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Abstrakt 
 
Introduktion/Bakgrund: Fetma har ökat markant i flertalet länder runt om i världen. Detta 

kan leda till flertalet allvarliga följdsjukdomar och därmed innebära lidande för den enskilde 

och stora kostnader för samhället. En av vägarna till viktminskning man funnit värt att satsa 

på är livsstilsmodifiering. Motiverande samtal (MI) är en metod där förändring kan ses som 

en process som går att påverka genom samtal. Luckor finns i bevisningen av vilka 

patientgrupper som lämpar sig bäst för MI. Syfte: Syftet med studien var att undersöka om 

MI är en metod som kan bidra till viktminskning hos personer med övervikt eller fetma. 

Metod: Litteraturstudie. Tolv kvantitativa artiklar granskades och analyserades. Resultat: MI 

verkar vara effektivt som hjälp vid viktminskning hos vuxna med vitt ursprung. Det fanns 

vissa evidens för att två sessioner, eventuellt med tillägg av fler efter behov är tillräckligt. 

Diskussion: Bevisläget var oklart vad gäller om män eller kvinnor är mest hjälpta liksom 

MI´s effekt i olika etniciteter. Det fanns även för litet underlag för att fastställa om MI 

fungerar lika bra i grupp som individuellt. Ytterligare studier behövs. Slutsats: MI kan som 

tillägg till sedvanlig behandling ge effekt för viktminskning hos personer med övervikt eller 

fetma.  

 

 

Nyckelord: Fetma, Litteraturstudie, Motiverande samtal, Viktminskning, Övervikt 
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Introduktion 
 

Under de senaste decennierna har fetma ökat markant i flertalet länder runt om i världen 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2002a). Siffror visar att 54,6% män 

respektive 38,5% kvinnor lever med övervikt eller fetma. Av dessa kvinnor och män har ca 

10% fetma (Statistiska centralbyrån [SCB], 2013).  

Fetma kan leda till flertalet allvarliga följdsjukdomar och till viss del ge försämrad 

livskvalitet (Lindroos & Rössner, 2007). Detta kan därmed leda till ett starkt behov av 

sjukvård och/eller psykosocialt stöd (SBU, 2002b) som i sin tur innebär lidande för den 

enskilde och stora kostnader för samhället i stort. Fetma kostar idag det svenska samhället 

ungefär 3 miljarder kronor (SBU, 2002e).  

Det har ägnats omfattande forskning åt olika metoder för att hjälpa personer med fetma att 

gå ned i vikt. Resultaten har visat att ökad fysisk aktivitet och bättre kost kan hjälpa 

normalbefolkningen att förebygga fetma, men studierna belyser också att det finns stora 

svårigheter (Socialstyrelsen, 2009).  Därför är det viktigt att försöka utveckla bra metoder för 

att stödja och behandla den enskilde men som samtidigt är attraktivt för samhället ur ett 

ekonomiskt perspektiv. 

Bakgrund 

Övervikt och fetma 

Övervikt och fetma kan beskrivas som onormal eller överdriven ansamling av fett som kan 

försämra hälsan. Genom att beräkna en persons Body Mass Index (BMI) går det att 

uppskatta en individs hälsovikt. En vuxen persons BMI beräknas genom att dividera vikt i 

kilo med längd i meter i kvadrat (kg/m2). BMI kan användas till att definiera övervikt och 

fetma. WHO:s definition lyder: övervikt BMI ≥ 25, fetma BMI ≥ 30 (World Health 

Organisation [WHO], 2014). Ett annat sätt att kontrollera om en person har övervikt eller 

fetma som kan leda till hälsorisker är att mäta bukmåttet. Risk finns för fetmarelaterade 

metabola komplikationer hos kvinnor redan vid bukmått överstigande 80 cm medan gränsen 

för män dras vid 94 cm (Internetmedicin.se). 
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Våra arvsanlag är en stor bidragande risk till att utveckla fetma, speciellt hos barn och 

ungdom. Dock är det viktigt att förstå att övervikt och fetma orsakas av ett flertal 

komponenter, där gener och västerländsk livsstil i samspel med varandra har störst 

betydelse för den ökade förekomsten av fetma. Den fysiologiska förklaringen till fetma 

innebär enkelt större energiintag än energiutgifter, det vill säga ett samband mellan kost och 

hur mycket vi rör på oss (Rössner & Lindroos, 2007). 

Forskning har visat att människor med dålig socioekonomisk status oftare än andra lever 

ohälsosamt i form av t.ex. fysisk inaktivitet, ohälsosam kost, rökning och hög 

alkoholkonsumtion (Socialstyrelsen, 2009). Kostnader för viktminskningsprogram, gym, 

hälsosam mat och transporter kan utgöra ett hinder i försök till viktnedgång. Dessutom kan 

en persons självuppfattning ha en negativ inverkan på försök till viktminskning på grund av 

skam över sin övervikt vilket kan leda till undvikande av fysisk aktivitet (Greener, Douglas 

& Teijlingen, 2010). 

Ett annat problem kan vara att fetma är ett stigmatiserande attribut i Sverige. Resultatet från 

en avhandling av Hansson (2010) visade att både män och kvinnor med fetma känner sig 

diskriminerade inom hälso- och sjukvården. Många personer känner sig utpekade på grund 

av sin övervikt. De upplever att andra människor ser ned på dem vilket kan leda till tvekan 

att söka sig till sjukvården för hjälp (Brown, Thompson  & Jones, 2006). 

Förutom att fetma och övervikt associeras till ökad dödlighet i kardiovaskulär sjukdom kan 

det också leda till högre sjuklighet hos människor med bland annat hypertoni, typ 2 diabetes 

och stroke. Dessutom förekommer komplikationer vid graviditet och psykologiska 

sjukdomstillstånd såsom depression (Pi-Sunyer et. al, 1998). 

De tillgängliga behandlingsstrategier vi nu har mot övervikt och fetma är 

livsstilsförändringar vad gäller kost och motion, beteendeterapi, farmakologiska insatser och 

vissa fall fetmakirurgi (Burke & Wang, 2011).  Med de behandlingsformer vi har tycks de 

flesta människor kunna gå ned i vikt på kort sikt men den stora utmaningen med all form av 

viktminskning tycks vara att behålla sin nya vikt över tid (Löndahl, 2007). 
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Motiverande samtal  

Socialstyrelsen publicerade 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. 

Där beskrivs tre olika rådgivningsmetoder för samtal om ohälsosamma levnadsvanor: enkla 

råd, rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal. Motiverande samtal (MI) är en av 

de metoder som rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal kan bygga på 

och/eller inkludera (Socialstyrelsen, 2011).  

Metoden har med framgång använts inom flera områden av hälso- och sjukvårdspersonal, 

men är mest känd inom missbrukssfären (Martins, 2009). Den utvecklades i början av 80-talet 

av professor William R. Miller för att främja beteendeförändring hos missbrukare och 

alkoholister (Holm Ivarsson, 2012).  

Definitionen på MI är: 

“MI är en form av rådgivning som innebär att samarbeta med en person för att stärka hans eller 

hennes egen motivation och åtagande till förändring”(Holm Ivarsson, 2012, s.9) . 

MI handlar om att framkalla patientens inre motivation till förändring och används hos de 

patienter som själva är villiga till förändring (Miller & Rollnick, 2010). Metoden har alltid sin 

utgångspunkt i patientens egna tankar och uppfattningar. Detta som kallas klientcentrerade 

samtal innebär att rådgivaren arbetar utifrån personens egna upplevelser och därifrån 

hämtar de delar som framöver ska skapa en förändring som ska leda till bättre hälsa eller 

livskvalitet för patienten (Barth & Näsholm, 2006). En viktig del av MI är att rådgivaren har 

ett förhållningssätt (MI-spirit) som är fritt från värderingar och genuint går in för att hitta 

den bästa lösningen för patienten. Det innebär att rådgivaren lyssnar empatiskt och 

intresserat för att kunna hjälpa patienten att bli medveten om sitt problem (Holm Ivarsson, 

2012). 

Grundläggande inom MI är att se förändring som en process, som går att påverka genom 

samtal. Ett sätt att beskriva den förändringsprocess som människor går igenom är modellen 

”Stages of Change”.  Stages of Change (SOC) utvecklades av James Prochaska och Carlo Di 

Clemente och beskriver de olika faser som en förändringsprocess innehåller 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Modellen beskriver fem faser i förändringsprocessen: före 

begrundan, begrundan, beslut/förberedelse, handling och stabilisering. Varje fas innehåller 

ett antal psykologiska utmaningar som ska hanteras för att kunna komma vidare. I modellen 

är det också möjligt att stanna upp eller gå tillbaka till en tidigare fas ifall man inte lyckas 
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genomföra någon förändring. De flesta som praktiserar MI använder modellen som ett 

redskap (Barth & Näsholm, 2006). 

I en review av VanBuskirk och Wetherell (2013)  framkom att MI generellt sett är effektivt 

bland primärvårdspatienter. Det finns stöd för att motiverande samtal lönar sig bättre än 

traditionell rådgivning. I en metaanalys av 72 studier jämfördes motiverande samtal med 

traditionell rådgivning (att ge information och råd). Det visade sig att användning av 

motiverande samtal är till större hjälp för patienterna än traditionell rådgivning vid bland 

annat behandling av diabetes, hypertoni, höga blodfetter, astma, alkoholkonsumtion och när 

det gäller att öka patienters fysiska aktivitet eller ändra mat- eller tobaksvanor (Forsberg, 

2006). 

Problemformulering  

Förväntningarna växer på att personal inom hälso- och sjukvården ska kunna motivera 

patienter till ändrade levnadsvanor. Detta beror på att kunskapen ökar kring att många 

sjukdomar går att påverka med en ändrad livsstil (Holm Ivarsson, 2012).   

I en studie om behandlingsstrategier för övervikt och fetma sågs att den bästa vägen till 

viktminskning var att satsa på livsstilsmodifiering. I studien innebar det förändringar i form 

av kost, fysisk aktivitet och beteendeterapi (Burke & Wang, 2011). 

MI är en metod som är tilltalande eftersom det ses som en intervention 

i frontlinjen som är överensstämmande med patientcentrerad omvårdnad. Enligt studier där 

resultateten av MI utvärderats i olika sammanhang har det visat sig att det finns luckor i 

bevisningen av vilka patientgrupper som lämpar sig bäst för MI, men metoden är 

betydelsefull för att främja beteendeförändringar och motiverar till fortsatt forskning 

(Noreen & Correnti, 2014). 

Hälso- och sjukvårdslagen har en inledande bestämmelse där ett av grundkraven är att 

“vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med 

patienten” (SFS 1982:763, 2§). 

Då MI är en metod som bygger på patientens medansvar och används för att stödja dess 

egen motivation till förändring, känns det intressant att ta reda på om den kan användas 

inom området viktminskning och därmed främja hälsa. 
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Syfte  
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka om MI är en metod som kan bidra till 

viktminskning hos personer med övervikt eller fetma. 

Metod 

Design 

Denna litteraturstudie genomfördes med stöd av litteratur författad av Friberg (2012). 

Litteraturgranskningen hade ett utvärderande syfte och är en sammanställning av 

kvantitativa studier. Databearbetningen var objektiv och utgick inte från någon hypotes.  

 

Litteratursökning 

Litteratur söktes i databaserna PubMed och Cinahl. Genom att utföra sökningar med sökord 

relevanta för studiens syfte, upptäcktes relativt snart att användandet av för många sökord 

gav för få artiklar. Av samma anledning genomfördes ingen åldersbegränsning för 

artiklarna. De sökord som använts är: motivational interviewing, motivational interviews, obesity, 

overweight och weightloss.  Motivational interviewing är en Mesh-term sedan 2012. I 

artikelsökningen har den inte använts som Mesh-term eftersom det då bara framkom artiklar 

från det årtalet och framåt.   

Urval och granskning 

För att ingå i litteraturstudien skulle artiklarna vara:  

- överensstämmande med författarnas syfte. Det vill säga att resultatdelen skulle presentera 

  vikt eller BMI samt att det skulle gå att särskilja att utfallet var beroende av metoden MI. 

- presenterade på svenska eller engelska. 

- bestående av deltagare med övervikt eller fetma enligt WHO´s definition. 

- bestående av deltagare från 18 år och uppåt. 

 

Artiklarna granskades enligt SBU´s mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier. 

Fyra artiklar granskades av båda författarna för att kontrollera samstämmighet. Resterande 

delades upp mellan parterna. De artiklar med medelhög till hög kvalitet togs med i studiens 

resultat.  
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Tabell 1: Antal träffar de olika sökorden genererade samt antal inkluderade artiklar ur 

respektive databas.  

   Sökord  Limits Antal 
träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

PubMed 
14-01-20 
 
sökning 1 

((((“motivational 

interviewing” OR “ 

“motivational 

interviews”)) AND 

(obesity OR 

overweight)))) 

eng 
> 19 

år 

56 34 27 
(av 

dessa är 

7 

dubletter 

i cinahl)  
20 kvar 

7 

 

5 
(2 st 

uteslutna 

på grund 

av stora 

bortfall)  

PubMed 
14-01-22 
 
sökning 2 

“motivational 

interviewing” AND “ 

weight loss” 

eng 
> 19 

år 

30 
(av dessa 

ingår 24 st 

i sökning 

1) 
6 kvar 

6 3 2 
 

2 

Cinahl 
14-01-21 

("motivational 

interviewing" OR 

"motivational interviews") 

AND ((obesity OR 

overweight)) 

eng 
> 19 

år 
(all 

adult) 

34 34 10 7 
 

5 
(2 st 

uteslutna 

på grund 

av låg 

kvalitet) 

 

Urval 1 = kvar efter läst titel 

Urval 2 = kvar efter läst abstrakt 

Urval 3 = kvar efter läst fulltext 

Urval 4 = Antal uttagna efter genomförd artikelgranskning 

 

 
 

Etiska överväganden 

Etiska aspekter har diskuterats i samtliga resultatartiklar. 

“Den försämrade livskvalitet som personer med fetma har är delvis avhängig av omgivningens 

attityder” (SBU, 2002c) 

Fetma och övervikt är ord laddade med negativa attityder. Målet var att inget av det som 

skrevs skulle kunna uppfattas kränkande av tredje part.  

Analys 

Artiklarna har lästs upprepade gånger för att få en känsla för materialets helhet. Detta 

medförde en översikt och hjälp att se inom vilka områden MI´s effekt studerats. Dessa 

områden utmynnade i frågeställningar som senare också blev studiens kategoriindelning. 
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Resultat och diskussion presenterades därefter i enlighet med dessa. De kategorier som 

framkom var:  

 

- Är MI en effektiv metod för viktminskning? 

- Är viktnedgång vid MI relaterad till antalet MI-sessioner/dos-respons? 

- Är det skillnad på resultat mellan MI administrerat i grupp vs individuellt? 

- Hur fungerar MI i olika kulturer? 

- Har MI samma effekt för viktminskning hos män och kvinnor? 

 

En tabell över artiklarnas innehåll upprättades för att få en översiktlig hjälp att se under 

vilka kategorier som en och samma artikel kunde passa. Detta var viktigt eftersom 

artiklarnas innehåll nyttjats under flera kategorier. Artikelöversikt presenteras i Tabell 2, se 

bilaga 1. 

Resultat 
 

Denna litteraturstudie har för avsikt att ge en fördjupad överblick vad gäller MI´s effekt vid 

viktminskning hos personer med övervikt eller fetma. 

Efter kvalitetsgranskning kvarstod tolv artiklar med medelhög till hög kvalitet. Vid en första 

översiktlig jämförelse mellan artiklarna kunde ses att de flesta studier var av RCT-design där 

den vanligaste interventionstiden var sex månader. I de flesta fall avslutades studierna där. I 

endast ett fåtal studier sågs en uppföljningstid som sträckte sig förbi själva interventionen 

från sex månader upp till fem år. 

 

Är MI en effektiv metod för viktminskning? 

 

I den övervägande delen av artiklarna kunde ses en viktminskning som effekt av MI (Carels 

et. al, 2007; Corsino et. al, 2012; Greaves et. al (2008); Groeneveld, Proper, van der Beek & van 

Mechelen (2010); Hardcastle, Taylor, Bailey & Castle (2007) Hardcastle, Taylor, Bailey, 

Harley & Hagger (2013); McDoniel, Wolskee & Shen (2009); Olson, Anger, Elliot, Wipfli & 

Gray (2009); Penn et. al (2009); Smith West, DiLillo, Bursac, Gore, & Greene (2007); & 
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Wattanacorn, Deenan, Paupan & Kraenzle Schneider (2013). Endast i Befort et. al (2008) 

visade resultatet att tillägg av MI I inte förbättrade utfallet. 

I sju RCT-artiklar studeras effekten av individuell MI (interventionsgrupp) jämfört med 

sedvanlig behandling (kontrollgrupp) med uppföljning efter sex månader.  I sex av dessa 

(Carels et. al, (2007); Greaves et. al (2008); Groeneveld, Proper, van der Beek & van Mechelen 

(2010); Hardcastle, Taylor, Bailey & Castle (2007); Hardcastle, Taylor, Bailey, Harley & 

Hagger (2013); & Smith West, DiLillo, Bursac, Gore, & Greene (2007) sågs en signifikant 

viktminskningsskillnad mellan grupperna, till interventionsgruppens fördel. 

  

I exempelvis en av dem fick både kontroll- och interventionsgrupp medverka i ett Behavioral 

Weight Loss Program. Deltagarna fick hjälp att sätta upp individuella mål (bland annat 

viktminskning). Interventionen gick ut på att deltagarna erhöll förstärkt intervention (MI) 

om de inte lyckas nå sina mål, så kallad “Stepped Care”. Detta för att inte nyttja resurser i 

onödan. Interventionsgruppen minskade signifikant 4,5 kg jämfört med 2,1 kg i 

kontrollgruppen (p < 0.05) (Carels et. al., 2007). Detta resultat antyder att det är MI som varit 

den bidragande faktorn till utfallet. Detta eftersom studiens upplägg var att endast ge MI om 

deltagarna inte kunde uppnå sina mål och det visade sig att 19 av 28 personer behövde detta 

tillägg.  

I en annan av studierna på sex månader var syftet att undersöka om en förenklad 

intervention baserad på MI kan vara tillräckligt för att reducera riskfaktorer för diabetes. 

Intresset var att undersöka om en kostnadseffektiv behandling kan göra skillnad. I studien 

användes hälsorådgivare som alla genomgått en två dagars utbildning i metoden MI. Ett av 

de primära mätvärdena var att uppnå en viktminskning med 5%. Kontrollgruppen erhöll 

standarinformation vad gäller diet och fysisk aktivitet. Interventionsgrupp fick tillägg av MI. 

Efter sex månader hade interventionsgruppen gått ned i snitt 0,3 kg medan kontrollgruppen 

gick ner 1,8 kg. Men en större del av deltagarna (24%) i interventionsgruppen uppnådde 

studiens viktminskningsmål (5% viktminskning) jämfört med kontrollgruppen där 7% 

uppnådde målet (Greaves et. al 2008). De flesta studierna i resultatet visade att MI har en 

positiv effekt vid viktminskning (n=11). 
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Tre studier redovisade resultat för viktminskning vid långtidsuppföljning (Hardcastle et al., 

(2013); Penn et al. (2009); & Smith West et al. (2007). Dessa visade på blandade resultat. 

I en större RCT-studie på 26 månader var syftet att undersöka om uppnådda mål kunde 

upprätthållas över tid (Hardcastle et al., 2013). MI gavs till interventionsgruppen under sex 

månader. Vid interventionstidens slut kunde ses en genomsnittlig minskning av BMI, men 

endast för personer med fetma var minskningen signifikant (p = 0.01). Det genomfördes även 

en utvärdering av deltagarnas process i “stages of change”. Denna visade en signifikant 

ökning från baseline och fram till uppföljning efter 6 månader (p < 0.001). Resultatet visade 

dock vid långtidsuppföljning att den viktnedgång deltagarna uppnått efter sex månader ej 

kvarstod 12 månader senare. Inte heller individens “stages of change” kunde upprätthållas 

utan var då tillbaka vid baselines värden. I Smith West et al. (2007) och Penn et al. (2009), 

visade däremot resultaten på signifikant viktminskning i interventionsgrupp jämfört med 

kontrollgrupp efter 12-18 månader (p = 0,04; p = 0.007). Penn et al. (2009) hade en 

maxuppföljning på fem år (medel 3,11). Där kunde däremot inte visas att det fanns någon 

signifikant bibehållen viktminskning vid ytterligare tids uppföljning. Likheterna mellan 

dessa tre studier med långtidsuppföljning var ett relativt stort deltagarantal, de var alla RCT-

studier, de innehöll både män och kvinnor och alla deltagare erhöll individuella MI-

sessioner. I Hardcastle et al. (2013) presenteras däremot problem med deltagande som visat 

sig i ett stort bortfall (35%). Deltagarna hade inte uppmuntrats att delta i MI sessioner, endast 

informerats om att möjligheten fanns. Dessutom hade man haft svårt att erbjuda olika tider 

för sessioner. Detta skulle kunna tolkas som en bidragande orsak till utfallet. Deltagarna 

erhöll i denna studie dessutom endast sedvanlig information om kost och motion förutom 

MI medan de i de andra två studierna fick delta i mer intensifierade kost-och 

motionsprogram.  

Resultatet av två större studier visade att metoden MI kan ha kvarvarande effekt upp till tolv 

månader. Det är dock ett svagt bevisvärde med endast två studier att relatera till.  

Är viktnedgång vid MI relaterad till antalet MI-sessioner/ dos-respons? 

 

Vanligast är att deltagarna erhållit två till åtta MI-sessioner. Som minst utdelades två MI-

sessioner och som mest tjugo stycken under sex månader.  
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I en studie (Hardcastle et al., 2007) erbjöds deltagarna i interventionsgruppen upp till fem 

individuella MI-sessioner (medelvärdet för närvaro vid MI-sessioner var 2,0 och 38% av 

deltagarna deltog i tre sessioner). Syftet var att undersöka om MI kunde motivera människor 

till att nå bättre resultat vid livsstilsförändringar. I resultatet delades interventionsgruppen 

upp i hög och låg närvaro av MI-sessioner och det visade sig att ett högt deltagande 

resulterade i större viktnedgång (p= 0,03). Deltagare med hög närvaro (3-5 sessioner) 

minskade i snitt 1,13 kg jämfört med de med låg närvaro (0-2 sessioner) som gick ned 0,09 

kg, (p<0,05). 

 

En jämförelse gjordes av artiklar med ungefär lika stort resultat i medel på viktnedgång 

kontrollerat med vardera studies genomsnittliga antal deltagande i MI-sessioner. Då kunde 

ses att i exempelvis studien av Corsino et al. (2012) där de flesta deltog i fem sessioner under 

fem månader uppnåddes en viktminskning med 2,3 kilogram hos interventionsgruppen. 

Detta i jämförelse med en annan studie där deltagandet i medel var två MI -sessioner under 

tre månader vilket gav liknande resultat på viktminskning (3,7kg) (McDoniel et al., 2009).  

Samma jämförelse kan göras mellan studien av Greaves et al. (2008) där flertalet deltog i 

omkring åtta MI-sessioner med resultatet -0,3 kg hos interventionsgruppen och Hardcastle et 

al. (2007, 2013) där de flesta deltog i två MI-sessioner med ett resultat på -0,3 kg resp. -0,62 

kg.  

I jämförelserna mellan dessa fyra artiklars resultat i viktminskning kontra dos av MI kunde 

inte ses att antalet MI-sessioner (två eller fler) hade betydelse för antal kilo i viktnedgång.   

 

Är det skillnad på resultat mellan MI administrerat i grupp vs individuellt? 

 

I endast två av de studier som granskades har deltagarna fått MI i gruppsessioner 

(Wattanakorn et al., 2013 & Corsino et al., 2007). De tio resterande artiklarna bygger på att 

MI gavs vid individuella möten. 

En jämförelse gjordes av två RCT-studier som liknade varandra vad gäller interventionstid 

och antal MI-sessioner (medel 2) (Wattanakorn et al., 2013;  McDoniels et al., 2009). Det som 

skiljde dem åt var att det i den ena gavs MI individuellt och i den andra gavs MI i grupp. 
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Resultatet av erhållen MI visade på signifikant viktminskning efter tre månader i båda 

studierna (p = 0.03; p ≤0.05).  

Ett exempel på uppbyggnad av en studie med MI i gruppsessioner var en thailändsk RCT-

studie. Den genomfördes under tre månader med syfte att modifiera kostvanor hos personer 

med diabetes och fetma. Genom ett klusterurval selekterades här fyra hälsocentraler att 

delta. Det slutliga urvalet stratifierades sedan efter kön. 84,2% av deltagarna var kvinnor. 

Grupperna fick till en början samma utbildningsmaterial. Därefter fick kontrollgruppen 

hälsoutbildning en gång per månad medan interventionsgruppen erhöll mer intensifierad 

kostutbildning (Eating Behaviour Modification Program) samt fyra MI-sessioner i grupp. I 

denna studie presenterades inga viktminskningsresultat i någon tabell utan istället BMI och 

bukmått transformerat i ett diagram. I text går att läsa att Interventionsgruppen hade lägre 

BMI och bukmått än kontrollgruppen vid mätning vecka 5, 9 och 13 (p = 0.00) (Wattanakorn 

et al., 2013).  

Båda studierna som innehöll gruppsessioner visade på viktreducering i 

interventionsgrupperna. Stor beaktning bör tas till det vaga underlaget av MI i grupp som 

består av endast två studier varav en är en mindre pilotstudie (Corsino et. al, 2012) med före-

efter design. 

 

Hur fungerar MI i olika kulturer? 

 

I några av artiklarna fanns kulturella inslag. I exempelvis en artikel jämfördes, som en del av 

studien, afroamerikanska kvinnor mot vita kvinnor. Andelen afroamerikanska kvinnor var 

38%. Resultatet i viktminskning skiljde sig signifikant mellan etnicitet, afroamerikanska 

kvinnor gick ned 3,0kg (± 3,9), medan vita kvinnor gick ned 4,5kg (±5,1) (p=0,03). 

Långtidseffekten skiljde sig också åt mellan etnicitet, med bättre upprätthållande av vikt hos 

de vita kvinnorna (Smith West et al., 2007). 

 

Vidare fanns två studier som riktade sig enbart mot en särskild etnicitet. Båda dessa studier 

innefattade ungefär lika stor andel kvinnor (84%) och MI-sessionerna gavs i grupp. Den ena 

hade sitt ursprung i Latinamerika (Corsino et. al, 2012). I denna kulturellt anpassade 

pilotstudie med före- och efterdesign kombinerades ett känt dietprogram (DASH) med MI. 
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Målgruppen bestod av latinamerikaner och en anpassning hade genomförts vad gäller kost 

och fysisk aktivitet till att överensstämma med dess kultur. Exempel på fysisk aktivitet var 

dans och fotboll. Vad gäller kost försökte forskarna inrikta sig mot traditionella maträtter. 

Här sågs en signifikant viktminskning efter fem månader (p =0.006). Den andra studien med 

RCT-design utfördes i Thailand men utan någon specifik kulturell anpassning (Wattanakorn, 

2013). Denna studie presenterade en signifikant minskning av BMI i interventionsgrupp 

jämfört med kontrollgrupp (p =0.00).  

Slutligen visade en av studierna till skillnad från de övriga på resultatet att tillägg av 

metoden MI inte förbättrade utfallet. I denna fyra månader långa pilotstudie särskilt inriktad 

mot afroamerikanska kvinnor genomfördes en kulturell anpassning av den sedvanliga 

behandlingen. Alla deltagare fick medverka i ett Behavioral Weight Loss Program (BWLP). 

Interventionsgruppen erbjöds, utöver BWLP, MI-sessioner medan kontrollgruppen fick 

sedvanlig hälsoutbildning. Kost- och motionsprogram modifierades för att vara 

lättillgängligt för målgruppen, exempelvis belystes de motionsformer som fanns tillgängliga 

i området samt talade om inställning till större kroppsstorlek. Med detta kulturella 

tillvägagångssätt sågs en signifikant viktminskning i både kontroll- och interventionsgrupp 

(p =0.003 ). Dock kunde inte ses att tillägg av MI förbättrade utfallet, viktminskningen var 

snarare i medel något större i kontrollgruppen (Befort et. al., 2008).  

Utifrån de fyra granskade studierna inriktade specifikt mot en viss etnicitet antyder 

resultatet i tre av dem att MI kan ha en positiv effekt för viktminskning hos flera 

folkgrupper. Detta är dock baserat på endast en studie från Thailand, en från Latinamerika 

och två med afroamerikanskt etnicitet vilket inte ger någon substans till att uttala sig om 

MI´s effekt i olika kulturer.    

Har MI samma effekt på viktminskning hos män och kvinnor? 

 

I majoriteten av studierna bestod den största andelen deltagare av kvinnor. I endast två av 

studierna var de flesta eller alla deltagarna män (Groenevald et al., 2010 & Olson et al., 2009). 

Vid jämförelse av två studier där MI gavs i fem respektive sex månader, var en skillnad att i 

den ena (Groenevald et al., 2010) bestod deltagarna av män och i den andra (Corsino et al., 

2012) bestod 84% av kvinnor. Studierna redovisade ungefär samma viktnedgång (1,9 kg 
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resp. 2,3 kg). Skillnaden bestod i att männen erhöll tre individuella MI-sessioner och fyra 

telefonbaserade medan kvinnorna erhöll gruppsessioner där de flesta deltog i fem träffar.  

I Olsson et al. (2009) genomfördes interventionen dessutom som en viktminskningstävling 

vilket innebar att det var svårt att avgöra om det är själva tävlingsmomentet eller MI som 

bidrog till resultatet. 

Eftersom det endast fanns två studier att tillgå som bara bestod av män och resterande 

studier ej gjort en uppdelning i viktresultat mellan män och kvinnor så kan inte någon 

slutsats dras om huruvida MI:s effekt skiljer sig mellan män och kvinnor. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Sökningen i denna litteraturstudie genomfördes i de två databaserna Cinahl och PubMed. 

Vid en första översiktlig sökning med inriktning mot MI som metod mot övervikt/fetma 

upptäcktes att majoriteten av forskningen var riktad mot barn och tonåringar. Detta visar att 

mindre forskning genomförts på vuxna vilket borde vara ett angeläget område. Dels med 

tanke på att vuxna har stort inflytande i barnens miljö men också med tanke på att fetma kan 

leda till en rad följdsjukdomar för individen. 

Med tidigare angivna sökord fick författarna tillgång till de studier som genomförts inom 

området. Sökorden i sig kändes relevanta då en ytterligare sökning genomfördes och endast 

resulterade i de artiklar som fanns med i den initiala sökningen. Detta tyder på en grundlig 

genomsökning av databaserna, vilket kan ses som en styrka med studien. Granskningen av 

artiklarna genomfördes med hjälp av SBU:s granskningsmall för RCT-studier. Artiklar av låg 

kvalitet uteslöts. Det innebar att kvarvarande artiklar i studien var väl granskade och 

därmed skapade en grund för att genomföra ett väl underbyggt resultat.  

Översiktligt kan sägas att artiklarna kan delas in i två delar vad gäller urval av deltagare. Sex 

artiklar hade ett mindre urval med ca 30-100 deltagare medan de övriga sex hade ett urval 

som låg mellan ca 100-800 deltagare. Två av artiklarna (Hardcastle et. al., 2007, 2013) hade ett 

bortfall på ca 35%. Dessa behölls trots detta då de var RCT-studier och hade ett stort antal 

deltagare vid baseline. Endast fyra av tolv artiklar var pilotstudier vilket borde innebära att 

resultatet är grundat på väl genomförd forskning med högt deltagarantal och därför har hög 

generaliserbarhet. 
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Resultatet baserades endast på kvantitativa artiklar. Det är naturligt att det endast framkom 

den typen av metod vid sökning då studiens syfte endast kan besvaras kvantitativt.  

Artiklarna var en blandning av RCT-studier och före-och efterdesigner. Två av artiklarna var 

genomförda med före- efterdesign varav det i en av dem dessutom ingick ett 

tävlingsmoment. Detta kan ses som en svaghet då den formen av studier inte innehåller 

någon kontrollgrupp, samt att själva tävlingsmomentet i sig kan få människor att prestera 

mer än i “vanliga” fall. Dock behölls artiklarna eftersom studiernas innehåll i övrigt 

överensstämde med syftet och undersökte effekten av viktminskning hos vuxna personer 

med övervikt eller fetma. 

 

Resultatdiskussion 

Denna litteraturstudies huvudresultat kan sammanfattas som att MI som metod i de flesta 

fall har en positiv effekt vid viktminskning.  

Den äldsta artikeln i resultatet är från 2007 och den nyaste från 2013, ett tidspann på endast 

sex år. Detta tyder på att resultatet i litteraturstudien grundar sig på relativt “ny” forskning. 

Orsaken till detta är troligen att MI som metod är relativt oanvänd tidigare. Artiklarna 

representerade studier från i huvudsak USA och Storbritannien. Endast två artiklar hade 

annan härkomst, Nederländerna och Thailand. Således ingår ingen studie från Sverige eller 

Norden vilket hade varit av intresse eftersom levnadsförhållanden och sjukvårdssystem 

skiljer sig åt. En anledning till att de flesta studier är amerikanska kan vara dels att metoden 

MI härstammar därifrån och dels att övervikt och fetma inte varit ett lika utbrett 

hälsoproblem i Europa (WHO, 2014). 

Artiklarnas urvalskriterier skiljde sig åt mellan studierna. Blandade grupper med både män 

och kvinnor, homogena män- och kvinnogrupper och specifika folkgrupper var 

representerade. Studierna genomfördes både bland en specifik sjukdomsgrupp och i ett 

preventivt syfte. Den miljö där studierna utfördes var varierande. I denna litteraturstudie var 

det effekten av MI vid viktminskning som var det primära. Vilka urvalsgrupper som fick MI-

samtalen och i vilken kontext det presenterades ansågs vara av sekundärt intresse, vilket i 

sammanhanget kan ses som en styrka. Resultatet tyder på att det verkar vara metoden i sig 

som har betydelse, inte vilka urvalskriterier som använts eftersom resultatet från artiklarna 

pekade till MI:s fördel förutom i ett fall. 
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Svårigheten med denna studie var att kunna jämföra artiklarnas likheter och skillnader i 

resultat då det presenterats i medelvärden av både vikt i kilogram, BMI och i vissa fall 

procenttal.  I vissa fall har resultaten varit ihopslagna i tabeller som varit svåra att avläsa. 

Dock har en övergripande bild framkommit. Ytterligare en svårighet har varit att särskilja att 

det är metoden MI som påverkat resultatet. 

 

Är MI en effektiv metod för viktminskning? 

 

Resultatet i denna första kategori ger ganska starka bevis till att MI som metod vid vård 

riktad mot personer med övervikt och fetma verkar kunna hjälpa en större proportion att 

påbörja viktnedgång. Denna slutsats är baserad på ett positivt resultat i 11/12 artiklar. 

Tidigare forskning bekräftar detta. I en litteraturstudie (Armstrong, Motterhead, Ronksley, 

Sigal, Campbell & Hemmelgarn, 2011) utvärderades MI:s effekt hos överviktiga vuxna. Även 

här visade resultatet på en signifikant viktnedgång hos interventionsgrupp jämfört med 

kontrollgrupp. Positiv effekt sågs även i en systematisk litteraturstudie av Pollak (2010), där 

patienter uppnådde större viktminskning när deras läkare använde sig av MI -teknik jämfört 

med sedvanliga råd vid diskussion av vikt.  

MI verkar således vara en metod som kan tillämpas för att hjälpa personer med övervikt 

eller fetma att gå ned i vikt. Det vi dock måste ta i beaktning vad gäller metoden är om den 

räcker till en viktreducering som är av nytta för individen. Resultatet i studien av Greaves, 

(2008) visade att betydligt fler personer i interventionsgruppen än i kontrollgruppen 

uppnådde studiens mål. Att kontrollgruppen hade en högre viktnedgång i snitt kan tolkas 

som att några få personer i den gruppen uppnådde en stor viktminskning, men att siffran på 

24% v.s 7%  tyder på att MI:s effekt ger nytta för ett större antal personer eftersom en större 

del av interventionsgruppen än kontrollgruppen gick ned 5%. 

Även mindre bestående viktförändringar mellan 5–10 procent kan ha mycket goda effekter 

på riskfaktorer associerade till fetma (SBU, 2002d). 

Detta innebär att personer med övervikt eller fetma kommer att behöva minska 4 kg eller 

mer för att uppnå 5% viktreducering. Vår genomförda litteraturstudie visar på väldigt 

blandade siffror i viktminskning vid uppföljning efter sex månader. I medel var 

minskningen 2,54kg (max 5,8 kg - min 0,3 kg). Dessa siffror tyder på att en nödvändig 
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viktminskning vad gäller reducering av riskfaktorer inte hinner uppnås hos de flesta på sex 

månader. Däremot är det några individer som når väldigt goda resultat.  

Det kan tyckas att det kanske är låga resultat vad gäller viktreducering men får samtidigt 

komma ihåg, som beskrivits i bakgrunden, att själva metoden MI bygger på en 

förändringsprocess i flera faser. Det borde innebära att individen inte automatiskt startar 

sina aktiva handlingar för att uppnå viktminskning så fort en behandling tar sin början. 

Tiden som spenderas i varje stadie i Stages of change är individuell och de olika stadierna 

innebär varierande utmaningar för den enskilde (Norcross, Krebs & Prochaska, 

2011). Kanske innebär det att personer inte startar sin viktnedgång förrän efter en viss tid in i 

behandlingen, i vissa fall nås inte förändringsstadiet alls under interventionstiden. I dessa 

fall innebär det kanske att MI inte är en fungerande metod för den personen just då.  

 

Det är sedan länge känt att det finns problem med att upprätthålla sin viktminskning över 

tid. Stora förbättringar har setts vad gäller att lyckas gå ned i vikt under själva 

behandlingstiden, men fortfarande finns svårigheter med bibehållen effekt över tid. Vikten 

har en tendens att sakta gå upp igen under de första två åren efter behandling (Jeffery et al., 

2000). Störst möjlighet att lyckas i ett längre perspektiv finns om individen klarar av att 

upprätthålla sin reducerade vikt de första två till fem åren. Långtidseffekterna ökar då 

gradvis (Wing & Phelan, 2005).   

Det är av stort intresse att se hur MI-metoden fungerar på längre sikt. Resultatet av studierna 

med långtidsuppföljning skulle kunna tolkas som att, för att MI:s effekt ska bestå krävs 

kontinuerliga samtal för att upprätthålla motivationen och inte gå tillbaka till gamla mönster. 

Dock verkar det ändå svårt att upprätthålla motivation till verkligt bestående 

livsstilsförändring. Varför är det så? Beror det på händelser i livet såsom förändringar i 

sociala förhållanden, relationer eller stressfaktorer. Saker som kan trigga fram det tidigare 

beteendet? Det skulle vara av stor vikt att införliva resultat av studier med fokus på vad det 

är som skulle få oss att upprätthålla en ny livsstil och därmed lättare kunna planera 

förebyggande hälso-och sjukvård vad gäller viktminskning i kombination med MI. 

 



17 
 

 

Är viktnedgång vid MI relaterad till antal MI-sessioner/dosrespons? 

 

Ett antagande som skulle kunna göras är att deltagande i fler MI-sessioner skulle ge bättre 

förutsättningar till viktminskning. Studierna visade sammantaget blandade resultat. I just 

artikeln av Hardcastle et al. (2007) visade det sig att högt deltagande av MI-sessioner under 

en sex månaders period gav bättre resultat vad gäller viktminskning, medan den 

övergripande sammanställningen indikerade på att två doser ändå kan räcka. Detta kanske 

tyder på att de som deltar i sina planerade träffar redan befinner sig en bit in i 

förändringsprocessen och har en vilja att faktiskt förändra sitt liv. Kanske är det 

grundförutsättningen. Att sedan försöka anpassa MI-sessionernas antal efter vart i 

förändringsprocessen individen befinner sig tror vi kan vara en utmaning. Till hjälp kan man 

använda sig av University of Rhode Island Change Assesment (URICA) som är det mest 

använda instrumentet för att utvärdera en persons “Stages of change” (Norcross, Krebs & 

Prochaska, 2011). 

Vad gäller långtidseffekter av dos-respons genomförde samma författare en senare studie 

inom samma område men med långtidsuppföljning (Hardcastle et al., 2013). Då visade 

resultatet däremot inte att antal givna doser under en sexmånadersperiod hade kvarvarande 

effekt över en längre tid. Detta styrker vårt antagande att det är svårt att upprätthålla 

motivationen utan stöd och lämnas att klara sig själv för tidigt i förändringsprocessen. 

Antalet MI sessioner behöver kanske anpassas över tid. 

För att sedan knyta an till vikten av att populationen faktiskt deltar i sina MI-sessioner kan 

det, förutom brist på motivation, vara omkringliggande orsaker som utgör hinder. Att stödja 

personerna kan exempelvis vara att arbeta för ett fördomsfritt klimat och erbjuda flexibilitet 

vad gäller besökstider med hänsyn till arbete och/eller privatliv som kan vara orsaker till 

valet att inte delta.  

 

Är det skillnad på resultat mellan MI administrerat i grupp vs individuellt? 

 

I vår litteratursökning uppkom endast två studier genomförda med MI-sessioner i grupp 

(Corsino et al., 2007 & Wattanakorn et al., 2013). I en review av Rubak, Sandbäck, Lauritzen 
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& Christensen (2005) ingick 72 RCT-studier med syfte att utvärdera effekten av MI. Endast 

tre använde MI i grupp. Mindre forskning tycks finnas inom detta område men borde 

kanske vara av värde att genomföra med tanke på att om MI i grupp är ett fungerande 

alternativ skulle det kunna medföra stora fördelar för vården ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv. De senaste åren har magsäcksoperationer ökat som behandlingsmetod för 

viktminskning och för att minska fetmans biverkningar. Flera studier visar att metoden är 

kostnadseffektiv för vissa patientgrupper (Hoerger et al., 2010). Att göra MI i grupp mer 

attraktivt som behandlingsmetod skulle innebära att patienten skulle slippa genomgå ett 

operativt ingrepp vilket alltid är förenat med vissa risker. Man kan också fundera på om det 

är MI-sessionerna eller själva gruppkänslan som motiverar och bidrar till resultatet. Med 

tanke på tidigare diskussion om att möta individen i sitt “stages of change” känns det dock 

som en större utmaning att utföra MI i grupp och kanske är det därför det inte genomförts så 

många studier inom området. En möjlighet att utföra gruppsessioner skulle kunna vara ifall 

personer delades in utefter vilken fas de befinner sig i förändringsprocessen.  Frågan är om 

underlaget är tillräckligt stort på enskild hälsocentral för att få samman grupper eller om det 

i så fall skulle krävas ett samarbete mellan flera enheter?  Detta har inte vidare undersökts av 

författarna. 

 

Hur fungerar MI i olika kulturer? 

 

Resultatet i denna kategori är litet. Diskuteras kan kanske varför deltagarna i Thailand och 

Latinamerika fick goda resultat av metoden MI medan de afroamerikanska svarade sämre på 

behandlingen?  

Det är ett välkänt problem att afroamerikanska kvinnor har en större risk att bli överviktiga 

på grund av bland annat genetiska komponenter och sämre ämnesomsättning. Många av 

dessa kvinnor är dessutom rädda för att bli utsatta för brottslighet och undviker därför att gå 

ut i sina kvarter. Andra faktorer som påverkar kvinnornas viktminskningsförsök är 

skuldkänslor för att ta sig egen tid och stress över sitt stora ansvarstagande för familjen. Ofta 

leder stressen till hetsätning (Wolfe, 2004). Socioekonomiska och kulturella faktorer kan 

således ha en betydelse för den afroamerikanska populationen vilket kanske kan påverka 

MI-samtalens effekt och vara en förklaring till utfallet. Att utöver MI inkludera socialt stöd 
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under och efter viktminskningsprocessen ovan kanske skulle förbättra gruppens 

viktminskning både på kort och lång sikt. Studier inom diabetesvård och Afroamerikanska 

kvinnor tyder på att socialt stöd är av betydelse för att förbättra följsamhet vid 

egenvårdsbehandling (Tang, Brown, Funell & Anderson, 2008; Samuel-Hodge, Skelly, 

Headen & Carter Edwards, 2005). 

Inom området motiverande samtal har vi inte kunnat se några studier som byggts upp med 

socialt stöd som en del av interventionen. 

 

Har MI samma effekt på viktminskning hos män och kvinnor? 

 

De två båda artiklarna i litteraturstudien bestående av majoriteten män visade att MI gav 

signifikanta resultat för viktminskning och vid jämförelse av två liknande studier där en 

bestod av män och en till majoriteten av kvinnor sågs liknande resultat för viktminskning. 

Detta skulle kunna tolkas som att det inte är någon skillnad på effekt av MI hos män v.s 

kvinnor.  För att kunna diskutera och dra slutsatser i denna kategori skulle behövas 

ytterligare RCT-studier som grund för resultat. Dessutom vore det intressant med tanke på 

det som tidigare nämnts i bakgrunden, att en större andel män har övervikt eller fetma än 

kvinnor.   

 

Konklusion 

MI interventioner verkar vara effektivt som hjälp vid viktminskning i denna målgrupp, det 

vill säga personer från 18 år och uppåt. Det finns vissa evidens för att två sessioner eventuellt 

med tillägg efter behov är tillräckligt. Bevisläget är oklart vad gäller om män eller kvinnor är 

mest hjälpta, liksom MI´s effekt i olika etniciteter. Det finns även för litet underlag för att 

fastställa om MI fungerar lika bra i grupp som individuellt. 

Resultatet visar att MI är en metod som kan hjälpa människor till viktnedgång och kan av 

den anledningen vara betydelsefull inom hälso-och sjukvården. Med tanke på att denna 

metod bygger på en process att förändra sin livsstil kan den kanske inte rekommenderas 

som ensam metod vid fetma där akuta hälsorisker föreligger men däremot till personer i 

behov av viktminskning för att förebygga ohälsa. 
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Inför framtiden skulle det vara intressant att kombinera vårt resultat med en ytterligare 

studie med fokus på MI-utövarnas färdigheter relaterat till patientens upplevelse av 

sessionen. Tidigare forskning har visat att det går att lära sig att praktisera MI med två till tre 

dagars utbildning men också att det inte är sig tillräckligt. Färdigheten ökar med träning och 

feedback (Forsberg, 2006). Detta styrks av en studie av Whittemore et al. (2009) där utövarna 

uttryckt att det var svårt och efterfrågat uppföljande utbildning under interventionen. 

Genom att ta del av det resultatet skulle kanske den bästa MI-behandlingen kunna utformas. 

 

Implikation 

Slutligen, med det resultat som nu erhållits, föreslår vi metoden impliceras på t.ex. 

hälsocentraler eller mottagningar. Ett bra MI-program tror vi innefattar individuella 

genomförbara mål vad gäller viktreducering, ett dietprogram och möjlighet till olika former 

av träning. Antalet MI-sessioner bör anpassas individuellt när det gäller samtalstid, frekvens 

och under hur lång tidsperiod. Hos MI- utövaren är det viktigt med en positiv inställning 

och förmåga att motivera människor, så kallad MI-spirit. Detta tror vi kan vara viktigare än 

hur lång utbildning man genomgått.  
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Bilaga 1 
 

Tabell 2: Översikt av inkluderade artiklar. 
 

Författare  
Årtal 
Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 
Deltagare 
(/bortfall) 
MI (interventionsgrupp) 
K (kontrollgrupp) 

Metod 
Datainsamling 

Huvudresultat Kommentarer 
gällande 
kvalitet 

Beafort et al. 
(2008) 
USA 

 

Utvärdera om tillägg av MI till ett 

kulturellt anpassat 

viktminskningsprogram kan öka 

följsamheten. 

 Målgrupp: afroamerikanska 

kvinnor med fetma.   

Intervention 
Pilotstudie 
RCT 
4 månader 

n = 44(23%) 

I = 21(29%) 

K = 23(17%)  

Alla deltagare erhåller ett 

kulturellt anpassat 

viktminskningsprogram. 

Kontrollgrupp- enkel 

hälsobefrämjande utbildning. 
Interventionsgrupp- tillägg av 

Individuell MI 
Antal MI sessioner: 4 
2 möte, 2 telefon 
Primära mätvärden: 
intag av kalorier, fett, frukt & 

grönt. 
Utövande av fysisk aktivitet. Vikt, 

BMI. Motivationsgrad och tro på 

sin egen förmåga. 
Sekundära mätvärden: 
Ett ja/nej formulär vad gäller 

livshändelser under perioden. 

Studien visar att båda 

grupperna hade 

signifikant resultat i 

viktnedgång. Man 

kunde således inte se 

bevis för att tillägg av 

MI gav bättre utfall. 

Medelhög 
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Carels et al. 

(2007) USA 
 

 

 

Att förbättra utfallet på ett 

viktminskningsprogram genom 

tillägg av intensifierad behandling 

(MI) hos personer med svårigheter 

till viktminskning. 
Målgrupp: Stillasittande vuxna. 

Intervention 
RCT 
6 månader 

n = 55 (16%) 

I =28(14%) 
K =27(18%) 

Kontrollgrupp - sedvanligt 

viktminskningsprogram 

Interventionsgrupp- 
sedvanligt 

viktminskningsprogram + 

individuella MI-sessioner.  
Antal MI-sessioner: medel 5,4 
Primära mätvärlden: vikt, hjärt- 

lungkapacitet, fysisk aktivitet, 

diet. 

Personer som 

upplever svårighet 

vid sedvanligt 

viktminsknignsprogra

m, kan ha betydande 

hjälp av tillägg av 

MI. 

Hög 

Corsino et al. 
(2012) 
USA 
 

 

En pilottest av en kulturellt 

anpassad 

viktminskningsintervention för 

vuxna latinamerikaner med fetma 

och övervikt. 

Intervention 
Pilotstudie 
Före-

efterdesign 
5 månader 
 

n = 56 (0%) Interventionen består av 

gruppträffar där man 

kombinerar ett känt dietprogram 

(DASH) tillsammans med MI för 

att uppnå viktminskning. Man har 

här utfört en kulturell anpassning 

vad gäller kost och motion. 
Antal MI-sessioner: 20 
Primära mätvärden:  
Vikt, BMI, Blodtryck, 

dietmönster, fysisk aktivitet. 

Interventionen visade 

positiva utfall för 

viktnedgång, BMI 

och Blodtryck. 

Medelhög 

Greaves et al. 
(2008) 
Stobritannien 
 

 

Att undersöka om en förenklad 

intervention baserad på MI kan leda 

till viktnedgång och ökad fysisk 

aktivitet. 
Förenklad intervention innebär här 

att använda sig av personer som 

genomgått en mindre utbildning i 

MI men inte nödvändigtvis arbetar 

på hälsocentraler. 

Intervention 
RCT 
6 månader 

n =141 (18% ) 

I = 72(19%) 

K = 69(17%) 

Bortfall räknades 

med  i analysen. 

Kontrollgrupp erhåller 

standardinformation vad gäller 

diet och fysisk aktivitet. 
Interventionsgrupp erhåller 

standardinformation plus 

individuella MI-sessioner. 
Antal MI-sessioner: upp till 11 

(median 8) 
Primära mätvärden: 
att uppnå 5% viktreduktion och 

motion 150min/v. 
Sekundära mätvärden: 
Vikt, Bukmått, självrapporterad 

fysisk aktivitet.  

Studien visar att den 

förenklade 

interventionen  kan 

hjälpa människor att 

uppnå viktminskning 

med 5%. 

Hög 
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Groeneveld, 

Proper, van der 

Beek & van 

Mechelen 

(2010) 

Nederländerna 
 

 

Att utvärdera effekten av en 

livvstilsintervention för män i 

byggarbetsbranchen med risk för 

hjärt- kärlsjukdom. 

Intervention 
RCT  
12 månader 
 

n = 816 (27,5%) 

I = 408(29,4%) 

K= 408(25,7%) 

Kontrollgrupp- sedvanlig 

information. 
Interventionsgrupp- Individuellla 

MI-sessioner  
I vardera grupp delades man 

sedan in i två subgrupper med 

riktning mot sin största CVD risk; 

 rökning eller kost och motion.  
Antal MI-sessioner: 7 
3 möte, 4 telefon 
Primära mätvärden: 
Vikt, BMI, blodtryck, blodfetter, 

HbA1c. 

I gruppen för 

rökavvänjning 

återfanns inga 

skillnader i 

riskfaktorer för hjärt- 

kärlsjukdomar mellan 

kontroll- och 

interventionsgrupp. I 

gruppen för kost och 

motion kunde ses en 

viktminskning. 

Signifikanta effekter 

fanns också vid 

mätning av HDL, 

kolesterol och HbA1c 

Hög 

Hardcastle, 

Taylor, Bailey 

& Castle (2007) 

Storbrittannien 
 

Att fastställa om patientcentrerad 

rådgivning inom livsstilsfrågor 

resulterar i förändringar gällande 

motion, kost och hälsostatus. 

Målgrupp: patienter i primärvården 

med risk för hjärtsjukdom. 

Intervention 
RCT 
6 månader 

n = 334 (35%) 

I = 203(38%) 

K = 131(29%) 

Både kontroll- och 

interventionsgrupp får 

standardinfo om kost och motion. 

Interventionsgruppen får tillägg 

av individuella MI-sessioner. 
Antal MI sessioner: 5 st medel 2  
Primära mätvärden: Blodtryck, 

blodfetter, BMI, fysisk aktivitet, 

fettintag. 

Resultatet visar att 

interventionsgruppen 

är mer fysiskt aktiv, 

uppnår större 

viktminskning, har 

 lägre blodtryck och 

lägre 

kolesterolvärden 

jämfört med 

kontrollgruppen. 

Någon skillnad i kost 

gick inte att se. 

Medelhög 

Hardcastle, 

Taylor, Bailey, 

Hagger  
(2013)  
Storbritannien 

 

 

Att undersöka om förändringar i 

BMI, Vikt, fysisk atktivitet och 

riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom 

upprätthålls efter 12 månader. 

Intervention 
RCT 
6 månader 

med 

uppföljning 

efter 

ytterligare 

12 månader 

n = 334 (34%) 

I = 203(38%) 

K = 131(29%) 

bortfall avser efter 6 

månader,  

 ytterligare litet 

bortfall vid 

uppföljning efter 12 

månader 

Kontrollgrupp erhåller ett 

standardprogram för kost och 

motion. Interventionsgrupp får 

detsamma plus individuell  MI 
Antal MI-sessioner: 5 ( medel 2) 
Primära mätvärden: 
Vikt, BMI, Blodtryck, Kolesterol, 

Självrapporterad fysisk aktivitet 

och kostintag. 

MI interventionen 

visade på signifikanta 

förbättringar vad 

gäller motion och 

kolesterol. Vikt, BMI 

och Blodtryck visade 

på nedgång efter 6 

mån men upprätthölls 

ej efter 18 månader. 

Medelhög  
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McDoniel, 

Wolskee & 

Shen (2009) 

USA 

 

 

Utvärdera den kortsiktiga 

motiverande effekten av ett 

teknologibaserat 

viktminskningsprogram för vuxna 

med fetma. 

Intervention 
RCT  
3 månader 
 

n = 111 (28%) 

I = 55 (29%) 

K = 56(28%) 

Deltagarna indelades i 

intervention- och kontrollgrupp. 

Båda grupperna erhåller 

individuell MI, men får olika 

viktminskningsprogram 
Antal MI-sessioner: 2 st 
Primära mätvärden: Vikt, 

blodtryck, beteende och 

inställning till viktkontroll. 

Oavsett 

viktminskningsprogra

m sker en betydande 

viktminskning av 

samma storlek, vilket 

tyder på att det är 

metoden MI  som 

effektiviserar 

behandling av fetma. 

Hög 

Olson, Anger, 

Elliot, Wipfli & 

Gray 
(2009) 
USA 

 

Att utvärdera effekten av en ny 

hälsobefrämjande modell 

Målgrupp: ensamarbetande 

lastbilsförare 

Intervention 
Pilotstudie 
Före-

efterdesign 
6 månader 

n = 29 (24%) Deltagarna erhöll utbildning i 

viktminskning, datorbaserad 

utbildning i säkerhetinom yrket 

och MI-sessioner i grupp 
Antal MI-sessioner: upp till 4 
Primära mätvärden: 
Vikt, förebyggande beteende 

inom kost, motion och säkerhet. 
Sekundära mätvärden: 
Puls, blodtryck, hals-buk och 

höftmått  

Resultatet föreslår att 

den nya 

interventionsmodelle

n är mycket mer 

engagerande och 

effektiv för 

latbilsförare än 

tidigare 

utbildningstaktiker. 
 

Medelhög 

Penn et al. 
(2009) 
Storbritannien 
 

 

Studien designades som en del i en 

större studie. Syftet är att undersöka 

om intensifierad rådgivning med 

MI kan leda till livsstilsförändringar 

som förhindrar utveckling av Typ 2 

diabetes hos vuxna med nedsatt 

glukostolerans. 

Intervention 
RCT 
Planerad 

maxuppföljn

ing 5 år. 

Medellängd 

uppföljning 

blev 3,1år. 

n = 102 (18%) 

I = 51(21%) 

K= 51(16%) 

bortfall avser under 

första året, 

ytterligare bortfall 

förekom under 

studiens gång 

Kontrollgrupp - sedvanlig vård 

och råd angående kost och 

motion. 
Interventionsgrupp- regelbundna 

nyhetsbrev vad gäller kost och 

motion samt individuella MI-

sessioner. 
Antal MI-sessioner: 4-5 
Primära mätvärden: 
Diagnos av Typ 2 Diabetes. 
Sekundära mätvärden: 
förändring av BMI, deltagande i 

fysisk aktivitet, intag av fibrer, 

kolhydrater och fett. 

Studien ger bevis för 

att Typ 2 diabetes kan 

förebyggas genom 

livsstilsförändringar 

hos vuxna med 

nedsatt 

glukostolerans. 
 

Hög 
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Smith West, 

DiLillo, Bursac, 

Gore & Greene 

(2007) USA 

 

 

Att undersöka om tillägg av MI till 

ett viktkontrollprogram ökar 

viktminskningen och glykemisk 

kontroll hos överviktiga kvinnor 

med typ 2 diabetes. 

Intervention 
RCT 
18 månader 
 

n = 217 (7%) 

I = 109(6%) 

K = 108(8%) 

Indelning i kontroll- och 

interventionsgrupp 
Alla deltagare deltog i ett 

viktkontrollprogram, 

interventionsgruppen fick tillägg 

av individuell MI.  
Antal MI-sessioner: upp till 5  
Primära mätvärlden: 
Vikt, Hba1c,  
Sekundära mätvärlden: 
Följsamhet till studien vad gäller 

närvaro och kostdagbok. 

MI som komplement 

till 

viktkontrollprogram 

kan ge förbättrad 

viktminskning och 

glykemisk kontroll 

hos målgruppen.  

Medel 

Wattanakorn, 

Deenan, 

Puapan & 

Schneider 

(2013) 

Thailand, USA 

 

 

Att modifiera kostvanor hos 

människor med diabetes och fetma i 

Thailand. 

Intervention 
Klusterurval 
RCT 
3 månader 

n = 80 (5%) 
I = 40(5%) 

K = 40 (5%) 

Indelning i kontroll- och 

interventionsgrupp. 
Kontrollgruppen erhöll 

utbildningsmaterial inom hälsa. 

Interventionsgrupp en erhöll 

samma utbildningsmaterial samt 

 individuella MI-sessioner. 
Antal MI-sessioner: 2st 
Primära mätvärlden: 
*sjukdomsuppfattning 
*mätming av kosthålling 
* fysisk aktivitet 
* vikt, BMI , andel kroppsfett och 

bukmått 
*  Blodsockernivåer 

Interventionsgruppen 

hade signifikanta 

skillnader över tid i 

alla utfallsmått. 

Hög 

 


