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Sammanfattning 

Bakgrund: Övervikt och fetma är ett ökande problem i världen. Det finns idag 

flertalet faktorer som bidrar till att befolkningen blir överviktig, som bland annat 

en ökad tillgång till onyttig mat med hög fetthalt och en stillasittande livsstil. 

Övervikt och fetma är även en riskfaktor till flertalet sjukdomar som bland annat 

hjärt- och kärlsjukdomar. 

Syfte: Att belysa vedertagna metoder som kan främja viktnedgång bland vuxna 

individer med fetma och överviktsproblematik. 

Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt där 15 artiklar har använts 

för att besvara studiens syfte och frågeställning. Sökningarna gjordes i databaserna 

Cinahl och PubMed.  

Resultat: Viktnedgång handlar till stor del om att ändra på levnadsvanor som kost 

och motion.Andra metoder som tycks främja viktnedgång är stresshantering och 

olika tekniska hjälpmedel som främjar individens egna förmåga. Även 

självövervakning i form av att skriva ner kaloriintaget varje dag och fysisk 

aktivitet i minuter hjälper individer till att gå ner i vikt. Motivation och utbildning 

om kost och motion är faktorer som främjar individernas egen förmåga till att gå 

ner i vikt.  

Slutsats:Det finns flertalet olika metoder som kan hjälpa individer att gå ner i vikt, 

att ändra kost och motionsvanor är en viktig grund. Trots att övervikt och fetma är 

ett växande problem världen över finns det lite forskning om vad sjuksköterskan 

kan göra för att hjälpa dessa individer och därför behövs mer forskning kring detta. 

Nyckelord 

Fetma, litteraturöversikt, sjuksköterska, vedertagna metoder, övervikt 

  



 

 
 

Abstract 

Background: Overweight and obesity is an increasing problem in the world. In 

today's society several factors contribute to the increase of overweight in the 

population, for instance an increase of fast food chains and a sedentary lifestyle. 

Overweight and obesity is a risk factor for several diseases such as cardiovascular 

diseases. 

Aim: To examine established methods that promote weight loss in overweight and 

obese adults.  

Method: The study was conducted as a literature review where 15 different 

articles were used to answer the purpose and research question of the study. The 

searches were made in the databases Cinahl and PubMed.   

Result: Weight loss is about changing lifestyle habits such as diet and physical 

activity. Other methods found to promote weight loss are stress management and 

technical tools which helped the individual to self-efficacy. Self-monitoring as 

writing down calorie intake and minutes of physical activity every day helped 

individuals to lose weight. Motivation and education about nutrition and exercise 

were factors which promoted individuals self-efficacy to lose weight. 

Conclusion: There are several methods that can help the individual to lose weight, 

to change lifestyle habits is an important basis. Even though overweight and 

obesity is a growing problem worldwide there is still little research about what the 

nurse can do to help those people and therefore more research is needed. 
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Inledning 

Anledningen till att vi valde att skriva om övervikt och fetma var för att vi under 

sjuksköterskeutbildningens verksamhetsförlagda studier mött individer med fetma 

men framförallt övervikt. Vi har uppmärksammat att övervikt och fetma ofta 

orsakat dessa patienter ohälsa i form av hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. 

Detta oberoende av vilken avdelning praktiken var förlagd på. 

 

Bakgrund  

Incidens av övervikt och fetma 

Enligt World Health Organization (WHO, 2016) har fetma fördubblats bland 

världens befolkning under de senaste årtiondena (1980-2014). Under 2014 var fler 

än 1,9 miljarder människor över 18 år överviktiga och cirka 600 miljoner var 

diagnostiserade med fetma. Problemen har ansetts vara störst i höginkomstländer 

men ökar även i låg- och medelinkomstländer (ibid).  

 

Övervikt och fetma orsakar fler dödsfall jämfört med undervikt. Det finns globalt 

sett fler människor som är överviktiga än de underviktiga. Låg- och 

medelinkomstländer står inför ett dilemma då de har fortsatt problem med 

infektionssjukdomar och undernäring men samtidigt en ökning av övervikt och 

fetma, särskilt i stadsområden. Det är heller inte ovanligt att hitta både undernäring 

och fetma samexisterande i samma land, stad och familj (WHO, 2016). 

 

Övervikt är ett stort hälsoproblem även i Sverige där andelen människor med 

fetma har ökat signifikant under de senaste tio åren. Andelen människor med 

övervikt i Sverige var vid den senaste mätningen av Folkhälsomyndigheten 29 

procent hos kvinnor och 42 procent hos män. Andelen människor med fetma var 

samtidigt 14 procent hos både kvinnor och män (Folkhälsomyndigheten, 2016).  

Orsaker till övervikt och fetma 

Den grundläggande orsaken till övervikt och fetma är balansen mellan kaloriintag 

och kaloriförbrukning (WHO, 2016). Vid övervikt och fetma överskrider 
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kaloriintaget energiförbrukningen. Orsaken till att fetma ökat globalt under den 

senaste tiden beror troligen på att omgivningen runt människan har förändrats 

dramatiskt (Statens folkhälsoinstitut & Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2008). 

Det finns numera ett ökat intag av livsmedel med hög fetthalt samtidigt som det 

finns ökade möjligheter till flertalet snabbmatsställen (WHO, 2016). Enligt 

Livsmedelsverket (2016) har kost baserat på kött, vitt mjöl samt livsmedel som är 

sockerrikt ett samband med viktuppgång. 

 

Inaktiviteten på arbetsplatserna ökar på grund av att fler och fler arbeten utförs 

stillasittande. Möjligheterna att transportera sig mellan olika platser har också 

förändrats då det finns bilar, tåg och bussar. Detta leder till en alltmer stillasittande 

livsstil och ett mindre behov av att anstränga kroppen (WHO, 2016). Det finns ett 

flertal demografiska faktorer såsom utbildningsnivå, stadsplanering och miljö. 

Dessa kan ha negativ inverkan när det kommer till utvecklingen av övervikt och 

fetma (WHO, 2016). Enligt Folkhälsomyndigheten (2016) är det vanligare med 

fetma hos människor med lägre utbildning. Socialstyrelsen (2009) nämner även att 

högre utbildningsnivå kan resultera i att valet av hälsosamma levnadsvanor 

underlättas, då utbildningsnivån kan avgöra hur fort individen tar åt sig 

hälsobudskap.  

 

Ärftlighet är också orsak till övervikt och fetma då generna kan påverka vilken 

mängd fett som lagras i kroppen. Det finns även samband mellan gener och miljö 

då familjemedlemmar brukar äta samma sorts mat och ha liknande aktivitetsvanor. 

En annan orsak till övervikt och fetma är vissa läkemedel som kan påverka vikten 

(National heart, lung and blood institute [NHLBI], 2012). Domecq et al. (2015) 

undersökte sambandet mellan viktförändring och läkemedel som antidepressiva, 

antiepileptika, neuroleptika och glukossänkande. De fann bland annat att vissa 

antidepressiva och neuroleptiska läkemedlen resulterade i viktökning. De fann 

även tre sorters glukossänkande läkemedel som resulterade i viktökning (Domecq 

et al., 2015). 
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Fastställande av övervikt och diagnosticering av fetma 

Vid diagnostisering av fetma används BMI (Body Mass Index). BMI är ett mått 

som används för att beräkna om vikten är normal, övervikt räknas som ett BMI 

över 25 och fetma klassas som ett BMI över 30 (Folkhälsomyndigheten, 

2016).  Midja- och höftkvot kan också användas för att fastställa övervikt och 

ställa diagnosen fetma gränsvärdet för midjeomfånget är 94 cm för män och 80 cm 

för kvinnor (Ericson & Ericson, 2012).  

Risk för sjukdom i relation till övervikt och fetma 

Vanliga hälsorisker vid övervikt och fetma är sjukdomar som bland annat hjärt- 

och kärlsjukdomar, diabetes, belastningssjukdomar som artros och ledskador och 

vissa sorters cancerformer som till exempel bröst-, prostata-, lever- och 

koloncancer. En för tidig död och problem såsom andningssvårigheter, ökad risk 

för fraktur, hypertoni, insulinresistens och psykiska besvär är associerat med fetma 

i barndomen (WHO, 2016). Personer med ett midjeomfång som är större än 

höftmåttet eller har fett som är lokaliserad till buken har en ökad risk för bland 

annat hjärt- och kärlsjukdom och diabetes typ 2 (NHLBI, 2012; Statens beredning 

för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2002). Dessa sjukdomar är dessutom 

bland de vanligaste dödsorsakerna i Sverige (Socialstyrelsen, 2015). Högt BMI 

utgör en ökad risk för insjuknande och död i hjärtinfarkt, samt att dö i förtid 

jämfört med normalviktiga (SBU, 2002).  

Behandling av övervikt och fetma 

För att minska övervikt och fetma behövs livsstilsförändringar. Fysisk aktivitet på 

recept (FaR) är även en typ av behandling som kan förskrivas. Centralt i FaR är 

det personcentrerade förhållningssättet, det innebär att den fysiska aktiviteten 

anpassas utifrån varje individs speciella behov och förmåga (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). Enligt Folkhälsomyndigheten (u.å.) finns det god evidens 

för FaR och anses vara ett alternativ istället för medicinering. Vid svårare fall av 

övervikt och fetma kan läkemedelsbehandling krävas (Ericson & Ericson, 2012). 

Idag finns preparat som är godkända i Sverige. Preparaten verkar dels genom att 
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minska upptaget av fett i tarmen. Detta innebär att det måste kombineras med en 

kost som innehåller lite fett. Preparat med åverkan genom att påverka hjärnans 

aptitreglering förekommer också men preparatet har flertalet biverkningar (SBU, 

u.å.). Det finns endast fåtal läkemedel mot fetma som är godkända globalt. Detta 

på grund av att det finns lite evidens som rapporterat den långsiktiga effekten av 

de läkemedel som för närvarande finns tillgängliga. Av den anledningen finns det 

heller inget specifikt läkemedel som kan rekommenderas för kontinuerlig 

behandling (WHO Western Pacific Region, International Association for the Study 

of Obesity & International Obesity Task Force, 2000). Tillverkningen av nya 

läkemedel är inte aktuellt på grund av problemet med biverkningar (Ericson & 

Ericson, 2012). Kirurgi är en annan behandling som används vid fetma där gastric 

bypass är den mest aktuella metoden. Eftersom kirurgiska ingrepp aldrig är riskfria 

används bara denna typ av kirurgi i de fall där fetman innebär mer risker än själva 

ingreppet (Ericson & Ericson, 2012).  

 

Att leva med övervikt och fetma 

 

Personer med fetma har försämrad fysisk förmåga och flertalet har dessutom ont i 

kroppen. Människor med fetma kan känna att de runt omkring dem har förutfattade 

meningar om deras tillstånd, vilket kan resultera i att de känner sig utanför (SBU, 

u.å.). Thomas, Hyde, Karunaratne, Herbert och Komesaroff (2008) undersökte 

upplevelsen av att leva med fetma hos en grupp av 76 individer med ett BMI över 

29. Resultatet visade att majoriteten hade upplevt diskriminering på grund av sin 

vikt. Många av deltagarna hade ofta fått kommentarer om sin vikt, speciellt när de 

köpte mat eller kläder. En fjärdedel av deltagarna angav dessutom att de blivit 

uppsagda eller inte fått ett jobb på grund av sin vikt. Trots detta kunde majoriteten 

av deltagarna fortfarande utföra dagliga aktiviteter. Över hälften sa att de kände sig 

bekväma med att äta ute (Thomas et al, 2008). I en annan studie berättade de 

överviktiga deltagarna liknande historier om situationer där de flertalet gånger fått 

negativa stigmatiserande reaktioner på grund av sin kroppsvikt (Russel & Carryer, 

2013). I en studie av Han, Tijhuis, Lean och Seidell (1998) hade deltagare med 

övervikt större risk att uppleva försämrad livskvalitet. Enligt SBU (2002) har 

personer med fetma en markant sänkt livskvalitet i jämförelse med normalviktiga 
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och personer med svår fetma har i många fall lägre livskvalitet än patienter med 

allvarliga kroniska sjukdomar (ibid). Upplevelsen att vara överviktigt eller fet mer 

än vikten i sig kan vara det som gör att välbefinnandet sänks (SBU, u.å.).  

Egenvård 

Definitionen av egenvård beskrivs som en åtgärd som legitimerad personal 

bedömer att patienten kan klara av. Egenvården ska planeras och utvärderas för att 

kunna göra en ny bedömning angående patientens förmåga att klara av 

egenvården. Bedömning av egenvård sker utifrån varje enskild individ och i 

relation till individens sjukdom eller skada. Bedömning av egenvård sker i 

samverkan med patienten med respekt för dennes integritet och självbestämmande. 

Bedömningen tar hänsyn till patientens behov av trygghet samt dennes fysiska och 

psykiska hälsa. En noggrann analys angående om egenvården kan utsätta patienten 

för skada ska genomföras. Om patienten inte klarar av egenvården själv kan 

ansvarig legitimerad personal samråda med anhöriga till patienten för att stödja 

denne (SOSFS 2009:6).  

 

Sjuksköterskans ansvar och riktlinjer  

 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010, reviderad 2016) är omvårdnad 

sjuksköterskans huvudområde. Omvårdnaden ska bedrivas på en personnivå vilket 

innebär att olika aspekter tas hänsyn till som sakaspekter och relationsaspekter. 

Sakaspekter är patientens behov av stöd och hjälp och relationsaspekter är Hur 

sjuksköterskan bemöter patienten. Svensk sjuksköterskeförening (2010, reviderad 

2016) beskriver målet med omvårdnaden som “ ... att främja patientens hälsa och 

välbefinnande, förebygga ohälsa samt lindra lidande och verka för ett fridfullt och 

värdigt avslut av livet med beaktande av kulturell bakgrund, ålder, kön och sociala 

villkor.”  

 

I hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30), står det bland annat att “Hälso- 

och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa” (3 kap. 2 §). Socialstyrelsen 

(2011) har publicerat nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder som 

ger rekommendationer om tillvägagångssätt för att förebygga sjukdom genom att 
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stödja människors förändring av sina levnadsvanor. I dessa riktlinjer beskrivs 

tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma 

matvanor (Socialstyrelsen, 2011). Att främja hälsa och motverka ohälsa är en del 

av sjuksköterskans arbete. Detta kan sjuksköterskan göra genom att bland annat ge 

stöd för hälsosamma levnadsvanor (Svensk sjuksköterskeförening, 2010, reviderad 

2016). 

 

För att ge patienter en fullgod vård kan teamarbete behövas. Sjuksköterskan är 

bara en av professionerna i vården runt patienten. Andra professioner kan till 

exempel vara läkare och fysioterapeuter. Olika professioner har olika synsätt på 

patientens problematik och behov. Sjuksköterskans huvudområde är omvårdnad 

medan läkarens huvudområde är medicin (Ekman, 2014). Teamarbete har införts 

för att göra det lättare för patienten samt för att det inger möjlighet för vården att 

tillgodose patienternas mer komplexa behov. Professionerna ska ta hänsyn till 

varandras ansvarsområden där fokus ligger på att hjälpa patienten och samtidigt 

samla den kompetens som behövs för att tillfredsställa patientens specifika behov 

(Berlin, 2013).  

Teoretisk referensram om egenvård 

Enligt Dorothea Orems (2001) omvårdnadsteori handlar egenvård om att stödja 

patienten att delta i den egna vården. Människan ses enligt Orems teori som en 

kapabel individ som är kunnig och har förmåga att ta egna beslut och handla efter 

situation. I vården är det läkaren som dirigerar den medicinska vården. Detta 

inkluderar egenvård patienten behöver utföra själv, omvårdnad som sjuksköterskan 

gör för patienten och/eller hjälpa och stödja patienten att lära sig att utföra själv. 

Den medicinska vården vänder sig till patientens funktionshinder och sjukdom. 

Medan omvårdnaden riktar in sig på att hjälpa patienten att möta alla dygnets 

ständiga krav som ställs av funktionshinder, individens specifika behov och 

läkarens direktiv för den medicinska vården (Orem, 1995 refererad i McLaughlin 

Renpenning & Taylor, 2003).  

 

Patientens behov ses som individuella och handlar om vanor och livsstil. 

Omvårdnad handlar om att vårda patienten, hjälpa patienten till egenvård eller att 
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instruera patienten eller anhörig så att de får den kunskap och kompetens som 

behövs för att utföra egenvård. Beroende av sjukdom och personlighet behöver 

patienterna olika grad av vård, till exempel är en medvetslös person helt beroende 

av omvårdnad från sjuksköterskan medan andra patienter endast kräver omvårdnad 

i form av hjälp att lära sig att vårda sig själv (Orem, 1995 refererad i McLaughlin 

Renpenning & Taylor, 2003). Orem gör skillnad på egenvård och egenvårdsbrist, 

där egenvård ses som individens egna förmåga att klara av att ansvara för sin hälsa 

och egenvårdsbrist som individens oförmåga att klara av kraven som situationen 

ställer. Människan ses som en kapabel person som kan ta beslut. Men det är 

sjuksköterskans ansvar att stödja och ge individerna rätt kunskap och redskap för 

att fullfölja egenvården (Orem, 1995 refererad i Wiklund Gustin & Lindwall, 

2012).  

 

Problemformulering 

Övervikt och fetma är ett ökande folkhälsoproblem bland män och kvinnor i 

världen. Övervikt och fetma är riskfaktorer till allvarliga sjukdomar som bland 

annat hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och diabetes typ 2. Trots att det finns god 

kunskap om orsakerna till övervikt och fetma fortsätter antalet människor med 

övervikt och fetma att öka. Övervikt och fetma kan även leda till sänkt livskvalitet. 

Medicinska behandlingar av fetma som finns är läkemedel och kirurgi, men kirurgi 

är aldrig riskfritt och kräver uppföljning och åtgärder efter operationen. Förutom 

medicinsk behandling så är det sjuksköterskans ansvar att stödja patienten till 

egenvård. Viktminskning är en typ av egenvård och handlar om 

livsstilsförändringar. Det är därför av vikt att undersöka vedertagna metoder som 

stödjer egenvård hos patienter.  

 

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten är att belysa vedertagna metoderna som främjar 

viktnedgång och egenvård hos vuxna individer med fetma och 

överviktsproblematik samt vad sjuksköterskan kan göra för att stödja och motivera 

dessa personer.  
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Frågeställningar 

Vilka vedertagna metoder främjar viktnedgång och egenvård?  

 

Hur kan sjuksköterskan stödja och motivera vuxna med fetma och 

överviktsproblematik till livsstilsförändringar för att uppnå viktnedgång? 

 

Definition av centrala begrepp 

Med vuxna avses i litteraturöversikten personer som är myndiga, det vill säga över 

18 år (SFS 1949:381). 

 

Metod 

Design 

Examensarbetet är en litteraturöversikt. En litteraturöversikt är enligt Friberg 

(2012) ett vetenskapligt arbete som ger en översikt av tidigare studier inom ett 

specifikt område eller ämne. Översikten utgår ifrån ett syfte och utförs genom att 

analysera vetenskapliga artiklar och därmed skapas en utgångspunkt för vidare 

forskning inom området. 

Urval 

Insamlingen av data skedde via sökningar i databaserna PubMed och Cinahl. 

Sökorden var overweight (övervikt), obesity (fetma), nursing (omvårdnad), nurse 

(sjuksköterska), self-care (egenvård), support (stödja), weight loss (viktnedgång), 

established methods (vedertagna metoder), adult (vuxen), lifestyle changes 

(livsstilsförändringar) och motivation (Bilaga 1). Synonymer till dessa sökord är 

sammanställda i en tabell (Bilaga 2). Provsökning utfördes innan arbetet 

påbörjades och där framkom att alla synonymer inte gav relevanta artiklar. Detta 

resulterade i att alla synonymer inte användes i artikelsökningen. Det framkom 

även att de vedertagna metoderna i artiklarna inte utfördes av sjuksköterskan. 

Därför inkluderades artiklar med dietister och specialister inom fysisk aktivitet. 
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Andra inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, handla 

om vuxna, vara publicerade mellan år 2012 till 2017 samt att de skulle vara 

godkända av en etisk kommitté. För att kvalitetssäkra sökningarna i Cinahl 

användes filter. De filter som användes var: Abstract Available, Peer-Reviewed, 

English Language, all adults och PDF Full Text. I PubMed användes filtrena: Full 

text, Abstract, English, all adults. För att se att artiklarna från PubMed var Peer-

reviewed användes Ulrichsweb. Booleska termer som AND, OR och NOT 

användes för att utöka eller begränsa sökningarna. 

Värdering av artiklarnas kvalitet 

Värdering av artiklarnas kvalitet genomfördes med hjälp av Willman, Stoltz och 

Bahtsevanis (2006) och Forsberg och Wengströms (2008) mall för granskning av 

kvalitativa studier samt mall för granskning av kvantitativa studier. Mallarna har 

ett poängsystem, där maxpoäng är 25 poäng för kvalitativa artiklar och 29 poäng 

för kvantitativa artiklar. Artiklar med medel- och hög kvalitet användes i denna 

litteraturöversikt. För att klassas som medelhög kvalitet ska artiklarna ha minst 60 

procent (15 poäng för kvalitativ och 17 för kvantitativ) och över 80 procent för att 

klassas som hög kvalitet (20 poäng för kvalitativ och 23 poäng för kvantitativ). 

(Bilaga 3 och 4). 

Tillvägagångssätt 

Sökning av artiklar skedde individuellt i databaserna Cinahl och PubMed. Först 

lästes titlar på artiklarna och om dessa var relevanta för examensarbetet syfte och 

frågeställning lästes även abstracts. Om abstract var relevant för syftet så 

granskades dessa artiklar i sin helhet gemensamt för att värdera artikelns kvalitet 

och om det tycktes svara på examensarbetets syfte och frågeställning. Båda 

författarna läste de valda artiklarna flertalet gånger. Analys och 

kvalitetsgranskning av artiklarna skedde gemensamt för att säkerställa att valda 

kategorier och underkategorier är centrala för arbetet samt att kvaliteten av 

artiklarna var god. Ett gemensamt dokument i Google drive skapades, vilket är ett 

verktyg som gör att båda författarna kan läsa, skriva och se förändringar i 

dokumentet i realtid. Författarna hade telefonkontakt sinsemellan för att 
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kontinuerligt kunna diskutera och reda ut de problem som uppstod under arbetets 

gång.  

Analys och tolkning av data 

Artiklarna analyserades enligt Friberg (2012). Först lästes artiklarna flertalet 

gånger för att få en helhetsbild av vad de handlade om, därefter jämfördes 

artiklarna utifrån syfte, metod och resultat. De likheter och skillnader som 

identifierades framkommer i översiktstabellen (Bilaga 5). Utifrån likheterna och 

skillnaderna i artiklarnas resultat sorterades sedan innehållet in i två 

huvudkategorier: Vedertagna metoder som främjar viktnedgång och egenvård 

samt Hur sjuksköterskan kan stödja och motivera till livsstilsförändringar. Det 

artiklar som behandlade samma eller liknande vedertagna metoder sammanställdes 

under samma kategori. Utifrån denna sammanställning delades huvudkategorierna 

in i totalt sex underkategorier och av detta skrevs sedan en sammanhängande text 

vilket skapade en ny helhet som svarade på examensarbetets syfte och 

frågeställning.  

Etiska överväganden 

De artiklar som valdes i litteraturöversikten har prövats och godkänts av en etisk 

kommitté. Inga artiklar har uteslutits på grund av att de inte stödjer de övriga 

artiklarnas resultat (Polit & Beck, 2012). Individer med övervikt och fetma är en 

utsatt grupp och därför bör etiska principer bygga på att inte skada, göra gott, 

autonomi och rättvisa. Det vill säga att inte göra intrång på individers integritet 

samt förebygga det onda och främja det goda. Respektera individens autonomi 

genom att förbättra hens handlingsförmåga samt behandla alla människor rättvist 

(Johansson, 2015). Dessa etiska principer har därför varit ett underlag för valet av 

artiklar. Enligt Helsingforsdeklarationen ska forskare ta hänsyn till forskning på 

sårbara grupper som till exempel individer med övervikt och/eller fetma (World 

Medical Association [WMA], 2013).  För en korrekt översättning av engelsk 

litteratur och artiklar användes ett engelsk-svenskt lexikon (Petti, 2002). Artiklarna 

är granskade enligt bästa förmåga utifrån ett objektivt synsätt. Egna åsikter och 

värderingar har försökts att utelämnas. 
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Resultat 

Resultatet baseras på 15 olika artiklar som belyser metoder som främjar 

viktnedgång och egenvård bland vuxna individer med fetma och 

överviktsproblematik. 14 artiklar är kvantitativa och en är kvalitativ. Studierna 

genomfördes i bland annat Australien, Grekland, Kroatien, Storbritannien, 

Sydkorea och USA. Resultatet i detta examensarbete är olika metoder som baserar 

sig på kost och fysisk aktivitet, stresshantering, självövervakning och följsamhet 

men även olika tekniska hjälpmedel vid viktnedgång. Andra metoder är motivation 

och utbildning för att stödja individer med fetma och överviktsproblematik. 

Resultatet presenteras i tre huvudkategorier och flertalet underkategorier. Den 

första huvudkategorin är Vedertagna metoder som främjar viktnedgång och 

egenvård med underkategorierna Fysisk aktivitet och kost, Stresshantering, 

Självövervakning som egenvård samt Tekniska hjälpmedel. Den andra 

huvudkategorin är Hur sjuksköterskan kan stödja och motivera med 

underkategorierna Motivationstekniker och betydelsen av motivation och 

Information och utbildning. 

Vedertagna metoder som främjar viktnedgång och egenvård 

Här beskrivs olika metoder som främjar viktnedgång. Likheter mellan studierna är 

att alla tar upp kost och motion som grund för viktminskning. Skillnader som 

identifierats är längd på de olika studierna, resultat av olika metoder och vilka 

länder studierna är gjorda i. Metoder som beskrivs för viktminskning är de 

underkategorier som finns presenterade i tidigare stycke. 

 

Fysisk aktivitet och kost 

En majoritet av studierna använde sig av viktminskningsprogram där fysisk 

aktivitet och kostförändringar ingick (Annesi & Porter, 2015; Carels et al., 2012; 

Carels et al., 2013; Carter, Burley, Nykjaer & Cade, 2013; Choo & Kang, 2015; 

Gallagher, Kirkness, Armari & Davidson 2012; Kolodziejczyk et al., 2014; 

Krukowski, Harvey-Berino, Bursac, Ashigaka & West, 2013; Svetkey et al., 

2015). Dieter som användes och som gav effekt på deltagarnas kroppsvikt var 

baserade på stort intag av frukt, grönsaker och fullkornsprodukter, samt 
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restriktioner av socker och fett (Annesi & Porter, 2015; Carels et al., 2012; Carels 

et al., 2013; Carter et al., 2013; Choo & Kang, 2015; Christaki et al., 2013; 

Gallagher et al., 2012; Hadžiabdić et al., 2015; Kolodziejczyk et al., 2014; 

Krukowski et al., 2013; Svetkey et al., 2015). Hadžiabdić et al. (2015) jämförde 

två olika dieter, medelhavskost och en diet som baserar sig på lågt fettintag. 

Medelhavskosten baserades på ett ökat intag av fisk och fågel samt minskat intag 

av rött kött. Dieten med lågt intag av fett baserades på fullkorn, frukt, grönsaker 

samt restriktioner i fett och socker. Dock gav denna jämförelse inget specifikt 

resultat då båda dieter gav ett likvärdigt resultat på viktminskning (Hadžiabdić et 

al., 2015).  

 

Fysisk aktivitet innebar någon form av motion som bland annat promenader, 

styrketräning och aerobicpass, antingen i grupp eller individuellt. Längden fysisk 

aktivitet per tillfälle var varierande. Studierna som använde sig av både dieter och 

fysisk aktivitet eller enbart av antingen diet eller fysisk aktivitet hade effekt på 

viktminskning (Alert et al., 2013; Annesi & Porter, 2015; Carels et al., 2012; 

Carels et al., 2013; Carter et al., 2013; Choo & Kang, 2015; Gallagher et al., 2012; 

Kolodziejczyk et al., 2014; Krukowski et al., 2013; Svetkey et al., 2015).    

 

Stresshantering 

Stresshantering var en annan metod som används vid behandling av övervikt och 

fetma (Alert et al., 2013; Christaki et al., 2013; Kolodziejczyk et al., 2014). 

Hantering av stress kunde ske med hjälp av muskelavslappning i form av till 

exempel yoga och mindfulness (Alert et al., 2013) eller andningstekniker 

(Christaki et al., 2013). Studiernas resultat påvisade större skillnad i viktnedgång 

hos de deltagare som använt sig av stresshanteringstekniker tillsammans med diet 

och fysisk aktivitet jämfört med de deltagare som enbart använde sig av diet och 

fysisk aktivitet (Alert et al., 2013; Christaki et al., 2013; Kolodziejczyk et al., 

2014). Stresshanteringsmetoderna gav dessutom andra positiva effekter som att 

deltagarna blev mer tillfreds med sig själva, att den egna förmågan till 

livsstilsförändring förbättrades (Alert et al., 2013) samt att det gav minskad stress 

(Christaki et al., 2013). 
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Självövervakning som egenvård 

Metoder som främjar den egna förmågan till viktminskning och dess relation till 

hälsofrämjande beteende har identifierats i fyra olika studier. Där har forskarna 

bland annat undersökt den egna förmågan att ändra kostvanor och antalet minuter 

av fysisk aktivitet i veckan. De som ansåg sig ha egen förmåga till 

livsstilsändringar hade positiv effekt på hälsofrämjande beteende vilket visades 

vara en förutsägelse för viktminskning (Alert et al., 2013; Christaki et al., 2013; 

Choo & Kang, 2014; Fisher & Kridli, 2013). Självövervakning är en form av 

egenvård. Över hälften av studierna belyser att självövervakning är ett sätt att få 

kontroll över den egna situationen. Det kan vara att väga sig regelbundet, skriva 

ner kaloriintaget varje dag eller att skriva ner fysisk aktivitet i minuter (Carels et 

al., 2012; Carels et al., 2013; Carter et al., 2012; Kolodziejczyk et al., 2012; 

Krukowski et al., 2013; Svetkey et al., 2015). Resultatet i fem studier visade att 

självövervakning gav bättre effekt på viktminskning än deltagare som inte räknade 

kalorier eller minuter av fysisk aktivitet (Carels et al., 2012; Carter et al., 2013; 

Gallagher et al., 2012; Kolodziejczyk et al., 2014; Krukowski et al., 2013). 

Resultatet stöds dock inte av Carels et al. (2013) och Svetkey et al. (2015), de fann 

inte någon skillnad mellan deltagare som använde sig av självövervakning och 

deltagare som inte använde det. 

 

Tekniska hjälpmedel 

Resultatet visar att tekniska hjälpmedel kunde vara till hjälp vid viktnedgång. 

Dessa typer av hjälpmedel kunde vara smartphoneapplikationer (hädanefter 

refererad som appar), webbsidor på internet eller stegräknare. Dessa hjälpmedel 

skulle stödja och motivera deltagarna till livsstilsförändringar, genom målsättning 

av kost och motion, feedback och problemlösning. De kunde också användas för 

självövervakning vilket innebar att deltagarna fick skriva ner dagligt kaloriintag 

och minuter av fysisk aktivitet i appen eller på webbsidan. De nämnda tekniska 

hjälpmedlen hjälpte deltagarna att gå ner i vikt. De studier som pågick i sex 

månader (Carter et al., 2013; Kolodziejczyk et al., 2014; Krukowski et al., 2013) 

identifierade störst skillnader från start till mål, jämfört med den studie som pågick 

i 24 månader (Svetkey et al., 2015). I studien av Svetkey et al. (2015) 

identifierades minst viktminskning hos deltagare som använde sig av en app 
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medan Carter et al., (2013) identifierade störst viktminskning hos deltagare med en 

app. Stegräknare var ett annat typ av hjälpmedel som både främjande och 

motiverade deltagarna till att fortsätta att promenera då de tydligt kunde räkna 

antalet steg varje dag (Gallagher et al., 2012). 

 

Hur sjuksköterskan kan stödja och motivera till livsstilsförändringar 

Flertalet av studierna i denna kategori nämner motivation, information och 

utbildning som en viktig del i att stödja individer till livsstilsförändringar. Likheter 

i dessa studier var att utbildning identifierades som ett framgångsrikt sätt att stödja 

individerna till att genomföra livsstilsförändringar. Det finns otydligheter 

angående om motivation är betydande för individens viktminskningsprocess och 

om det främjar livsstilsförändring. Andra skillnader är i vilka länder studierna är 

utförda och vilka professioner inom vården som använt sig av motiverande samtal, 

information och utbildning.  

 

Motivationstekniker och betydelsen av motivation  

Flera av studierna försökte att förbättra motivationen till livsstilsförändring genom 

att använda motiverande samtal (Hardcastle, Taylor, Bailey, Harley & Hagger, 

2013; Svetkey et al., 2015) eller motiverande sessioner (Carels et al., 2012). 

Motiverande samtal är en typ av intervention som visat sig effektiv på kort sikt. I 

en studie av Hardcastle et al. (2013) ledde motiverande samtal till signifikanta 

förbättringar i att deltagarna promenerande mer och lyckades sänka sina 

kolesterolvärden efter en 12-månaders uppföljning. För patienter med fetma 

skedde en signifikant minskning av BMI efter 6 månader, men påvisade ingen 

större skillnad efter 18 månader (Hardcastle et al. 2013). Svetkey et al. (2015) 

identifierade störst viktminskning hos deltagarna som fick motiverande samtal 

jämfört med de som använde sig av en viktminskningsapp. Efter 24 månader hade 

viktminskningen dock avtagit. Carels et al. (2012) använde sig av motiverande 

sessioner som en del av deras stegvårdsprogram, men det gick inte att utläsa om 

dessa gav någon effekt på själva viktminskningen. I studien av Whitham, Mellor, 

Goodwin, Reid och Atkin (2014) identifierade de att det krävs en hög nivå av 

motivation för att gå ner i vikt. Vilket stöds av Christaki et al. (2013) som 
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identifierat att brist på motivation är en faktor till utebliven effekt av 

viktminskning.  

 

För att kunna motivera individer är det bra att veta vad som gör dem motiverade. I 

studier av Gallagher et al. (2012) och Whitham et al. (2013) såg de att till exempel 

skriva hälsodagbok var ett sätt som fick deltagarna att bli motiverade då de kunde 

följa sina framsteg. I studier av Carter et al. (2013), Kolodziejczyk et al. (2014) 

och Krukowski et al. (2013) användes feedback som ett sätt att motivera 

deltagarna till att fortsätta med de olika viktminskningsprogrammen. Feedback 

gavs från appar (Carter et al., 2013; Kolodziejczyk et al., 2014) samt från ett 

viktminskningsprogram online (Krukowski et al., 2013). Gallagher et al. (2012) 

identifierade att även familj och vänner var en motiverande faktor till att gå ner i 

vikt.  

 

Information och utbildning 

En majoritet av studierna kombinerade sitt viktminskningsprogram med någon typ 

av utbildning eller undervisning av utbildad vårdpersonal där deltagarna fick 

information om kost och motion. Informationen fick de antingen via en broschyr, 

en webbsida eller genom informationsmöten som hölls av utbildade handledare 

(Alert et al., 2013; Annesi & Porter, 2015; Carels et al., 2012; Carels et al., 2013; 

Christaki et al., 2013; Gallagher et al., 2012; Hardcastle et al., 2013; 

Kolodziejczyk et al., 2014; Krukowski et al., 2013; Whitham et al., 2014). Flera av 

studierna använde sig av utbildning i målsättning, problemlösning, kostvanor, 

fysisk aktivitet, självövervakning och hälsofrämjande beteenden. Informationen 

som deltagarna fick kunde innehålla olika rekommendationer, tips och recept eller 

information om portionsmängd (Alert et al., 2013; Annesi & Porter, 2015; Carels 

et al., 2012; Carels et al., 2013; Choo & Kang, 2015; Christaki et al., 2013, 

Hadžiabdić et al., 2015; Kolodziejczyk et al., 2014; Krukowski et al., 2013).  I 

Fisher och Kridlis (2014) studie påvisade deras resultat att högre utbildningsnivå 

hade en betydande effekt på om deltagare med fetma presterade i att försöka nå en 

hälsofrämjande livsstil. 
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Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultat 

De vedertagna metoder som främjar viktnedgång som framkom under resultatet 

var livsstilsförändringar i form av fysisk aktivitet och kostförändringar. Samtliga 

studier som använde sig av fysisk aktivitet och/eller kostförändring resulterade i 

viktminskning i olika grad. För att främja livsstilsförändringar hade forskarna 

undersökt olika viktminskningsprogram med olika fokusområden som tekniska 

hjälpmedel, stresshantering och självövervakning. Motivation och stöttning ansågs 

vara en viktig del för att gå ner i vikt för deltagarna. Undervisning och information 

var en annan viktig aspekt i deltagarnas viktminskning. Utbildningen handlade i 

många fall om kostvanor och fysisk aktivitet, men kunde även handla om 

målsättning, stresshantering eller problemlösning.  

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen tar upp artiklarnas trovärdighet och tillförlitlighet. Nya 

artiklar har inkluderats för att styrka eller jämföra andra resultat av 

viktminskningsmetoderna. Detta för att påvisa att mer forskning kan behövas. I 

resultatdiskussionen diskuteras varför resultatet ser ut som det gör. Här knyts även 

resultatet ihop med bakgrunden.   

Vedertagna metoder som främjar viktnedgång och egenvård 

De metoder som framkom var både metoder som det i dagsläget finns evidens för 

och används inom hälso- och sjukvården samt metoder som det inte finns särskilt 

mycket forskning om. Fysisk aktivitet och kost är metoder som används i hela 

samhället och som har god evidens. Stresshantering är en annan metod som blir 

allt mer vanlig att använda men evidensen inom området är begränsad. Egenvård 

kan utföras i form av självövervakning har visat sig framgångsrikt när det gäller 

viktnedgång. Tekniska hjälpmedel blir alltmer vanligt då fler och fler använder 

smartphone och har dessutom med sig sin smartphone hela tiden. Följsamhet är 

egentligen ingen metod men en viktig aspekt som påverkar resultatet av 

viktnedgången. 
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Fysisk aktivitet och kost 

Eftersom det finns god evidens på att fysisk aktivitet och koständringar kan främja 

viktnedgång hos patienter med övervikt och fetma har författarna till detta 

examensarbete inte lagt något fokus på att fördjupa sig i ämnet. Dock var det 

viktigt att belysa dessa livsstilsförändringar som en grund för viktnedgång.  

 

Majoriteten av studierna tog upp fysisk aktivitet och kostförändring som metod för 

viktminskning (Annesi & Porter, 2015; Carels et al., 2012; Carels et al., 2013; 

Carter, Burley, Nykjaer & Cade, 2013; Choo & Kang, 2015; Gallagher, Kirkness, 

Armari & Davidson 2012; Kolodziejczyk et al., 2014; Krukowski, Harvey-Berino, 

Bursac, Ashigaka & West, 2013; Svetkey et al., 2015). Detta var ett förväntat 

resultat då det är väl känt att kost, fysisk aktivitet och beteendeförändring utgör 

hörnstenarna i all typ av fetmabehandling (Statens folkhälsoinstitut & 

Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2008). Att kosten i studierna baserades på en 

fettsnål och fiberrik diet (Choo & Kang, 2015; Christaki et al., 2013; Hadžiabdić et 

al., 2015; Kolodziejczyk et al., 2014; Krukowski et al., 2013) stämmer överens 

med den kost som rekommenderas av Statens folkhälsoinstitut och 

Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (2008). Enligt livsmedelsverket (2016) visar 

dessutom forskning att de som äter mycket fiberrika livsmedel såsom fullkorn, 

grönsaker, frukt, bär och nötter har lättare att hålla sin vikt. En förklaring till det 

kan bero på att den kost som är baserad på naturligt fiberrika vegetabilier 

innehåller mindre energi jämfört med den kost som är rik på kött och livsmedel 

som innehåller mycket fett och socker (ibid). Som tidigare nämnt är orsaken till 

övervikt och fetma obalansen mellan kaloriintag och kaloriförbrukning (WHO, 

2016) och hur mycket individen rör på sig har därför betydelse. Därav bidrar 

tillräckligt med fysisk aktivitet till en hälsosam kroppsvikt på lång sikt 

(Livsmedelsverket, 2016). 

 

Stresshantering 

Tre av de valda artiklarna har använt sig av utbildning i stresshantering och fått 

goda resultat av viktminskning i relation till det (Alert et al., 2013; Christaki et al., 

2013; Kolodziejczyk et al., 2014). Författarna till detta examensarbete anser att 
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trovärdigheten av dessa artiklar i sig är god men om verkligen stresshantering 

fungerar som en metod för att gå ner i vikt är osäkert. Daubenmier et al. (2016) har 

också undersökt om mindfulness kan påverka viktnedgång hos deltagare som 

medverkade i studien. Signifikanta skillnader av kroppsvikt efter studien 

identifierades inte. I den studien såg de alltså inte att stresshantering i form av 

mindfulness påverkande kroppsvikten avsevärt. Dock fanns andra positiva effekter 

som förbättringar av den metabola hälsan där bland annat deltagarna sänkte värdet 

av fasteglukos och triglycerider. Stresshantering som ett komplement till 

viktnedgång är ännu relativt lite forskat om. 

 

Självövervakning som egenvård  

Över hälften av studierna använde sig av självövervakning och kan därför anses 

som en viktig del i viktminskningsprocessen. Att en app för självövervakning 

påvisade bättre följsamhet kan bero på att alltfler människor har en smartphone 

och cirka 30 procent av de med androidmobiler använder hälso- eller träningsappar 

(Davidsson & Findahl, 2016). Appen kan även vara en bra minneshjälp för att till 

exempel ta kort på måltiden (Carter et al., 2013). 

 

I Orems omvårdnadsteori ses människan som en person som är kapabel till att ta 

beslut. Egenvård är individens egna förmåga att ta hand om sin hälsa (Orem, 1995 

refererad i Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Detta gör det intressant att 

undersöka deltagarnas egna förmåga i att gå ner i vikt i de valda artiklarna. Då 

motsatsen till egenvård är egenvårdsbrist och kan ses som individens oförmåga att 

fullfölja en plan för viktminskning. För att främja egenvård bör den egna förmågan 

stärkas så att vuxna med övervikt och fetma klarar av att gå ner i vikt. Metoder 

som främjar den egna förmågan till viktminskning och dess relation till 

hälsofrämjande beteende har identifierats i flertalet av de valda artiklarna. Bland 

annat har den egna förmågan stärkts i studier gjorda av Alert et al. (2013); 

Christaki et al. (2013); Choo och Kang (2014) samt Fisher och Kridli (2013) och 

bidragit till att deltagarna kunnat ändra kostvanor och ökat antalet minuter av 

fysisk aktivitet i veckan. Självövervakning var en metod som stärkte den egna 

förmågan (Carter et al, 2013). De som ansåg sig ha egen förmåga till 

livsstilsändringar hade positiv effekt på hälsofrämjande beteende vilket var en 
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förutsägelse för viktminskning (Alert et al, 2013; Christaki et al, 2013; Choo & 

Kang, 2014; Fisher & Kridli, 2013). 

 

Tekniska hjälpmedel 

Webbaserade viktminskningsprogram resulterade i viktnedgång (Carter et al., 

2013; Krukowski et al., 2013) vilket kan styrkas av Watson et al. (2015). Studierna 

som pågick i sex månader (Carter et al., 2013; Kolodziejczyk et al., 2014; 

Krukowski et al., 2013) identifierade störst skillnader i viktminskning från start till 

mål, jämfört med den studie som pågick i 24 månader (Svetkey et al., 2015). Detta 

överensstämmer också med det resultat som framkom i Watson et al.:s (2015) 

studie. Författarna till detta examensarbete tror att detta skulle kunna bero på att 

viktminskningen är störst i början av programmet och sedan avtar trots en likadan 

aktivitetsnivå. Det kan även bero på att individen efter att ha gått ner i vikt inte är 

lika motiverad och kanske börjar slarva med kost och träning och går upp i vikt 

igen. För andra kan det handla om att de kommit till en tröskel där vikten står still. 

Det finns flertalet faktorer som kan påverka varför viktnedgången avtar efter sex 

månader vilket skulle kunna vara ett intressant forskningsområde.  

 

I Svetkey et al.:s (2015) studie identifierades minst viktminskning hos deltagare 

som använde sig av en app medan Carter et al.:s (2013) studie identifierade störst 

viktminskning hos deltagare som använde sig av en app. Olikheterna i resultat kan 

bero på att appen i Svetkey et al.:s (2015) studie inte var tillräckligt tilltalande eller 

individuellt anpassad. En annan förklaring till skillnaderna i resultat kan bero på 

att deltagarna med en smartphone i Carter et al.:s (2013) studie hade en större 

känsla av ansvar. Detta på grund av att de försetts med en smartphone som en del 

av studien och skrivit på ett avtal att återlämna den vid studiens slut. I en annan 

studie som använde sig av en mobilapplikation påvisades ingen skillnad i 

viktminskning jämfört med kontrollgruppen (Laing et al., 2014) medan en studie 

gjord av Spring et al. (2013) påvisat signifikanta förändringar i viktminskning med 

en mobilapplikation. Mer forskning på detta område behövs för att avgöra om en 

mobilapplikation kan göra skillnad vid viktminskning.  
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Enligt Gallagher et al.:s (2012) studie kan stegräknare med fördel användas som 

hjälpmedel vid viktnedgång då det visade sig både främja och motivera deltagarna 

till att fortsätta promenera vilket också styrks av Cai et al. (2016) där de fann att 

stegräknare främjar viktminskning. Men stegräknare kan också ge upphov till 

frustration som i Albarran, Heilemann och Koniak-Griffins (2014) studie där några 

av deltagarna ifrågasatte hur korrekt stegräknaren verkligen mätte. 

Hur sjuksköterskan kan stödja och motivera till livsstilsförändringar 

I artiklarna framkom inte sjuksköterskan i person men de stödjande metoderna 

som identifierats kan enligt författarna till detta examensarbete implementeras i 

sjuksköterskans ansvarsområde. Sjuksköterskans ansvarsområde är att främja 

hälsa, förebygga sjukdom, lindra lidande samt att återställa hälsa. Därmed ansvarar 

sjuksköterskan för att patienterna får korrekt, lämplig och tillräckligt med 

information i förhållande till patientens individuella behov av vård (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Enligt Orem är sjuksköterskans ansvarsområde att 

stödja patienterna till egenvård, vilket sjuksköterskan kan göra genom att 

motivera, informera och utbilda både patienten och dess anhöriga (Orem, 1995 

refererad i Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Utbildning i form av 

självövervakning och/eller hjälpa patienterna räkna kalorier kan vara exempel på 

vad sjuksköterskan kan göra. Artiklarna som tar upp detta kan alltså indirekt riktas 

till sjuksköterskans ansvarsområde.  

 

Motivationstekniker och betydelsen av motivation 

Motivation sågs som en viktig faktor i processen att gå ner i vikt. Motiverande 

samtal kan därför tänkas vara en bra metod för att stödja patienter till att gå ner i 

vikt. I studien av Hardcastle et al. (2013) där de använde sig av motiverande 

samtal identifierades ingen ihållande effekt av motivation till att gå ner i vikt. 

Positiva aspekter var att deltagarna lyckades öka antalet promenader. Liknande 

resultat har identifierats i en studie gjord av Befort et al. (2008) där de jämförde 

om följsamheten främjas av motiverande samtal jämfört med hälsoutbildning. 

Resultatet visade att deltagarna med motiverande samtal lyckades ändra på sina 

kostvanor men inte lyckats öka den fysiska aktiviteten. Deltagarna med 

hälsoutbildning lyckades gå ner mer i vikt än de deltagarna med motiverande 
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samtal (ibid). Resultatet i ett flertal av studierna visar dock att vuxna med övervikt 

och fetma beskriver motivation som en viktig del i viktminskningsprocessen 

(Gallagher et al., 2012; Herriot, Thomas, Hart, Warren & Truby, 2008). Det förblir 

dock oklart om motiverande samtal faktiskt fungerar eller inte i att stödja patienter 

till att gå ner i vikt.  

 

Information och utbildning 

Information och utbildning har använts som metod i ett flertal studier för att 

åstadkomma viktminskning hos deltagarna (Alert et al., 2013; Annesi & Porter, 

2015; Carels et al., 2012; Carels et al., 2013; Christaki et al., 2013; Gallagher et 

al., 2012; Hardcastle et al., 2013; Kolodziejczyk et al., 2014; Krukowski et al., 

2013; Whitham et al., 2014). Information och utbildning kan därför identifieras 

som en bra metod att använda sig av för att stödja patienter till 

livsstilsförändringar. Detta påstående stöds även av Befort et al. (2008) då de i sin 

studie identifierade störst viktminskning hos deltagare som fick hälsoutbildning.   

 

I Orems omvårdnadsteori handlar egenvård om att främja individens förmåga 

vilket även kan betyda att hälso- och sjukvårdspersonal tar hjälp att patientens 

anhöriga (Orem, 1995 refererad i McLaughlin Renpenning & Taylor, 2003). Att 

informera och utbilda anhöriga kan främja patientens möjlighet till förändring då 

denne får det stöd som behövs. I studien av Gallagher et al. (2012) identifierades 

detta då deltagarna såg sin familj och vänner som en motiverande faktor att ändra 

på levnadsvanor. Om hälso- och sjukvårdspersonal informerar och utbildar 

patienternas anhöriga kan det främja hälsosamma levnadsvanor då hela familjen 

kan ändra exempelvis kostvanor. Det kan vara positivt för individer med fetma och 

överviktsproblematik att äta samma kost som sin familj då de slipper köpa och 

tillaga enskild kost för att äta hälsosamt. 

 

Utbildningsnivån på deltagarna är en faktor som kan påverka resultatet av 

viktminskningsprogrammen. Detta har identifierats av Hadžiabdić et al. (2015). De 

med lägre utbildning hade större tendens till att inte fullfölja hela programmet eller 

åstadkomma minst viktnedgång. Resultatet stöds av Goode et al. (2016) där de 
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identifierat att varje år mer i utbildning minskade oddsen att inte fullfölja 

viktminskningsprogrammet med tio procent.  

Metoddiskussion 

I denna litteraturöversikt har ingen forskning från Norden använts, detta på grund 

av de studier som funnits från nordiska länder ej kunnat svara på 

litteraturöversiktens syfte och frågeställning. Flertalet studier är från USA (8 

stycken). Sverige och USA:s sjukvårdssystem skiljer sig åt men 

viktminskningsmetoder bör inte skilja sig så mycket, då metoderna har 

gemensamma faktorer i att ändra på levnadsvanor som kost och fysisk aktivitet. 

Problemet med övervikt är inte heller unikt i något land då det är ett ökande 

problem globalt vilket gör att det är viktigt att identifiera viktminskningsmetoder. 

Tre av artiklarna kommer från Storbritannien, en är från Grekland och en från 

Kroatien vilket är inom Europa. De två sista artiklarna är från Australien och 

Sydkorea. Som tidigare nämnt så kan sjukvårdssystemen skilja sig mellan länderna 

men samtliga artiklar som handlat om vedertagna metoder i viktminskning har 

gemensamma faktorer i lågfettsdieter och främjande av fysisk aktivitet.  

 

Eftersom sjuksköterskan inte framkom i person i artiklarna inkluderades även 

studier med dietister och specialister inom fysisk aktivitet. Detta i och med att ett 

tvärprofessionellt arbetssätt används inom hälso- och sjukvården för att förbättra 

omvårdnaden. Att sjuksköterskan inte själv framkom i artiklarna kan ha påverkat 

litteraturöversiktens relevans till sjuksköterskans område. 

 

I bakgrunden identifieras BMI som ett mätvärde för att fastställa övervikt och 

diagnostisera fetma. Dock så kan BMI ha en felmarginal då det inte räknar ut 

mängden fett eller muskler. Därför kan mängden kroppsfett överskattas hos atleter 

och andra muskulöst byggda människor. BMI kan även underskatta kroppsfett hos 

äldre människor och andra som förlorat muskler (NHLBI, 2012). Detta bör tas 

hänsyn till vid uträknande av människors BMI.  

 

Litteraturöversikten begränsades av sökorden, för att få fler träffar på 

sjuksköterskans ansvar i att stödja och motivera hade sökord som motiverande 
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samtal och hälsoutbildning varit passande att söka på. Resultatet kan ha blivit 

annorlunda om sökordet Evidens använts istället för Vedertagna metoder. Att 

evidens inte inkluderats som sökord var för att undersöka metoder som kan 

användas för att främja individer med fetma och överviktsproblematik till 

viktminskning. Vilket inte behövde innebära att det fanns evidens för metoden just 

idag. Tidsbegränsningen av åren då artiklarna publicerats gav ett resultat från den 

senaste forskningen. Men en utökning av de publicerade åren hade kunnat ge fler 

artiklar som varit relevanta för litteraturöversiktens syfte och frågeställning. 

Arbetet begränsades även av tidsplanen på 10 veckor. För att på ett mer utförligt 

sätt studera ämnet och finna passande artiklar hade mer tid behövts.  

 

För att stärka litteraturöversiktens trovärdighet har de artiklarna som inkluderats i 

resultatet kvalitetsgranskats i enlighet med mallarna från Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengströms (2008). Tillförlitligheten av 

artiklarna har undersökts utifrån om de var sponsrade från något stort företag, vilka 

källor artiklarna hänvisat till, på vems uppdrag de gjorts samt vilka metoder som 

använts. Eftersom det fanns begränsat med forskning i detta område så har artiklar 

som inte tog upp sjuksköterskans ansvar inkluderats, men som istället använt sig 

av metoder som sjuksköterskan kan använda sig av. Detta kan ha påverkat 

resultatet negativt då artiklarna använt sig av dietister eller specialister inom fysisk 

aktivitet istället. Då dessa är professioner som har andra specialistområden än 

sjuksköterskans. Författarna till detta examensarbete tror att en litteraturöversikt 

var den mest relevanta metod för att utföra detta arbete på då det gav en 

sammanställning av den forskning som finns inom området. 

Etikdiskussion 

Valda artiklar var godkända av etiska kommittéer vilket ansågs som en viktig etisk 

aspekt. Detta därför att individer med fetma och övervikt kan ses som en utsatt 

grupp. Enligt Helsingforsdeklarationen ska forskningen kunna säkerställa 

patienternas rättigheter, hälsa och välbefinnande. Forskningen ska följa etiska 

standarder som garanterar och främjar människor samt skyddar deras rättigheter 

och hälsa. Patienterna ska respekteras utifrån integritet, värdighet, 

självbestämmanderätt, personuppgifter och privatliv. Sårbara grupper kan ha en 
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ökad risk att behandlas felaktigt och/eller skadas ytterligare, därför ska dessa 

skyddas utifrån specifika behov. Forskning på dessa grupper får endast göras om 

forskningen kan svara på gruppens hälsobehov, det vill säga om gruppen kan dra 

fördel av forskningens resultat (WMA, 2013). Eftersom artiklarna är granskade 

utifrån bästa förmåga så finns det dock en risk att författarnas egna värderingar och 

åsikter kan ha speglats i resultatet trots försök till att utelämna dessa. Vid 

översättningen av engelsk litteratur kan feltolkning ha skett även om ett engelsk-

svenskt lexikon användes för att minimera risken. 

 

Klinisk betydelse för samhället 

Med övervikt och fetma som ett växande problem kommer alltfler individer att 

söka vård på grund av fetma och relaterade sjukdomar, det krävs då metoder för att 

kunna stödja dessa individer till egenvård. Både sjuksköterskan och annan 

vårdpersonal behöver ha kompetens och kunskap till att bemöta patienternas behov 

av vård. Examensarbetets kliniska betydelse är därför stort. Eftersom övervikt och 

fetma fortsätter att öka bör hälso- och sjukvårdspersonal arbeta mer med att 

förebygga övervikt och fetma för att även undvika andra överviktsrelaterade 

sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes.  

 

Slutsats 

Övervikt är ett ökande problem i Sverige och i världen, idag finns flertalet sätt som 

hjälper människor att förbättra sin hälsa och gå ner i vikt men många saknar 

motivation. Att ändra på kost och motionsvanor är grunden för att gå ner i vikt. För 

att lyckas att ändra på dessa vanor, kan vuxna med övervikt och fetma få hjälp via 

appar, webbsidor eller andra beteendeviktminskningsprogram. Enligt 

litteraturöversiktens resultat finns det lite forskning kring hur sjuksköterskan kan 

stödja och motivera patienterna till att viktminskning. Motiverande samtal kan 

vara ett sätt att stödja och motivera men resultatet av motiverande samtal är inte 

alltid tillfredsställande. För att lösa problemet med den ökande övervikten behöver 

fler professioner inom hälso- och sjukvården samarbeta. Det finns mycket som 

sjuksköterskan kan göra och många av de beskrivna metoderna i denna 

litteraturöversikt är metoder som även sjuksköterskan skulle kunna använda sig av 
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vid omvårdnad av patienter med övervikt och fetma. Som att till exempel ge 

information och utbildning inom kost- och motionsvanor. 

 

Förslag till vidare forskning 

Vidare forskning angående hur sjuksköterskan kan stödja och motivera patienter 

till viktnedgång behövs då det finns mycket som sjuksköterskan kan göra för att 

motivera och stödja. Ytterligare forskning om motiverande samtal och dess effekt 

avseende att motivera och stödja patienter till viktnedgång behövs. Det behövs mer 

forskning med längre studier för att se om viktminskningen är varaktig, då flera 

studier visar att patienter går ner i vikt de första sex månaderna men att 

viktminskningen inte är varaktig vid kontroller efter 12 och 24 månader.  
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Foret, M., Slipp, L., 

Jacquart, J., Macklin, 

E., Baim, M., 

Fricchione, G., 

Benson, H., Denninger, 

J., &Yeung, A. 

 

2013 

 

USA 

 

The effectiveness of a 

comprehensive mind body 

weight loss intervention for 

overweight and obese 

adults: A pilot study. 

To examine the effectiveness 

of a 20-week comprehensive 

mind body weight loss 

intervention that includes 

relaxation training as a 

primary component in 

overweight and obese 

individuals, with a 6-month 

follow-up. 

Kvantitativ 

 

Personal från ett stort företag deltog i en 

20 veckors intervention som omfattade 

viktminskning via avslappningsmetoder. 

Mätinstrument som användes var bland 

annat vikt, BMI, midja- och höftmått, 

blodtryck, fasteblodglukos, kolesterol, 

triglycerider och psykiska variabler. 

Deltagarna följdes upp efter 6 månader. 

n=31 Signifikanta förbättringar i vikt, BMI, midje 

och höftmått och triglycerider. Deltagarna 

visade även positiva förändringar i 

självrapporterad matrelaterad avhämning och 

minskning av hunger. Den egna förmågan 

ökade samt fysisk funktion, självkänsla och 

främjande av hälsosamt beteende.  

24p 

83 % 

Annesi, J., & Porter, K. 

 

2015 

 

USA 

 

 

 

 

Reciprocal Effects of 

Exercise and Nutrition 

Treatment-Induced Weight 

Loss with Improved 

Body Image and Physical 

Self-Concept. 

To extend the 

limited knowledge base of the 

relationship between 

behavioral treatments, 

psychosocial changes, and 

weight loss in women with 

morbid obesity. 

Kvantitativ  

 

6 månaders behandling baserad på 

beteende, fysisk aktivitet och nutrition. 

Mätvärden som togs var vikt, formulär 

om hur deltagarna var nöjd med sin 

kropp, fysisk självbild och depression.  

n=161 

(kvinnor) 

Resultatet visade att deltagarna både gick ner i 

vikt och blev mer tillfreds med sina kroppar 

samt förbättrade den fysiska 

självuppfattningen. Ingen signifikant skillnad i 

depression.  

22p 

75 % 
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Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Carels, R., Hoffmann, 

D., Hinman, N., 

Burmeister, J., Koball, 

A., Ashrafioun, L., 

Oehlhof, M., Bannon, 

E., LeRoy, M., 

&Darby, L. 

 

2013 

 

USA 

 

 

Step-down approach to 

behavioural weight loss 

treatment: a pilot of a 

randomised clinical trial. 

 

To examine the efficacy of a 

step-down approach 

comparedwith a standard 

group-based behavioural 

weightloss programme 

(BWLP). 

 

Kvantitativ 

 

Ett 18-veckors viktminskningsprogram. 

Hälften av deltagarna blev slumpmässigt  

tilldelade att trappa ner från veckovisa 

gruppmöten baserat på uppnåelse 

av viktminskning mål (3%) var sjätte 

vecka, medan den andra hälften förblev 

i sina grupper oavsett viktminskning. 

 

n=52 Det fanns en signifikant skillnad som gynnar 

andelendeltagare som uppfyllt eller överskridit 

sin 3% viktminskningsmål under första sex 

veckorna. Även om det inte var statistiskt 

signifikant så hade deltagarna i BWLP förlorat 

nästan 3% mer kroppsvikt än 

nedtrappningsdeltagare vid slutet av 

behandlingen. Större egenkontroll var 

associerad med ökad sannolikhet för steg-vård 

behörighet och högre procentuell viktförlust 

vid slutet av behandlingen. 

20p 

68 % 

Carels, R., Young, K., 

Hinman, N., Gumble, 

A., Koball, A., 

Oehlhof, M., & Darby, 

L. 

 

2012 

 

USA 

 

 

 

Stepped-care in obesity 

treatment: matching 

treatment intensity to 

participant performance. 

This study investigation 

examined the effectiveness of 

a self-help (SH), stepped-care 

(SC) weight loss program.  

Kvantitativ 

 

Deltagarna rekryterades via den lokala 

nyhetstidningen, e-mejl och via listserv 

från Midwesternuniversity. Deltagarna 

startade ett 18 veckors SC program. Ett 

program med tre faser, om deltagarna inte 

klarade viktmålen i första fasen fick de gå 

över till andra fasen osv. 

n=53 De som hade SH förlorade mest vikt i procent 

jämför med de som hade SH+ IC och de som 

hade SH+IC förlorade mer i vikt än de som 

hade SH+WLG+IC.  

23p 

79 % 



 

 
 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Carter, M., Burley, V., 

Nykjaer, C., &Cade, J. 

 

2013 

 

Storbritannien 

Adherence to a smartphone 

application for weight loss 

compared to website and 

paper diary: pilot 

randomized controlled trial. 

To collect acceptability and 

feasibility outcomes of a self-

monitoring weight 

management intervention 

delivered by a smartphone 

app, compared to a website 

and paper diary. 

Kvantitativ 

 

En vikthanterings intervention genom en 

smartphone app, webbplats eller 

pappersdagbok under 6 månader. Appen 

MMM och företaget Weight loss 

resources användes för målsättning.  

n=128 Följsamheten visade sig vara bäst i 

smartphoneapplications gruppen. De hade 

även störst viktminskning -4,6 kg, 

dagboksgruppen -2,9 kg och webbplats 

gruppen -1,3 kg.  

27p 

93 % 

Choo, J., & Kang, H. 

2014 

Sydkorea 

Predictors of initial weight 

loss among women with 

abdominal 

obesity: a path model using 

self-efficacy and health-

promoting 

behaviour. 

To identify predictors of 

initial weight loss among 

women with abdominal 

obesity by using a path model. 

Kvantitativ 

En longitudinell studiedesign. 

 

12 månaders försöksstudie. utvärderades 

av mätinstrumenten WEL, Exercise SE 

och HPLP II. 

n= 75 

(Kvinnor) 

Deltagarna ökade den egna förmågan i kost 

och motion, vilket hade en betydande inverkan 

på ökningen av hälsofrämjande beteende. 

Ökningarna i den egna förmågan av kosten 

hade en indirekt effekt på initial 

viktminskning genom ett ökande 

hälsofrämjande beteende. 

24p 

83 % 

 

Christaki, E., 

Kokkinos, A., 

Costarelli, V., 

Alexopoulos, EC., 

Chrousos, GP., 

&Darviri, C. 

 

2013 

 

Grekland 

Stress management can 

facilitate weight loss in 

Greekoverweight and obese 

women: a pilot study. 

 

To evaluate the efficacy of an 

8-weekstress management 

programme that includes 

progressive muscle 

relaxation(PMR) and 

diaphragmatic breathing on 

weight loss and eating 

behaviour ina sample of 

overweight and obese women 

who started a weight-loss 

programme. 

Kvantitativ 

 

Deltagare blev slumpmässigt indelade i 

en stresshanteringsgrupp (SM) och en 

kontrollgrupp. Antropometriska mått togs 

före och efter interventionen, 

och deltagarna fyllde i olika typer av 

frågeformulär före och efter 

interventionen. 

n=34 Resultaten visade en betydande förbättring av 

viktförlust i SM-gruppen efter interventionen 

jämfört med kontrollgruppen. Ett högre 

återhållsamt ätbeteende observerades i SM-

gruppen efter interventionen jämfört med 

kontrollgruppen, även om det inte fanns någon 

signifikant skillnad i upplevda stressnivåer. 

23p 

79 % 



 

 
 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Fisher, K., &Kridli, S. 

 

2014 

 

USA 

The role of motivation and 

self-efficacy on the practice 

of health promotion 

behaviours in the 

overweight and obese 

middle-aged American 

women. 

To investigate the relation- 

ship between motivation, self-

efficacy and 

demographicvariables, and 

how they affect the 

performance of health 

promotion behaviours in 

overweight or obese middle- 

agedAmericanwomen. 

Kvantitativ 

 

Två grupper jämfördes med varandra 

(BMI: 25-29) och (BMI:<30) 

Utvärdering skedde men mätinstrumenten 

HSDI, GSE och HPLP II.  

n=140 

(Kvinnor) 

För gruppen med BMI 25-29 visade sig den 

egna förmågan och utbildning vara betydande 

i utförandet av hälsofrämjande beteende. För 

Gruppen med BMI <30 visade det sig vara 

den egna förmågan som var betydande i 

utförandet av hälsofrämjande beteende. 

Motivation visade sig inte ha någon betydelse 

i frågan.  

24p 

83 % 

Gallagher, R., 

Kirkness, A., Armari, 

E., & Davidson, PM. 

 

2012 

 

Australien 

Participants’ perspectives of 

a multi-component, 

group-based weight loss 

programme supplement 

for cardiac rehabilitation: A 

qualitative study. 

 

To describe participants’ 

perspectives of a multi-

component, group-based 

weight loss supplement to 

cardiac rehabilitation 

programmes. 

 

Kvalitativ 

Intervjudesign 

 

Fyra fokusgrupper av deltagare som 

slutförde intervention och 

underhållsfaserna av livsstilsprogrammet 

(HEELP) genomfördes. 

n= 16+19? HEELP programmet hjälpte deltagarna att 

ändra på deras livsstils beteenden för att nå 

viktminskning. Deltagarna fick stöd från de 

andra deltagarna i gruppens samt från 

personalen. 

23p 

92 % 

Hadžiabdić, M., 

Mucalo, I., Hrabac, P., 

Matic, T., Rahelic, D., 

&Bozikov, V. 

 

2015 

 

Kroatien 

Factors predictive of drop-

out and weight loss success 

inweight management of 

obese patients. 

 

To evaluate patients’ 

adherence to the weight 

reduction programme by 

identifyingfactors predictive 

of both drop-out rate and 

weight loss success. 

 

Kvantitativ  

 

12 månaders viktminskningsprogram. 

Omfattande gruppterapi under en intensiv 

fem dagars utbildning, följt av fem 2 

timmars uppföljningsbesök. Undersökte 

andelen som hoppade av studien samt 

deltagarnas viktminsknings framgång.  

n= 124 Totalt reducerade 33,1% av deltagarna den 

initiala vikten med mer än 5% efter 12 

månaders interventionen. Den totala avgången 

var 32,3%. Initial viktminskning och 

civilstånd var de starkaste prediktorerna för 

framgång i viktminskning efter ett års period. 

De försökspersoner som var mer benägna att 

hoppa av var de med lägre utbildningsnivå och 

en högre nivå av fetma. 

24p 

83 % 



 

 
 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Hardcastle, S., Taylor, 

A., Bailey, M., Harley, 

R., & Hagger, M. 

 

2013 

 

Storbritannien 

Effectiveness of a 

motivational interviewing 

intervrrention on weight 

loss, physical activity and 

cardiovascular disease risk 

factors: a randomised 

controlled trial with a 12-

month. 

To address the gap in the 

literatureon the sustained 

effects of an MI intervention 

onweight loss, physical 

activity, and CVD risk factors 

at a 12-month post-

intervention follow-up 

occasion. 

Kvantitativ 

Under en 6 månadersperiod jämfördes två 

grupper av primärvårdspatienter. Ena 

gruppen (1) fick standard motion, 

näringsinformation och 5 MI samtal med 

en dietist och en specialist i fysisk 

aktivitet. Den andra gruppen (2) erhöll 

bara standard information.  

n= 358 

(patienter) 

Signifikanta skillnader mellan grupperna såg 

angående promenader och kolesterol. 

Deltagarna i Grupp 1 med övervikt och 

hyperkolesterolemi visade förbättringar av 

BMI och kolesterol jämfört med grupp 2.  

23p 

79 % 

 

Kolodziejczyk, J., 

Norman, G., Rock, C., 

Arredondo, E., 

Madanat, H., Roesch, 

S., & Patrick, K. 

 

2014 

 

USA 

Strategies that predict 

weight loss among 

overweight/obese young 

adults. 

To identify weight 

management strategies 

associated with short-term 

weight loss in a diverse 

sample of overweight or 

obese young adults.  

Kvantitativ 

Signal detektion genomfördes för att 

identifiera undergrupper av unga vuxna 

med övervikt/fetma som var mer eller 

mindre benägna att gå ner i vikt (5% 

viktförlust) under 6 månader. Data 

samlades in från ett varierat urval 

inblandad i en slumpmässig kontrollerad 

beteende viktminsknings intervention. 

n=404 Totalt sett uppnådde 15% av deltagarna <5% 

viktminskning. Förändring av 

egenkontrollerad vikt, baslinjen poäng gym 

närvaro/delta i motionsklasser och förändring i 

att äta mindre fett var de största förutsägelser 

för viktminskning. 

24p 

83 % 

Krukowski, RA., 

Harvey-Berino, J., 

Bursac, Z., Ashikaga 

T., & West, DS. 

 

2012 

 

USA 

Patterns of success: online 

self-monitoring in a web-

based behavioral weight 

control program. 

To examine patterns of self-

monitoring associated with 

greater weight loss at 6-

months. 

Kvantitativ 

Randomiserad 6 månaders beteende 

viktkontroll program. En del av en större 

studie. Erbjöd gruppchatt möten varje 

vecka och inlogg för egenkontroll på 

online sida. Inloggningarna undersöktes 

om det fanns samband med 

viktförändringar. 

n=161 91 % av deltagarna loggade in på webbsidan 

för att övervaka sina resultat. Kvinnor var 

mindre benägna till att logga in. Äldre 

deltagare var mer benägna till 

självövervakning. Medelvärdet av 

viktminskningen efter 6 månader var 5,5 kg.  

23p 

79 % 
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Svetkey, L., Batch, B., 

Lin, PH., Intille, S., 

Corsino, L., Tyson, C., 

Bosworth, H., 

Grambow, S., Voils, 

C., Loria, C., Gallis, J., 

Schwager, J., & 

Bennett, G.  

 

2015 

 

USA 

Cell phone intervention for 

you (CITY): A randomized, 

controlled trial of 

behavioral weight loss 

intervention for young 

adults using mobile 

technology. 

To determine the effect on 

weight of two Mobile 

technology-based (mHealth) 

behavioral weight loss 

interventions in young adults. 

Kvantitativ 

 

Randomiserad kontrollerad 

jämförelsestudie. Under 24 månader ingår 

deltagarna i mHealth som levereras av ett 

smartphoneprogram, personlig coaching 

som förstärks av egenkontroll i 

smartphone app och en kontrollgrupp. 

n=365 Smartphoneprogrammet visade inga 

signifikanta skillnader från kontrollgruppen 

och gruppen med personlig coaching förlorade 

mest kroppsvikt de första 6 månaderna men 

vid 12 och 24 månader fanns ingen signifikant 

skillnad från de andra grupperna. Yngre 

deltagare förlorade mer vikt än äldre 

deltagare. 

21p 

72 % 

Whitham, C., Mellor, 

D., Goodwin, S., Reid, 

M., & Atkin, L. 

 

2013 

 

England 

Weight maintenance over 

12 months after weight loss 

resulting from participation 

in a 12-week randomised 

controlled trial comparing 

all meal provision to self-

directed diet in overweight 

adults. 

To investigate whether a free 

choice of continuing on all 

meal provision or swapping to 

meal provision after initial 

weight loss over 12 weeks, 

would impact on weight 

maintenance over a further 12 

weeks and again after 12 

months. 

Kvantitativ 

Delades upp i två grupper all meal 

provision och self-directed diet. 

n=86  Ingen signifikant skillnad under de 12 första 

veckorna i vikten. De med meal provision 

förlorade efter 24 veckor minst 10 % av deras 

kroppsvikt.  

21p 

72 % 

 


