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ABSTRAKT 
Bakgrund: Övervikt och fetma har visat sig vara ett växande folkhälsoproblem i hela världen 
och leder till ökad risk för många följdsjukdomar. Även i Sverige har det skett en kraftig 
ökning och år 2013 var nästan hälften av befolkningen överviktig. Motiverande samtal 
används allt mer i den förebyggande hälso- och sjukvården för att motivera patienter till en 
förändrad livsstil. Syfte: Var att beskriva om motiverande samtal påverkade 
livsstilsförändringar hos vuxna personer med övervikt och fetma. Metod: En 
litteraturöversikt med 13 kvantitativa och kvalitativa inkluderade vetenskapliga artiklar 
analyserades och bearbetades. Resultat: Resultatet visade att motiverande samtal kan 
påverka viktminskning och livsstilsförändringar genom fysisk aktivitet och förbättrade 
kostvanor hos personer med övervikt och fetma. Viktiga faktorer för att göra en förändring 
var motivation och self-efficacy. Diskussion: Motiverande samtal kan vara en effektiv 
behandlingsmetod i sjuksköterskors hälsofrämjande arbete inom hälso- och sjukvården för 
att motivera patienter med övervikt och fetma till att göra livsstilsförändringar. Slutsats: 

Ytterligare forskning med fokus på MI och kost och motion behövs för att utvärdera om 
metoden ger god evidens och långsiktiga resultat när det gäller viktminskning. 

Nyckelord: Fetma, livsstilsförändringar, motiverande samtal, viktminskning, övervikt 
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INTRODUKTION 

Övervikt och fetma är ett växande folkhälsoproblem i stora delar av världen och kan leda till 

många sjukdomar, till exempel hjärt-och kärlsjukdomar, diabetes och cancer. En 

kombination av genetiska förutsättningar, sociala och ekonomiska faktorer samt förändrade 

livsstilsvanor påverkar ökningen. Det resulterar i att många personer lider både psykiskt och 

fysiskt samt att samhällets kostnader är stora. I dagsläget behandlas övervikt och fetma med 

till exempel läkemedel, kirurgi och rådgivning vilket ofta innebär viktnedgång på kort sikt, 

medan långsiktiga resultat är svåra att uppnå. 

I sjuksköterskors arbete med hälsofrämjande och förebyggande sjukvård ingår att motivera 

patienter till hälsosamma val. Det bedöms finnas stora effektivitetsförbättringar om patienter 

skulle lyckas förändra sina vanor och det är angeläget att utvärdera om samtalsmetoder kan 

motivera patienter till livsstilsförändringar. Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetodik 

som används allt mer inom vården. Därmed ska denna litteraturöversikt beskriva om MI är 

en metod som kan påverka viktminskning genom att motivera till fysisk aktivitet och 

ändrade kostvanor.  

BAKGRUND 

Övervikt och fetma 

Det fanns mer än 1,4 miljarder vuxna överviktiga och mer än en halv miljard feta i världen 

under 2008. Fetma är en stor orsak till ohälsa och minst 2,8 miljoner personer i världen dör 

varje år till följd av detta (World Health Organization, [WHO] 2013). Mellan åren 1980 till 

2008 fördubblades förekomsten av fetma globalt, för män steg förekomsten från 5 procent till 

10 procent och bland kvinnor ökade den från 8 procent till 14 procent (Finucane et al., 2011). 

Även i Sverige har det skett en kraftig ökning av fetma under de senaste 20 åren och år 2013 

var nästan hälften av befolkningen överviktiga och feta. Under åren 2010 till 2013 var 51 

procent av befolkningen i Jämtlands län överviktiga och feta (Folkhälsomyndigheten, 2013). 

Fetma ger en ökad risk för många allvarliga sjukdomar, exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, 

diabetes, ledsjukdomar och cancer (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 

2002).  
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Definition 

Enligt WHO (2013) definieras fetma som ”ett tillstånd med överdriven ackumulering av fett 

så till den grad att hälsan påverkas negativt”. Ett vanligt index för att identifiera övervikt och 

fetma hos vuxna är BMI (Body Mass Index) där vikten i kilo divideras med kroppslängden i 

kvadratmeter (kg/m2). WHO (2013) definierar övervikt som ett BMI lika med, eller mer än 

25, och fetma som ett BMI lika med, eller mer än 30. SBU (2002) beskriver att det även finns 

andra mätmetoder för att avgöra om en person har övervikt eller fetma, till exempel midja- 

höftkvot och midjemått eftersom bukfetma innebär större risker för bland annat diabetes och 

cancer. 

Orsak och behandling 

Enligt SBU (2002) är orsakerna till fetma inte helt klarlagt, men ärftliga faktorer innebär en 

större benägenhet att utveckla fetma. Om man har en ärftlig benägenhet är livsstilsfaktorer, 

sociala-, kulturella- och beteendemässiga faktorer avgörande för om fetma utvecklas. Vidare 

har SBU (2002) undersökt resultatet av olika behandlingsmetoder mot fetma. Kirurgi 

reducerar vikten med cirka 25 procent, men det innebär ökad risk för komplikationer. Även 

läkemedelsbehandling ger positiva resultat och beteendeterapi i samband med förändring av 

kost och motion, kan ge ytterligare effekt på vikten. Rådgivning kan leda till viktreduktion 

men långtidseffekterna är osäkra. SBU (2002) menar att problemet med de olika metoderna 

är att viktminskningen vanligtvis inte är bestående under en längre tid och att det därför är 

viktigt att utvärdera långsiktig behandling mot övervikt och fetma.  

Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensram som har valts är Dorothea Orems omvårdnadsteori då det 

motiverande samtalet bygger på att främja egenvård. Orems teori betraktar omvårdnad som 

en kompensation för hälsorelaterade aktiviteter (egenvård) där personen i olika situationer 

inte kan utföra dessa själv. Målet för omvårdnaden är att så långt det går hjälpa personen till 

självständighet. Orems teori indelas i tre olika teorier, en teori som handlar om egenvård, en 

om egenvårdsbrist och en om omvårdnadssystem. Egenvårdsbehoven syftar till att individen 

måste utföra vissa åtgärder (egenvård) för att bevara sin mänskliga funktion. 

Egenvårdsbehovens mål är att säkerhetsställa personens välbefinnande och främja funktion 

och hälsa (Orem, 1995, s.170- 191). 
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I Socialstyrelsen (SOSFS 2009:6), 1 §, kap. 2 definieras egenvård som en hälso- och 

sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att en patient själv 

kan utföra.   

Motiverande samtal 

Motiverande samtal förkortas MI (Motivational Interviewing) och grundas på Carl Rogers 

patientcentrerade psykoterapi, där sättet att lyssna är en central princip. Metoden 

utvecklades under 1980-talet av forskarna Miller och Rollnick, för att öka motivationen till 

behandling inom beroendevården (Holm Ivarsson, 2007, sid. 199).  MI anses fungera speciellt 

bra på patienter som är ovilliga eller ambivalenta att ändra sitt beteende (Ruback, Sandbaek, 

Lauritzen & Christensen, 2005). 

 

MI definieras som en klientcentrerad styrande metod för att höja den inre motivationen för 

förändring genom att utforska och lösa ambivalens (Miller & Rollnick, 2009, s. 43). Metoden 

används främst inom livsstilsområdet och strävar efter att öka patientens motivation att 

ändra sitt beteende (Holm Ivarsson, 2007, s. 199). MI delas in i fyra grundläggande principer, 

empati, diskrepans, rulla med motstånd och självkompetens. Empati innebär att man genom 

reflektivt lyssnande försöker förstå patientens perspektiv och känslor utan att döma, 

skuldbelägga eller kritisera. Diskrepans är ett mål i MI och innebär angelägenhetsgraden för 

förändring vilket skapas eller förstärkas mellan det nuvarande beteendet och vidare mål och 

värderingar. Att rulla med motstånd innebär att undvika att argumentera för förändring och 

istället involverar man patienten aktivt i processen att lösa problem. Man inbjuder till nya 

perspektiv men påtvingar dem inte. Självkompetens innebär en persons tro på möjligheten 

att genomföra en speciell uppgift. I motiverande samtal är det patienten som har ansvar för 

förändringen och målet är att öka den inre motivationen så att förändringen inte påtvingas 

utifrån (Miller & Rollnick, 2009, s.52-60). Behandlaren lyssnar och strävar efter att förstå 

patientens perspektiv samtidigt som egna beslut ska fattas av patienten. I motiverande 

samtal får patienten själv komma fram till hur hon/han skall handla medan behandlarens roll 

är att coacha, lyssna och bidra med stöd och kunskap. Detta gör att motivationen stimuleras 

och chansen ökar till att patienten ändrar sitt beteende (Holm Ivarsson, 2007, sid. 199). Det 

motiverande samtalet fokuserar inte på att lära ut nya färdigheter eller att ändra 

tankemönster, istället fokuserar det på personens intressen och bekymmer i nuet (Miller & 
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Rollnick, 2009, s.43). Begreppet self-efficacy innebär tron på den egna förmågan samt att 

motivera sig själv till att klara av en specifik uppgift och planera hur den skall utföras (Wood 

& Bandura, 1989). 

Livsstilsförändring som sjukdomsförebyggande åtgärd 

I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 1, 2, 2a § är det sjukdomsförebyggande 

arbetet en del av hälso- och sjukvårdens uppgifter. Det framgår även att vården så långt det 

är möjligt ska utformas i samråd med patienten. Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer 

för sjukdomsförebyggande metoder (2011) har det sjukdomsförebyggande arbetet ingen 

självklar ställning i hälso- och sjukvården. En del av åtgärderna är olika former av råd 

gällande livsstilsförändringar. Övergripande åtgärder är enkla råd på mindre än 5 minuter. 

Rådgivande samtal tar ca 10 -15 minuter. Kvalificerade rådgivande samtal där motiverande 

intervjuer ingår är teoribaserade och tar ofta längre tid och förutsätter att personalen är 

utbildad. Vidare har Socialstyrelsen inte tagit ställning till vilken behandlingsmetod som är 

mest lämpad eftersom det vetenskapliga underlaget är otillräckligt.  

Fysisk aktivitet 

Enligt WHO (2013) definieras fysisk aktivitet som all kroppslig rörelse som produceras av 

skelettmuskulatur och kräver energi. I Socialstyrelsen (2011) framgår det att otillräcklig 

fysisk aktivitet under en längre tid innebär en kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt 

livskvalitet och förtidig död. För personer med övervikt och fetma anses otillräcklig fysisk 

aktivitet vara mer riskfyllt än för andra. Otillräcklig fysisk aktivitet definieras enligt 

Socialstyrelsen som mindre än 150 minuter fysisk aktivitet i veckan på en måttlig 

intensitetsnivå, alternativt mindre än 75 minuter fysisk aktivitet per vecka på en hög 

intensitetsnivå.  

Kost 

Enligt Socialstyrelsen (2011) har man i en litteraturöversikt konstaterat att ohälsosamma 

matvanor hos vuxna kan leda till förhöjd sjukdomsrisk, sämre livskvalité och en för tidig 

död. En persons kostvanor består av bland annat energiintag, näringsintag, livsmedelsval, 

tillagningsform och måltidsordning. Vid ohälsosamma matvanor hos vuxna med övervikt 

och fetma eller stort bukomfång kan rådgivande samtal ge en större reduktion av fettintag, 

mindre energiintag, ökat frukt- och grönsaksintag och större viktminskning jämfört med 
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enkla råd, dock är evidensstyrkan låg. Särskilda rekommendationer från WHO (2013) för en 

hälsosam kost är att äta mycket frukt och grönt, nötter, frön och minska intaget av salt, 

socker och fett.   

Problemformulering 

Under sjuksköterskeutbildningens verksamhetsförlagda utbildning har upplevelsen varit att 

sjuksköterskor ofta kommer i kontakt med patienter som lider av övervikt och fetma. Många 

tycks ha svårt att förändra sin livsstil trots kunskap om följdsjukdomar exempelvis diabetes 

och hjärt- och kärlsjukdomar. MI används framförallt inom beroendevården men sprids allt 

mer inom andra livsstilsområden exempelvis fysisk aktivitet och kostvanor. I sjuksköterskors 

förbyggande arbete ingår traditionell rådgivning, men upplevelsen är att patienter inte följer 

råden. MI är en patientcentrerad metod som inom omvårdnad kan användas i 

kommunikationen med patienterna. För att göra detta måste evidens finnas för att MI 

fungerar på viktminskning.  Denna litteraturöversikt ska därmed beskriva om MI påverkar 

vuxna personer med övervikt och fetma till att göra livsstilsförändringar som leder till 

viktnedgång.   

SYFTE 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva om motiverande samtal påverkar 

livsstilsförändringar hos vuxna personer med övervikt och fetma. 

Frågeställningar: 

• Hur påverkas livsstilsförändringarna fysisk aktivitet och kost av motiverande samtal? 

• Hur påverkas viktförändring av motiverande samtal?  

METOD 

Design 

Denna uppsatts är en litteraturöversikt, vilket enligt Friberg (2006) innebär en översikt över 

ett valt ämnesområde baserat på ett strukturerat arbetssätt där man metodiskt väljer texter 

inom ett avgränsat område. Litteraturen kvalitetsgranskas och analyseras vilket ger en 

deskriptiv översikt av området/forskningsproblemet (s. 116). 
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Inklusions- och exklusionskriterier 

Studierna som inkluderades i litteraturöversiktens resultat skulle vara publicerade mellan 

2004-2014. De skulle vara av kvalitativ eller kvantitativ ansats och skrivna på Svenska eller 

Engelska. Studierna skulle även vara skrivna utifrån patientens perspektiv och 

åldersbegränsningen sattes till vuxna över 18 år, män och kvinnor och tillgängliga i fulltext 

på Mittuniversitetet. Studier exkluderades om de var av låg vetenskaplig kvalitet efter 

kvalitetsbedömningen. Dubbletter som kom fram i sökningar samt artiklar utan etiskt 

övervägande exkluderades. 

Litteratursökning 

Sökning av de vetenskapliga artiklarna har genomförts i databaserna Cinahl och PubMed 

under perioden 2013-12-01 till 2014- 01-24 (tabell 2). Sökning genomfördes även i databasen 

PsycInfo, dock utan några relevanta resultat som stämde överrens med litteraturöversiktens 

syfte. Headings och MeSH- termer användes och var overweight och obesity, weight loss, 

physical activity, diet och life style changes tillsammans med fritext motivational interviewing och 

i PubMed användes även lifestyle change som fritext på grund av att det inte fanns som 

MeSH-term (tabell 1). För att begränsa sökningen användes avgränsningar. Fyra artiklar 

inkluderades genom manuell sökning från andra artiklars referenslistor som ansågs vara av 

intresse. 

 

Tabell 1. Presentation av sökord utifrån syfte. 
Sökord utifrån 
syfte 

PubMed 
(MeSH) 

Cinahl 
(Headings) 

Fritext 

Motiverande 
samtal 

  Motivational 
interviewing 

Övervikt Overweight Overweight  
Fetma Obesity Obesity  
Viktminskning Weight loss Weight loss  
Fysisk aktivitet  Physical activity Physical activity 

 
Livsstilsförändring  Life style 

changes 
Lifestyle change 

Kost Diet Diet  
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Tabell 2. Översikt av litteratursökning.  
Databas 
 

Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Förkastade Antal artiklar 
använda i 
resultatet 

Cinahl 
2014-01-24 

Weight Loss 
AND 
motivational 
interviewing 

2004-2014, 
English, 
Swedish, all 
adult 

17 10* 
5** 
1*** 

1 

 Motivational 
Interviewing 
AND Obesity 

2004-2014, 
English, 
Swedish, all 
adult 

20 16* 
1** 
1*** 
1**** 

1 

 Life Style 
Changes 
AND 
Motivational 
Interviewing 

2004-2014, 
English, 
Swedish, all 
adult 

25 15* 
6** 
2*** 

2 

 Motivational 
Interviewing 
AND 
Physical 
Activity 

2004-2014, 
English, 
Swedish, all 
adult 

38 28* 
2** 
4*** 
1**** 
 
 

3 

PubMed 
2014-01-24 

Weight Loss 
AND 
motivational 
interviewing 

10 years, 
English, 
Swedish, Adult: 
19+ years 

35 23* 
7** 
3*** 

2 

Manuell 
sökning 
2014-01-28 

    Greaves et al. 
(2008); 
Hardcastle et al. 
(2011); Webber, 
Tate & Bowling 
(2008) ; 
Resnicow et al. 
(2005)  

*Antal förkastade efter läsning av rubrik **Antal förkastade efter läsning av abstrakt ***Antal 
förkastade efter kvalitetsbedömning **** Antal förkastade efter dubbelexemplar 
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Urval och granskning 

Urvalet utfördes genom att använda relevanta sökord utifrån syftet. De artiklar som inte 

stämde mot syftet och de artiklar vars titel var oväsentlig förkastades. Därefter lästes 

abstrakten för att få en uppfattning om vad artiklarna handlade om och de artiklar vars 

abstrakt svarade mot syftet lästes i sin helhet. De artiklar som efter genomläsning bedömdes 

intressanta och uppfyllde litteraturöversiktens syfte kvalitetsgranskades och den 

vetenskapliga kvalitén kontrollerades i UlrichsWeb. 

De vetenskapliga artiklarna granskades och kvalitetsbedömdes utifrån en bedömningsmall 

från Carlsson och Eiman (2003) för kvalitativ och kvantitativ metod (bilaga 1 och 2). Artiklar 

som hade en kvalitet av grad 1 och 2 inkluderades till resultatet och de artiklar som hade låg 

vetenskaplig kvalitet, det vill säga grad 3 förkastades. I bedömningsmallen modierades 

”patienter med lungcancerdiagnos” till ”personer med övervikt och fetma som fått 

motiverande samtal”. Efter kvalitetsbedömningen sammanställdes de inkluderade artiklarna 

i en översiktstabell (bilaga 3).  

Analys 

Den vetenskapliga litteraturen analyserades med inspiration från Friberg (2006, s. 121-122) 

genom att studierna lästes i sin helhet flera gånger för att få en uppfattning om materialet. 

Studierna översattes till svenska, delades upp och lästes var för sig. Därefter jämfördes 

studiernas resultat med varandra och de valda studierna sammanställdes i en översiktstabell 

(bilaga 3). Vidare identifierades nyckelfynd i relation till syftet och utifrån frågeställningarna. 

Utifrån nyckelfynd i innehållet skapades olika färgmarkeringar som sedan bildade 

huvudteman och subteman (tabell 3). Relevant data med samma färgmarkering klipptes ut 

och sorterades i likheter och skillnader för att sedan redovisas i resultatet. 

Etiskt resonemang 

I studier som görs på människor ska forskare enligt Polit och Beck (s. 150, 2012) alltid föra ett 

etiskt resonemang. Hänsyn har tagits till etiska aspekter där endast artiklar som fört ett etiskt 

resonemang eller blivit granskade av en etisk kommitté inkluderats i litteraturöversikten.  
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RESULTAT 

I resultatet redovisas sju artiklar från USA och sex artiklar från Storbritannien. Elva av 

artiklarna är av kvantitativ design och två av artiklarna är av kvalitativ design.  Information 

om de inkluderade artiklarna redovisas i en översikts tabell (bilaga 3) och resultatet 

presenteras i huvudteman och subteman (tabell 3). 

Tabell 3. Presentation av huvudteman och subteman 

Huvudteman: Subteman: 

Motiverande samtal och 
livsstilsförändringar 
 

Motivation och Self-efficacy 

Fysisk aktivitet 

Kost 

Motiverande samtals påverkan på 
övervikt och fetma 
 

Viktminskning 

 

Motiverande samtal och livsstilsförändringar 

Motivation och self-efficacy 

Studier har visat att MI påverkar motivation och self-efficacy till att göra 

livsstilsförändringar (Brodie, Inoue & Shaw, 2008; Hardcastle & Hagger, 2011;  Miller, 

Marolen & Beech, 2010).  Hardcastle och Hagger (2011) har funnit att motivation och 

engagemang var ett viktigt tema för de personer som lyckats gå ner i vikt genom att förändra 

sin livsstil. Motivation till förändring beskrevs bland annat bero på sin kroppsuppfattning 

och sitt utseende, en person uttryckte:  

“If I could see a noticeable weight loss it would give me the incentive to carry on, you 
know to think next summer you can wear something a couple of sizes smaller…I’m 
supposed to lose seven stone but I thought I’ll give myself a goal, a stone but I didn’t even 
reach that…even though I was active and exercising a little bit and swimming, I still 
couldn’t lose the weight…it upsets me very much indeed” (Hardcastle & Hagger, 2011, 
s. 318). 
 

 En vilja att förändra och en känsla av personlig kontroll har även varit framgångsfaktorer 

för att förändra sitt beteende, vilket också var i linje med betydelsen av self-efficacy 

(Hardcastle & Hagger, 2011). Detta styrks av Brodie et al. (2008) som har visat på allmänna 

förbättringar i self-efficacy och motivation i grupperna som fått MI samtal. Däremot motsägs 

detta av Befort et al. (2008) som har funnit att MI inte påverkade motivation och self-efficacy 
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märkvärt. Detta sågs även i Miller et al. (2010) där mindre nivåer av fysisk aktivitet var 

förknippat med brist på motivation. 

Fysisk aktivitet 

Studier har visat att den fysiska aktiviteten ökade i grupperna som erhållit MI, jämfört med 

de som inte fått MI. Ökad fysisk aktivitet har visat sig förbättras genom bland annat 

regelbundna promenader, användning av stegräknare och träningsvideor (Bennett, Lyons, 

Winter-Stone, Nail & Scherer, 2007; Brodie et al. 2008; Carels et al., 2007; Greaves et al., 2008; 

Hardcastle, Blake & Hagger, 2012; Oldroyd et al., 2006; Resnicow et al., 2005). Användning 

av stegräknare ansågs vara ett bra komplement till MI på grund av att antalet steg kunde 

jämföras med andra för att trigga sig till att klara av målet med att öka den fysiska 

aktiviteten (Hardcastle et al., 2011).  

Carels et al. (2007) har funnit att den fysiska aktiviteten ökade med i genomsnitt 58 minuter i 

veckan (p= 0,05). En fortsatt positiv utvecklingen sågs även efter fem och sex månader 

(Bennet et al., 2007; Brodie et al., 2008; Greaves et al., 2008; Hardcastle et al., 2013; Oldroyd et 

al., 2006) Uppföljningen efter sex månader (Geraves et al. 2008) visade att 38 procent (n=27) i 

interventionsgruppen (n=72) uppnådde målet på 150 minuters fysisk aktivitet i veckan.  

Detta motsägs av Befort et al. (2008) och Webber et al. (2008) som inte påvisat några 

skillnader i fysisk aktivitet efter fyra månader i grupperna som fått MI jämfört med de som 

inte fått MI.  Följande kan relateras till Miller et al. (2010) som har funnit att personer är 

medvetna om fördelarna med fysisk aktivitet och träning, men trots detta upplevdes ordet 

”fysisk aktivitet” som ett hinder på grund av andra prioriteringar i livet som till exempel 

arbete, ta hand om hushåll och umgås med familj. En person uttryckte: “I was like sometimes I 

get up to 700 calories, but only 10 fat calories and I'm like that's almost a whole hour of work. I'm 

wasting time.”( Miller et al., 2010, s. 45). 

Den regelbundna fysiska aktiviteten visade sig vara fortsatt högre efter både ett år och två år 

(Oldroyd et al., 2006), samma resultat redovisar Hardcastle et al. (2013) vid uppföljning efter 

ett och ett halvt år.  
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Kost 

Studier har visat på förbättringar av kostvanor i grupper som fått MI och för att utveckla 

kosthållningen har hjälpmedel som till exempel kokböcker och matlagningsvideor använts 

(Befort et al., 2008; Carels et al., 2007; Hardcastle et al., 2013; Oldroyd et al., 2006; Resnicow et 

al., 2005; Webber et al., 2008).  

Kostförändringar har skett genom minskning av det totala kaloriintaget per dag hos dem 

som erhållit MI (Befort et al., 2008; Carels et al., 2007; Webber et al., 2008). Ett lägre intag av 

fett i den dagliga kosten har markant påvisats efter sex månader i gruppen som fått MI och 

en fortsatt minskning av fettintag sågs vid uppföljning efter ett år, ett och ett halvt år och två 

år (Oldroyd et al., 2006; Hardcastle et al., 2013).  Exempelvis visar Oldroyd et al. (2006) att 

nästan hälften (40 %, n=12) av de som fått MI (n=30) uppnått målet med ett fettintag på 

mindre än 30 procent per dag efter två års uppföljning (p=0,02).  

Detta motsägs av Befort et al. (2008) och Carels et al. (2007)  som inte funnit någon tydlig 

skillnad i minskning av det dagliga fettintaget hos grupperna. Däremot fanns det en 

betydande ökning av frukt och grönsaker för grupper som fått MI, både efter sexton veckors 

uppföljning (Befort et al., 2008) och efter ett års uppföljning (Resnicow et al., 2005).  

Deltagare i Hardcastle et al. (2011) beskrev att kunskap inte var nyckeln till förändring. De 

flesta upplevde att de visste vad de skulle göra när det gäller kostförändringar men däremot 

ansågs utmaningen vara att göra förändringar och sedan hålla fast vid dem under en längre 

tid vara svårigheten. En person uttryckte: “I knew what I should have been eating…it’s putting it 

into practice is the problem.” (Hardcastle et al., 2011, s. 318). Livshändelser och negativa 

förhållanden var andra svårigheter som beskrevs och kunde bland annat leda till tröstätande. 

Det var även vanligt att äta för att förbättra sitt humör och ett återkommande problem var 

återfall till gamla vanor, en person uttryckte: “I tend to go to my old ways because it’s easy…and 

a bit of comfort eating from time to time.”( Hardcastle et al., 2011s. 318) 

Motiverande samtals påverkan på övervikt och fetma 

Viktminskning 

Flera studier (Greaves et al., 2008; Hardcastle, Taylor, Bailey, Harley & Hagger, 2013; 

Oldroyd, Unwin, White, Mathers & Alberti, 2006; West, DiLillo, Bursac, Gore & Greene, 
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2007) har påvisat att de som fått motiverande samtal (MI) har förlorat mer i vikt i förhållande 

till kontrollgrupperna som fått MI för sin övervikt och fetma. Oldroyd et al. (2006) har funnit 

att efter sex månader förlorade de som fått MI i genomsnitt 1,1 kilo i vikt jämfört med 

kontrollgruppen som förlorade 0,54 kilo (p=0,01) och efter 24 månader var skillnaden 1,8 kilo 

jämfört med 1,5 kilo (p=0,008) (tabell 4). Även West et al. (2007) visar på samma resultat men 

viktminskningen var större, både i antalet kilo (4,7 kilo, p=0,003) och i jämförelse med den 

grupp som inte fick MI (tabell 4). Ytterliggare en studie (Greaves et al., 2008) har visat 

resultat på viktminskning efter sex månaders uppföljning, där cirka en fjärdedel (23,6%, 

n=17) av interventionsgruppen (n=72) som fått MI förlorat fem procent av sin vikt, i 

förhållande till kontrollgruppen (n=69), där knappt en tiondel (7,2 %, n=5) minskade med 

fem procent. Hardcastle et al. (2013) visar även att MI hade effekt på viktminskningen efter 

sex månader, men använder i sitt resultat BMI. 

Tabell 4. Viktminskning i interventionsgruppen som fått MI efter 6, 12,18  och 24 månader. MI= 

motiverande samtal, N=antal deltagare. Siffrorna är medelvärdet på viktminskningen mätt i 

Kilo(Kg). p-värde= <0,05 är statistiskt signifikant. 

Studie MI-grupp 
intervention 

6 månader  
(p-värde´) 

12 månader  
(p-värde) 

18 månader 
(p-värde) 

24 månader 
(p-värde) 

Oldroyd et al. 
(2006) 

N=37 1,1 kg 
(0,01) 

1,1 kg 
(0,001) 

Ej angivet 1,8 kg 
(0,008) 

West et al. 
(2007) 

N=109 4,7 kg 
(0,003) 

4,8 kg 
(0,02) 

3,5 kg 
(0,04) 

Ej angivet 

 

Däremot har Befort et al. (2008) funnit att MI inte har någon betydande påverkan på 

viktnedgången i jämförelse med ett traditionellt viktminskningsprogram efter 16 veckors 

uppföljning. Även Carels et al. (2007) och Webber, Tate och Bowling (2008) har kommit fram 

till att det inte var någon betydande skillnad i viktminskning mellan grupperna. En 

anledning till utebliven viktminskning (Miller, Marolen & Beech, 2010) beskrivs bland annat 

vara upplevelser av att inte få något resultat från sin träning, det vill säga viktminskning. En 

person uttryckte: ‘‘I played basketball every day. And when I do that I never lose weight. So it’s all a 

turn off to me’’ (Miller et al., 2010, s. 45). 

 

Dock har Hardcastle och Hagger (2011) visat att två personer som fått MI gått ner 17 kilo 

respektive 5 kilo i vikt under ett och ett halvt år, en person uttryckte: “I decided to change my 

lifestyle and I have…you could say that has resulted from this project and a conscious desire to want 
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to lose weight” (Hardcastle & Hagger, 2011, s.319). En bestående viktminskning fann även 

West et al. (2007) i gruppen som fått MI, efter ett år och efter ett och ett halvt år. Detta 

motsägs av Hardcastle et al. (2013) som visserligen funnit en viktminskning, men vid 

uppföljningen inte kunnat påvisa någon betydande skillnad mellan grupperna efter ett och 

ett halvt år. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En styrka i litteratursökningen är att sökningarna begränsades till vuxna över 18 år, eftersom 

att en ökande viktuppgång ses hos denna population (folkhälsomyndigheten, 2013). 

Tidsperioden valdes till 10 år därför att MI är en relativt ny samtalsmetod och det saknas 

äldre forskning som är kopplat till viktminskning. Detta bidrog till få antal träffar i 

databassökningarna, vilket kan som en styrka eftersom de flesta artiklarna visade på 

förhållandevis ny forskning inom området. Samtidigt kan det ses som en svaghet då 

otillräcklig evidens finns för att MI påverkar viktminskning, fysiskt aktivitet och kost.  För 

att utöka antalet artiklar till litteraturöversikten gjordes manuella sökningar. Motiverande 

samtal förekom som headings i alla sökkombinationer i Cinahl. Däremot hade motiverande 

samtal nyligen blivit en MeSH-term i PubMed, vilket gav få träffar, istället användes termen 

som fritext i sökkombinationerna.   

Litteraturöversikten består till största del av kvantitativ forskning på grund av att det inte 

fanns så många kvalitativa artiklar inom området kopplat till syftet. Med andra sökord 

kanske urvalet skulle ha blivit annorlunda. Detta har försvårat arbetet eftersom mycket tid 

har gått till att tolka de kvantitativa resultaten. Nackdelen med få kvalitativa artiklar var att 

beskriva litteraturöversikten ur olika synvinklar och få ett bredare resultat. En svaghet kan 

också vara att erfarenheten av statistik är begränsad vilket kan påverka tolkningen av de 

kvantitativa studierna. 

Granskningen av artiklarna gjordes genom att författarna till litteraturöversikten läste och 

diskuterade några artiklar tillsammans, därefter var för sig för att på bästa sätt bedöma 

artiklarnas kvalité på ett likvärdigt sätt. Trovärdigheten stärktes genom att följa en 

granskningsmall (Carlsson och Eiman, 2003) för kvalitativ och kvantitativ metod. Styrkan 
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med detta arbetssätt var att det ökade effektiviteten och sparade tid.  Artiklarna som valdes 

in i resultatet var samtliga från USA och Storbritannien, vilket kan ses som en styrka då det 

påminner om det svenska samhället och resultatet kan i viss mån generaliseras till dagens 

svenska samhälle. Det kan också ses som en svaghet då sjukvårdssystemen ser olika ut.  I 

vissa artiklar i resultatet hade deltagarna andra sjukdomar förutom övervikt och fetma till 

exempel cancer och hjärtsvikt. Detta kan ses som en svaghet då det kan ha påverkat utfallet i 

resultatet, exempelvis kan deltagare ha vätska i kroppen, vilket kan leda till felvärden vid 

mätning av vikten. Samtidigt sågs dessa studier relevanta att ha med på grund av att de 

stämde med litteraturöversiktens syfte genom att deltagarna led av övervikt och fetma samt 

att de fick MI. 

Det kan ses som en svaghet att författarna inte har engelska som modersmål och därmed kan 

ha missat nyanser i språket. För att minimera risken för detta har arbetet diskuterats 

tillsammans vilket kan ses som en styrka. En fördel med analysarbetet, som inspirerats av 

Friberg (2006) var att huvudteman och subteman framkom förhållandevis tydligt då 

materialet mestadels baserades på kvantitativ data. Samtliga studier förde även ett etiskt 

resonemang vilket ses som en styrka då risken minskar för oärlighet och ohederlighet 

(Forsberg & Wengström, 2013, s. 69). 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva om MI påverkar viktminskning, fysisk aktivitet och 

kostförändringar hos vuxna personer med övervikt och fetma. Resultatet visar att MI kan 

påverka överviktiga och feta vuxna till livsstilsförändringar genom ökad fysiskt aktivitet och 

förbättrade kostvanor som i sin tur kan leda till viktminskning.   

Resultatet presenterar att MI har en positiv påverkan på viktnedgång hos personer med 

övervikt och fetma och att de flesta minskar i vikt under de första sex månaderna. Detta 

styrks av Hardcastle, Taylor, Bailey och Castle (2008) som också funnit en betydande 

viktnedgång efter sex månaders uppföljning. MI skulle kunna vara en bra behandlingsmetod 

i sjuksköterskors hälsofrämjande omvårdnadsarbete inom hälso- och sjukvården, då det ofta 

är sjuksköterskor som först möter dessa patienter. I Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska, tydliggörs det att sjuksköterskan ska ha förmåga att identifiera och förebygga 

hälsorisker samt motivera patienter till att förändra livsstilsfaktorer (Socialstyrelsen, 2005), 
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vilket kan kopplas till Orems omvårdnadsteori (Kirkevold, 2000, s. 155) där omvårdnaden 

består i att förstärka patientens förmåga till egenvård genom att sjuksköterskor vägleder, 

stödjer och undervisar patienten. 

Resultatet visar att den fysiska aktiviteten ökar hos de som fått MI genom att till exempel gå 

promenader och använda stegräknare. Hardcastle et al. (2008) styrker detta med liknande 

resultat, där personer som fått MI ökade den fysiska aktiviteten efter sex månader genom att 

de promenerade 114 minuter per vecka (p=0,05). Detta resultat kan även kopplas till 

rekommendationerna från Socialstyrelsen (2011) där vuxna över 18 år bör vara fysiskt aktiv 

minst 150 minuter i veckan. Resultatet presenterar även att effekten av MI höll i sig både 

efter ett år och efter ett och ett halvt år samt efter två års uppföljning. Detta bekräftas i 

Hardcastle et al. (2008) där det fanns ett samband med att fler MI-sessioner gav en förbättrad 

fysisk aktivitet. Enligt SBU (2007) blir vi allt mer stillasittande och det finns ett samband 

mellan vardagsmotion och hälsa. Vidare visar SBU att stillasittande personer löper dubbelt 

så stor risk att dö av hjärt- och kärlsjukdomar i förhållande till de som är aktiva. Enligt 

Folkhälsoinstitutet (2010) är en tredjedel av Europas befolkning inte fysiskt aktiva i den 

utsträckning som rekommenderas och detta beror på att människor är mindre fysisk aktiva i 

vardagen. Vi tror att om flera patienter som lider av övervikt och fetma skulle bli motiverade 

till att ta ett större ansvar för att vilja förändra sin livsstil och öka sin fysiska aktivitet skulle 

allvarliga följdsjukdomar minska. Detta skulle kunna göras med enkla metoder som till 

exempel att gå eller cykla till jobbet, ta trapporna istället för hissen och stå upp på arbetet. 

Även arbetsgivare skulle kunna uppmunta till mer fysisk aktivitet och hälsosamma vanor.  

 

Däremot visar litteraturstudien motstridiga resultat. Visserligen ger MI ökad fysisk aktivitet 

men inte någon förbättrad skillnad jämfört med annan slags rådgivning. Vilket styrks av 

Harland (1999) som visade att gruppen som fått MI ökade sin fysiska aktivitet jämfört med 

de som fått traditionell rådgivning. Dock fanns det inga betydande skillnader mellan 

grupperna. Vår reflektion är däremot att MI ger resultat på ökad fysisk aktivitet vilket bland 

annat styrks genom att Folkhälsomyndigheten (2009) på regeringens uppdrag har tagit fram 

en manual för MI för att uppmuntra fysisk aktivitet. Även Socialstyrelsen (2011) menar att 

det rådgivande samtalet kan inkludera MI och det ges exempel på motiverande frågor som 

kan ställas av sjukvårdspersonalen och hur man kan ta hjälp av exempelvis skalor på 0-10 
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där patienten ringar in sin motiveringsgrad.  

 

Gällande kost har resultatet visat att det finns evidens för att MI påverkar kostvanorna 

genom exempelvis minskat fettintag och ökat intag av frukt och grönsaker hos överviktiga 

och feta. Detta styrks i en systematisk översikt där det framkommer att tillägg av MI i 

kombination med kognitiv beteendeterapi kan ge dessa effekter (Spahn et al., 2010).  En 

jämförelse med MI och traditionell rådgivning visade att användningen av MI var till större 

hjälp för patienterna när det handlar om att förändra sina kostvanor (Rubak et al., 2005). 

Livsstilsförändringar genom förbättrade kostvanor är svåra att genomföra och en 

påverkande faktor skulle kunna vara att matbeteendet är inlärt under många år, kanske 

under hela livet. Det finns också många olika teorier om vad man ska äta och det ligger ett 

fokus i massmedia på att gå ned i vikt. Dieter är inte alltid kopplade till en god hälsa. 

Patienterna kan kanske genom MI, få kunskap om ett nytt tankesätt men det kan ta lång tid 

att förverkliga. Att ändra sina matvanor kan ha med patientens tradition, familj- och sociala 

förhållanden samt även ekonomiska förutsättningar att göra. 

Resultatet har visat att MI kan ge motivation till att förändra sin livsstil men det visar att det 

krävs en stark vilja och tro på den egna förmågan (self-efficacy) för att ändra ett beteende. 

Bart och Näsholm (s. 203, 2006) har funnit att om patienten får upptäcka sin egen ambivalens 

och reflektera över den kan insikten innebära att patienten förändrar sitt beteende. Fossum 

(s. 48, 2013) menar att tilltron till den egna förmågan och graden av self-efficacy är viktig för 

förändring, till exempel om personen tror sig kunna minska sina matportioner är det lättare 

att genomföra. Enligt Orems omvårdnadsteori har människor den förmåga och motivation 

som behövs för att klara av en målinriktad uppgift för att tillvarata och främja den egna 

hälsan, förebygga sjukdom och utföra åtgärden för att motverka sjukdom. Dock blir det 

omvårdnadens ansvar när personens egenvårdkrav överträffar förmågan att genomföra 

uppgifter som främjar liv, hälsa och välbefinnande (Kirkevold, 2000, s.459). Vår erfarenhet är 

att patienter i liten omfattning följer råd som inte är förknippade med den egna 

motivationen. Vi tror att sjuksköterskor i sin roll har en möjlighet att ta fram patientens egen 

vilja och tro på den egna förmågan genom att tillämpa MI. Vår uppfattning är även att MI 

som en förbyggande åtgärd skulle löna sig i ett långsiktigt perspektiv och frågan är om 

sjukvården har råd att låta bli att arbeta med denna form av förebyggande arbete. I de 
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nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande åtgärder från Socialstyrelsen (2011) 

framgår dock att motiverande samtal anses vara mer kostsamma än enklare rådgivning. En 

annan reflektion är att MI idag används då personer redan är överviktiga eller feta, kanske 

borde man införa gratis hälsokontroller före 60 års ålder med inslag av MI till personer som 

ligger i riskzonen.  

”Patienten är i en beroendeställning där vårdaren har inflytande inte bara 
över den konkreta fysiska omvårdnaden utan också över patientens förståelse 
av sig själv och sin situation. Patientens hälsa är beroende av att vårdaren behärskar 
praktiska färdigheter, har ett teoretiskt kunnande och av att vårdaren har en hållning som 
möjliggör patientens utveckling.”(Svensk sjuksköterskeförening, 2010, s.7) 

 

Under sjuksköterskeutbildningen har vi fått lära oss att främja patienters hälsa och 

välbefinnande och arbeta utifrån en patientcentrerad vård. Men hur det ska genomföras har 

det lagts mindre fokus på. Om MI ska användas krävs en satsning på utbildning och då är 

det inte tillräckligt med enstaka föreläsningar. Det krävs mycket träning och att 

sjuksköterskor tror på att beteenden är möjliga att förändra. Om det under utbildningen gavs 

mer kunskap om MI är vår uppfattning att samtalen både skulle kunna stärka patientens 

egen förmåga och ge ett respektfullt förhållningssätt. Detta skulle också innebära en 

kostnadsminskning för sjukvården då det idag läggs stora resurser på att utbilda olika 

yrkeskategorier i MI. Reflektionen är också att om flera patienter som lider av övervikt och 

fetma blir motiverade till att förändra sin livsstil och öka sin fysiska aktivitet och kostvanor 

kommer sjukvårdskostnaderna och det personliga ”lidandet” att minska. 

 

I en litteraturöversikt (Rubak et al, 2005) har det visat sig att MI på 15 minuter är tillräckligt 

för att motivera till en beteendeförändring och kan därmed vara en kostnadseffektiv metod. 

Den kan även användas av olika yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården, vilket vi tror är 

bra då all personal patienten möter har samma förhållningssätt men anpassat till den 

enskilde individens behov. Vi tror dock att sjuksköterskor kan vara rädda att använda sig av 

MI både på grund av okunskap och att det kan finns en rädsla för att kränka personers 

integritet. Trots detta visar Socialstyrelsen (2011) att människor vill bli tillfrågade om 

levnadsvanor.  
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Slutsatser  

Resultatet i vår studie visar att motiverande samtal kan leda till viktnedgång. Studien visar 

en del motstridiga resultat. Det bedöms dock finnas viss evidens för att Motiverande samtal 

kan ge livsstilsförändringar när det gäller förändrade kost och motionsvanor. Det finns en 

risk att det sjukdomsförebyggande arbetet alltför ofta inte prioriteras inom den alltmer 

ekonomiskt och personalmässigt ansträngda hälso- och sjukvården. Fetma och övervikt 

innebär ett stort lidande för patienter som drabbas av en mängd olika sjukdomar, vilket 

medför stora vårdkostnader. Läkemedelsbehandling och kirurgiska ingrepp har visat goda 

resultat på kort sikt. Resultat av kvalificerad rådgivning i form av motiverande samtal bör 

utvärderas mer framför allt när det gäller förändringar på lång sikt. Det finns mycket att 

vinna på en utökad forskning inom det förebyggande området inom omvårdnad och i 

synnerhet effekterna av motiverande samtal. En metod som skulle kunna användas är 

nätbaserade MI samtal till framför allt unga vuxna då det är en generation som är uppvuxna 

med att finna information, kunskap och stöd genom den tekniken. Det måste finnas 

förutsättningar till utbildning och tid för sjuksköterskor och annan vårdpersonal att stödja 

patienter att göra hälsosamma val.  
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Bilaga 1. Bedömningsmall för studier med kvalitativ metod enligt Carlsson & Eiman (2003) 

 



 

 

Bilaga 2. Kvantitativ bedömningsmall enligt Carlsson & Eiman (2003).



 

 

Bilaga 3. Översikt över inkluderade resultatartiklar.  
Författare  
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/Ansats/ 
Intervention/ 
Instrument 

Deltagare 
(/bortfall) 

Analys-
metod 

Huvudresultat Studie-
kvalitet 

Befort et al. 
(2008) 
USA 

Undersöka om tillägget av 
motiverande samtal till ett 
kulturellt inriktat 
beteende-viktminsknings-
program för kvinnor 
förbättrade följsamheten 
till programmet, kost, 
fysisk aktivitet och 
viktminskning. 
 

Kvantitativ RCT- studie. Deltagarna 
randomiserades till fyra individuella 
sessioner av MI (n=21) eller 
hälsoutbildning (n=23) som ett 
komplement till ett 
beteendeviktminskningsprogram. 

44 (10) ANOVA, t-test 
och Chi-
square test 

Deltagarna i båda 
grupperna minskade i vikt, 
minskade sitt energi och 
fettintag samt ökade sin 
frukt och 
grönsakskonsumtion efter 
16 veckors uppföljning.  

Grad 1 
36 p 
87% 

Bennett et 
al. (2007) 
USA 

Att testa om MI kan hjälpa 
canceröverlenade på 
långsikt att öka deras 
deltagande i självvalda 
regelbundna fysiska 
aktiviteter och att 
utvärdera effekten av MI 
på förändring i fysisk 
aktivitet beroende på 
individuella nivåer av self-
efficacy.  

Kvantitativ RCT- studie med prospektiv 
ansats. Interventionsgruppen (n=28) fick 
ett vanligt rådgivningssamtal som följdes 
upp med två MI samtal över telefon. 
Kontrollgruppen (n=28) fick två vanliga 
rådgivningssamtal  via telefon, men utan 
tillägg av MI. 

56 (0) MLM analys, 
ANOVA 

En betydande skillnad 
sågs på fysisk aktivitet 
mellan grupperna. Hög 
self-efficacy visade på 
förbättrad fysisk aktivitet. 

Grad 1 
37 p 
90% 

Brodie, 
Inoue, Shaw 
(2008) UK 

Att undersöka effekten av 
a) motiverande samtal, 
jämfört med b) 
standardvård och c) båda 
kombineras i ett prov av 
äldre patienter med 
hjärtsvikt. 

Kvantitativ RCT-studie. Deltagarna 
randomiserades till tre grupper. Grupp ett 
(n= 18) fick standardvård (information och 
rekommendationer för att öka den fysiska 
aktiviteten), grupp två (n=22)fick MI 
samtal och grupp tre (n=20) fick både 
standarsvård och MI samtal. Instrument: 
SF-36 och LHFQ- Likertskalan. 

92 (32) ANOVA 
(envägsanalys
), Chi-square 
test 

Efter behandlingen fanns 
det en det en signifikant 
ökning för tre av måtten på 
hälsoundersökning I 
”motiverande 
samtalsgruppen”. Alla 
grupper förbättrade sina 
poäng på 
hjärtsviktsenkäten. Under 
fem månader förbättrades 
Self-efficacy och 
motiverande poäng. 

Grad 1 
40 p 
97% 

Carels et al. 
(2007) USA 

Att undersöka om ett 
beteende 

Kvantitativ, RCT-studie.  Deltagarna 
randomiserades till en interventionsgrupp 

55 (9) ANOVA, Chi-
square test 

Visade att gruppen som 
fick MI minskade i vikt, 

Grad 1 
34 p 

(1/4) 



 

 

viktminskningsprogram 
med tillägg av MI 
förbättrade 
viktminskningen. 

(n=24) som fick MI och en kontrollgrupp 
(n=22 )  

ökade sin fysiska aktivitet 
och förbättrade sina 
kostvanor. 

82% 
 

Hardcastle 
et al. (2013) 
UK 

1. att bedöma om 
förändringar I vikt, BMI, 
fysisk aktivitet, blodtryck 
och kolestrolvärden inom 
MI interventionsgruppen 
kvarstod ett år senare. 2. 
Att undersöka effekten av 
rådgivningssesseionens 
närvaro på 
underhållsresultat. 3. Att 
undersöka effekterna av 
motiverande samtal som 
resultat för undergrupper 
som uppvisar specifika 
CVP riskfaktorer vid 
baseline. 

Kvantitativ, RCT-studie. Deltagarna 
randomiserades till en interventionsgrupp 
(n=203) som fick standard motion och 
näringsinformation plus upp till fem MI-
sessioner. Kontrollgruppen (n= 131) fick 
endast standardinformation. 

334 (122) Två 
enkelriktade 
MANOVA. 
ANCOVA 

Betydande skillnader fanns 
i interventionsgruppen när 
det gäller promenader, 
kolesterol och BMI 

Grad 1 
38 p 
92% 

Greaves et 
al. (2008) 
UK 

Att se om förändringar i 
fysisk aktivitet och vikt 
kan ske med en enkel 
intervention, baserat på 
MI för att förebygga 
diabetes. 

Kvantitativ enkel blind RCT- Experimentell 
studie. Deltagarna randomiserades till en 
interventionsgrupp (n=72) som fick fem 
MI-samtal och en kontrollgrupp (n=69) 
som fick ett standard informationspaket 
för att främja kost och fysisk aktivitet. 

141(4) ANCOVA, 
kovariansanaly
s 

Resultaten visade att 
deltagare uppfyllde mål för 
viktminskning 
( 5 % )och måttlig fysisk 
aktivitet (150 
minuter/vecka )efter 6 
månader. 

Grad 1 
38 p 
93% 

Hardcastle, 
Blake, 
Hagger 
(2012) 
UK 

1. att undersöka 
effektiviteten av att 
använda motiverande 
samtal inom primärvåden 
för att öka den fysiska 
aktiviteten bland lägre 
socioekonomiska grupper. 
2. Att undersöka graden 
av stöd som behövs för 
att underlätta fysisk 
aktivitet. 3. Att undersöka 
socialpsykologiska och 

Kvantitativ prospektiv studie. Alla 
deltagarna fick motiverande samtal 
sessioner för att stödja fysik aktivitet. 
Deltagarna delades därefter in i en grupp 
med hög socioekonomisk status (n=64) 
och en med låg socioekonomisk status 
(n=143) 

207 (3) ANOVA Vid 6 månader uppföljning 
sågs förbättringar i fysisk 
aktivitet, skede av 
förändring och socialt stöd 
i den grupp med högre 
socioekonomisk status. 

Grad 1 
36 p 
87% 

(2/4) 



 

 

motiverande prediktorer 
för fysisk aktivitet.  

Hardcastle & 
Hagger 
(2011) 
UK 

Att undersöka överviktiga 
patienters upplevelser av 
MI. 

Kvalitativ semistrukturerad intervjustudie 
med induktiv tematisk innehållsanalys, 
semistrukturerade intervjuer 

14(0) Intervjuerna 
spelades och 
transkriberade
s ordagrant. 
Utskrifterna 
lästes och 
kodades.    

Intervjuerna visade på fyra 
teman, övervakning och 
stöd, lyssnande och stöd, 
motivation och 
självreglering samt hinder.  

Grad 1 
41 p 
85% 
 

Miller, 
Marolen, 
Beech 
(2010) USA 

Att samla uppfattningar 
om fysisk aktivitet och 
utvärdera MI som en 
potentiell 
rådgivningsstrategi för 
fysiskt aktivitet bland 
landsbygdens 
afroamerikanska kvinnor 
med typ 2-diabetes 

Kvalitativ, Innehållsanalys baserat på 
grounded theory, fokusgrupps intervjuer 

31 kvinnor 
(0) 

Analys 
utfördes av två 
oberoende 
bedömare i 
flera steg för 
att identifiera 
huvudteman 

Teman om fysisk aktivitet 
visade att det fanns många 
barriärer och brist på 
motivation till det. 
Deltagarna betraktade MI- 
rådgivning som en effektiv 
hälsokommunikation men 
patientcentreringen 
uppfattades negativt. 

Grad 2 
34 p 
70% 

Oldroyd et 
al. (2006) 
UK 

Att utvärdera effektiviteten 
av livsstilsinterventioner 
hos personer med nedsatt 
glukosintolerans (IGT). 
 
 

Kvantitativ, RCT-  
experimentell studie, blindtest, deltagarna 
randomiserades till en interventionsgrupp 
(n=39) som fick vanlig rådgivning med 
tillägg av MI och en kontrollgrupp (n=39) 
som fick vanlig rådgivning. 
 

78 (24) Oberoende 
sampel T-test. 

Gruppen som fick MI hade 
en betydande ökad 
viktreduktion, minskad 
höftomkrets, blev mer 
fysisk aktiva och ändrade 
kostvanor genom minskat 
fettintag, jämfört med 
kontrollgruppen efter 24 
månaders uppföljning.  
 

Grad 1 
40 p 
98% 

Resnicow et 
al. (2005) 
USA 

Att testa effekterna av ett 
kulturanpassat 
behandlingsprogram om 
kost och motion samt 
testa effekterna av MI via 
telefon inriktat på kost och 
fysisk aktivitet. 

Kvantitativ, RCT-experimentell studie, 
deltagarana randomiserades till tre 
grupper.  Där grupp ett (n=267) fick ett 
standardutbildningsmaterial, grupp två 
(n=335) fick kulturellt inriktad självhjälp 
(kost- och motionsvideo, stegräknare med 
mera) i kost och motion och grupp tre 
(n=304 ) fick samma som grupp två samt 
MI via telefon. 
 

1056 (150) Variationsanan
alysprogramet 
SAS 
PROCMIXE, 
Champs 

Efter 12 månaders 
uppföljning visade grupp 
två och tre bättre 
förändringar i både frukt- 
och grönsaksintag samt 
förbättrad fysisk aktivitet 
jämfört med grupp ett.  

Grad 1 
38 p 
93% 

(3/4) 



 

 

Webber, 
Tate, 
Bowling 
(2008) USA 

Att undersöka effekten av 
MI som tillägg till ett 
beteendeviktminskningspr
ogram via internet varje 
vecka jämfört med ett 
vanligt 
beteendeviktminskningspr
ogram via internet.  
 

Kvantitativ, RCT-  
experimentell studie, deltagarna 
randomiserades till en interventiongrupp 
som fick MI som tillägg till ett 
betteendeviktminskningspgroma via 
internet (n=33) och en kontrollgrupp som 
fick vanlig 
beteendeviktminskningsprogram via 
internet(n=33) 
 

66 (1) T-test 
ANOVA 
Pearsons R 
koefficent 
 

Båda gupperna gick ner i 
vikt över tid, förbättrade 
sina kostvanor och ökade 
sin fysiska aktivitet men 
det fanns ingen betydande 
skillnad mellan grupperna. 

Grad 1 
34 p 
83% 

West, DiLillo, 
Bursac, 
Gore, 
Greene 
(2007) USA 

Att bestämma om tillägg 
av MI till ett beteende 
viktminskningsprogram för 
överviktiga kvinnor med 
typ 2 diabetes förbättrar 
långsiktig viktminskning 
och glykemisk kontroll.  
 

Kvantitativ, RCT-  
Experimentell studie. Deltagarna 
randomiserades till en intrventionsgrupp 
(n=109) som fick MI som komplement till 
viktminskningsprogrammet.   
 

217 (0) T-test 
ANOVA 

Kvinnor i 
interventionsgruppen, som 
genomfört beteende- 
viktminskningsprogram 
med tillägg av MI, hade 
förlorat betydligt mer i vikt 
efter 6 och 18 månader 
jämfört med 
kontrollgruppen.  
 

Grad 1 
37 p 
90% 

(4/4) 



 

 

 


