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ABSTRAKT 

Bakgrund: Övervikt är ett stort problem som ökar i hela världen. Genom att äta hälsosamt 

samt att vara fysiskt aktiv minskar risken för övervikt och dess följdsjukdomar. 

Sjuksköterskans roll är att stödja den överviktiga patienten till hälsofrämjande åtgärder. 

Syfte: att belysa vuxna överviktiga personers inställning till hälsosam kost och motion. 

Metod: Vetenskapliga artiklar till litteraturöversikten söktes i databaserna Cinahl, PubMed 

och PsycInfo. Efter kvalitetsgranskning analyserades och sammanställdes resultatet av 14 

vetenskapliga artiklar. Resultat: Resultatet presenteras i tre huvudteman; kunskap, attityder 

till övervikt och livsstilsförändringar. De flesta överviktiga personerna hade kunskap om 

livsstilsförändringar men upplevde det svårt att fullfölja dessa. Diskussion: Det är viktigt att 

sjuksköterskan informerar och utbildar patienter gällande hälsofrämjande åtgärder. 

Sjuksköterskan kan med hjälp av motiverande samtal, MI, motivera och stödja den 

överviktiga patienten till en livsstilsförändring. Slutsats: Det är av stor vikt att ohälsosamma 

livsstilar observeras och åtgärdas i tid för att minska risken för följdsjukdomar, minska 

lidande hos patienten samt för att minska belastningen på vården. 

Nyckelord: hälsosam kost, litteraturöversikt, livsstilsförändring, motion, övervikt 
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BAKGRUND 

Introduktion 

I föreliggande arbete används definitionen ”person” som en individ i allmänhet 

och ”patient” som en individ inom hälso- och sjukvården. 

 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2014) har ungefär hälften av Sveriges befolkning problem 

med övervikt eller fetma. Orsaken till att andelen överviktiga personer hela tiden ökar beror 

framförallt på vår livsstil (World Health Organisation [WHO], 2016). Vidare skriver WHO i 

rapporten att övervikt och fetma numera orsakar fler dödsfall i världen än vad undernäring 

och svält gör. 

 

Lightwood et al. (2009) och Socialstyrelsen (2011)  menar att ohälsosamma levnadsvanor 

medför stora kostnader för hälso- och sjukvården. Hälsosamma matvanor, fysisk aktivitet, 

normal kroppsvikt och inget bruk av tobak kan förebygga eller skjuta upp olika sjukdomar, 

samt minska risken till en för tidig död. 

 

Övervikt 

Enligt WHO (2016) definieras övervikt och fetma som en onormal eller överdriven 

ansamling av fett som kan försämra hälsan. Den främsta orsaken till övervikt är en obalans i 

energiintag och energiförbrukning. Delvis beror detta på miljö- och samhällsförändringar; 

ändrade transportmedel och mer stillasittande arbeten nu än förr. Detta bidrar till en ökad 

fysisk inaktivitet samtidigt som intaget av energi- och fettrik mat ökar. Laddu, Dow, Hingle, 

Thomson och Going (2011), Socialstyrelsen (2011, 2012b) och WHO (2016) menar att 

ohälsosamma matvanor innebär att matintaget sällan består av grönsaker, frukt, fisk och 

skaldjur. Ofta väljs smör och andra feta mejeriprodukter framför exempelvis oliv- eller 

rapsolja. Matintaget består av chips, godis eller andra livsmedel med hög fett- och 

sockerhalt. Samtidigt handlar ohälsosamma matvanor inte bara om vilken typ av mat som 

intas, utan även mängden mat som intas samt vid vilken tidpunkt det sker (Ma et al., 2003). 

Enligt Montgomerie, Chittleborough och Taylor (2014) finns det ett samband mellan 
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inaktivitet och övervikt. Socialstyrelsen (2012b) och WHO (2016) menar även att fysisk 

aktivitet behövs för att främja hälsan. Rekommendationerna för fysisk aktivitet är; minst 150 

minuter i veckan av måttlig intensitetsnivå, eller minst 75 minuter hög intensitetsnivå. Enligt 

Laddu et al. (2011) bör fysisk aktivitet och hälsosam kost kombineras för en optimal livsstil. 

För att klassificera om en person är överviktig eller fet används Body Mass Index, BMI 

(BMI=kg/m²) som ett verktyg (WHO, 2016) (tabell 1.). 

 

Tabell 1. BMI klassifikation.  

Undervikt BMI <18,5 

Normalvikt BMI 18,5-24,99 

Övervikt BMI 25-29,99 

Fetma klass 1 BMI 30-34,99 

Fetma klass 2 BMI 35-39,99 

Fetma klass 3 BMI >40 

 (WHO, 2006) 

 

Konsekvenser av övervikt 

Enligt Socialstyrelsen (2011) är ohälsosamma levnadsvanor ett stort folkhälsoproblem. 

Vidare menar Socialstyrelsen att personer med hälsosamma levnadsvanor i genomsnitt lever 

14 år längre än de med ohälsosamma levnadsvanor. 

 

Följdsjukdomar relaterade till övervikt och fetma är många, varav de kardiovaskulära som 

exempelvis hypertoni, ateroskleros, stroke och hjärtsvikt är de mest riskabla. Vidare kan 

övervikt leda till diabetes typ 2 och andra endokrina förändringar som bland annat kan 

påverka fertiliteten, leversteatos, gallsten, sjukdomar i rörelseapparaten, exempelvis artros 

och ryggproblem, vissa cancersorter, exempelvis bröst- och coloncancer, försämrad 

lungfunktion, sömnapné, navel-, ljumsk- och hiatusbråck, men även sociala och psykiska 

problem är vanligt förekommande (Laddu et al., 2011; Lightwood et al., 2009; NaPier, Meyer 

& Himes, 2005; WHO, 2016). 

 

Övervikt och en ohälsosam livsstil leder inte bara till konsekvenser för den enskilda 

individen. Övervikt är en stor ekonomisk belastning för sjukvården och samhället i stort. 
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Eftersom andelen överviktiga hela tiden ökar kommer samhället möta en ytterligare 

belastning relaterat till följdsjukdomar på grund av övervikt och i samband med detta även 

utebliven arbetskraft (Laddu et al., 2011; Lightwood et al., 2009; NaPier et al., 2005; 

Socialstyrelsen, 2011). 

 

Sjuksköterskans roll 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 1 §, ska hälso- och sjukvården arbeta 

för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. 

 

Sjuksköterskans främsta ansvarsområde är omvårdnad, som omfattar hälsofrämjande, 

förebyggande av sjukdom, vård av fysiskt- och psykiskt sjuka samt funktionshindrade 

personer i alla åldrar, inom all hälso- och sjukvård. Sjuksköterskans uppgift är att bedöma 

patienters hälsotillstånd samt bistå med hälsofrämjande åtgärder (International Council of 

Nursing [ICN], 2015). 

 

Prevention och behandling 

Övervikt och fetma kan förebyggas med rätt åtgärder. De preventiva insatserna från hälso- 

och sjukvården bör vara hälsofrämjande samtal och innefatta uppmuntran till en 

hälsosammare livsstil gällande kost och motion i kombination. Sjuksköterskan bör därmed 

ha mod till att fråga patienten om dennes livsstil, samt ha kunskap om lämpliga åtgärder. 

Åtgärderna bör rikta sig till hela befolkningen, med särskild inriktning till patienter i 

högriskgrupper, exempelvis de med hereditet för typ 2 diabetes, hypertoni samt barn 

(Socialstyrelsen, 2011, 2012a; WHO, 2016). Lightwood et al. (2009) menar att förhindrande av 

övervikt under barndomen och tonåren är det mest effektiva sättet till att minska risken för 

allvarliga kroniska sjukdomar. 

 

Västerbotten Intervention Programme (VIP) är ett screening verktyg som används för att 

förebygga kardiovaskulära sjukdomar. Patienter kallas enligt rutin till vårdcentralen för 

hälsoundersökning där sjuksköterskan genom att använda sig av VIP inhämtar information 
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om patientens livsstil, BMI, blodtryck, glukostoleranstest, analys av blodfetter, hereditet för 

kardiovaskulära sjukdomar eller diabetes samt patientens, socioekonomiska och 

psykosociala förhållanden. Utifrån dessa variabler kan sjuksköterskan upptäcka om en 

patient har en osund livsstil alternativt är/löper risk att utveckla övervikt samt ge råd om 

lämpliga livsstilsförändringar (Norberg, Wall, Boman & Weinehall, 2010). Sjuksköterskan 

kan använda sig av motiverande samtal (motivational interviewing, MI) vid rådgivning och 

behandling vid livsstilsförändringar. Syftet med MI är att öka motivationen hos patienten 

och stötta denne till att ändra sitt beteende. För att patienten ska kunna fullfölja denna 

förändring är det viktigt att denne förstår vilka konsekvenser övervikt kan leda till och vilka 

positiva effekter en livsstilsförändring för med sig (Socialstyrelsen, u.å.). Behandlingen hos 

överviktiga patienter förlitar sig på en rad alternativ; förbättrade kostvanor, ökad fysisk 

aktivitet, beteendeterapi, läkemedelsbehandling och som en sista utväg, 

viktminskningskirurgi. Dessa alternativ kan användas ensamma eller i kombination (Laddu 

et al., 2011). Enligt Cannon och Kumar (2009) är behandlingsmålet vid övervikt att minska 

kroppsvikten samt att upprätthålla en lägre vikt på sikt. En framgångsrik behandling av 

övervikt kännetecknas av minskad risk för följdsjukdomar, en förbättrad livskvalitet hos 

patienten samt en minskad risk för att dö i förtid.  

Ovan nämnda åtgärder tillsammans kan leda till minskade kostnader för samhället och ett 

ökat välbefinnande hos patienten (Laddu et al., 2011; NaPier et al., 2005; Socialstyrelsen, 

2011; WHO, 2016). 

 

Teoretisk referensram  

Vid prevention och behandling av övervikt är livsstilsförändringar en viktig del. Förändrade 

kostvanor och fysisk aktivitet är något patienten utför själv, varvid livsstilsförändringar kan 

kopplas till Dorothea Orems egenvårdsteori. 

 

Enligt Orem (1971, p. 31) är egenvård en mänsklig handling av medveten karaktär, vilket 

innebär att den är mål- eller resultat inriktad. Målet med egenvård är att patienten själv ska 

kunna utföra omvårdnadsåtgärder vars syfte är att främja patientens liv, hälsa och 

välbefinnande (Orem, 1971, p. 13, 20). Ålder och hälsa är två faktorer som påverkar en 

patients förmåga till att utföra egenvårdsaktiviteter Vid egenvårdsbrist råder det obalans 
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mellan patientens egenvårdskapacitet och hans egenvårdskrav. I dessa situationer bör någon 

annan person ta över ansvaret för patientens egenvård, till exempel sjuksköterskan (Orem, 

1971, p. 13, 29). 

 

Orem (1971, p. 14) menar att egenvård är inlärda beteenden som avsiktligt reglerar integritet, 

funktion och mänsklig utveckling. Egenvård delas in i två faser; beslutsamhet om egenvård 

och åtgärder för att utföra egenvård. Fas ett innefattar att förutsättningen för att göra en 

bedömning om egenvårdsåtgärder är patientens medvetenhet om sitt tillstånd och de 

förhållanden som påverkar hälsan och välbefinnandet, samt de positiva eller negativa 

resultat som uppstår till följd av en viss handling. I den andra fasen beslutas den 

egenvårdsåtgärd som ska vidtas i förhållande till egenvårdsbehovet. Patienten kommer att 

behöva anstränga sig tills dess att konkreta resultat av egenvården kan ses (Orem, 1971, p. 

32-36). Vidare menar Orem (1971, p. 13-14) att förutsättningen för egenvård har sin grund i 

människan, dennes miljö och hälsotillstånd. Patientens möjlighet till att utveckla sina 

intellektuella och praktiska färdigheter samt motivation är viktiga faktorer för egenvård. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Andelen överviktiga ökar ständigt världen över. Denna ökning bidrar till en ökad belastning 

på sjukvården till följd av följdsjukdomar, samt att det ökar lidandet för den överviktiga 

personen. Genom att undersöka hur överviktiga personer ser på sin situation samt deras syn 

på en mer hälsosam livsstil tydliggörs det hur sjuksköterskan kan arbeta för att hjälpa den 

överviktiga patienten. 

 

SYFTE 

Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka hur överviktiga personer ser på att 

vara överviktig. 
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Frågeställningar 

- Vilken inställning har överviktiga personer till hälsosam kost och motion? 

 

METOD 

Design 

Föreliggande arbete är en litteraturöversikt, det vill säga en sammanställning av tidigare 

forskning inom ett visst område. Syftet med en litteraturöversikt är att få en överblick om 

befintlig evidens gällande ett visst fenomen och kan även ligga till grund för ny forskning 

(Polit & Beck, 2012, s. 95). Begreppet evidensbaserad vård har skapats för att all hälso- och 

sjukvård bör grundas på vetenskap (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016, s. 18). 

Att göra en litteraturöversikt innehållande en bred sökning, analys och sammanställning av 

vetenskapliga artiklar inom ett specifikt område kan bidra till ny kunskap inom 

omvårdnaden (Segesten, 2012, s. 100).  

 

Inklusions- och exklusionskriterier  

Vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ design har inkluderats. Utvalda 

artiklar var skrivna på svenska eller engelska och studiedeltagarna ålder var 18 år och äldre 

samt att de hade ett BMI >25. Artiklar som inte svarade på litteraturöversiktens syfte samt 

artiklar som inte var originalartiklar exkluderades. Detta gällde även artiklar som rörde barn 

(personer under 18 år), gravida kvinnor samt personer med ett BMI <25. 

 

Litteratursökning  

Litteratursökningen gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo, vilka är inriktade 

på omvårdnad, medicin och psykologi. De MESH-termer, Cinahl-Headings och Thesaurus 

som använts är till exempel Obesity, Patient Attitudes, Health, Food Habits och Exercise i 

olika kombinationer.  Sökningarna i PsycInfo genererade inte några relevanta träffar. 

Avgränsningen Peer reviewed användes om möjligt för att sökresultaten enbart skulle 

inkludera artiklar som var publicerade i någon vetenskaplig tidsskrift. När inte Peer 
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reviewed kunde användas granskades tidsskriften i UlrichsWeb för att säkerställa 

ovanstående. Övriga avgränsningar som användes var ålderskategorier och språk enligt 

inklusionskriterierna för studien. Manuella sökningar har gjorts i avhandlingar samt 

referenslistor i inkluderade och exkluderade artiklar, urvalet av dessa artiklar har skett på 

samma sätt som de som har sökts från databaser. De manuella sökningarna resulterade i fem 

inkluderade artiklar. En fullständig översikt av litteratursökningen presenteras i Tabell 2. 

  

Tabell 2. Översikt av litteratursökning. 
Databas, 

Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Antal valda 

artiklar 

Artiklar använda i resultatet 

Cinahl 

5/9-16 

(MH "Obesity") 

AND (MH 

"Patient 

Attitudes") 

 Peer reviewed,  

 Age Groups: All 

adult, Language:  

 English, Swedish 

 

 

73 47* 

29** 

4*** 

4**** 

Ali, Baynouna & Bernsen 

(2010). 

Lewis, Thomas, Hyde, Castle 

& Komesaroff (2011). 

Visram, Crosland & Cording 

(2009). 

Wiklund, Fagevik Olsén & 

Willén (2011). 

PubMed 

6/9-16 

"Attitude to 

Health"[Mesh] OR 

"Attitude"[Mesh] 

AND 

"Overweight"[Mes

h]) AND "Food 

Habits"[Mesh]) 

AND 

"Exercise"[Mesh] 

 Ages: Adult: 19+ 

years, Languages: 

English, Swedish 

71 52* 

36** 

1*** 

1**** 

Ashton, Hutchesson, Rollo, 

Morgan, Thompson & Collins 

(2015). 

 

Cinahl 

8/9-16 

(MH "Attitude to 

Obesity") 

 Peer reviewed,  

 Age Groups: All 

adult, Language:  

 English, Swedish 

  

87 67* 

42** 

2*** 

2**** 

A. M. Thomas, Moseley, 

Stallings, Nichols-English & 

Wagner (2008). 

Oksel, Gündüzoğlu och 

Topçu (2015) 

 

Cinahl 

9/9-16 

(MH "Obesity") 

AND (MH 

"Patient 

Compliance") 

 Peer reviewed,  

 Age Groups: All 

adult, Language:  

 English, Swedish 

 

222 156* 

73** 

2*** 

2**** 

 

Burke, Steenkiste, Music & 

Styn (2008). 

Burke, Swigart, Turk, Derro & 

Ewing (2009). 

Manuell 

sökning 

     Befort, Thomas, Daley, Rhode 

& Ahluwalia (2008). 

Christiansen, Borge & 

Fagermoen (2012). 

Grant & Boersma (2005). 

Robertson, Mullan & Todd 

(2014). 

S. L. Thomas, Hyde, 

Karunaratne, Kausman & 

Komesaroff (2008). 

* – antal valda efter läst titel. ** – antal valda efter läst abstrakt. *** – antal valda efter läst artikel. **** – antal valda 

efter kvalitetsgranskning 
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Urval, relevansbedömning och granskning  

Urvalsprocessen skedde i flera steg, där det första steget var att läsa titeln på artikeln. Var 

titeln intresseväckande utifrån litteraturöversiktens syfte lästes även artikelns abstrakt. Om 

även abstraktet gjorde att artikeln verkade relevant lästes hela artikeln. Därefter 

kvalitetsgranskades artiklarna (Forsberg & Wengström, 2016, s. 73) utifrån Statens beredning 

för medicinsk och social utvärdering [SBU] mall för kvalitetsgranskning av studier med 

kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser (bilaga 1) samt SBU:s mall för 

kvalitetsgranskning av observationsstudier (bilaga 2). Slutligen valdes 14 vetenskapliga 

artiklar ut, 12 med kvalitativ design och 2 med kvantitativ. Dessa uppnådde resultatet ”hög 

studiekvalitet” enligt granskningsmallarna ovan, samt svarade på litteraturöversiktens syfte. 

En översikt efter kvalitetsgranskningen på de vetenskapliga artiklar som inkluderades till 

resultatet visas i bilaga 3. 

 

Analys  

Analysen av de vetenskapliga artiklarna utfördes med hjälp av Fribergs (2012, s. 127-129) 

analysprocess. Första steget gick ut på att de valda artiklarna lästes igenom flera gånger för 

att få en helhet av innehållet. Nästa steg innebar att urskilja de olika teman som resultatet 

blev uppdelat i. I det tredje steget sammanställdes resultatet från de olika artiklarna samt 

översattes till svenska. I det fjärde steget jämfördes likheter och olikheter mellan artiklarna. I 

det femte och sista steget sammanställdes resultaten från artiklarna till litteraturöversiktens 

resultat, vilket delades upp i huvudteman och underteman. Exempel över analysprocessen 

visas i tabell 3. 
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Tabell 3. Exempel över analysprocessen. 

Meningsbärande enhet Översatt meningsbärande 

enhet 

Undertema Huvudtema 

Participants generally 

agreed that excess body 

weight poses health 

problems 

(Ali, Baynouna & Bernsen, 

2010). 

Deltagarna enades i 

allmänhet att övervikt leder 

till hälsoproblem. 

Hälsoaspekter 

relaterat till 

övervikt. 

Kunskap. 

Nineteen men 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, Thomas, Hyde, 

Castle & Komesaroff, 2011). 

Nitton män uppgav att 

viktminskning var 

nödvändig för dem både för 

att förbättra deras hälsa och 

välbefinnande samt för att 

förebygga långsiktiga 

hälsorisker. 

Motiverande 

faktorer till en 

hälsosammare 

livsstil. 

 

Livsstilsförändringar. 

 

Etiska överväganden 

Det var av stor vikt att de artiklar som ingår i litteraturöversiktens resultat har presenterat ett 

etiskt resonemang eller har fått godkännande från en etisk kommitté (Forsberg & 

Wengström, 2016, s. 59; Polit & Beck, 2012, p. 150). Vidare har författarna av 

litteraturöversikten lagt sina egna åsikter åt sidan så att resultatet av litteraturöversikten blev 

så neutralt som möjligt. 

 

RESULTAT 

Analysprocessen resulterade i tre huvudteman och sex underteman som utgör 

litteraturöversiktens resultat (tabell 4.). Resultatet är skrivet i löpande text utifrån dessa 

huvud- och underteman. Citat har använts för att få en ökad förståelse och trovärdighet för 

resultatet. 
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Tabell 4. Översikt av huvudteman och underteman. 

Huvudteman Underteman 

Kunskap - Hälsoaspekter relaterade till övervikt 

- Orsaker till övervikt 

Attityder till övervikt - Överviktiga personers syn på övervikt och att vara överviktig 

- Överviktiga personers inställning till viktminskning 

Livsstilsförändringar - Motiverande faktorer till en hälsosammare livsstil 

- Hinder för en hälsosammare livsstil 

 

Kunskap 

Hälsoaspekter relaterade till övervikt 

Ali, Baynouna och Bernsen (2010) och Robertson, Mullan och Todd (2014) visar att de flesta 

överviktiga personer medvetna om de hälsorisker som är relaterade till övervikt. Enligt 

Robertson et al. (2014) hade ingen av informanterna själva drabbats av någon följdsjukdom 

på grund av vikten. Däremot angav de flesta deltagare (n=30) i studier av A. M. Thomas, 

Moseley, Stallings, Nichols-English och Wagner (2008) och Befort, Thomas, Daley, Rhode och 

Ahluwalia (2008) (n=62) att de hade hälsoproblem som uppkommit eller förvärrats till följd 

av deras vikt. I studien av Ali et al. (2010) nämnde en deltagare ”Before I did not have 

hypertension but now because of my weight I have high blood pressure and cholesterol 

levels (… BMI: 41.0)” (p. 224). 

 

Enligt Robertson et al. (2014) och Wiklund, Fagevik Olsén och Willén (2011) studier är fysisk 

aktivitet bra för välmåendet och kan minska stressnivåerna. Ali et al. (2010), Christiansen, 

Borge och Fagermoen (2012) och Robertson et al. (2014) har påvisat att överviktiga personer 

anser att de har kunskap om vad en hälsosam livsstil, hälsosam mat och behovet av fysik 

aktivitet innebär. Det framgår av Christiansen et al. (2012) och Robertson et al. (2014) att 

överviktiga personer bedömde sig ha stor kontroll över sin förmåga att göra hälsosamma 

livsstilsförändringar, dock engagerade de sig inte tillräckligt för att lyckas fullfölja dessa 

förändringar. 
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Orsaker till övervikt  

[In] today´s society everybody blames something on something else. So the weight isn´t their fault. My 

view is that we all make our choices. There are circumstances that impact on those choices, but 

ultimately it´s our choices. (Aged 42, BMI 40) (Lewis, Thomas, Hyde, Castle & Komesaroff, 2011, p. 464). 

 

Enligt A. M. Thomas et al. (2008), Befort et al. (2008), Christiansen et al. (2012) och Lewis et 

al. (2011) anser studiedeltagarna att orsaken till deras viktökning är en följd av inaktivitet 

och för stort matintag. Eftersom inaktivitet anses vara orsaken till övervikt bör ökad fysisk 

aktivitet bidra till viktminskning. Befort et al. (2008), Lewis et al. (2011) och Visram, Crosland 

och Cording (2009) visar att livshändelser, exempelvis att bilda familj, omvårdnad av äldre 

familjemedlemmar eller faktorer på arbetsplatsen, är bidragande orsaker till förändringar i 

kostintag och aktivitetsnivå. Vilket i sin tur kan bidra till att en person går från normal- till 

överviktig. I en studie av S. L. Thomas, Hyde, Karunaratne, Kausman och Komesaroff (2008) 

anser 33 % (n=76) att de själva eller livshändelser är orsaken till att de inte lyckats gå ner i 

vikt. Befort et al. (2008) och Grant och Boersma (2005) har funnit ett samband mellan 

övervikt och umgänge inom familjen. De påstår att exempelvis umgänge inom familjen ofta 

hänger ihop med intag av ohälsosam mat samt att denna gemenskap är viktigare hos vissa 

individer. Befort et al. (2008), Christiansen et al. (2012) och Grant och Boersma (2005) har 

funnit att övervikt kan vara relaterat till både positiva och negativa upplevelser från 

barndomen. Samtidigt visar A. M. Thomas et al. (2008), Befort et al. (2008), Christiansen et al. 

(2012), Grant och Boersma (2005) och Lewis et al. (2011) att ohälsosamma beteenden 

kopplade till mat, exempelvis hetsätning, mat som belöning, äta på grund av tristess och för 

att hantera stress samt smygätande, kan leda till viktuppgång. Enligt Grant och Boersma 

(2005) anger studiedeltagarna att missförhållanden under deras barndom bidragit till att de 

tröstäter. 

 

Väldigt få deltagare (n=76) i S. L. Thomas et al. (2008) studie nämnde att fysisk aktivitet var 

en del i deras försök till att gå ner i vikt. Majoriteten ansåg däremot att dieter var ett effektivt 

sätt till viktminskning.  80 % av deltagarna ansåg att personer med fetma behöver en diet för 

att gå ner i vikt, men väldigt få nämnde fysisk aktivitet enskilt eller i kombination med kost 

som en bra viktminskningsstrategi. I Robertson et al. (2014) studie berättade deltagarna att 

de har en mer eller mindre stillasittande vardag. Vidare menar deltagare i Wiklund et al. 
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(2011) studie att det är svårt att hitta en lämplig nivå av fysisk aktivitet. Uttrycket ”allt eller 

inget” framkom, vilket vanligen bidrar till en bristande kontinuitet gällande motion.  

 

I´m like that, that either I don´t do anything or I go the whole hog and naturally I tire after a while … 

because then the demands get too high and too many expectations. So nothing happens, it just sort of 

peters out. (Wiklund et al., 2011, p. 183). 

 

S. L. Thomas et al. (2008) beskriver att informanterna förväntar sig en ”quick fix”, när inget 

direkt resultat syns fullföljs inte viktminskningsplanen. 

 

Ungefär hälften (n=36) av de som deltog i Lewis et al. (2011) samt ett flertal deltagare (n=11) i 

Christiansen et al. (2012) studier berättade att deras vikt ökat smygande under många år 

men att de ignorerat det. Samtidigt menade de andra deltagarna att de var medvetna om sin 

viktökning, men förnekade de konsekvenser som det medförde deras hälsa. 

 

Attityder till övervikt 

Överviktiga personers syn på övervikt och att vara överviktig 

Enligt A. M. Thomas et al. (2008) visste de flesta överviktiga personer att fetma är en 

medicinsk benämning, däremot sågs det som ett negativt ord istället för en medicinsk term. 

Enligt Befort et al., (2008) kan fetma relaterat till ett för högt BMI upplevas missvisande och 

vissa personer anser sig inte lida av fetma trots att deras BMI är högre än 30. 

Oksel, Gündüzoğlu och Topçu (2015) visade att 80,1% (n=586) av personer med fetma klass 1 

och 2 och 76 % av personer med fetma klass 3 såg fetma som en sjukdom. Däremot ansåg 

24,7% av personerna med fetma klass 1 och 2 samt 12,4 % av de med fetma klass 3 att de var 

normalviktiga. I en studie av Befort et al. (2008) ansåg 23 % (n=62) av personer med fetma att 

de var ”lite överviktiga”. Trots att alla överviktiga personer inte klassade sig själva som 

överviktiga bedömde majoriteten att deras vikt var ett hot för hälsan samt att de upplevde 

att vikten påverkade det dagliga livet (Oksel et al., 2015). Även Ali et al. (2010), A. M. 

Thomas et al. (2008), Befort et al. (2008) och Christiansen et al. (2012) beskriver upplevelsen 

av hinder i vardagen till följd av övervikt. Tid tillsammans med familj samt karriären blir 

ofta lidande på grund av bristande ork. 
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Ett flertal studier visar att de överviktiga personerna kände sig missnöjda med sin vikt samt 

upplevde att vikten bidrog till ett sänkt självförtroende och andra negativa känslor som 

besvikelse, nedstämdhet och irritation samt att det kunde bidra till att individen isolerade sig 

(Ali et al., 2010; A. M. Thomas et al., 2008; Befort et al., 2008; Christiansen et al., 2012; Lewis 

et al., 2011; Robertson et al., 2014).  

 

I hate being overweight. I hate it …. I have a real issue with the size I´m at now, it´s just too big for my 

comfort zone. It has a negative impact on my self-image and I just hate how I look. I hate it. (Robertson 

et al., 2014, p. 160). 

 

Christiansen et al. (2012), Lewis et al. (2011) och Robertson et al. (2014) nämner individers 

frustration över att kläder som tidigare passat numera är för små. Vidare nämner Lewis et al. 

och Robertson et al. en känsla av hopplöshet och ett personligt misslyckande till följd av 

övervikt. En viktminskning skulle därmed resultera i en känsla av att vara mer attraktiv och 

således höja självförtroendet. 

 

Vidare framkom det av A. M. Thomas et al. (2008) och Befort et al. (2008) att mörkhyade 

kvinnor var mer positiva till att vara överviktig, då de ansåg att en större kropp är mer 

”kramvänlig” och är ett tecken på rikedom, skönhet och fertilitet. 

Det framkom av S. L. Thomas et al. (2008) att vissa överviktiga personer tror att andra 

individer ser dem som lata och omotiverade samt att de har sig själv att skylla för sin 

övervikt. Robertson et al. (2014) och Visram et al. (2009) visade att överviktiga personer blivit 

nedvärderade av vårdpersonal på grund av sin vikt. 

 

...the doctor had to come out and just took one look at us and said ”well, if you don´t eat your pies and 

crisps and fizzy pop…” and he made me feel like that [bad]. Didn´t ask me any questions of what was in 

the house or what I ate, just assumed that I ate all the wrong foods. (Visram et al., 2009, p. 498). 

 

Överviktiga personers inställning till viktminskning. 

Robertson et al. (2014) förklarar att överviktiga personer känner en press från samhället, och 

framförallt media, att gå ner i vikt. Denna press riktar sig främst mot kvinnor. De flesta 
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deltagarna menade på att deras kunskap om fetma till största del kom från TV och 

tidsskrifter.  

 

Framförallt kvinnor ville eller hade funderat på att gå ner i vikt. Män hade däremot ingen 

direkt önskan om att bli smalare eller gå ner i vikt. Dock framförs det att männen vill öka sin 

muskelmassa och minska andelen fett (Befort et al., 2008; Christiansen et al., 2012; Robertson 

et al., 2014). Alla deltagare (n=20) i Visram et al. (2009) studie uppgav att de någon gång 

försökt gå ner i vikt. Samtidigt visade Oksel et al. (2015) att 53,8 % av personer med fetma 

klass 1 och 2 samt 48 % av dem med fetma klass 3 aldrig följt någon diet. Enligt Christiansen 

et al. (2012) lade de överviktiga personerna inte så stor vikt vid vad de åt, eftersom de redan 

var överviktiga. Ali et al. (2010), A. M. Thomas et al. (2008) och Befort et al. (2008) visade att 

vissa personer ansåg att de inte behövde gå ner i vikt eller till och med önskade att gå upp i 

vikt, trots att de var överviktiga. ”I want to gain a little weight (rural, BMI: 37.0)” (Ali et al., 

2010, p. 224). 

 

Livsstilsförändringar 

Motiverande faktorer till en hälsosammare livsstil 

Ett flertal studier visar att den egna hälsan är den främsta motivationen till att äta mer 

hälsosamt och till att vara mer fysiskt aktiv (Ashton et al., 2015; Ali et al., 2010; Befort et al., 

2008; Lewis et al., 2011; Robertson et al., 2014; S. L. Thomas et al., 2008; Visram et al., 2009). ”I 

don´t want to be the next Brad Pitt, I just want to be considered healthy.” (Robertson et al., 

2014, p. 162). Ali et al. (2010), Ashton et al. (2015), Lewis et al. (2011) och S. L. Thomas et al. 

(2008) har funnit att risken för att drabbas av diabetes och hypertoni samt att minska risken 

för att dö i förtid som motivation till viktminskning. En hälsosam livsstil och viktnedgång 

skulle även bidra till att den psykiska hälsan förbättrades (Ashton et al., 2015; Lewis et al., 

2011; Robertson et al., 2014; S. L. Thomas et al., 2008; Visram et al., 2009). Likaså skulle 

självförtroendet öka till följd av en viktminskning (Ashton et al., 2015; Lewis et al., 2011; 

Robertson et al., 2014; S. L. Thomas et al., 2008; Visram et al., 2009) samt att det skulle bli 

enklare att hitta kläder som passar (Lewis et al., 2011; Robertson et al., 2014; Visram et al., 

2009). En viktminskning kunde även öka chansen till att få en partner (Ashton et al., 2015; 
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Lewis et al., 2011; Robertson et al., 2014; S. L. Thomas et al., 2008). En ökad energi till att orka 

leka med barn och barnbarn (Befort et al., 2008; S. L. Thomas et al., 2008; Visram et al., 2009) 

samt en ökad energi till att orka klara av dagliga aktiviteter ansågs som motiverande faktorer 

till viktminskning hos överviktiga personer (Befort et al., 2008; Lewis et al., 2011; S. L. 

Thomas et al., 2008; Visram et al., 2009). 

 

Hinder för en hälsosammare livsstil 

Burke, Steenkiste, Music och Styn (2008) visade att 38 % (n=110) av deltagarna upplevde att 

det var svårt att göra och upprätthålla en livsstilsförändring. Studier av Ashton et al. (2015), 

Befort et al. (2008), Burke et al. (2008), Grant och Boersma (2005) och Robertson et al. (2014) 

visar att det sociala livet påverkas av att försöka leva mer hälsosamt.  

 

I think depending on like the situation or whatever, quite a lot of like what we would be doing is eating, 

is more of a social type thing so when we are eating, we´re eating in a group and it´s not like ”Hey, come 

over, let´s all have a salad together”. (Ashton et al., 2015, p. 5) 

 

Det upplevdes svårt av deltagarna att följa sin diet om de åt på restaurang med familj och 

vänner på grund av brist på hälsosamma alternativ (Ashton et al., 2015; Burke et al., 2008; 

Robertson et al., 2014). A. M. Thomas et al. (2008), Befort et al. (2008), Burke et al. (2008), 

Burke, Swigart, Turk, Derro och Ewing (2009) och Lewis et al. (2011) beskriver bristen av 

stöd från familj och vänner som ett hinder för att äta mer hälsosamt samt träna. De 

överviktiga personerna menar att det skulle vara lättare att göra en livsstilsförändring om 

även övriga familjemedlemmar ändrar sin kost och aktiverar sig fysiskt. Samtidigt uppger 

deltagare i studier av A. M. Thomas et al. (2008), Befort et al. (2008) och S. L. Thomas et al. 

(2008) att familjemedlemmar försökte få dem att sluta med sin diet och därmed saboterade 

deras livsstilsförändring. 

 

A. M. Thomas et al. (2008), Burke et al. (2008) och Robertson et al. (2014) har funnit att det 

upplevdes svårt att hinna med att planera och förbereda hälsosam mat samt att hitta tid till 

träning. Ett flertal överviktiga personer menade att jobb och studier tar en stor del av deras 

tid och energi. Istället för att motionera prioriterade dessa personer att umgås med sin familj 

samt att utföra hushållssysslor på fritiden (A. M. Thomas et al., 2008; Ashton et al., 2015; 
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Lewis et al., 2011; Robertson et al., 2014). Utöver dessa faktorer ansåg deltagare i A. M. 

Thomas et al. (2008), Ashton et al. (2015), Burke et al. (2008), Lewis et al. (2011), Robertson et 

al. (2014), S. L. Thomas et al. (2008) och Visram et al. (2009) studier att brist på pengar är ett 

hinder för en hälsosam livsstil. De menade att det är för dyrt med hälsosam mat och att 

träna. Burke et al. (2008) visar att deltagarna tyckte att det var svårt att äta mer hälsosamt. 

Orsaken till detta ansågs vara att det är svårt att kontrollera vad man äter när man är 

hungrig samt att det är svårt att motstå kaloririk mat. 

 

Christiansen et al. (2012), Lewis et al. (2011), S. L. Thomas et al. (2008) och Wiklund et al. 

(2010) visar att en hög kroppsvikt och konsekvenser av den, som exempelvis ledvärk, är 

bidragande orsaker till minskad fysisk aktivitet. Upplevelsen av att övriga personer på 

träningslokalerna tittar nedvärderande på de överviktiga personerna nämns som hinder till 

fysisk aktivitet. Bristen på självförtroende hos överviktiga personer resulterar i att de 

undviker att träna på allmänna platser (Ashton et al., 2015; Visram et al., 2009). Äldre 

personer nämnde att de inte har lika mycket energi till att träna som när de var yngre 

(Robertson et al., 2014). Även kroniska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar bidrar till 

minskad fysisk aktivitet (Ali et al., 2010). Brist på motivation hos vissa individer utgör även 

ett hinder till en hälsosam livsstil (Christiansen et al., 2012; S. L. Thomas, 2008). 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt är ett bra sätt att sammanställa tidigare forskning inom ett visst område. 

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar har använts i resultatet. Enligt Friberg (2012, s.141) 

kan det vara svårt att göra en exakt jämförelse av resultatet från studier med olika design. 

Detta på grund av att kvalitativa artiklar ofta fokuserar på deltagarnas ordagranna åsikter 

och kvantitativa artiklar på statistik. Däremot menar Forsberg och Wengström (2016, s. 47-

49) att det är en styrka att använda artiklar med olika design för att stärka resultatet.  
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Litteratursökningen utfördes i flera olika databaser, Cinahl, PubMed och PsycInfo, för att 

sökningen skulle bli så bred som möjligt. Ett problem som framkom under 

litteratursökningen var att finna relevanta sökord baserat på litteraturöversiktens syfte. En 

orsak till detta ansågs vara att exempelvis det engelska ordet ”attitude” har en bredare 

betydelse än det svenska ordet ”attityd”, vilket bidrog till många irrelevanta träffar. I 

litteratursökningen har ingen tidsavgränsning använts för att alla studier om övervikt ska 

inkluderas i träfflistan. Trots att ”overweight” eller ”obesity” användes i alla sökningar 

handlade alla artiklar inte genomgående om överviktiga personer. I studierna av Ali et al. 

(2010) och Ashton et al. (2015) var deltagarna både normal- och överviktiga. Resultaten 

presenterade de olika viktkategorierna var för sig, varvid enbart det som berörde överviktiga 

personers upplevelser inkluderades till resultatet i föreliggande arbete. De artiklar som inte 

presenterade normal- och överviktiga personers upplevelser var för sig exkluderades 

därmed. 

 

Ett liknande problem var att artiklar som berörde personer under 18 år återfanns i träffarna, 

trots att avgränsningarna ”All adult” och ”Adult: 19+ years” användes. Till följd av detta har 

enbart två kvantitativa artiklar inkluderats i resultatet. I studien av S. L. Thomas et al. (2008) 

var studiedeltagarnas ålder 16-72 år (medelålder 47 år). Trots detta har vi valt att inkludera 

artikeln till föreliggande arbete då studie resultatet visar likvärdig information som övriga 

inkluderade artiklar. Resultatets trovärdighet bör ej ha blivit påverkat då en så pass liten 

andel var under 18 år. 

 

För att få ett bredare utbud av relevanta artiklar granskades även avhandlingar samt 

inkluderade och exkluderade artiklars referenslistor, vilket bidrog till fem relevanta träffar. 

Flertalet sökord användes i olika kombinationer vilket bidrog till att samma vetenskapliga 

artiklar påträffades vid olika sökningar.  Många vetenskapliga artiklar verkade relevanta för 

föreliggande arbete efter att titel och abstrakt hade lästs. Efter att hela artikeln hade lästs 

exkluderades däremot många, antingen till följd av att de inte svarade på 

litteraturöversiktens syfte eller att inklusionskriterierna för deltagarna inte uppfylldes. 
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En styrka med de valda vetenskapliga artiklarna är att de överviktiga personernas attityder 

till övervikt och livsstilsförändringar är väldigt lika trots att studierna är gjorda i olika delar 

av världen. Det bidrar till att resultatet ger en mer övergripande och trovärdig bild av ämnet, 

samt att resultatet är överförbart i större utsträckning. 

Under kvalitetsgranskningen av artiklarna ansågs alla inkluderade artiklar vara av 

studiekvalitet ”hög”, trots att alla punkter i SBU:s granskningsmallar ej var tillämpbara. Ett 

exempel på detta är den vetenskapliga artikeln av Oksel et al. (2015) som gjort ett 

konsekutivt urval; alla personer som är tillgängliga och uppfyller studiens 

inklusionskriterier får delta. Därmed finns inget bortfall vilket bidrar till att alla punkter 

under ”Bortfallsbias” i SBU:s granskningsmall är ej tillämpbara. Enligt Polit och Beck (2012, 

p. 279) är risken för bias reducerad vid konsekutivt urval. 

 

Ytterligare styrkor med föreliggande arbete är att inga personliga tolkningar varit en del av 

analysprocessen samt att båda författarna till litteraturöversikten läst alla artiklar flera 

gånger och jämfört huvudfynden med varandra (Forsberg & Wengström, 2016, s. 49). Under 

analysprocessen upptäcktes samma fynd återkommande i flera artiklar, vilket tyder på 

datamättnad (Polit & Beck, 2012, p. 742). Eventuellt kan vissa feltolkningar av de 

vetenskapliga artiklarna gjorts då de inte var skrivna på författarnas modersmål. Eftersom 

analysprocessen gjorts enligt Fribergs (2012, s. 127-129) femstegs metod tyder det ändå på att 

de vetenskapliga artiklarna analyserats noga och risken för feltolkningar minskat. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa vuxna överviktiga personers inställning till 

hälsosam kost och motion. Resultatet visar att de flesta överviktiga personer är medvetna om 

de hälsorisker som finns till följd av övervikt, samt att de upplevde sig ha kunskap om vad 

en hälsosam livsstil innebär. Samtidigt var de flesta överviktiga personerna missnöjda med 

sin vikt och ansåg att vikten påverkade deras dagliga liv. Trots detta upplevdes det svårt att 

gå ner i vikt, faktorer som tid, brist på pengar och bristande stöd nämndes som hinder till en 

lyckad viktminskning. 
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I resultatet framkom det att de flesta överviktiga personer har kunskap om betydelsen av 

hälsosamma matvanor och behovet av fysisk aktivitet. Buchholz, Huffman och McKenna 

(2012) och Girois, Kumanyika, Morabia och Mauger (2001) har gjort liknande fynd. De menar 

att överviktiga personer har kunskap om vilka positiva effekter ett ökat frukt- och 

grönsaksintag, reducerat intag av socker och fett samt minskade portionsstorlekar och att äta 

på regelbundna tider har för hälsan. Vidare menar Buchholz et al. (2012) att tidsbrist, brist på 

pengar och bristen på stöd ses som hinder till en livsstilsförändring, vilket även framkom i 

resultatet. Däremot menar deltagarna att man kan ta tillvara på de resurser som finns 

tillgängliga för att spara tid och pengar, exempelvis använda träningsredskap som redan 

finns i hemmet samt att odla grönsaker istället för att köpa dem. 

 

Resultatet visar att överviktiga personer antar att deras fysiska och psykiska hälsa skulle 

förbättras vid en viktminskning. Detta talar för att sjuksköterskan kan använda sig av Orems 

(1971, p. 13-14, 20) egenvårdsteori, vars syfte är att främja liv, hälsa och välbefinnande vid 

rådgivning gällande livsstilsförändringar. Egenvård lärs ut genom kommunikation och 

patientens mentala och praktiska kunskap samt motivation är faktorer som är avgörande hur 

väl egenvården utförs. Kelehera och Parker (2013) menar att det är viktigt att sjuksköterskan 

informerar och utbildar patienterna gällande hälsofrämjande åtgärder för att främja deras 

hälsa. 

 

I resultatet framkom det att brist på motivation var en faktor som utgjorde ett hinder för 

livsstilsförändring. Enligt Orem (1971, p. 33) är erfarenhet, kunskap och förståelse 

meningslöst om patienten inte är motiverad till att utföra egenvårdsåtgärder. Överviktiga 

personer i studier av Chan, Lok, Sea och Woo (2009) och Reilly et al. (2015) nämner även 

bristen på motivation som en svårighet till att gå ner i vikt. En studie av Gudzune, Clark, 

Appel och Bennett (2012) visade att sjuksköterskor försökte motivera överviktiga patienter 

till att gå ner i vikt genom att kommunicera med dem. Genom att sjuksköterskorna upplyste 

patienterna om vilka positiva medicinska effekter en viktminskning kan leda till ökade 

motivationen till att gå ner i vikt hos patienten. Östlund, Wadensten, Häggström och 

Kristofferzon (2014) har undersökt vid vilka tillfällen sjuksköterskor använder sig av MI. Det 

framkom att MI bidrog till att öka patientens engagemang gällande livsstilsförändring. MI 
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främjar kommunikationen mellan sjuksköterska och patient då det sätter sjuksköterskor och 

patienter på samma nivå, vilket innebär att sjusköterskan inte är i maktposition. Vidare anses 

MI vara ett bra verktyg för att väcka intresset hos patienten, vilket leder till att patienten själv 

kan komma fram till lösningar och beslut rörande sin viktminskning detta bidrar även till att 

motivationen hos patienten ökar. 

 

Resultatet visar att överviktiga patienter har blivit dåligt bemötta av vårdpersonal. Det 

framkom att vårdpersonal tagit förgivet att överviktiga äter ohälsosam mat utan att ha frågat 

patienten. Enligt Malterud och Ulriksen (2011) upplever sjuksköterskor ett visst obehag i 

samband med rådgivning om livsstilsförändringar för överviktiga patienter på grund av att 

övervikt ses som ett känsligt ämne. Det framkommer även att vårdpersonal påtalat för 

överviktiga patienter att deras vikt medför en hälsorisk. Däremot har de inte undersökt 

vilken livsstil dessa patienter har, samt att de inte ger några konkreta förslag på åtgärder. 

Hörnsten, Lindahl, Persson och Edvardsson (2014) anser att sjuksköterskor kan använda sig 

av VIP som är en enkät om dagliga vanor. Enkäten kan användas både till normal- och 

överviktiga patienter för att kartlägga eventuella riskfaktorer i livsstilen. Svaren på enkäten 

kan användas som underlag för att stödja patienter i behov till en livsstilsförändring. Det är 

däremot av stor vikt att besluten om livsstilsförändring tas av patienten själv. Enligt Brobeck, 

Odencrants, Bergh och Hildingh (2014) kan patienten förlora motivation till en 

livsstilsförändring om sjuksköterskan försöker övertyga denne att göra förändringar som 

inte känns bra.  

 

I föreliggande arbete framkom det att en del överviktiga och feta personer såg sig själva som 

normalviktiga. Enligt Bergelin och Lundgren (2014) upplevde överviktiga personer som fick 

se CT-röntgen bilder av sina bukar att detta bidrog till en ökad kunskap om sin vikt och sitt 

tillstånd. När de fick se mängden bukfett blev det tydligare att de faktiskt var överviktiga. 

Det ökade även förståelsen för vilka följdsjukdomar som är relaterade till övervikt. 

Röntgenbilderna visade bland annat infiltration av fett i levern, vilket försämrar funktionen, 

något deltagarna inte var medvetna om tidigare. Studiedeltagarna försökte leva mer 

hälsosamt i sex månader innan en ny CT-röntgen gjordes. Motivationen ökade ytterligare 

hos deltagarna när de såg vilken effekt en hälsosammare livsstil har på kroppen. Bergelin 
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och Lundgren menar därmed att CT-röntgenbilder som en del i sjuksköterskans rådgivning 

vid livsstilsförändringar kan bidra till ökad egenvård och beslutsamhet till förändring hos de 

överviktiga patienterna 

 

SLUTSATS 

Andelen överviktiga personer ökar hela tiden, vilket bidrar till en ökad belastning på vården 

på grund av följdsjukdomar till övervikt. Föreliggande arbete visar att de flesta överviktiga 

personer har kunskap om de hälsorisker som är relaterade till övervikt, samt vilka positiva 

effekter en livsstilsförändring kan medföra. Trots detta upplevs det svårt att fullfölja en 

viktminskning till följd av ett flertal faktorer. Det är av stor vikt att ohälsosamma livsstilar 

observeras och åtgärdas i tid för att minska risken för följdsjukdomar, minska lidande hos 

patienten samt för att minska belastningen på vården. Sjuksköterskans arbete bör således 

främst inrikta sig på att motivera och stödja den överviktiga patienten till en 

livsstilsförändring, exempelvis med hjälp av MI. 

 

Förslag till ny forskning 

Eftersom övervikt är ett globalt problem bör framtida forskning fokusera på hur 

sjuksköterskan kan hjälpa individer att vidta livsstilsförändringar innan de blivit 

överviktiga. I föreliggande arbete framkommer det att bristande stöd från familjemedlemmar 

ses som ett hinder för en livsstilsförändring hos överviktiga personer. Framtida forskning 

skulle kunna bestå av interventioner i hur man motiverar hela familjen till att vara delaktiga 

i den överviktiga personens livsstilsförändring. Framtida forskning bör även fokusera på 

vilka åtgärder som är mest effektiva för att vidta en hälsosammare livsstil. 
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bestämma vad dessa 

inställningar var och 

anledningarna; avgöra vad 

som var den mest 

tillfredsställande och minst 

tillfredsställande 

funktionen i 

viktminskningsprogramme

n de hade använt; avgöra 

vad som var de mest 

frekvent identifierade 

hindren för viktminskning; 

och beskriva deltagarnas 

Kvantitativ, 

beskrivande 

tvärsnittsstudie. 

Enkäter. 

110 Analysförfarandet var beskrivande 

därför var test av normalitet och 

signifikans inte lämplig. Korrelationer 

utfördes för att undersöka hur ofta ett 

svar upprepades.  Alla analyser 

genomfördes med hjälp av en SPSS 

programvara 

Deltagarna sökte sällan 

professionell hjälp för att 

gå ner i vikt. Resultatet 

visade även vilka hinder 

deltagarna upplevde för att 

lyckas gå ner i vikt. 

Hög 



 

 
 

nivå upplevd egenförmåga 

för att initiera och 

upprätthålla förändringar i 

sina matvanor samt deras 

förväntade resultat av en 

energi- och fettfattig kost. 

Burke, Swigart, 

Warziski Turk,  

Derro & Ewing 

(2009) 

USA 

Experiences of self-

monitoring: 

successes and 

struggles during 

treatment for 

weight loss. 

Att få en inblick i 

upplevelsen av 

självövervakning och att 

beskriva 

viktminskningsprogram 

deltagarnas känslor, 

attityder och beteenden 

med hjälp av en dagbok för 

att själva övervaka sin kost 

och motion. 

Kvalitativ. 

Innehållsanalys. 

Deltagarna valdes 

ut från en tidigare 

interventionsstudi

e. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer med 10 

öppna frågor och 

påståenden.  

 

15 Induktiv metod för kvalitativ 

innehållsanalys. 

Författarna följde standard 

proceduren för kodning. 

Dataprogrammet ATLAS-Ti 

användes som hjälp vid kodningen. 

Intervjuerna analyserades en efter en 

och författarna diskuterade innehållet 

med varandra. 

Deltagarna blev mer 

uppmärksamma på vad de 

åt och hur mycket de rörde 

på sig genom att skriva ner 

det. De tyckte även att det 

var lättare att göra 

livsstilsförändringar när de 

fick stöd samt prata om 

eventuella problem med 

personer i samma 

situation. 

Hög. 

Christiansen, 

Borge & 

Fagermoen 

(2012) 

Norge 

Understanding 

everyday life of 

morbidly obese 

adults-habits and 

body image. 

Att få mer kunskap om 

typiska matvanor och 

kroppsuppfattning samt 

motiverande faktorer för 

förändring.  

Frågeställning: Hur 

beskriver deltagarna sin 

vardagliga livserfarenhet 

som vuxen med fetma 

klass 3? 

Kvalitativ. 

Öppna berättande 

intervjuer. 

11 Intervjuerna spelades in och 

transkriberades ordagrant. 

Analyseringen gjordes med en 

hermeneutisk ansats enligt Kvale & 

Brinkmann. 

Resultatet visar 

upplevelsen av att vara 

överviktig och vilka 

bidragande faktorer till 

övervikt som ses hos 

deltagarna. 

Hög. 

Grant & Boersma 

(2005) 

USA 

Making sense of 

being fat: A 

hermeneutic 

analysis of adults’ 

explanations for 

obesity. 

Att framkalla personliga 

upplevelser av övervikt 

och kampen med 

viktminskning från 

perspektivet av dem som 

har fetma. 

Kvalitativ. 

Hermeneutisk 

fenomenologisk. 

Två intervjuer 

med varje 

deltagare. En 

11 Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. Transkripten 

kodades och delades in i olika teman. 

Resultatet visar 

deltagarnas beteenden till 

mat relaterat till 

livshändelser. 

Hög. 



 

 
 

intervjuguide 

användes. 

 

Lewis, Thomas, 

Hyde, Castle & 

Komesaroff 

(2011) 

Australien 

A qualitative 

investigation of 

obese menʼs 

experiences with 

their weight. 

Att undersöka feta mäns 

uppfattningar om 

orsakerna till deras 

övervikt, deras attityder 

och förhållningssätt till att 

förlora vikt, och vad som 

påverkar dessa 

föreställningar och 

beteenden. 

Kvalitativ. 

Grounded theory. 

Intervjuer med 

öppna frågor. 

36 

 

I enlighet med grounded theory 

användes en konstant jämförande 

metod vid analysen. Transkripten 

lästes flera gånger för att hitta likheter 

och skillnader, kodades och 

kategoriserades i olika teman. 

Att självanklagelser och 

stigmatisering associerad 

med fetma upplevs som 

hinder för att kunna 

förbättra hälsan och 

välbefinnandet. 

Hög. 

Oksel, 

Gündüzoğlu & 

Topçu 

(2015) 

Turiket 

The perception of 

obese persons: cross 

cultural 

considerations. 

Att undersöka de faktorer 

som påverkar fetma och 

deltagarnas 

självuppfattning av fetma. 

Kvantitativ 

beskrivande 

tvärsnittsstudie.  

Enkät. 

586 Vid utvärdering av data användes, 

antal, medelvärde och procent 

distributioner. Att jämföra 

sociodemografiska  

variabler med fetma situationer 

användes x²-test. 

Deltagarnas syn på att vara 

överviktig/fet samt hur de 

påverkar deras dagliga liv.  

Hög 

Robertson, Mullan 

& Todd 

(2014) 

Australien 

A qualitative 

exploration of 

experiences of 

overweight young 

and older aduts. An 

application of the 

integrated 

behaviour model. 

Att undersöka de specifika 

faktorer som är relevanta 

för viktkontroll och 

hantering hos personer 

med övervikt och fetma 

inom en teoretisk ram för 

TPB (=teorin om planerade 

beteenden), och att jämföra 

dessa faktorer hos yngre 

och äldre vuxna. Ett 

sekundärt syfte med 

undersökningen var att 

bestämma om ramen för 

TPB gav en lämplig 

passform för överviktiga 

och feta individer, och 

viktkontroll beteenden, för 

Kvalitativ. 

Djupgående semi-

strukturerade 

fokusgrupper (för 

de yngre 

deltagarna) och 

individuella 

intervjuer (för de 

äldre deltagarna). 

 

23 Intervjuerna spelades in och 

transkriberades ordagrant. 

Transkripten lästes två gånger innan 

induktiv och deduktiv kodning 

genomfördes. Likheter och skillnader 

identifierades och delades in i olika 

huvud- och underteman. 

Likheter och skillnader i 

synen på att vara 

överviktig bland unga och 

äldre vuxna. Motiverande 

faktorer till viktminskning 

samt sociala aspekter. 

Hög. 



 

 
 

att informera specifika 

skräddarsydda och 

teoretiskt drivna 

viktminskning insatser. 

 

 

S. L.Thomas, 

Hyde, 

Karunaratne, 

Kausman & 

Komesaroff 

(2008) 

Australien 

”They all 

work...when you 

stick to them”: A 

qualitative 

investigation of 

dieting, weight loss, 

and physical 

exercise, in obese 

individuals. 

Att undersöka i detalj i 

vilken utsträckning 

människor som lever med 

fetma har försökt gå ner i 

vikt, deras attityder till 

bantning och 

viktminskningsförsök, sina 

åsikter om varför deras 

försök till viktminskning 

har misslyckats, och 

förslag om vad som kan 

hjälpa dem i deras kamp 

med sin vikt. 

Kvalitativ. 

Individuella 

intervjuer med 

öppna frågor. 

76 Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. 

En konstant, kontinuerlig, jämförande 

metod användes för att analysera 

materialet. Författarna letade efter 

likheter och skillnader som bildade 

teman. 

Personer med fetma får 

många instruktioner om 

vad man ska göra för att ta 

itu med sin vikt, men 

mycket få får lämplig 

långsiktig vägledning eller 

stöd för att fullfölja dessa 

instruktioner. Att förstå 

den positiva roll som 

sociala nätverk har kan 

vara särskilt viktigt för att 

engagera personer i fysisk 

aktivitet. 

Hög. 

Visram, Crosland 

& Cording 

(2009) 

Storbritannien 

Triggers for weight 

gain and loss 

among participants 

in a primary care-

based intervention. 

Att presentera kvalitativa 

bevis som kan informera 

om utvecklingen av 

effektiva och godtagbara 

strategier för förebyggande 

vård och behandling av 

övervikt och fetma i primär 

vård och samhället. 

Kvalitativ. 

Explorativ. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

20 Intervjuerna spelades in och 

transkriberades ordagrant. 

Transkriptet analyserades med hjälp 

av ämneskodning och 

kategoriserades i olika teman.  

 

Faktorer som bidragit till 

deltagarnas viktökning och 

vad som hindrar dem från 

att gå ner i vikt. 

Hög. 

Wiklund, Fagevik 

Olsén & Willén 

(2011) 

Sverige 

Physical activity as 

viewed by adults 

with severe obesity, 

awaiting gastric 

bypass surgery. 

Att beskriva hur vuxna 

med svår fetma, i väntan 

på gastric bypass 

operation, upplever fysisk 

aktivitet. 

Kvalitativ. 

Fenomenografisk. 

Djupgående semi-

strukturerade 

intervjuer. 

18 

 

Fenomenografisk 7 stegs metod. 

 

Fysisk aktivitet upplevs 

positivt bland vuxna med 

svår fetma, men många 

hinder finns, som påverkar 

deras kapacitet och vilja. 

Hög. 

 


