 

gain and loss 

among participants 

in a primary care-

based intervention 

British Journal 

of Community 

Nursing 

Explore patients’ beliefs 

about weight gain and 

triggers to seeking help for 

weight loss, as well any 

factors that might contribute 

to successfull weight 

maintenance 

Kvalitativ 

ansats, 

explorativ 

Motivation genom 

sjukdomsinsikt, 

(“skrämseltaktik”), 

individuell- och 

gruppterapi 

Bra 
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Bilaga 3 – kvalitetsgranskningsprotokoll 
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Bilaga 4 – exempel på innehållsanalys 
Exempel på innehållsanalys 1 (2) 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori Tema 

It was tough establishing a routine … 

it was the toughest part. But once it 

was there, it makes it easier for me. 

And like I said, if I don’t have it, I 

miss it. 

Att skapa en rutin 

gjorde det lättare 

Rutiner Skapa rutiner Rutiner & Balans Empowerment 

Family, friends and coworkers can 

provide a wide range of social and 

emotional support that directly 

impacts health behaviors and 

outcomes 

Anhöriga och 

arbetskamrater kan 

erbjuda ett socialt 

och känslomässigt 

stöd som påverkar 

levnadsvanor och 

resultat 

Stöd från anhöriga Anhörigstöd Stöd Stöd 
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