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ABSTRACT 
BACKGROUND: Overweight is a growing world-wide problem. In Sweden 
approximately 2,7 million people between age 16 and 74 suffers from overweight of 
which 630 000 persons is considered to be fat. Overweight can lead to a number of 
complications and should therefore be in focus in nurses daily work.  

AIM: The aim of this study was to describe how nurses can support and reach a weight 
loss by using a patient behavioural change for individuals suffering from overweight..  

METHOD: This is a literature study where KASAM concept has been used.  

RESULT: High sense of coherence and support from nurses and significant others is 
often needed to reach a behavioural change. Meetings in smaller groups with a nurse as 
the group leader has been successful in weight loss. The patient must also be determined 
to loose weight to be able to change behaviour.  

CONCLUSION: Many studies have focused on nurses supporting function in a health 
promotion perspective. Health care is mainly focused on medical. The nurse should 
more focus on prevention care instead of medical treatment. 

 

Keywords: Change behaviour, losing weight, motivation, nursing and overweight. 
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INLEDNING 
Övervikt är ett växande problem bland befolkningen i världen. I en rapport från 

Världshälsoorganisationen (WHO) (2003) påtalar Chopra att denna utveckling av 

övervikt/fetma är en början till en global epidemi, där särskilda insatser krävs för att 

kunna hantera utvecklingen. Denna epidemi ökar enormt i tätorter där konsumtionen av 

hög- energikost är lättillgänglig och invånarna äter allt mer av denna energitäta kost 

samtidigt som den fysiska aktiviteten minskar (a.a.). I Sverige är 2,7 miljoner individer 

mellan 16 – 74 år överviktiga och av dessa är drygt 630 000 feta. Hälften av männen 

och cirka en tredjedel av kvinnorna i ovanstående åldrar är överviktiga eller feta i 

Sverige. Övervikt förekommer oftare bland lågutbildade än bland personer med hög 

utbildningsnivå (Socialstyrelsens folkhälsorapport, 2005).  

 

Övervikt, en växande folksjukdom, leder till ett flertal följdsjukdomar som till exempel 

hjärt- och kärlsjukdomar, depression och diabetes. Cronesten, Johansson och Öhman 

(2003) påpekar att flera forskare anser att övervikt är en betydande belastning på 

samhällets ekonomi genom att sjukskrivningar, livförsäkringar och sjukhusbesök ökar.  

Övervikt/fetma kostar sjukvården cirka tre miljarder kronor per år, cirka två procent av 

den totala sjukvårdsbudgeten. Det är viktigt att det sker åtgärder mot övervikt för att öka 

kunskapen hos befolkningen. Många överviktiga gör försök att reducera sin vikt men de 

har svårt att bibehålla viktnedgången och återgår till sitt gamla beteende 

(Socialstyrelsens folkhälsorapport 2005). 

 

(SFS, 1982:763) § 2 anger att målet för hälso- och sjukvården är att ge god hälsa och 

vård på lika villkor. Vården skall även respektera alla individers lika värde. Målet i § 2c 

är att hälso- och sjukvården skall sträva efter att förebygga ohälsa och ge upplysningar 

om strategier för att förebygga sjukdom. Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS, 

1993:17) påtalar samma riktlinjer som HSL. Sjuksköterskan har en viktig roll att bidra 

med stöd för ett hälsobefrämjande beteende hos överviktiga personer. Eftersom 

författarna är intresserade av friskvård och hur sjuksköterskan kan stötta individer till 

förändrat beteende, tycker författarna det är viktigt att belysa sjuksköterskans funktion. 

Därför har detta ämne valts. 
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BAKGRUND 

 

Definition av hälsa 
Nordenfelt (1991) refererar till den grekiska filosofen Aristoteles som benämner 

eudaimonia till ”det högsta goda i livet”. Detta kan jämföras med det som idag kallas 

för hälsa. Nordenfelt definierar hälsa som varje människas förmåga att uppnå och 

förverkliga väsentliga mål i livet. Han menar även att sjukdomar och skador är tillstånd 

som kan begränsa en individs upplevelse av hälsa, men även själen kan begränsa en 

individs förmåga till att förverkliga väsentliga mål i livet (Nordenfelt, 1991). 

 

WHO (2004) definierar hälsa som total fysiskt, mentalt och socialt välmående och 

innebär inte enbart frånvaro av sjukdom. Hälsa kan även uttryckas som glädje och hög 

nivå av välbefinnande. Det vill säga att alla människor utan diskriminering av ras, 

religion, politiska åsikter, ekonomiskt eller socialt välstånd bör ha rätt till att uppleva 

hälsa enligt WHO. WHO påpekar även att människan bör kunna leva i fred och säkerhet 

för att ha möjlighet till att uppnå god hälsa. Människan bör vara jämställd inför social 

rättvisa och bör även få utbildning inom hälsoförebyggande åtgärder av staten i 

respektive land. Medlemsländerna inom WHO har skrivit på kontrakt att dessa 

hälsogällande lagar bör gälla inom varje respektive medlemsland. I maj 2001 hade 

WHO 191 medlemsländer, som ingick i hälsoavtalet.  

 

Definition av övervikt 
Socialstyrelsens folkhälsorapport (2005) påpekar att för individens överlevnad krävs en 

viss mängd fett i kroppen. Människans kropp kräver en viss mängd fettvävnad för att 

kunna lagra energi, hormonproduktion och för isolering. Kvinnors behov av fettvävnad i 

kroppen är större än mäns. En normalviktig kvinna har 25-30 procent fett i kroppen och 

en normalviktig man har cirka 15 procent fettvävnad. Hälsoriskerna tilltar då fettmassan 

ökar utöver det normala (a.a.). För att identifiera normalvikt och övervikt/fetma används 

kroppsmasseindex, BMI (Body Mass Index). BMI beräknas enligt följande: kropps-

vikten (kg) dividerat med kroppslängden (m) i kvadrat (Strawbridge, Wallhagen och 

Shema, 2000). Normalvikt i BMI är ≥ 18,5-24,9, övervikt i BMI är ≥ 25-29,9 och fetma 

beräknas i BMI som ≥30-40, dessa värden gäller både för kvinnor och män 
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(Strawbridge, mfl., 2000). BMI har dock en allvarlig svaghet, som inte skiljer mellan 

fett- och muskelmassa. För att avspegla mängden bukfett är det bättre att mäta 

midjeomfånget än att använda sig av BMI. Då midjemåttet är över 102 cm hos män och 

hos kvinnor 88 cm observeras en ökad sjuklighet (Socialstyrelsens folkhälsorapport, 

2005). 

 

Orsaker till övervikt 
Övervikt kan orsakas av en rad mer eller mindre kända faktorer. En av orsakerna till 

övervikt beror på en allt mer stillasittande livsstil och felaktiga kostvanor där energi-

intaget överstiger energiutgifterna. Den allt mer utvecklade tekniken är en av anled-

ningarna till ett allt mer stillasittande liv (a.a.). Paulùn (2000) påpekar att individen ofta 

äter en för energirik kost vilket innebär att mer energi än vad som förbrukas tillförs 

kroppen. Dagens övervikt beror i hög grad på förändrad livsstil, där den minskade 

fysiska aktiviteten är en stark bidragande orsak (Cronesten mfl., 2003). Biologiska eller 

genetiska faktorer kan också bidra till övervikt. Även läkemedel som till exempel 

kortison kan ge upphov till övervikt på grund av en svårstillad hetshunger. 

Psykofarmaka, antileptika och hormonpreparat är exempel på andra läkemedel, som kan 

orsaka övervikt (Falkenberg och Rössner, 2003). 

 

Följdsjukdomar relaterat till övervikt 
Övervikt är en kraftig hälsorisk och forskare har funnit samband mellan övervikt, 

fysiska problem och hälsorelaterade sjukdomar (Cronsten, mfl., 2003). Andersson, 

Rissanen och Rössner (1998) påpekar att övervikt och hypertoni ofta förknippas med 

varandra. Detta är vanligt bland yngre män som lider av övervikt. Enligt Falkenberg och 

Rössner (2003) är hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, typ 2 diabetes, artros, gall-

sjukdomar, endokrina och metabola sjukdomar, kroniska komplikationer, som 

uppkommit till följd av övervikten. Risken att drabbas av diabetes ökar mer än tio 

gånger vid övervikt än vid normalvikt. Mer än femtio procent av diabetesfallen kan 

direkt kopplas samman till övervikten. Dessa komplikationer ger en nedsättning av 

kroppsliga funktioner och sämre livskvalitet (Socialstyrelsen, 2002). 
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Behandlingsmöjligheter vid övervikt 
Falkenberg och Rössner (2003) menar att oavsett behandlingsalternativ är grunden i 

behandlingen förändrade matvanor i kombination med ökad fysisk aktivitet. 

Socialstyrelsen (2002) tar upp att det finns ett flertal behandlingsmöjligheter som till 

exempel nutritionsbehandling, beteendeförändring, fysisk aktivitet, kirurgiska ingrepp 

samt läkemedel. 

 

Nutritionsbehandling 

Björvell, Rössner och Stunkard fann i sitt forskningsarbete år 1986 att överviktiga hade 

större hungerkänslor än de normalviktiga. Forskarna fann då att ätbeteendet hos 

överviktiga personer var orsaken till deras övervikt. 

 

Kosten har en betydande roll i behandlingen vid övervikt. När energiintaget är mindre 

än energiförbrukningen leder det till viktnedgång liksom reducerat fettintag är en viktig 

faktor i sammanhanget. Kosten bör förändras successivt för att få en bestående 

viktnedgång. Blir viktförändringarna för stora i början av behandlingen är det lätt att få 

återfall. Rådgivning i kostsamanhang kan ges enskilt eller i grupp (Socialstyrelsen, 

2002). 

 

Mustajoki (1998) hänvisar till en metod som kallas Very Low Calorie diets (VLCD). 

Denna diet var vanlig på 1960–talet, och är baserad på en låg energimängd. Fasta blev 

en modern behandlingsmetod på 1960-talet för individer med svår övervikt och innebar 

att den överviktige skulle fasta i flera veckor. VLC-dieter marknadsfördes effektivt på 

den Amerikanska marknaden och bruket av dessa produkter ökade enormt. Ett kort tag 

efter att VLC-dieten hade introducerats rapporterades det över 50 dödsfall som var 

sammankopplade med dieten. Orsaken till dessa dödsfall berodde på undernäring på 

grund av att proteinet i produkterna var av sämre kvalitet. Dagens dietprodukter 

innehåller näringskrav som har visat sig vara säkra (a.a.). 

 

En annan metod som just nu kommit att användas allt mer är den så kallade GI-metoden 

(Glykemiskt Index). GI-metoden är en vanlig metod som ger en optimal fettförbränning 

och viktminskning. GI-metodens idé är att äta den kost som övertalar kroppen att 
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”bränna fett” och att fettet används som bränsle. GI-metoden i samband med fysisk 

aktivitet ger en god viktnedgång. Nackdelar med denna metod är att kost som innehåller 

mycket fett får ett lågt glykemiskt index (Paulún, 2000).  

 

Fysisk aktivitet 

Vanor grundläggs redan i ungdomen och det är därför viktigt att finna en form av fysisk 

aktivitet som uppskattas av individen. Vid livsstilsförändringar krävs ett nytt positivt 

tänkande inför fysiska aktiviteter och att individen finner nya intressen som medför 

ökad aktivitet. Det är viktigt att hitta en aktivitetsform som är stimulerande för ett 

bestående resultat (Cronesten, mfl., 2003). Vid behandling av övervikt påtalar 

Socialstyrelsen (2002) att fysisk aktivitet har betydelse för viktnedgång och en god 

påverkan av kroppssammansättningen. Fysisk aktivitet kan dessutom leda till positiva 

psykologiska och sociala följder hos de överviktiga män och kvinnor och det kan leda 

till förändrade kostvanor. 

 

Kirurgi 

Redan år 1952 gjordes den första viktreduceringsoperationen i världen av kirurgen 

Viktor Henriksson från Göteborg, han avlägsnade 105 cm tunntarm på en kraftigt 

överviktig kvinna, vilket ledde till en god viktnedgång utan komplikationer. På 1980-

talet fick kirurgin en framstående roll i behandling av fetman. Personer som lider av 

kraftig fetma med ett BMI ≥ 30-40 kan behandlas med en kirurgisk metod som kallas 

Gastric banding. Med hjälp av denna kirurgiska metod läggs ett band runt magsäckens 

övre del. Syftet med behandlingen är att öka mättnadskänslan genom att magsäcken 

förminskas. Denna kirurgiska metod resulterar till en god viktnedgång (Näslund, 1998). 

 

Läkemedel 

Det har utvecklats receptbelagda läkemedel som kan brukas för att minska vikten. 

Xenical och Reductil är de läkemedel som används inom hälso- och sjukvården mot 

fetma/övervikt idag. Dessa läkemedel används i samband med ett utbildningsprogram 

på vårdcentraler och detta program innehållande råd om kost, fysisk aktivitet och 

beteendeförändringar. Läkemedlet Xenical fungerar genom att den minskar fetab-

sorptionen och den verkar även genom att signalera till patienten att äta fiberrik och 
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fettsnål kost. Läkemedlet Reductils effekt är att det ger en ökad mättnadskänsla i 

samband med födointag. Läkemedlet har även en liten effekt på energiomsättningen i 

kroppen (Socialstyrelsen, 2002).  

 

Beteendeförändring 

Redan år 1988 fann forskarna Becque, Katch, Rocchini, Marks och Moorehead att 

ändrade kost och motionsvanor var viktiga faktorer vid viktnedgång. Vidare i sin 

forskning fann de att läkemedelsbehandling vid viktnedgång inte gav lika bra resultat. 

 

Motivation handlar om personlighet och att patienten behöver gå in helhjärtat för att nå 

resultat till en förändring. I början av viktnedgången är den överviktige starkt beroende 

av professionella insatser från sjuksköterskan och den inre motivationen för att kunna 

nå en förändring. För att individen bör klara av en bestående viktnedgång krävs ett 

helhjärtat initiativ ifrån deltagaren. Redan från start bör den överviktige vara medveten 

om att det kommer att krävas både tid, kraft och tålamod. Till en början är det lättare att 

gå ner i vikt men konsten består i att klara av att behålla den nya vikten. En av 

drivkrafterna till motivation är förändringarna till ett nytt och sunt liv (Cronsten, mfl., 

2003). Med hjälp av undervisning kan sjuksköterskan använda sin pedagogiska funktion 

så att en beteendeförändring kan ske. Patienten har då möjlighet att förändra sin livsstil 

(Granum, 1994).  

 

Inom det sociala livet bemöts ofta personer med övervikt av att ha ett karaktärslöst och 

självförvållat beteende. Överviktiga personer drabbas vanligen av social diskriminering 

och ett respektlöst omhändertagande inom det sociala livet. Dessa möten leder till ett 

lidande för den överviktige, vilket kan leda till att den överviktige får motivation till 

beteendeförändring, men det kan även få motsatt effekt (Falkenberg och Rössner, 2003). 

 

Dagstidningar och veckotidningar tar upp i reportage och intervjuar ideal som liknar den 

anorektiska kvinnokroppen. Tidningarna publicerar samtidigt reportage och reklam om 

kaloririka rätter, vilket ger dubbla budskap till läsaren och felaktiga kunskaper om kost 

och hälsa. Media bör utnyttja sin makt att sprida kunskap kring kost och övervikt så att 

den överviktige får den rätta kunskapen om kost och hälsa (Rössner, 1999). 
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Sjuksköterskans funktion 
Sjuksköterskans huvudansvar är omvårdnad och syftet med omvårdnaden enligt 

socialstyrelsens allmänna råd (1993:17) är att stärka hälsa och förebygga ohälsa och 

sjukdom. Utifrån patientens individuella möjligheter bör sjuksköterskan med hjälp av 

omvårdnad försöka återställa och bevara patientens hälsa. Omvårdnaden omfattar 

åtgärder i syfte att skapa en hälsobefrämjande miljö, lindra smärta och obehag samt ge 

stöd och hjälp till patienter i deras situation. Sjuksköterskans omvårdnadsansvar kan 

vara allmänt eller specifikt. Allmän omvårdnad är oberoende av sjukdom och medicinsk 

behandling. Specifik omvårdnad kräver kunskap inte bara om människans normala 

funktioner utan också den aktuella sjukdomen och dess behandling. Specifik omvårdnad 

kräver att sjuksköterskan har en specifik kompetens. Sjuksköterskans omvårdnad bör 

bygga på att patientens självständighet respekteras och behovet av säkerhet och 

integritet bevaras. Det grundläggande i omvårdnaden är ett respektfullt patient-

bemötande (SOSFS, 1993:17). 

 

Teoretisk modell 
Antonovsky (1991) är professor i medicinsk sociologi och försöker påvisa modeller som 

stärker hälsa. Begreppet KASAM är en förkortning och beskriver en ”Känsla av 

sammanhang” (sense of coherence) och är det centrala i Antonovskys modell. Han 

intresserade sig tidigt för varför vissa individer, som utsätts för enorma och kraftiga 

påfrestningar kan bibehålla sin hälsa. Antonovsky utgår inte från det medicinska 

perspektivet det vill säga patogenes, utan han lägger tyngdpunkten på hälsa och 

använder en salutogenesisk modell för att kunna förebygga sjukdom.  Det latinska ordet 

för hälsa och välfärd är Salus och det grekiska ordet för genesis är födelse eller 

ursprung. Hans uppmärksamhet är riktad mot vad som är anledningen till hälsa. Den 

salutogenetiska infallsvinkeln är att stressorer i människans omgivning inte alltid 

behöver bekämpas och leda till sjukdom. Med hög grad av socialt stöd kan dessa 

stressorer vara hälsobefrämjande (Antonovsky, 1991). Modellen är sammansatt av de 

tre centrala komponenterna begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. 

(Antonovsky, 1991). 
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Begriplighet 

Med detta begrepp menas i vilken utsträckning individen upplever inre och yttre 

stimulans som förståligt och begripligt. Begreppet begriplighet kan jämföras med 

begreppet utmaning, personen upplever situationen som en positiv utmaning. Individen 

bör få en ökad förståelse över situationen för att få veta vad som händer och varför. 

Vissheten ger människan en grundläggande trygghet vilket ger en ökad möjlighet att 

uppleva tillvaron begriplig. En god känsla av begriplighet hos individen ger en för-

väntan av stimulans hon kommer att möta i framtiden. När oväntade händelser sker 

klarar hon av att ordna och förklara situationen. När människan misslyckas klarar hon 

av att göra situationen begriplig och försöka igen. En individ med låg känsla av 

begriplighet tar ett misslyckande som någonting negativt och anser sig redan från början 

veta att hon inte skulle klara av situationen. Hon kommer därmed inte att försöka på 

nytt utan klandrar sig själv som olycksfågeln (Antonovsky, 1991). 

 

Meningsfullhet 

Meningsfullhet är enligt Antonovsky (1991) begreppens motivationskomponent. 

Människan, som värderas ha en hög KASAM, påtalar ofta att de områden i livet hon var 

engagerad i upplevdes som betydelsefulla. Det som skedde i omgivningen upplevdes 

som en utmaning och var värt ett känslomässigt engagemang. Meningsfullhet avser i 

vilken utsträckning individen upplever att livet har en känslomässig innebörd. Vissa av 

de problem och krav som människan ställs inför i livet upplevs värda att satsa energi på. 

Denna typ av människa välkomnar utmaningar och upplever dem inte som en börda. 

När olyckliga upplevelser uppstår klarar denna typ av människa av att konfronteras med 

utmaningen. Hon försöker att söka en mening med det som har skett och gör sitt bästa 

för att komma igenom händelsen med värdigheten i behåll. Den individ som värderas ha 

låg KASAM visar tecken på att det inte finns många faktorer i hennes liv som är 

betydelsefulla, krav upplevs ovälkomna (a.a.). 

 

Hanterbarhet 

Detta begrepp identifierar de resurser som står till förfogande. Dessa resurser gör att 

individen kan möta de krav som ställs. Genom att använda de resurser som står till 

förfogande, som till exempel familj och vänner som hon i hög grad kan lita på, får hon 
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stöd att göra situationen hanterbar. En människa med god känsla av hanterbarhet 

kommer inte att uppleva sig själv som ett offer kring omständigheten. Individen vet att 

olyckliga händelser sker i livet men hon kan bemästra sin situation. En människa med 

låg känsla av hanterbarhet drar sig undan och kommer inte att konfronteras med 

utmaningen. När meningsfullhet och begriplighet har infunnit sig klarar individen av att 

hantera situationen, vilket kan leda till en upplevelse av självkontroll (Antonovsky, 

1991). 

 

SYFTE 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur sjuksköterskan kan stödja vuxna 

överviktiga patienter att få till stånd en viktminskning genom beteendeförändring. 

 

Frågeställningar 

• Vilken livsstilsförändring går patienten igenom vid viktnedgång? 

• Vilka kunskaper behöver sjuksköterskan för att få tillstånd en beteendeförändring 

hos den överviktige patienten?  

 

METOD 
Arbetet har genomförts som litteraturstudier. Syftet med litteraturstudierna enligt 

Backman (2000) är att sammanställa litteratur från olika källor inom ett valt område och 

utföra en sammanställning. 

 

Litteratursökning 
Sökning har ägt rum på biblioteket vid Högskolan Trollhättan/Uddevalla i Vänersborg. 

Enligt Patel och Davidson (1994) är biblioteket en bra källa till att söka litteratur i 

kataloger och tidskriftsamlingar. Författarna har använt sig av fjärrlån för att få tag i 

relevanta artiklar. Litteratur har systematiskt sökts i databaserna CINAHL, PubMed, 

SweMed+, Academic Search Elite, Science Direct. Litteratur har även sökts via 

biblioteket i Vänersborg genom katalogen SOFIA. Databasen SweMed+ gav inget 

resultat, omnämner ej detta i tabellen på grund av att författarna inte använt oss av några 

artiklar därifrån. Osystematisk sökning kring området har använts för att hitta relevant 

litteratur till studien. Författarna har sökt vetenskapliga artiklar och funnit ytterligare 
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relevant litteratur. Olsson och Sörensen (2001) påpekar att olika databaser är effektiva 

att använda vid aktuella litteratursökningar. 

 

Författarna har använt sig av engelska ord vid sökning av litteratur. Sökorden var 

obesity, nursing, strategies, overweight, behavior, behavior change, life change, 

education, patient och health promotion. Sökorden har använts enskilt och i 

kombination med varandra. För att reducera antal träffar kombinerades flera sökord med 

varandra. Nyberg (2000) påpekar att ”trattmodellen” är en bra metod att använda vid 

artikelsökning för att avgränsa antalet träffar. Presentation av sökorden visas i tabell 1. 
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Tabell 1. Översikt över använda databaser, sökord, kombinationer, antal träffar samt 

urval. 

Sökning i databasen CHINAL: Urval  

Overweigh  + nursing  + life change   

2921 träffar  583 träffar  6 träffar_____ ___   1________ 

Overweight  + nursing  + motivation       

2921 träffar  583 träffar  52 träffar  ____ 

Obesity  + nursing  + behaviour change        

976 träffar  1566 träffar  11 träffar  ____ 

 

Sökning i databasen Academic Search Elite: 

Obesity  + motivation  + nursing      

5164 träffar  13 träffar  0 träffar _______________ 

Motivation  + strategies  + obesity      

5174 träffar  456 träffar  4 träffar _______________                      

 

Health- promotion + obesity  + nursing  

3489 träffar  96 träffar  9 träffar_________   6________ 

Patient   + education  + obesity 

117306 träffar 5057 träffar  36 träffar_______    11________ 

Behaviour  + theories  + obesity 

55279 träffar  6605 träffar  9 träffar_________   3_________ 

Health  + definition  + nursing 

116589 träffar 2438 träffar  493 träffar_______ _2_________ 

 

Sökning i databasen Science Direct: 

Change  + behaviour  + obesity 

10000 träffar  10000 träffar  189 träffar______    1_________ 
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Urval 
Artiklarnas abstract lästes av båda författarna innan materialet valdes ut. Artiklar som 

innehöll fakta om övervikt och beteendeförändring inkluderades i arbetet. Av ett 

trettiotal vetenskapliga artiklarna valdes tio artiklar ut. De begränsningar och krav 

författarna ställde vid artikelsökningen var att de vetenskapliga artiklarna skulle vara 

granskade och godkända. De artiklar som inte var av vetenskaplig grund samt vissa 

artiklar som innehöll fakta om övervikt hos barn valdes bort. Språkbegränsningarna har 

gjorts till engelska och svenska. Såväl litteraturen som de vetenskapliga artiklarna har 

begränsats tidsmässigt mellan åren 1993-2005. Valet av primär- och källmaterial har i 

detta arbete gjorts med utgångspunkt från studiens syfte. Granskning mellan dokument 

och handlingar bör göras för att kunna se vilka som ger tillförlitliga svar (Nyberg, 

2000). De tio artiklarna som valdes ut till resultatdelen har granskats av författarna både 

enskilt och gemensamt. En detaljerad redovisning av artiklarna som använts framgår i 

resultatet (bilaga 1).  

 

Att analysera 
Analys av de vetenskapliga artiklarna har gjorts utifrån KASAM-modellen (en känsla 

av sammanhang) (Antonovsky, 1991). Vid analysen av de vetenskapliga artiklarna 

användes färgpennor. Blå färg användes till begreppet begriplighet, gul färg till 

meningsfullhet och grön färg till hanterbarhet. Samtliga vetenskapliga artiklar som 

ingår i studien har varit skrivna på engelska. Båda författarna har översatt artiklarna 

enskilt och sedan diskuterat dem gemensamt för att se om författarna kom fram till 

samma resultat. När författarna hade läst samtliga artiklar, valdes de ut som uppfyllde 

kraven enligt KASAM-modellen. Artiklarna analyserades och diskuterades gemensamt 

av författarna, sedan analyserades artiklarna ytterligare individuellt för att se om 

artiklarna uppfyllde syftet. Sammanställningen av resultatet bör arbetas fram så det blir 

tilltalande och tydligt för läsaren (Nyberg, 2000). 
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Trovärdighet/Validitet 
Validitet är ett mätinstrument vars förmåga är att mäta det som skall mätas. Ju fler 

forskare som är samstämmiga i en viss fråga desto högre validitet (Olsson och 

Sörensen, 2001). För att uppnå trovärdighet i denna studie har de vetenskapliga 

artiklarna varit av empirisk struktur.  

 

Reliabilitet 
Reliabilitet innebär att mätningarna överensstämmer varje gång författarna mäter med 

samma mätinstrument (Olsson och Sörensen, 2001). Författarna valde enbart ut artiklar 

där empirisk studie hade gjorts för att få en trovärdig reliabilitet. Undersökningen syftar 

till att validiteten i det som avses undersökas, bör utföras på ett tillförlitligt sätt för att få 

en god reliabilitet (Patel och Davidsson, 1994). 

 

Etiska överväganden 
De vetenskapliga artiklarna författarna använt sig av har varit etiskt granskade. Med det 

menas att varje individ som ingått i studierna har varit anonyma och själva valt att delta. 

Samtliga vetenskapliga artiklar som användes i resultatet hade i stort sett kommit fram 

till samma slutsatser, vilket ökar validiteten i arbetet och bör behandlas enligt 

principerna från vetenskapliga rådet. Det krävs ett godkännande från etisk kommitté 

innan artiklar får publiceras inom medicin och vårdvetenskapliga tidningar (Olsson och 

Sörensen, 2001). 
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RESULTAT 
Artiklarna som använts i resultatet redovisas i bilaga 1. I följande resultat kommer de 

vetenskapliga artiklarna redovisar. Redovisningen struktureras enligt Antonovskys 

(1991) KASAM-modell (känsla av sammanhang) där de tre begreppen, begriplighet, 

meningsfullhet och hanterbarhet är den centrala kärnan i resultatdelen. Författarna 

kommer även att redovisa de olika stegen ej beredd, begrundande, förberedelse, 

handling och upprätthållande, som den överviktige går igenom vid en 

beteendeförändring, där sjuksköterskan har en viktig roll. Beteendeförändring betyder 

inte att individen genast behöver lägga om hela sin livsstil, utan det är en långsiktig 

process (Faskunger och Hemmingsson, 2005).  

 

Begriplighet  
Orsaker till livsstilsförändring 

När forskarna utförde dessa studier fann de att varje beteendeförändring börjar med att 

individen har bestämt sig för att vilja förändra sin livsstil. Individens självförtroende 

och attityd har visat sig i dessa studier vara grundläggande för möjligheten till förändrat 

beteende. Individen behöver själv ha kommit till insikt och finna en begriplighet i 

tillvaron att vilja ändra sitt beteende, för att en beteendeförändring ska ske. Övervikt 

orsakas inte ”vad du äter, frågan är varför du äter”. Den överviktige hade sällan varit 

accepterad av andra människor i sitt liv, omgivningen hade till en del retat henne. Detta 

kan vara en bidragande orsak till att den överviktige inte ville göra sitt beteende 

begripligt. Ätbeteendet blev en kompensation för att må bättre. När personen kommit 

till insikt med att ändra sitt beteende var det för att hon ville göra någonting för sig själv 

(Berry, 2004; Macqueen, Brynes och Frost, 1999; Mellier, Lund och Kok, 1997). 

 

I en studie fann Berry (2004) att individer, som ville ha en kvarstående viktminskning, 

hade innan haft en problemfylld period då den överviktige var olycklig. Detta ledde till 

att hon äntligen bestämde sig för att ändra beteendet. Hon hade inte vid tidigare 

tillfällen lyckats med en kvarstående viktminskning utan åter fallit tillbaks till gamla 

vanor. Detta orsakade dåligt självförtroende och hon var sårbar över sitt utseende. 

Sjuksköterskan har till uppgift att uppmuntra och bekräfta den överviktige så att hon 

kan finna en begriplighet i sin tillvaro (a.a.). 
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Den överviktige upplevde att omgivningen påverkade henne negativt, vilket orsakade 

känslor som förödmjukelse och genans över sin vikt. Detta försvårade möjligheten att 

finna en begriplighet i tillvaron och därmed kunde det vara svårt att få till stånd en 

beteendeförändring och viktnedgång. Sjuksköterskan bör agera förstående och inte vara 

nedlåtande mot patienten vid rådgivning. Patienten kan då uppleva att hon har stöd av 

sjuksköterskan och detta medför att det blir lättare att få en begriplighet över sin 

situation. Förödmjukande kommentarer om hennes vikt från omgivningen kunde trots 

allt också i vissa fall ha en positiv inverkan. En annan bidragande effekt var att den 

överviktige upplevde en rädsla över för tidig död. En rädsla över att inte få uppleva sina 

barns uppväxt var ytterligare en orsak till beteendeförändring. Hälsoproblem som till 

exempel hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes, hade en positiv inverkan för att fatta 

beslut till en ny livsstil där sjuksköterskan upplevdes som ett stöd. Sjukdom kan även i 

vissa fall inverka negativt vid viktnedgång på grund av att patienten förnekar sin 

övervikt. Sjuksköterskan bör stödja patienten till att finna sin situation begriplig. 

Sjuksköterskan kan genom undervisning hjälpa den överviktige att förstå att hennes 

beteende behöver förändras (Berry, 2004; Meiller, Lund och Kok, 1997; Tod och Lacey, 

2004).  

 

Individen hade i åratal förnekat sin övervikt och förändrade sin självbild när hon fick se 

gamla bröllops- och semesterfotografier där hon hade normal vikt. En annan orsak till 

beteendeförändring var att det fanns så få kläder i stora storlekar som passade individen, 

hon önskade kunna bära upp fina modekläder i normala storlekar (Tod och Lacey, 

2004).  

 

Olika faser vid beteendeförändring 

Sjuksköterskan bör känna till de steg patienten går igenom vid en beteendeförändring. 

Första steget i processen är ej beredd, vilket innebär att patienten inte är beredd att 

ändra på sina vanor, och har inga planer på att börja motionera. Motivationen är låg hos 

den överviktige och hon uppfattar inte sin stillasittande livsstil som ohälsa. Individen i 

detta stadium är ofta omedveten om hur lite hon rör på sig. Sjuksköterskans uppgift är i 

detta steg att hjälpa patienten finna sin situation som begriplig. Detta gör sjuksköterskan 

genom undervisning och information. Det är viktigt att sjuksköterskans förhållningssätt 
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är ödmjukt och stödjande för att inte kränka patienten Det ger då motsatt effekt. Andra 

steget är begrundande och innebär att den överviktige inte är regelbundet fysiskt aktiv 

men har tankar på att börja inom en snar framtid. Genom stöd och undervisning från 

sjuksköterskan har patienten fått positiva tankar kring beteendeförändringen, och vill nu 

gå ner i vikt. Patienten erkänner nu sitt viktproblem som begripligt och vill göra 

någonting åt problemet. Hon upplever ett flertal fördelar än tidigare men anser att det 

fortfarande finns många nackdelar. Individen är nu intresserad av att lära sig mer om 

fysisk aktivitet och hälsa. Fysisk aktivitet kan upplevas svårt på grund av att hon inte 

tidigare varit aktiv. I detta steg är det viktigt att patienten har regelbunden kontakt med 

sjuksköterskan för att inte tappa motivationen till en positiv beteendeförändring 

(Faskunger och Hemmingsson, 2005). 

 

Meningsfullhet  
He och Barker (2004) påtalar ett viktigt begrepp beträffande viktnedgång var beteende-

förändring. Deras forskning visar att det krävs motivation för att skapa ett förändrat 

beteende. Individen bör vara mottaglig för att komma till insikt och få kontroll över sitt 

beteende. Sjuksköterskan bör använda sig av undervisning till patienter med övervikt. 

Genom undervisningen får patienten motivation och den kunskap som krävs för att 

ändra sitt beteende (a.a.). 

 

I en studie fann Meiller, Lund och Kok (1997) att patienten själv behövde komma till 

insikt och finna en meningsfullhet till ändrat beteende. Genom att sjuksköterskan ställer 

några få frågor till patienten kan de få reda på hur motiverad patienten är, dessa frågor 

kan till exempel vara: 

  - Är du redo till en viktnedgång?  

        - Är du redo att ändra ditt beteende? 

Om patienten inte är redo till viktnedgång och beteendeförändring kan sjuksköterskan 

hjälpa patienten genom att diskutera patientens vardagsvanor som till exempel 

matvanor, motion och på så sätt stödja patienten till att bli mer motiverad (a.a.). 
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Viktgruppens betydelse till förändrat beteende 

I flera studier belyste forskarna viktgruppens betydelse. Sjuksköterskan upplyste 

patienten om att viktgrupper är ett bra alternativ som motivationsfaktor. Den 

överviktige träffar där personer som är i samma situation och kan då få stöd av 

varandra. Detta upplevdes som meningsfullt för deltagaren. Viktgruppen startade med 

en utbildning av sjuksköterskan som handlade om kost och hälsa. Deltagaren i 

viktgruppen hade redan från start bestämt sig för att vilja förändra sitt beteende och göra 

någonting meningsfullt för sin egen skull. Programmet poängterade vikten av att lära sig 

att minska fettintaget och öka på frukt och grönsaker, minska alkoholkonsumtionen 

samt att hitta en individuell fysisk aktivitet. Efter ett tag blev deltagarna mer medvetna 

om när de åt och vad de åt. Portionsstorlekarna samt regelbundna tidpunkter var en 

avgörande faktor till viktnedgång. Viktgruppens strategi var självhjälp och med det 

menas att individen finner en tro på sig själv att hon klarar av att ändra sitt beteende, 

vilket upplevdes meningsfullt. Viktgruppen började med att varje deltagare satte mål 

som var rimliga att uppnå. Detta hälsoprogram var att få till stånd en viktminskning, 

bestående beteende- och livsstilsförändring och för att minska riskerna för hjärt- och 

kärlsjukdomar. I viktgruppen fick varje deltagare en nutritionskalender som användes i 

motivationssyfte. Där fick deltagaren skriva ner vad hon åt. Målet för deltagaren var 

alltså att få till stånd en beteendeförändring, ökad fysisk aktivitet, ändrade kostvanor 

samt ökad motivation (Berry, 2004; Burke, Mori, Giangiulio, Gillam, Beilin, Houghton, 

Cutt, Mansour och Wilson, 2002; Jeffery, Forster, French, Kelder, Lando, McGovern, 

Jacobs och Baxter, 1993; Jeffery och French, 1999). 

 

Den överviktige hade en positiv attityd enligt Macqueen, Brynes och Frost (1999) till 

viktnedgången och menade att det gick fort och var lätt att gå ner i vikt. Efter ett tag fick 

individen inte lika snabbt resultat och motivationen kunde då sjunka. Individen bör 

kämpa vidare för att bibehålla sin förändring och inte få återfall. När den överviktige 

har nått sin målvikt har hon självförtroendet ökat och vill inte falla tillbaks i gamla 

vanor. Hon upplevde sin livsstil då som meningsfull. I vissa fall återgår den överviktige 

till sina gamla vanor vilket kan tyda på att hon inte är redo för en förändring, utan 

fordrar stöd och uppmuntran från sin omgivning (a.a.). 
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Målet för denna studie var att finna motivation till en livsstilsförändring där den 

överviktige fann en ny motionsform som upplevdes meningsfullt. Genom att den 

överviktige upplevde motivation fann hon sin livssituation som meningsfull och oron 

för ohälsa avtog. Patienter med hög utbildningsnivå uppvisade en högre motivation och 

ett starkt deltagande. Patienter utan utbildning hade svårare att motivera sig till en 

beteendeförändring (Nothwerhr, 2004; Wiesemann, Ludt, Szecsenyi, Scheuermann och 

Sceidt, 2003). 

 

Olika faser vid beteendeförändring 

Det tredje steget är förberedelser. Den överviktige inte regelbundet fysiskt aktiv men 

kom inom en snar framtid att bli det. Motivationen till beteendeförändring var god, 

vilket ökade känslan av meningsfullhet. Seriösa tankar på att bli mer fysiskt aktiv fanns 

och hon började utarbeta en handlingsplan där hennes beteendeförändring prioriterades. 

I detta stadium upplevs fler fördelar än nackdelar, men det fanns fortfarande hinder där 

sjuksköterskan kunde vara ett stöd för att övervinna dessa. Det är viktigt att den 

överviktige lär sig att övervinna dessa hinder med hjälp av sjuksköterskan. Det fjärde 

steget är handling och innebär att individen var mer fysiskt aktiv och försökte att 

kontrollera sitt nya beteende. Förändringarna i detta stadium var mer synliga för omgiv-

ningen, men här är det mycket lätt att återgå till sitt gamla beteende. Det krävs mycket 

engagemang och motivation hos den överviktige, eftersom vanan är ny och behöver få 

tid, bli ett meningsfullt inslag i vardagen (Faskunger och Hemmingsson, 2005).  

 

Hanterbarhet 
Betydelsen av närståendes stöd 

Socialt stöd från familj och sjuksköterska fann Berry (2004) var till hjälp vid 

beteendeförändringen. Detta ökade den överviktiges hanterbarhet över sitt beteende. 

När den överviktige återfått kontrollen och kunde hantera sitt beteende och liv ökade 

självförtroendet och hon var inte längre lika sårbar. Hon lärde sig då att äta normala 

portioner, och lärde sig att avstå från snabbmat (a.a.).  

 

Andra studier har visat att det sociala stödet från sjuksköterska, familj och vänner hade 

betydelse vid hantering av beteendeförändring. En patient med överviktsproblematik 
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behövde stöd från sjuksköterskan och närstående, för att kunna finna sin situation 

hanterbar. Sjuksköterskan upplevdes ofta som en nyckelperson i denna sårbara situation 

för att den överviktige skulle lyckas att hantera beteendeförändringen. Den överviktige 

sökte inte ofta sjukvård för sin övervikt utan för andra medicinska problem. I många fall 

var övervikten det grundläggande problemet i deras hälsotillstånd. När sjuksköterskan 

berör överviktsproblematiken bör hon bemöta patienten med ödmjukhet. Sjuksköterskan 

får inte agera dömande gentemot patienten. Då förlorar patienten all tillit och kan återgå 

till sitt tidigare beteende. Sjuksköterskan var ofta anledningen till att patienten fick en 

ökad hanterbarhet över sitt beteende. Patienten upplevde att hon fick bra stöd från 

sjuksköterskan som inte agerade med negativ attityd utan var positiv och stödjande. När 

sjuksköterskan hade blivit inkopplad var det svårt för den överviktige att förneka sina 

problem. Patienten bör ha en god motivation för att kunna hantera sin viktnedgång 

(Berry, 2004; Todd och Lacey, 2004). 

 

Olika faser vid beteendeförändring 

Upprätthållande av beteende- och livsstilsförändringen är det femte och sista steget i 

processen. I detta steg motionerade den överviktige regelbundet och vanan hade blivit 

till en rutin och individen upplevde sin vardag som hanterbar. Risken för att få återfall 

var mindre, men problem kan uppstå som till exempel att den överviktige hittar på 

ursäkter för att slippa sin dagliga aktivitet. Det är viktigt att individen lär sig att hantera 

svårigheter för att inte återgå till sitt gamla beteende. Sjuksköterskan bör känna till att 

det finns olika faser vid livsstilsförändringar. Upplever individen att sjuksköterskan går 

för fort fram kan hela processen få en motsatt effekt (Faskunger och Hemmingsson, 

2005). 

 

När individen hade tagit aktivt kontroll över sitt beteende kunde hon äntligen få en 

viktminskning Viktnedgång ledde till ökat självförtroende en ökad bekräftelse, själv-

känsla, självkontroll samt till en ökad hanterbarhet över sitt beteende (Berry, 2004). 

 

I denna studie har He och Barker (2004) kommit fram till att relationen mellan motion, 

övrig hälsa och psykiska funktioner har visat sig ge ökad optimist. Resultatet visade 

även att lätt motion associerades med lägre sjukdomsrisk, ökade själförtroendet och 
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förbättrade hälsan. Den psykologiska hälsan ökade när den överviktige hade nått sin 

målvikt och det nya upplevdes som hanterbart. Vidare framkom det att normalvikt, 

regelbunden motion, bättre hälsa och psykologiska funktioner kan motivera vissa 

patienter till att reducera sin vikt. Detta kan även leta till minskad risk för följd-

sjukdomar och ge en ökad hanterbarhet för individen. 
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DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 
Författarna anser att en litteraturstudie är en bra metod för att ringa in aktuella 

forskningsproblem och kunna jämföra vad olika forskare har kommit fram till i sina 

resultat. Författarna har funnit att många har forskat kring beteendeförändring och 

övervikt vilket ledde till att författarna hade ett stort urval av material. Detta ökar 

validiteten i detta arbete. Det svåra var att gallra ut materialet. Vid analysen använde sig 

författarna av KASAM-modellen (Antonvsky, 1991) vilket förenklade urvalet av 

studierna. En av nackdelarna var att det fanns lite forskat om sjuksköterskans roll vid 

beteendeförändring. En annan nackdel med att utföra en litteraturstudie var att 

författarna själva inte kunde gå ut och intervjua sjuksköterskan om hennes roll vid 

beteendeförändring. Författarna hade möjlighet att analysera, diskutera och reflektera 

gemensamt vad som var positivt och negativt angående de vetenskapliga artiklarna.  

 

De vetenskapliga artiklarna har inte enbart handlat om beteendeförändring vid övervikt, 

utan även om alkoholmissbruk och rökning där beteendeförändring också är en viktig 

del. Sökningen har från början varit inriktad på beteendeförändring vid övervikt, 

författarna har enbart haft ett fåtal sökord för att minska andelen artiklar.  

  

Resultatdiskussion 
Enligt Antonovsky (1991) krävs ett samspel mellan de tre begreppen begriplighet, 

meningsfullhet och hanterbarhet för att få en balans och helhet i sitt liv. Komponenterna 

är beroende av varandra och det krävs en hög hanterbarhet för att uppleva en stark 

begriplighet, eftersom en god hanterbarhet kräver förståelse. Är individen tillträckligt 

engagerad och tror sig förstå de problem som hon ställs inför, kommer hon uppleva en 

hög motivation till att förändra sitt beteende och hon kommer inte att ge upp förrän hon 

funnit sin inre resurs. En resultatrik beteendeförändring är beroende av en stark 

KASAM (en känsla av sammanhang). Alla människor har gränser som är uppsatta efter 

den enskildes mått. Vad som händer utanför dessa gränser, oavsett om människan 

upplever det begripligt, hanterbart och meningsfullt eller ej, påverkar oss inte. Detta 

gränsområde kan skilja från person till person. Någon kan uppleva det som stort och för 
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någon annan kan gränsområdet vara väldigt snävt. Bara för att gränsbegreppet upplevs 

behöver inte alltid livet kännas begripligt, hanterbart och meningsfullt för att kunna 

uppleva en god KASAM. Människor med en svag identitet kommer att ha en låg 

KASAM. Individen som upplever svag självkänsla kan i desperation fastna vid ett visst 

beteende, som ett försök för att lindra den svåra ångest som följer henne på grund av att 

självkänslan är svag (a.a.). Sjuksköterskan tillsammans med den överviktige bör försöka 

att finna problemet som orsakat övervikten och därigenom nå en beteendeförändring. 

 

Frågeställningarna och syftet i detta arbete har blivit besvarade och uppnådda. 

Författarna har funnit i studier att det fanns ett flertal olika modeller till 

beteendeförändring, som det forskas omkring. Antonovskys, (1991) begrepp, 

begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet återkommer inom de flesta modeller vid 

beteendeförändring, och beskriver varför vissa klarar av en förändring och andra inte. 

Det fanns en samstämmighet mellan de olika modellerna. De berörde samma områden 

men använde olika tillvägagångssätt. Därför bestämde författarna att utgå ifrån 

Antonovskys KASAM-modell (Antonovskys, 1991) i resultatet och använde begreppen 

begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet som en teoretisk referensram. Det är 

viktigt att dessa tre begrepp är i balans för att individen får till stånd en kvarstående 

beteendeförändring. Även sjuksköterskan kan använda dessa tre begrepp för att skapa 

motivation och för att stödja patienten att finna sin livssituation begriplig, meningsfull 

och hanterbar. Författarna anser att sjuksköterskan bör arbeta för och utgå från ett 

hälsofrämjande synsätt, det som Antonovsky (1991) kallar för salutogenesiskt synsätt. 

På så sätt kan sjuksköterskan förebygga sjukdom istället för att patienten drabbas av 

ohälsa. (SFS, 1982:763) påtalar att sjuksköterskan skall förebygga ohälsa och ge 

upplysningar om olika metoder för att förebygga sjukdom. 

 

Syftet med studien var att belysa hur sjuksköterskan kan stödja patienten till 

beteendeförändring. Författarna kom fram till att sjuksköterskans stöd till patienten var 

till hjälp vid beteendeförändring och viktnedgång. Sjuksköterskan behöver ökad 

kunskap angående de steg individen går igenom vid en beteendeprocess. Denna 

kunskap behöver sjuksköterskan för att kunna ge professionellt och individuellt stöd till 

patienten. Sjuksköterskan bör lära sig tyda tecken då individen inte är redo för 
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förändring, och då stödja patienten att komma till insikt om sin viktproblematik. 

Faskunger och Hemmingsson (2005) tar upp de fem stegen ej beredd, begrundande, 

förberedelser, handling och upprätthållande som författarna har beskrivit i resultatet. 

Dessa steg är en bra grund för sjuksköterskan att arbeta efter för att få en förståelse 

kring beteendeförändringsprocessen. Sjuksköterskan kan då ge stöd och hjälp vid de 

rätta tillfällena i den ovanstående processen. I några av de studier författarna läste 

betydde sjuksköterskans roll mycket för den överviktige, genom att hon bemötte 

individen på ett ödmjukt, professionellt och ett ickedömande sätt. Författarna har 

kommit fram till att ingen kan tvinga fram en beteendeförändring utan individen bör 

själv komma fram till att en förändring bör ske. Sjuksköterskan och anhöriga är i detta 

skede viktiga nyckelpersoner för den överviktige, för att bland annat ge uppmuntran 

som kan resultera i ökad motivation hos patienten.  

 

Berry (2004) fann i sin studie att speciella viktgrupper hade betydelse när det gäller 

beteendeförändring vid övervikt. Sådana viktgrupper har visat sig vara ett stöd för 

deltagarna där de träffar människor som är i samma situation som de själva befinner sig 

i. Deltagarna kan där stödja och uppmuntran varandra, vilket resulterar till en högre 

motivationsnivå. Sjuksköterskan kan för viktgruppen vara en nyckelperson enligt 

studierna. Dessutom kan sjuksköterskan vara en drivkraft och bidra med kunskap 

angående beteendeförändring, nya matvanor och fysisk aktivitet. Jeffery, mlf., (1993) 

ansåg att den nutritionsdagbok deltagaren fick i viktgruppen var till hjälp för att skapa 

motivation samt gav en större förståelse till förändrat matbeteende. Berry, (2004) 

hävdar att individen bör hitta en fysisk aktivitet som hon själv anser är rolig. Det kan 

vara allt från promenad till simning och detta krävs för att individen ämnar fortsätta sitt 

aktiva liv. I dessa grupper stärks också individens självförtroende och egenkontroll, 

vilket är viktigt vid en bestående beteendeförändring. I viktgruppen lär sig deltagaren att 

återta kontrollen över sitt beteende och hälsa.  

 

Sjuksköterskans och anhörigas stöd och uppmuntran har visat sig vara betydelsefulla 

faktorer för den överviktige för att få till stånd en kvarstående beteendeförändring. Har 

den överviktige inte haft denna hjälp kan en beteendeförändring vara svår eller nästan 
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omöjlig att få till stånd själv. Sjuksköterskan och anhöriga bidrar med motivation till 

den överviktige genom att de berömde framsteg och gav uppmuntran i svåra situationer.  

 

Författarna har funnit att det finns ett flertal som forskar kring beteendeförändring och 

övervikt. Författarna fann endast två studier inom dessa områden som var relevanta i 

denna studie. Under de senaste tio åren har forskningen ökat markant inom dessa 

områden och beteende- och viktproblematiken är idag väl belysta. 

 

KONKLUSION 
Studiens fokus har varit på det hälsofrämjande planet som sjuksköterskan bör arbeta 

efter. Återkommande forskning i resultatet har visat på hur viktigt anhörigas och sjuk-

sköterskans stöd är för att få tillstånd en förändring. Sjuksköterskan har en viktig 

uppgift i det hälsofrämjande arbetet. Hon bör stödja den överviktige utan att vara 

styrande. Sjuksköterskan bör se till att patientens fokus ligger på samma nivå som hon 

hälsovägleder på. Det är viktigt att patienten känner sig delaktig i omvårdnaden som 

sjuksköterskan utför. Tyvärr har författarna upptäckt i sin litteraturstudie att 

hälsofrämjande arbete inte alltid är i fokus inom hälso- och sjukvården. Det fordras mod 

av sjuksköterskan att våga ta upp en patients överviktsproblematik utan att agera 

nedvärderande och dömande. Dagens hälso- och sjukvård är sjukdomsinriktad och 

sjuksköterskan bör försöka ändra sitt synsätt till en mer förebyggande vård. Hälso- och 

sjukvården bör satsa mer på ett hälsofrämjande synsätt, vilket kan leda till att det 

mänskliga lidandet minskar samt att hälso- och sjukvårdens kostnader kan minska. 

Vidare forskning bör ske kring sjuksköterskans hälsofrämjande arbete för att viktmin-

skning kan förbli kvarstående. 
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Bilaga 1. Översikt över vetenskapliga artiklar använda i resultatet. 
Författare/år Artikelns titel Syfte Metod/antal 

deltagare. 
Resultat 

Berry, D. (2004). An Emerging 
Model of 
Behaviour Change 
in Women 
Maintaining 
Weight Loss. 

Att undersöka hur 
kvinnors 
viktnedgång 
bibehålls. 
 
 
 
 

Kvalitativ metod. 
 
20 deltog i studien. 

Förklarade de olika 
faserna i en 
beteende-
förändring. 

Burke, V., Mori,  
T., Giangiulio, N., 
Gillam, H., Beilin, 
L., Houghton, S., 
Cutt, H., Mansour, 
J., & Wilson, A. 
(2002). 
 

An innovative 
program for 
changing health 
behaviours. 

Att undersöka ett 
program för 
viktminskning och 
förändrade vanor.  
 
 

Kvalitativ metod. 
 
138 deltagare i 
studien. 

Aktivitet var viktigt 
för en bestående 
beteende-
förändring. 

He, X.,  Baker, D. 
(2004). 

Body Mass Index, 
Physical Activity, 
and the Risk of 
Decline in Overall 
Health and 
Physical 
Functioning in Late 
Middle Age. 

Att undersöka 
samband mellan 
BMI, fysisk 
aktivitet, hälsa och 
psykologiska 
funktioner. 
 
 

Kvalitativ metod. 

 

7867 deltog i 
studien. 

Fysisk aktivitet 
reducerade risken 
för följdsjukdomar.

Jeffery, R. French, 
S. (1999). 

Preventing Weight 
Gain in Adults: 
The Pound of 
Frevention Study. 

Att undersökte hur 
vida viktförbättring 
hos vuxna kunde 
förebygga 
inaktivitet. 
 
 

Kvalitativ metod. 
 
228 män och 
999kvinnor deltog i 
studien. 

Studien pågick i tre 
år och den visade 
stora förändringar 
angående 
förbättrad kost och 
ökad aktivitet. 

Jeffery, R., Forster, 
J., French, S., 
Kelder, S., Lando, 
H., McGovern, P., 
Jacobs, D., Baxter, 
J. (1993). 
 
 

The Healthy 
Worker Project: A 
Work-Site 
Intervention for 
Weight Control and 
Smoking 
Cessation. 

Att undersöka 
effekterna av ett 
hälsoprogram inför 
viktminskning och 
rökstopp. 
 
 

Kvalitativ metod. 
 
1400 personer 
deltog i studien. 

Hälsoprogrammet 
var effektivt när det 
gällde rökning och 
kost. 

Macqueen, C. E., 
Brynes, A. E. 
Frost, G. S. 
(1999). 

Treating obesity: 
can the stages of 
change model help 
predict outcome 
meastures? 

Att undersöka hur 
hälsoförändring går 
till utifrån stage of 
change modellen. 
 
 

Kvalitativ metod 
 
118 patienter 
deltog i studien. 

Resultatet 
beskriver tre olika 
grupper, där stage 
of change beskriver 
de olika gruppernas 
framgångar. 
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Bilaga 1. Översikt över vetenskapliga artiklar använda i resultatet. 
Författare/ år Artikelns titel Syfte Metod/antal 

deltagare 
Resultat 

Meiller, L., Lund, 
A. Kok, G. (1997). 

Cues to action in 
the process of 
changing lifestyle. 

Att undersöka 
förebyggande 
hälsoåtgärder.   
 
 

Kvalitativ metod. 
 
40 män deltog i 
studien. 

Forskarna fann ett 
flertal olika orsaker 
som bidrog till 
förändrat beteende 
som bla. var 
sjukdom, sociala 
påfrestningar, 
attityder och 
självbild. 

Nothwehr, F. 
(2004). 

Attitudes and 
behaviors related to 
weight control in 
two diverse 
populations. 

Att undersöka 
attityder mellan två 
grupper som 
försökte gå ner i 
vikt.  
 
 

Kvalitativ metod. 
 
123 personer deltog 
i studien. 
 

Socialt stöd är en 
viktig del vid en 
bestående 
beteende-
förändring. 

Tod, A-M.   
Lacey, A. (2004). 
 
 
 

Overweight and 
obesity: helping 
clients to take 
action. 

Att undersöka 
svårigheterna vid 
viktminskning. 
 
 

Kvalitativ metod. 
 
16 personer deltog 
i studien. 

Resultatet beskriver 
tillvägagångssättet 
vid beteende-
förändring 

Wiesemann, A., 
Ludt, S., 
Szecesenyi, J., 
Scheuermann, W. 
& Scheidt, R. 
(2003).  
 

Cardiovascular risk 
factors and 
motivation for a 
healthy life-style in 
a Cerman 
community – 
results of the GP-
based Oestringen 
study. 

Att undersöka 
patienters 
motivation till en 
hälsosammare 
livsstil. 
 
 

Kvalitativ metod. 
 
1044 deltog i 
studien. 

Resultatet visade 
att risken för hjärt- 
och kärlsjukdomar 
minskar med tiden 
vid viktnedgång. 
Även 
motivationsfaktorer 
som att hålla sig 
yngre var en 
bidragande orsak 
till viktnedgång. 



 31

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Högskolan i Trollhättan / Uddevalla 

Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur 
Box 1236 

462 28 Vänersborg 
Tel  0521-26 40 00   Fax 0521-26 40 99 

WWW.htu.se 
 

 


