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Sammanfattning 
 

Fetma är en bidragande orsak till flera livsstilssjukdomar och en av de främsta 

riskfaktorerna för förlorade friska levnadsår. Distriktssköterskor möter många patienter 

med fetma och en del av distriktssköterskans arbete är att stödja dessa patienter till att 

göra livsstilsförändringar. Många livsstilssjukdomar går att förebygga med förändrade 

levnadsvanor. Vanligt är att patienter kan göra livsstilsförändringar under en begränsad 

tid, men de återfaller sedan till gamla vanor. Mycket forskning är skriven utifrån 

behandlarens perspektiv. Vi har valt att vända på perspektivet och intervjua patienter för 

att få ta del av deras erfarenheter. 

Syftet med vår studie är att beskriva faktorer som påverkar förmågan att genomföra 

livsstilsförändringar hos vuxna patienter med fetma.  

Studien är kvalitativ med deskriptiv ansats. Tio enskilda intervjuer gjordes som 

analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

För att klara av en livsstilsförändring verkar det som att individens inre behöver beröras. 

Det framkom flera faktorer som var försvårande för genomförande av 

livsstilsförändringar t.ex. känsla av maktlöshet. Stöd önskades utifrån ett 

helhetsperspektiv, från både vårdpersonal och närstående. Snabba resultat i början 

ökade motivationen.  

Patienter med fetma är en grupp som ökar globalt. För att förebygga framtida 

livsstilssjukdomar behövs patienternas egenvårdsförmåga stärkas. Då närstående 

involveras i behandlingen kan förutsättningar öka för ett lyckat resultat. För en hållbar 

utveckling i primärvården behöver vi ge dessa patienter stöd och god vård utifrån ett 

helhetsperspektiv, vilket i längden kan minska patientlidande och vara kostnadseffektivt 

för vården. 

 

Nyckelord: fetma, patientperspektiv, livsstilsförändringar, livsvärld, hälsa, 

vårdvetenskap, distriktssköterska 
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INLEDNING 

Författarna arbetar som distriktssköterskor på vårdcentral och möter många patienter 

med sjukdom/risk för sjukdom som är livsstilsrelaterade. En del av vårt uppdrag är att 

försöka hjälpa och stötta dessa patienter att göra livsstilsförändringar. Vi upplever att 

det är svårt för patienter med fetma att göra förändringar i kost och fysisk aktivitet. 

Även om patienten säger sig vara motiverad och vi har ett motiverande samtal är det få 

som klarar av att göra bestående förändringar. Många kan göra kostförändringar under 

en tid men återfaller sedan till sina gamla vanor. Fysisk aktivitet upplever många som 

svårt att ägna sig åt. Det finns mycket skrivet om olika metoder för att hjälpa patienter 

att förändra vanor. Mycket av litteraturen är skriven utifrån vårdarens perspektiv – vad 

vi ska säga och hur vi ska säga det - för att kunna stödja våra patienter. Vi har valt att 

vända på perspektivet och istället fråga patienterna vilka faktorer som påverkar deras 

möjligheter att genomföra livsstilsförändringar. 

 

BAKGRUND 

Distriktssköterskans hälsofrämjande funktion 

 

Yrket distriktssköterska har funnits sedan början av 1900-talet. Då hade 

distriktssköterskan ett områdesansvar, gjorde hembesök och en viktig del i arbetet var 

att undervisa befolkningen om tidiga symtom på smittsamma sjukdomar samt hur de 

skulle förhindra smittspridning. På 1940/50-talet startade mottagningsverksamhet. Då 

blev en del av arbetet även hälsoundersökningar och vaccinationer (Drevenhorn & 

Österlund Efraimsson 2013, ss. 126–127). I dagens vårdvalssystem har 

distriktssköterskan blivit en del av arbetslaget på vårdcentralen. Distriktssköterskan 

arbetar i stor utsträckning med patienter som har kroniska sjukdomar där 

levnadsvanerelaterad ohälsa är en bidragande orsak. I Kompetensbeskrivningen för 

Distriktssköterskor (Distriktssköterskeföreningen 2008) framgår det att en 

distriktssköterska ska arbeta hälsofrämjande och hjälpa patienter att bevara och förbättra 

sin hälsa. Distriktssköterskan ska kunna se och förstå individens resurser för att uppnå 

hälsa och ha förmåga att arbeta hälsofrämjande på både individ- och gruppnivå.  

 

Distriktssköterskan spelar en viktig roll i det hälsofrämjande arbetet med patienter i 

primärvården. Hen ser helheten i sitt hälsofrämjande arbete med patienten och vikten av 

att ha ett individuellt patientperspektiv. Distriktssköterskans hälsofrämjande aktiviteter 

baseras på tvärvetenskaplig kunskap och styrs av olika faktorer. En medvetenhet om 

vikten av hälsofrämjande åtgärder påverkar genomförandet men också att 

organisationskultur med avseende på hälsofrämjande insatser antingen kan stödja eller 

avskräcka distriktssköterskor från att genomföra hälsoarbete. Chefer inom hälso- och 

sjukvårdsorganisationer bör uppskatta värdet av hälsofrämjande åtgärder och säkerställa 

tillräckliga resurser för genomförande av dessa (Maijala 2016).  

 

Erfarna distriktssköterskor med specialiserade arbetsuppgifter lägger större vikt vid 

fetmarelaterade åtgärder visar forskning. Detta är associerat med att de utför fler av 

dessa åtgärder. Åtgärderna innebär att tala om fysisk aktivitet, ge allmänna livsstilsråd 

samt att kontrollera Body Mass Index (BMI) och midjemått (Engström, Skytt, 
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Ernesäter, Fläckman & Mamhidir 2013). Enligt Krav- och Kvalitetsboken (VG Region 

2017, s. 8) ska vårdcentralen ha ett hälsofrämjande förhållningssätt och systematiskt 

arbeta med hälsofrämjande och förebyggande åtgärder. Regionala riktlinjer för 

sjukdomsförebyggande metoder ska följas och råd om levnadsvanor ska integreras i de 

riktade insatserna. Insatser ska särskilt riktas mot övervikt och fetma.  

 

Vad är fetma? 

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar fetma som en onormal ansamling fett som 

kan påverka hälsan. Det kan beskrivas som att kroppens fettdepåer är ökade till en grad 

där hälsan riskeras. Detta mäts vanligen via BMI som innebär att vikten i kilo delas med 

längden i meter i kvadrat (kg/m2). För vuxna definieras övervikt som BMI 25 eller 

högre och fetma som BMI 30 eller mer (WHO 2016). Midjemått är en bra indikator för 

hälsofarlig fetma. Hos män definieras bukfetma som ett midjemått över 102 cm, för 

kvinnor är måttet 88 cm eller mer (Lönnqvist 2007, ss. 21–23). Bukfetma där det mesta 

fettet samlas i buken som visceralt fett innebär ökade risker att drabbas av metabola 

syndromet, vilket innefattar högt blodtryck, typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom, vissa 

tumörformer och ökad dödlighet. Ökad fettansamling på höfter, stuss och lår ger inte 

samma hälsorisk men kan ha mekaniska och psykosociala konsekvenser (Rössner & 

Torgerson 2011, ss. 591–596). 

 

Fetma finns bland de fem främsta riskfaktorerna för förlorade friska levnadsår. Med 

stigande BMI ökar risken att drabbas av sjukdom men fetma går att förebygga (WHO 

2016). Fetma uppstår när energiintaget är större än energiförbrukningen under en längre 

tid. Överskottet kan vara så litet att det knappt är mätbart (Rössner & Torgerson 2011, 

ss. 591–596). Flera olika faktorer påverkar energibalansen såsom biologiska faktorer 

(kön, ålder), beteendemässiga (vanor) och miljömässiga faktorer (boendemiljö, 

läkemedel) (FYSS 2015). Mellan år 2004–2015 har fetman ökat något i Sverige i 

åldrarna 45–84 år. Enligt Folkhälsomyndigheten (2015) har 14 % av män och kvinnor 

fetma. I båda könen är fetma nästan dubbelt så vanligt bland personer med förgymnasial 

utbildning jämfört med eftergymnasial. Övervikt har 29 % av kvinnorna och 42 % av 

männen mellan 16–84 år (Folkhälsomyndigheten 2015).  

 

Globalt har förekomsten av fetma dubblerats mellan år 1980 och 2014. En orsak tros 

vara ett ökat intag av energität mat samtidigt som vi till större del är fysiskt inaktiva. 

Den största delen av jordens befolkning bor i länder där fler dör av fetma än undervikt. 

År 2014 hade mer än 1,9 billioner vuxna över 18 år övervikt och av dem hade över 600 

miljoner fetma. Det innebär att 13 % av världens vuxna befolkning hade fetma och 39 

% hade övervikt (WHO 2016). 

 

Vid BMI över 30 ökar riskerna för allvarliga följdsjukdomar. Det finns ett erkänt 

orsakssamband mellan fetma och typ 2 diabetes som varit känt under de senaste 

decennierna. Det förutspås att antalet personer med typ 2 diabetes och prediabetes 

fortsätter att stiga (Cornell & D`Souza 2014). Grunden för all behandling av fetma är 

övergång till en kost som innehåller mindre energi och ofta även rekommendationer om 

regelbunden fysisk aktivitet. Många olika faktorer är inblandade i utvecklingen av 

fetma. Ärftliga, sociala, beteendemässiga och kulturella faktorer kan på olika sätt 

påverka varandra. Fetma, särskilt svår fetma, medför ofta negativ inverkan på 
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livskvaliteten i både fysisk och psykisk mening (SBU 2002). Forskning visar att 

patienter med fetma behöver ha betydande psykosocialt stöd för att kunna genomföra 

livsstilsförändringar (Mold & Forbes 2011) dock är det endast en liten del av den 

viktnedgång som uppnåtts genom behandling som kvarstår över tid (Teixeira et al. 

2015). De som inte genomför livsstilsförändringar uppfattar inte sitt hälsotillstånd som 

ett problem (Su, Lin, Chu, Hsung & Tsao 2015).  

 

Levnadsvanor 

Våra levnadsvanor och individuella val påverkar våra förutsättningar för en god hälsa. 

Hälsosamma levnadsvanor förebygger ohälsa och sjuklighet. Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2016) skiljer sig levnadsvanorna i Sverige mycket åt beroende 

på social miljö, ekonomiska förutsättningar, utbildningsnivå och bostadsort. 

 

De svenska rekommendationerna för fysisk aktivitet innebär för vuxna att vara fysiskt 

aktiv sammanlagt minst 150 minuter per vecka av måttlig intensitet (av hög intensitet 

rekommenderas minst 75 minuter per vecka). Stillasittande i sig är en riskfaktor för 

hälsan, även bland personer som i övrigt är fysiskt aktiva, därför bör vi även undvika 

långa perioder av stillasittande. Fysisk inaktivitet är en av de tio främsta riskfaktorerna i 

Sverige för förlorade friska levnadsår. Ca 60 % av män och kvinnor i Sverige 

rapporterar att de motionerar regelbundet. Andelen personer med stillasittande fritid 

ligger runt 13–15 %. Definitionen på stillasittande fritid är mindre än två timmars 

rörelse per vecka t.ex. i form av cykling eller promenader (Folkhälsomyndigheten 

2016). För att gå ner i vikt krävs en stor dos fysisk aktivitet kombinerat med 

kostomläggning. Rekommendationerna är 225–420 minuter måttlig fysisk aktivitet per 

vecka (FYSS 2015). Ur hälsosynpunkt kan små ökningar i den fysiska aktiviteten hos 

inaktiva individer ge stor effekt på folkhälsan. Högst mortalitetssänkning ser man vid 

ökad fysisk aktivitet i grupperna som har både låg fysik aktivitet och bukfetma (Ekelund 

et al. 2015).  

 

Ohälsosamma matvanor, i form av ett lågt intag av frukt, grönsaker och fullkorn samt 

ett högt intag av salt, är bland de främsta riskfaktorerna för ohälsa i Sverige. Låg 

konsumtion är nästan dubbelt så vanligt bland män än bland kvinnor. Personer med 

eftergymnasial utbildning äter mer grönsaker än de med bara förgymnasial utbildning 

(Folkhälsomyndigheten 2016). 

 

Nationella riktlinjer 

Socialstyrelsen gav år 2011 ut Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. 

Riktlinjerna ger rekommendationer om metoder som vårdpersonal bör använda för att 

stödja patienternas förändring av levnadsvanor. Målet är att förebygga sjukdom och alla 

regioner i Sverige har som mål att arbeta efter riktlinjerna. Under år 2017 pågår en 

implementering av riktlinjerna i Västra Götalands regionen. De levnadsvanor som 

riktlinjerna tar upp är de levnadsvanor som påverkar sjukdomsbördan mest: tobaksbruk, 

riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Det 

bedöms att hälso- och sjukvården lägger minst resurser på levnadsvanan matvanor.  
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Grunden för alla åtgärderna är rådgivande samtal på tre olika nivåer: enkla råd, 

rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal. Vid ohälsosamma matvanor 

rekommenderas kvalificerat rådgivande samtal i första hand. 

 

Enligt riktlinjerna bör hälso-och sjukvårdspersonal ställa frågor om levnadsvanor i 

större utsträckning än det görs idag och frågorna bör ställas på ett sätt som upplevs 

relevant för patienterna (Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer 2011 ss.7–9).  

 

Livsstilssamtalet med patientperspektiv och helhetssyn  

 

Livsstilssamtalet bör kännetecknas av en helhetssyn och ett patientperspektiv. Mötet 

med patienten och hens berättelse ger ökad kunskap om patientens behov och 

upplevelse. Vård skall ske med patienten i fokus vilket kan bidra till att patienten 

upplever en ökad delaktighet i sin vård (Magnusson, Ekeberg, Jutengren & Knutsson 

2014). Patienten bör bemötas utifrån ett socialt sammanhang och vården utföras med 

respekt och lyhördhet för patientens specifika behov, förutsättningar, förväntningar och 

värderingar. Kommunikationen ska vara en integrerad del av all vård och behandling. 

Patientens kunskap, förståelse och insikt är förutsättningar för att hen ska kunna vara 

delaktig i och ha inflytande över sin egen hälsa, vård och behandling (Socialstyrelsen, 

Hälso- och sjukvårdsrapport 2009 ss. 75–78). Beteendeförändringar rekommenderas 

som första steget i behandling av fetma (Teixeira et al. 2015). Prediktorer för att starta 

en viktnedgång är ökad tilltro till den egna förmågan att förbättra sina levnadsvanor. En 

tidig viktnedgång ökar chansen till en bestående viktnedgång (Choo & Kang 2014). Att 

börja med ett vårdande icke dömande samtal om hur patienten upplever sin fetma kan 

vara en betydande ingångspunkt för en beteendeförändring (Teixeira et al. 2015). Att få 

reflektera över fetman och dess påverkan på kroppen kan ha en genomgripande effekt 

och kan hjälpa patienten att påbörja en förändring av sitt beteende som kan ge bättre 

fysisk och psykisk hälsa (Paterson 2014). Patienter med fetma beskriver att stöd från 

sjukvårdspersonal är viktigt (Pearson, Irwin, Morrow, Battram & Melling 2012) men 

även socialt stöd framförallt från familj och vänner är betydelsefullt (Su et al. 2015). 

Erfarenhet av misslyckade viktminskningsförsök kan vara frustrerande. Det finns en 

klyfta mellan ideal och verklighet. Intensiv arbetsbelastning, tidsbrist och utmattning 

efter arbetet upplevs vara hinder för att ändra livsstilen. Sociala aktiviteter där onyttigt 

ätande ingår kan försvåra viktminskningen (Su et al. 2015). Patienter beskriver att det är 

viktigt att vårdpersonal lyssnar på dem. Det kan göra att de kommer tillbaka på rätt spår 

och kan börja reflektera över hinder för viktnedgång och vad de kan göra för att hjälpa 

sig själva. Regelbunden vägning är viktigt, det kan ge ett ökat ansvar för handlingar och 

beslut. Kostinformation om kalorier kan ge en insikt om att små förändringar i livsstilen 

kan ge en stor skillnad för viktnedgång, men också att det går att gå ner i vikt och ändå 

kunna njuta av maten. Det blir inte en kamp längre (Pearson et al. 2012). Vid 

kostförändringar kan en positiv kroppsbild och tanken att inget är förbjudet underlätta 

förändringar (Teixeira et al. 2015). Patienter som klarat att aktivt anpassa sin livsstil för 

att få viktminskning använder sig av självreglerande metoder som att de väger sig varje 

dag, räknar kalorier, äter begränsat i sociala situationer och inser fördelarna med fysisk 

aktivitet (Su et al. 2015).  

 



 5 

Vårdvetenskapligt perspektiv 

Livsvärld 

Livsvärlden är det sätt varmed vi erfar och förstår den konkreta värld som vi är en del 

av. Livsvärlden delas av alla, men är samtidigt unik. Livsvärldsteorin innebär hur hälsa, 

sjukdom, lidande och vård upplevs och förstås av den enskilda människan. 

Att tala med människor med fokus på deras livsvärld öppnar för en förståelse av hur det 

är att till exempel leva med fetma och vad det kan innebära för den enskilde. Den 

mänskliga kroppen är förvisso något biologiskt, med den kan inte enbart förstås på det 

sättet. Kroppen är också något subjektivt. Den är levd och fylld av sådana innebörder 

som alla erfarenheter, upplevelser och till exempel minnen skapar, den förkroppsligar 

livsvärlden (Dahlberg 2014, ss. 30, 44, 53, 63). Forskning visar att patienter med fetma 

kan känna sig fångade i sina stora kroppar, de upplever skuldkänslor för sina kroppar 

(Ruud-Knutsen, Terragn & Foss 2011).  
 

Hälsa 

Det individuella perspektivet förstärks av att hälsa också relaterar till både mening och 

sammanhang och därmed till livsvärlden (Dahlberg 2014, ss. 28–29). Tilltron till den 

egna förmågan är viktig (self-efficacy), att individen har kraft att anta en utmaning. Med 

hög self-efficacy är det mer troligt att man lyckas med sina förändringar. Framgång 

stärker känslan av self-efficacy (Boman & Brink 2015, ss. 200–202).  Genom att bejaka 

och förhålla sig kreativt till de omständigheter som är givna kan upplevelsen av 

välbefinnande stärkas (Dahlberg 2014, ss. 28–29). Det finns flera definitioner och 

aspekter på hälsa. I Ottawa Charter (WHO 1986) beskriver WHO hälsa som en resurs 

för dagligt liv men inte målet för att leva. I WHO:s Health Promotion Glossary (WHO 

1998) ses hälsa som en resurs i livet som ger individer möjlighet att leva ett produktivt 

och innehållsrikt liv. Hälsa skapas i den vardagliga miljön. Att vara i ett tillstånd av 

hälsa innebär att man upplever välbefinnande, mår bra och är i stånd till att genomföra 

sina små och stora livsprojekt. Hälsa med den innebörden påverkas av huruvida en 

individ känner livskraft, livslust och livsmod samt klarar av att balansera existensens 

sårbarhet med att utnyttja dess frihet. För att hälsa skall råda måste människan ha 

förmåga till såväl rörelse och aktiviteter som stillhet, vila och god livsrytm. I hälsa ingår 

också upplevelsen av mening och sammanhang. Om tillvaron känns meningsfull och 

präglas av sammanhang är det lättare att kämpa mot ohälsa (Dahlberg 2014, ss. 28–29).  

 

Hälsa är ett abstrakt begrepp med många dimensioner. De flesta kan relatera till ordet 

hälsa vilket också innebär en risk att man lägger olika innebörd i begreppet. Hälsa i ett 

omvårdnadsvetenskapligt perspektiv kan ses som en pågående process. Upplevelsen av 

hälsa kan påverkas av sjukdom och lidande. Erikssons modell av hälsa kan illustreras 

som ett hälsokors med två olika dimensioner. Den ena axeln visar objektiva tecken på 

hälsa eller ohälsa. Den andra visar en subjektiv värdering, upplevelsen av att må bra 

eller inte (Johansson 2013, ss. 59–66). Lidandet kan ge hälsan en mening genom att 

människan blir medveten om kontrasterna och de olika möjligheterna då det gäller 

hennes egna inre resurser. Hälsa betyder helhet och helighet. Ser vi hälsa som helhet 

innebär lidandet att denna helhet rubbas. Med helhet menas människans varande som 

kropp, själ och ande som oskiljaktiga delar (Eriksson 1994, ss. 63–65). 
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Hälsa är inget statiskt tillstånd utan hälsa är en rörelse, ett dynamiskt skeende där många 

faktorer samspelar. Hälsa är en helhet och det är helheten som avgör människans 

upplevelse av att vara i hälsa (Eriksson 2014, s. 41). Hälsa ses som en rörelse mellan tre 

olika nivåer, hälsa som görande, som varande och vardande. Rörelsen utrycks i 

människans upplevelse av olika problem, behov eller begär. I görandenivån bedöms 

hälsa utifrån yttre objektiva kriterier. Varandenivån eftersträvar en form av balans och 

harmoni. I vardandenivån är människan inte främmande för lidande. I vardandenivån 

strävar människan efter att försona sig med livets omständigheter och bli hel på en 

djupare integrationsnivå. Lidandet kan ge hälsan en mening likaväl som det kan beröva 

livet all mening (Eriksson 1994, ss. 63–65). 

 

Lidandet 

Lidandet kan också uppfattas på olika nivåer. Att ha ett lidande, vilket innebär att vara 

driven och styrd av yttre omständigheter, att vara i lidande d.v.s. hålla sig i periferin av 

tillvaron och där uppleva en relativ harmoni samt att varda i lidande som innebär en 

kamp mellan hopp och hopplöshet, mellan liv och död (Eriksson 1994, ss. 63–65). När 

den lidande människan berättar om sitt lidande gör hon det med anspråk på trovärdighet 

och önskar att hennes lidande skall bekräftas (Eriksson 1994, s. 23). Lidandet är en 

ofrånkomlig del av att vara människa. Lidande kan ses som en erfarenhet som alla 

individer upplever. Lidandet uppfattas på olika sätt men alla människor drabbas av 

lidande förr eller senare (Kirkevold 2000, ss. 104–108). Patienter med fetma kan 

uppleva lidande. Många har varit feta sedan barndomen och beskriver att de retats och 

mobbats under uppväxten. Många lider av hjärtproblem, diabetes, förslitningsskador, 

sömnapné och depression. (Ruud-Knutsen, Terragn & Foss 2011).  
 

Egenvård enligt Orem 

Dorotea Orems egenvårdsteori bygger på individens egen förmåga att påverka sitt 

beteende. Teorin är uppbyggd runt tre centrala begrepp: egenvård, egenvårdbehov och 

egenvårdskrav. Definitionen av egenvård är ”utförande av sådana aktiviteter som 

individen själv tar initiativ till och utför för sin egen skull i syfte att upprätthålla liv, 

hälsa och välbefinnande” (Kirkevold 2000, s. 150). Egenvårdskrav är de aktiviteter som 

måste utföras för att tillgodose egenvårdsbehoven. Teorins huvudtes är att vi människor 

normalt har förmåga och motivation för att kunna tillvarata vår hälsa och förebygga 

sjukdom. Ibland blir egenvårdskraven större än förmågan och då blir det omvårdnadens 

ansvar att kompensera bristen och hjälpa individen att återfå egenvårdskapaciteten 

(Kirkevold 2000, ss. 149–165). 

 

PROBLEMFORMULERING  

Distriktssköterskor möter många patienter med fetma. Fetma är en bidragande orsak till 

flera livsstilssjukdomar t.ex. hypertoni och diabetes. Forskning visar att många 

livsstilssjukdomar går att förebygga med förändrade levnadsvanor, som ökad fysisk 

aktivitet och bättre matvanor. En del av distriktssköterskans uppdrag är att hjälpa och 

stötta patienter att göra livsstilsförändringar. Forskning visar att det är svårt för patienter 

med fetma att göra bestående förändringar i kost och fysisk aktivitet. Patienter kan göra 

förändringar som leder till viktnedgång under en tid men återfaller sedan till sina gamla 
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vanor. Det finns mycket skrivet om olika metoder för att hjälpa patienter att förändra 

vanor utifrån behandlarens perspektiv, dvs vad och hur distriktssköterskan ska samtala 

för att kunna stödja dessa patienter. Ett intressant perspektiv är att fråga patienterna 

vilka faktorer som påverkar deras förmåga att genomföra och behålla 

livsstilsförändringar. 

 

Mycket litteratur visar på vikten av ett bra möte mellan patient och vårdgivare.  

Forskning visar att det även är viktigt med betydande psykosocialt stöd från familj och 

vänner, tilltron till den egna förmågan har också betydelse. Att patienter med fetma får 

den vård de behöver är viktigt för att minska deras lidande och minska risken för 

förtidig död.  

 

SYFTE 

Syftet med vår studie är att beskriva faktorer som påverkar förmågan att genomföra 

livsstilsförändringar hos vuxna patienter med fetma.  

 

METOD 

Studien är kvalitativ med deskriptiv ansats. Vi har valt intervjustudie som metod för att 

fånga informanternas upplevelse av att göra livsstilsförändringar. I en kvalitativ studie 

är intervju ett bra sätt att få fram data, för att kunna ta del av informanters berättelser. 

Efter en inledande fråga kan öppna frågor ställas i en ordning anpassad till situationen. 

Då finns möjlighet att få fram en bredare bild med flera nyanser (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2011, s. 40).  

 

Urval  

Kriterier för deltagande i studien var vuxna patienter med BMI> 30. 

Informanterna kommer från tre vårdcentraler i en större och en mindre stad i 

Västsverige, sju kvinnor och tre män, alla är födda i Sverige. Ålder varierar mellan 23–

72 år, medelålder 58 år. Informanterna valdes ut med hjälp från vårdpersonal på de 

vårdcentraler där verksamhetschef godkänt deltagande i studien. 

 

Anhållan om lov att få genomföra studien har lämnats muntligt och skriftligt till 

verksamhetschefer på vårdcentralerna. Samtliga verksamhetschefer har skrivit på ett 

godkännande av studien (Bilaga 1). Informanterna har informerats om studien både 

muntligt och skriftligt. Samtliga informanter har gett ett skriftligt samtycke om att delta 

(Bilaga 2). Informanterna informerades om att de kunde avbryta deltagandet när som 

helst.  

 

Datainsamling 

Data samlades in genom intervjuer utifrån en intervjuguide (Bilaga 3). Under januari – 

april 2017 genomfördes tio intervjuer. Varje författare gjorde fem intervjuer. Plats för 

intervjuerna valdes av informanterna. Intervjuerna gjordes på vårdcentraler förutom en 

intervju som gjordes på ett café. Intervjuernas längd varierade mellan 20–40 minuter. 

Intervjuerna hade karaktären av ett samtal där informanterna utifrån en semistrukturerad 
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intervjuguide fick beskriva vilka faktorer som påverkar förmågan att genomföra 

livsstilsförändringar. Öppningsfrågan var ”Kan du berätta vad hälsa innebär för dig?” 

Informanterna hade inte sett frågorna innan intervjun började. Intervjuerna är 

ljudinspelade via diktafon eller mobiltelefon och sedan transkriberade ordagrant av den 

författare som gjort intervjun. Varje intervju gavs ett nummer för att avidentifiera 

patienterna i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204).  

 

Dataanalys  

Data har analyserats och tolkats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Det är en 

analysmetod som används för att tolka inspelade intervjuer vid omvårdnadsforskning. 

Ansatsen än induktiv för att förutsättningslöst tolka informanternas berättelser. Båda 

författarna har läst alla intervjuerna flera gånger tills helheten kändes välbekant. 

Datamaterialet strukturerades upp i mindre delar och utgångspunkt togs i de 

undersökningsfrågor som använts i intervjumallen. Meningar och stycken som belyst 

samma innehåll har sammanförts och redovisas som innehållskategorier. Det framkom 

med tydlighet faktorer som var hindrande och stödjande för att göra 

livsstilsförändringar. Några meningsbärande enheter har lyfts ut och redovisas som citat 

i uppsatsen (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 187–191)  

 

Etiska frågeställningar 

Informanterna tillhör en sårbar patientgrupp där fetma kan upplevas stigmatiserande och 

skamfyllt. Fetma är ett växande hälsoproblem som kan leda till allvarliga 

livsstilssjukdomar. Därför är denna patientgrupp viktig att forska om för att kunna 

hjälpa dessa patienter. Under hela processen har författarna noggrant följt 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Individskyddskravet innebär att de som medverkar i 

forskning ska skyddas från skada och kränkning. Forskningskravet innebär att forskning 

som utförs ska kunna leda till förbättringar för t.ex. hälsa och livskvalitet. Ett 

forskningsetiskt problem kan vara vägningen mellan dessa krav. Innan en studie utförs 

ska informanterna ge ett informerat samtycke. Forskare måste kunna garantera att inget 

av det informanterna berättar kan bli offentligt och att allt material förvaras säkert 

(Vetenskapsrådet 2011).  

 

För att garantera informanternas konfidentialitet är intervjuerna avidentifierade och 

kodade. Eventuella namn som nämns under intervjuerna har tagits bort. Alla 

inspelningar och transkriberade utskrifter kommer att raderas efter att uppsatsen är 

godkänd.  

 

RESULTAT 

Syftet med denna studie var att beskriva faktorer som kan påverka förmågan att 

genomföra livsstilsförändringar hos vuxna patienter med fetma. Våra informanter var 

mycket verbala och gav oss levande berättelser. Informanterna berättade om sin syn på 

kropp och hälsa samt beskrev vilka faktorer de upplevde påverkade deras förmåga att 

genomföra livsstilsförändringar. Informanterna beskrev att de var medvetna om att de 

vägde för mycket och de hade en medvetenhet om att deras vikt kunde innebära en 

hälsorisk.  
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Analysen utmynnade i två huvudkategorier och sju underkategorier: 

 
Hindrande faktorer för att genomföra 

livsstilsförändringar 

Känsla av maktlöshet 

 Mat som tröst 

 Fysiska besvär 

 Bristande tilltro till den egna förmågan 

Stödjande faktorer för att genomföra 

livsstilsförändringar 

Medvetenhet om hälsans betydelse 

 Regelbunden kontakt med vårdpersonal och stöd 

från närstående 

 Stärkande strategier för att genomföra 

livsstilsförändringar  

 

Hindrande faktorer för att genomföra livsstilsförändringar  

Informanterna beskrev flera olika faktorer som innebar hinder och utmaningar för att 

göra livsstilsförändringar. Fysiska besvär begränsade möjligheterna till fysisk aktivitet, 

smärta och värk i kroppen var vanligt bland informanterna. Mat användes ofta för att 

hantera känslor. Familj och sociala aktiviteter kunde ibland försvåra möjligheten att 

fullfölja en livsstilsförändring. 

 

Känsla av maktlöshet 

Informanterna upplevde fetman som svår att leva med både fysiskt och psykiskt, en del 

hade svårt att röra sig och upplevde sig själva som väldigt överviktiga. De kunde känna 

en skuldkänsla, att de fick skylla sig själva eftersom de ätit sig till sin fetma. 

Informanterna kände en maktlöshet angående sin vikt. De hade försökt gå ner i vikt 

flertalet gånger under sina liv och beskrev svårigheter av att klara det. 

 

” nej jag vill inte banta för jag tycker man håller sig till idén i två veckor 

och sedan så börjar det att ebba ut och till slut är man tillbaka i samma 

vanor igen, det är vad jag har upplevt när man försökt att göra någonting 

åt det, det är mer eller mindre meningslöst” (2)  

 

Informanterna kunde ibland uppleva att vårdpersonal inte visade intresse för deras vikt, 

vilket var något de önskade att de gjorde. Om vikten var ett hälsoproblem skulle 

vårdpersonal uppmärksamma detta.  

De upplevde att de inte blev tagna på allvar på grund av sin storlek och att vikten kunde 

påverka vilken vård de fick. En sådan situation kunde vara när patienten remitterades till 

en undersökning och överst på remissen kunde det stå ordet överviktig patient. 

 

Några av informanterna beskrev att deras vikt hade med dålig självkänsla att göra. 

Några av informanterna berättade att de var uppvuxna i alkoholisthem, vilket hade 

påverkat dem både psykiskt och fysiskt.  

 

Informanterna kunde ange sig själva som ett hinder för att göra livsstilsförändringar, de 

orkade inte ta tag i det. Det var lätt att de föll tillbaka i gamla vanor och svårt att komma 
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igång igen ”men alltid fallit tillbaka - igen – till att – nej, men det är ju roligare att äta - 

än vad det är att banta och försöka gå ner i vikt” (6) 

 

Informanterna beskrev att de inte ville se på sin kropp, det försämrade självkänslan, de 

var inte riktigt medvetna om hur stora de var. De som inte vägde sig hemma kunde ha 

en bild av att de inte förändrats på tio år. Lite ”strutsbeteende” – om jag inte väger mig 

så vet jag inte att jag gått upp. Informanterna hade svårt att se orsaken till sin 

viktuppgång. En konsekvens av fetman var svårighet att hitta kläder. Informanterna 

hade kläder i garderoben som de inte kunde ha och i affärerna var det svårt att hitta 

roliga kläder i tillräckligt stor storlek. Det var också svårt att prova kläder eftersom 

kroppsstorleken gjorde att de var så otympliga. 

 

Mat som tröst 

Informanterna uppgav att känslor kunde påverka hur och när de åt. Det blev ett hinder 

för att förbättra matvanorna. De tröstade sig med mat i många olika situationer och 

känslotillstånd: vid stress, sömnbrist, när de var ledsna men även glädje var en orsak till 

att äta. Tröstätande rättfärdigades av hur de mådde ”jag tror att min vikt har med min 

dåliga självkänsla att göra, ja då tröstar man ju åt bägge håll, både om man är glad 

eller ledsen (3). 

 

De beskrev sitt ätbeteende som ett beroende som liknade ett missbruk men stället för 

alkohol åt de socker och de upplevde att det kunde finnas ett genetiskt arv för missbruk. 

 

En försvårande faktor kunde vara när någon informant utsattes för krav eller kritik. Att 

bli ifrågasatt om sitt ätande kunde leda till att de åt mer än de borde. 

 

Fysiska besvär  

Informanterna uppgav att de hade värk i kroppen som hindrade dem från att utöva fysisk 

aktivitet. De beskrev olika typer av smärta som hindrade dem från att vara fysiskt 

aktiva. De flesta informanterna beskrev att de hade ont i leder och försämrad rörlighet. 

De blev klumpiga och kunde inte röra sig som de önskade. 

 

Informanterna var medvetna om att de behöver träna men flera visste inte hur de skulle 

träna för att inte förvärra sina skador. De var rädda för att träning skulle slita på kroppen 

istället för att stärka den eftersom de vägde så mycket. Informanterna såg också risken 

med att kroppen blev mer utsliten av den extra belastning vikten innebar. ”ja det tror 

jag, både hjärt-kärlsjukdomar och rörlighet och belastar knän och rygg och höfter fel 

så att gå ner i vikt är väl egentligen det första man borde göra, men jag vet inte riktigt 

hur” (2)  

En operation kunde orsaka en bestående viktuppgång. Värk i kroppen förhindrade 

möjlighet till fysisk aktivitet, istället ökade stillasittandet.  

 

Bristande tilltro till den egna förmågan 

Informanterna beskrev svårigheter att ta sig egen tid för t.ex. träning. De beskrev att de 

prioriterade familjens behov före sina egna. De hade också svårigheter att hålla sig till 

den planerade dieten. När familjen motarbetade och t.ex. lockade med något de inte 
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borde äta var det svårt att stå emot. ”alltså dom man har nära en om dom inte stöttar en 

då kan det ju verkligen gå liksom i krasch” (6) Anhöriga kunde ibland skada utan att det 

var meningen t.ex. kunde de köpa något som informanten tyckte var gott, för att vara 

snälla, när hen försökte begränsa matintaget. Brist på anhörigstöd kunde även leda till 

att de slarvade med maten.  

 

Informanter beskrev att det var bra att vårdpersonal diskuterade vikt och provsvar men 

att bli ifrågasatt vid alla möten upplevdes som negativt. 

 

Informanterna beskrev att en utmaning var att hålla kvar förändringar de påbörjat. Det 

var så lätt att falla tillbaka i gamla vanor, att de prioriterade andra saker före sin egen 

vikt. De berättade att de försökt gå ner i vikt upprepade gånger utan att lyckas. För varje 

misslyckande kändes det svårare att göra ett nytt försök. 

 

Informanterna beskrev att det var ett hinder om de skulle ha en annan kosthållning än de 

övriga familjemedlemmarna. Det blev både arbetsamt och kostsamt att laga två 

uppsättningar mat. Om övriga familjemedlemmar inte ändrade kosten slutade det med 

att informanterna återgick till familjens vanliga mat. Viktminskningsdiet beskrevs också 

som svår att hålla eftersom den var både tråkig och smaklös. Informanterna beskrev att 

sociala aktiviteter där de visste att det skulle serveras mat kunde förstöra hela 

planeringen och istället rättfärdiga ett återfall till gamla vanor. 

 

” men det här planerandet, nu vet jag att jag skall bort i kväll och jag veta 

att det blir si och så och typiskt mig kan jag tänka, att nu är den här dagen 

redan körd, jag kan lika gärna äta och så stoppar man i sig lite allt 

möjligt, jag skall ju ändå bort i kväll då kan jag äta pizza till lunch också 

och nu var visst den här dagen förstörd och även i förrgår var också paj 

nu är hela veckan då får jag börja om på måndag” (5) 

 

Stödjande faktorer för att genomföra livsstilsförändringar 

Informanterna beskrev ett behov av struktur/regelbundenhet och ett stöd på vägen. De 

beskrev ett behov av professionellt stöd men också ett stöd från närstående. 

De beskrev att de önskade stöd när de var i rätt fas och mottagliga för råd och när de 

bad om hjälp. 

 

Medvetenhet om hälsans betydelse 

Informanterna beskrev att hälsan var viktig för dem. Genomgående synen på hälsa var 

att kropp och själ skulle må bra och att de inte skulle ha några begränsningar i det 

vardagliga livet. ”hälsa för mig innebär att jag skall kunna leva ett bra liv utan allt för 

mycket krämpor, att jag inte skall vara begränsad allt för mycket för med tanke på min 

ålder” (1) För de flesta innebar hälsa att må bra både fysiskt och psykiskt. 

Informanterna tog upp att det var viktigt att kunna röra sig. Hälsa innebar även att ha ett 

socialt umgänge. De beskrev att de hade större fokus på rörlighet och känsla av att må 

bra, än på vikt och kroppsstorlek. ”min kropp är för tung, men själen mår väldigt bra, 

som är en del utav kroppen, jag tycker att jag mår bra” (1) 
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Informanterna berättade att de var väl medvetna om vilka hälsorisker fetma kan orsaka. 

De var även medvetna om fetmans konsekvenser för välbefinnandet. 

 

Informanterna uttryckte att de vägde för mycket, de utryckte att de tyckte illa om sin 

kropp men att de hade förlikat sig med hur den såg ut. Informanterna beskrev att hälsa 

även kunde innebära att prover t.ex. blodtryck låg på bra värden. Att få vara med så 

länge som möjligt för sina barn beskrevs också som hälsa. Som ung fanns tankar om att 

vikten kunde minska chanserna att bli gravid. De beskrev också en oro för att det kunde 

vara svårt att hitta en partner om man är väldigt stor. Det framkom även en medvetenhet 

om att livsstilen kunde påverka belastningen på sjukvården 

 

Regelbunden kontakt med vårdpersonal och stöd från närstående 

Informanterna beskrev att en viktig faktor för att komma igång med livsstilsförändringar 

var stöd från vårdpersonal och framför allt behövdes stöd när motivationen sviktade. 

Kontakterna skulle vara täta i början men sedan kunde de glesas ut och kunde senare 

bestå av telefonkontakt. Snabba resultat i början kunde öka motivationen. Informanterna 

beskrev att det var viktigt att det vårdpersonalen frågade om också följdes upp. De 

beskrev att det var viktigt att göra upp en plan som sedan följdes upp och utvärderades. 

” behöver man ju kontinuerlig hjälp. Att dom faktiskt fokuserar på vad dom har frågat 

och på vad dom har fått för svar av oss” (6). Vårdpersonalen fick gärna ställa lite krav 

bara informanterna fick information om detta från början. Hade en överenskommelse 

bestämts gemensamt om att något specifikt skulle göras till nästa besök och detta inte 

utförts skulle personalen ta upp vad som var orsaken.  

 

Informanterna beskrev ett behov av att få reflektera över sin livsstil. Det kunde öka 

möjligheten att göra sundare val. De behövde hjälp att få en struktur, att bli 

medvetandegjorda. De behövde någon som kunde fungera som ett bollplank, en 

samtalspartner som gav vägledning och stöd om de var på väg åt rätt eller fel håll. 

 ” såna lägen kanske man behöver lite hjälp, den där lilla kicken igen. Om inte en spark 

så i alla fall en liten knuff” (10).  

 

En del informanter ville ha gruppkontakt men de flesta efterfrågade individuella besök. 

De beskrev också att det skulle finnas möjlighet att komma till vårdcentralen 

regelbundet för vägning. Informanterna önskade råd om både måltidsinnehåll och 

måltidsordning. De efterfrågade dietistkontakt för att få information om vad som var bra 

mat ur näringssynpunkt. Andra beskrev att de egentligen hade kunskapen men att det 

var svårt att tillämpa den. En del av informanterna hade aldrig funderat på om de kunde 

få hjälp av vårdcentralen för att gå ner i vikt och hade därför inte efterfrågat detta. De 

beskrev att de inte visste vad de behövde för stöd.  

 

Förutom stöd från vården behövdes stöd från familj och vänner, någon som pushade. 

Informanterna beskrev att det var viktigt med stöd från vänner för att komma igång med 

fysisk aktivitet. De önskade att närstående t.ex. följde med på en promenad, men de 

ville inte bli tillsagda att de borde röra på sig. Blev de tillsagda för ofta kunde det få 

motsatt effekt och de blev istället mer stillasittande. 
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Stärkande faktorer för att genomföra livsstilsförändringar 

Informanterna upplevde det som en stärkande faktor när vårdpersonal bemötte dem med 

ett respekterande förhållningssätt. Att vårdpersonalen hade förmåga att inge hopp var 

viktigt. Det ökade tilltron till den egna förmågan om möjlighet att uppnå sina mål. Om 

de misslyckades en gång var det viktigt att försöka igen. ”jag tror att hon stärkte mig 

mycket i att, man kan klara av saker och ting, det är bara att försöka, misslyckas man 

får man ta något annat, på nåt sätt ska man ju ta sig igenom” (3). 

 

Informanterna beskrev ett behov av tydligare information om primärvårdens 

hälsofrämjande arbete. De önskade att primärvården var tydligare med att de arbetar 

hälsofrämjande och förebyggande. En informant som var på besök på vårdcentralen såg 

i väntrummet information om vilken hjälp vårdcentralen kunde erbjuda för 

överviktsbehandling. En distriktssköterska skapade sedan kontakter för vidare 

behandling med dietist och sjukgymnast. Det stöd informanten fick på vårdcentralen 

resulterade i 90 kg:s viktnedgång.  

 

Informanterna önskade också kontakt med sjukgymnast. De hade positiv erfarenhet av 

tidigare kontakter med sjukgymnast och flera hade fått träningsprogram som de kunde 

använda hemma. Det fanns önskemål om t.ex. artrosskola för att minska värk. 

Informanterna önskade för att bli stärkta att vårdpersonalen var tillgänglig när de hade 

behov av stöd. De önskade en individuell behandlingsstrategi. Informanterna uttryckte 

önskemål om en årlig kontroll eller screening för att fånga upp dem som ökade i vikt 

innan det gått för långt. 

 

Informanter beskrev att det krävdes en insikt om att de hade ett problem för att kunna 

starta en livsstilsförändring. De informanter som klarat av att göra bestående 

livsstilsförändringar beskrev att det fanns en utlösande faktor som startade förändringen. 

De hade försökt flera gånger tidigare men till slut hände något som gjorde att de 

bestämde sig. De informanter som lyckats med livsstilsförändringar hade gjort 

medvetna val. De resonerade med sig själva t.ex. om ett osunt val av mat var värt det 

med tanke på hur de skulle må efteråt, liknande en konsekvensanalys. En genomförd 

livsstilsförändring gav ett ökat psykiskt välbefinnande. 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie var att beskriva faktorer som påverkar förmågan att genomföra 

livsstilsförändringar hos vuxna patienter med fetma. Resultatet visar att syftet är 

uppnått. Vårt resultat stärker evidensen från tidigare forskning 

 

Resultatet visar att det fanns flera faktorer som påverkade förmågan att genomföra 

livsstilsförändringar. Det fanns flera hindrande faktorer som att informanterna hade värk 

och smärta som minskade graden av fysisk aktivitet. Hindrande faktorer var även att de 

upplevde maktlöshet. De hade kunskaperna om både kost och motion och vad som var 

ett bra leverne för dem ur hälsosynpunkt och en hög medvetenhet om fetmans 

konsekvenser på hälsan, men de kom ändå inte till handling till en livsstilsförändring. 
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Stödjande faktorer beskrevs som viktigt för informanterna. Det var viktigt med 

regelbunden kontakt med sjukvårdspersonal men även viktigt med stöd från familj och 

vänner. 

 

Hindrande faktorer för att genomföra livsstilsförändringar 

Informanterna beskrev att fetman var svår att leva med både fysiskt och psykiskt. 

Intressant var att de tog upp hälsans betydelse för både kropp och själ, en syn på hälsan 

som en helhet (Eriksson 2014, s. 41). Informanterna beskrev att de upplevde en 

maktlöshet och hopplöshet angående sin vikt. De hade gjort flera misslyckade 

viktminskningsförsök men alltid gått upp i vikt igen. Det var svårt att fortsätta äta 

nyttigt och träna, till slut gav de upp. Tidigare forskning visar liknade resultat (Teixeira 

et al. 2015). Fetman blev som en kamp mellan hopp och hopplöshet, som att varda i 

lidandet (Eriksson 1994, ss. 63–65). Informanterna beskrev att det var viktigt att 

vårdpersonal hade ett respekterande förhållningssätt, de behövde vårdpersonal som 

ingav hopp och att de fick känna sig trodda på och värdefulla, tidigare forskning visar 

liknade resultat (Choo & Kang 2014). Som vårdpersonal har vi en viktig uppgift att 

försöka skapa en god allians med patienten för att kunna peppa dem och inge hopp att 

de kan klara en livsstilsförändring, att de inte skall ge upp. Om vi tror på våra patienters 

möjlighet att lyckas kommer troligtvis patienterna att känna detta. 

 

Informanterna ville inte se på sina kroppar eller väga sig, de upplevde att deras 

självförtroende blev sänkt av att titta på kroppen, det blev som ett lidande för dem. 

Lidandet kan uppfattas på olika sätt (Kirkevold 2000, ss.104–108). Flera av 

informanterna var inte medvetna om sitt höga BMI trots att de var medvetna om att de 

hade en övervikt. Samtliga hade fått diagnos fetma. Är vi som vårdpersonal inte 

tillräckligt tydliga med vad mätresultaten betyder när det gäller längd, vikt och 

midjemått till patienterna? Att ge patienten tid och förklara betydelsen av dessa resultat 

är viktigt och kan kanske få patienten att börja reflektera över sin vikt.  Intressant är att 

informanter inte ville se på sina kroppar eller väga sig. Som vårdpersonal bör vi fundera 

på om dessa patienter som vi träffar på relativt ofta i vården har en förnekelse för sin 

fetma. Att ha en förnekelse för sin fetma kan betyda att patienten inte vill kännas vid 

den riktigt eller att hen inte vill inse att det är ett problem. Om patienten inte inser att 

detta är ett problem, finns det kanske inte så mycket att lösa eller behandla? Att kunna 

ge dessa patienter ett reflekterande samtal om hur det upplever sin fetma skulle 

troligtvis hjälpa dem med deras förnekelsestrategi. Tidigare forskning visar liknade 

resultat (Paterson 2014; Teixeira et al. 2015). Informanterna beskrev svårigheter med 

kläder och även att prova kläder i provrum på grund av otymplighet, vilket gjorde att 

det inte var roligt att fundera på nya kläder. Om de inte kan hitta kläder de känner sig 

bekväma med ökar deras lidande.  

 

Informanterna beskrev att olika känslor kunde leda till tröstätning, en del beskrev sitt 

tröstätande och sug efter sötsaker som ett missbruk. Några av informanterna som var 

uppvuxna med missbrukande föräldrar kunde se samband mellan sitt eget tröstätande 

och matmissbruk och sina föräldrars alkoholism. Detta för tankarna till att en del av 

patienterna med fetma kanske skulle behöva en behandling med liknade upplägg som 

andra beroendesjukdomar. Ingen av informanter tog upp behandling med 
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beteendeterapi, men tidigare studier visar att beteendeterapi rekommenderas som första 

steget för behandling av fetma (Teixeira et al. 2015). 

 

Informanterna kände ständig värk i kroppen, det gjorde att de hade svårt att utöva fysisk 

aktivitet. Kroppsstorleken gjorde att de hade svårt att röra sig som de önskade, de 

upplevde att ju mer de vägde ju mera slitage blev det på kroppen. Liknade resultat har 

framkommit i tidigare studier (Ruud-Knutsen, Terragn & Foss 2011). Flera av 

informanterna var rädda för att träna. De trodde att det kunde förvärra deras 

värkproblem. När kroppen förändras på grund av skada eller sjukdom förändras även 

människans upplevelse av sig själv (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 131–133). 

Informanterna beskrev att det tyckte det var bra att gå hos sjukgymnast och att de fick 

träningsschema, som de också kunde utföra hemma själva. Sjukgymnastik skulle 

troligtvis kunna minska rädslan hos patienten av att träna fel och minska risken att 

förvärra värksymtom och kunna vara ett sätt för dem att komma igång med fysisk 

aktivitet. Viktigt vore att fler patienter med fetma erbjöds sjukgymnastik, då deras 

kroppar är tunga och värken är en del av att de inte kommer igång med fysisk aktivitet. 

Informanter efterfrågade artrosskola vilket också skulle ges möjlighet att både minska 

smärta och få fysisk aktivitet. Kanske behöver även fetmapatienters möjlighet till 

smärtstillande mediciner också bedömas i högre grad.  

 

Ett betydande hinder var när anhöriga inte var ett stöd för informanten vilket försvårade 

för livsstilsförändring. När distriktssköterskor möter denna patientgrupp på vårdcentral 

är det oftast enskilda besök. Anhöriga behöver göras mer delaktiga för att få en större 

förståelse för patientens problem. Många gånger behöver hela familjen göra 

förändringar i livsstilen för att det ska bli hållbart. Framför att gäller det vid 

kostförändringar. Det blir svårt i längden om någon i familjen ska äta annan mat än de 

övriga. Då anhöriga tas med i behandlingen kan stödet ökas upp runt patienten och 

förutsättningar ges för ett ökat stöd i vardagen, forskning visar liknade resultat (Su et al. 

2015). Vårdpersonal behöver ta in hela patientens livsvärld i vårdmöten som innefattar 

hur patienterna upplever sina liv i relation till den omgivning de lever i (Granskär & 

Höglund-Nielsen 2012, ss.110–111). 

 

Stödjande faktorer för att genomföra livsstilsförändringar 

Vårt resultat visar att stödjande faktorer är viktigt. Informanterna behövde stöd utifrån 

ett helhetsperspektiv där vårdpersonal ser hela individen utifrån sitt sammanhang, där 

även familj och vänner ingår. Som distriktssköterskor behöver vi ta reda på hur 

patienten upplever sin hälsa för att kunna ge dem den vård de behöver, att se hela 

patienten och ta med närstående i livsstilssamtalet. Tidigare studier bekräftar detta 

(Magnusson, Ekeberg, Jutengren & Knutsson 2014; Su et al. 2015). Patienten bör 

bemötas utifrån ett socialt sammanhang (Socialstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsrapport 

2009 ss. 75–78). För att hjälpa patienterna med livsstilsförändringar behöver de sätta 

upp mål och få hjälp att göra en plan för sitt förändringsarbete. Informanterna beskrev 

att det var viktigt att vårdpersonal följde upp den plan som gjorts men även att de ställde 

krav. Tidigare studier bekräftar detta (Pearson et al. 2012). Som vårdpersonal kan det 

upplevas svårt att ställa krav på patienterna av rädsla för att kraven blir för stora. Det 

kan vara en svår avvägning att hitta rätt nivå. Det viktigaste är nog att vi verkligen följer 

upp patienterna. 



 16 

 

Intressant var att de som lycktas med livsstilsförändring hade fått en insikt och en 

medvetenhet om att fetman var ett problem, de hade tagit beslut och bestämt sig. De 

beskrev en utlösande faktor som gjorde att de blev berörda och denna faktor satte 

ingång en förändringsprocess. De beskrev att de gjorde medvetna val, de reflekterade 

och gjorde en konsekvensanalys av sitt handlande. Tidigare forskning visar liknande 

resultat (Choo & Kang 2014; Pearson et al. 2012). Informanterna beskrev att de 

behövde regelbunden kontakt och en diskussionspartner i viktnedgångsprocessen, vilket 

tidigare forskning bekräftar (Mold & Forbes 2011). Det är viktigt att distriktssköterskor 

ges tid till denna patientgrupp. Då ökar patientens möjlighet till reflektion och därmed 

också möjligheten till att de ska klara av att genomföra livsstilsförändringar. Intressant 

är att det verkar som att individens inre behöver beröras för att en process skall sättas 

igång, det verkar inte räcka med information. Vi är kanske lite för försiktiga med att 

ställa krav på våra patienter. Informanterna beskrev att bara vi informerat om att vi 

kommer att ställa krav på dem var det ingen risk att de skulle bli kränkta. Stöd från 

vårdpersonal skall finnas där när de är motiverade och i rätt fas men också när 

motivationen sviktar. Tidigare forskning visar liknade resultat (Pearson et al. 2012).  

Informanterna har efterfrågat dietistkontakt. I de flesta fall räcker det med kontakt med 

en distriktssköterska för kostrådgivning för viktnedgång. Dietisterna behövs kanske i 

större utsträckning när det krävs mer specialiserad kost. Kanske behöver 

distriktssköterskor synliggöra sin kompetens tydligare. Vårdcentralerna behöver också 

bli tydligare med vilken hjälp som finns att få. Flera av informanterna visste inte att de 

kunde få hjälp på vårdcentralen. Informanter uppgav att de inte tyckte att 

sjukvårdspersonal intresserade sig för deras vikt, vilket budskap ger vi då denna 

patientgrupp? 

 

För en hållbar utveckling i framtiden behöver framförallt primärvården ge denna 

patientgrupp resurser för behandling Detta kommer att minska patientlidande men också 

minska samhällskostnader. För att förebygga framtida livsstilssjukdomar måste vi stärka 

patienternas egenvårdsförmåga. Om egenvårdskraven är större än förmågan blir det 

omvårdnadens ansvar att kompensera bristen och hjälpa individen att återfå 

egenvårdskapaciteten (Kirkevold 2000, ss. 149–165). 

 

Metoddiskussion 

Inklusionskriteriet i vår studie var att informanterna skulle ha ett BMI som var över 30. 

Svagheten med BMI är att det bara tar hänsyn till skillnaden mellan längd och vikt men 

inte kroppssammansättningen. En muskulös person kan få ett BMI på över 30 utan att 

ha någon övervikt (Lönnqvist 2007, ss. 21-23). 

 

Våra informanter hade ett brett åldersspann men de flesta var över 50 år. Våra 

informanters ganska höga medelålder innebar att de hade stor livserfarenhet och flera av 

dem beskrev många års försök av att minska i vikt. Deras ålder kan samtidigt innebära 

att de inte var så motiverade till att göra en livsstilsförändring. 

 

Informanterna hade inte fått se frågorna före intervjun och därmed inte kunnat förbereda 

sig på vad de skulle säga. Några av informanterna uttryckte att de hade uppskattat lite 
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mer förberedelse. De hade önskat att de kunnat tänka igenom svaren lite mer. Svaren 

hade kanske blivit annorlunda om de haft en möjlighet att förbereda sig.  

 

Vi har använt oss av en semistrukturerad intervjuguide med följdfrågor. Det gav oss ett 

rikt material och våra informanter berättade utförligt om faktorer som påverkar 

förmågan att genomföra livsstilsförändringar. Vi valde att börja med frågor som 

handlade om hur de upplevde sin hälsa. Det kanske inte hörde till syftet men alla 

informanterna hade tankar och en medvetenhet om hälsans betydelse för både kropp och 

själ. Någon provintervju gjordes ej innan intervjuerna påbörjades, hade detta gjorts hade 

kanske någon fråga justerats om t.ex. frågan om de kunde beskriva någon 

livsstilsförändring de gjort. På denna fråga svarade flera av informanterna att de inte 

gjort några livsstilsförändringar, några svarade att de flyttat eller bytt arbete. Under 

samtalet har det sedan framkommit att de slutat röka, försökt gå ner i vikt eller fått hjälp 

med sömnproblem. Frågan kanske skulle ställts på ett annat sätt. För oss var det så 

självklart vad livsstilsförändringar innebär men vi lärde oss att det inte var lika 

självklart för informanterna.  

 

Det var bra att göra individuella intervjuer eftersom det kunde vara ett känsligt ämne att 

prata om. Informanterna fick själva välja var intervjun skulle genomföras. Alla utom en 

informant valde den vårdcentral de var listade på. En informant valde ett café nära 

arbetet. Intervjun kunde genomföras i en del av lokalen där ingen kunde höra vad vi 

pratade om men det var lite störande ljud i bakgrunden. Vi har varit tydliga med att 

informanterna kunde avbryta intervjun om och när de ville och alla informerades om 

studiens syfte och genomförande både muntligt och skriftligt (Vetenskapsrådet 2011). 

Ingen av informanterna har uttryckt att de upplevt sig kränkta av någon fråga. Flera 

tyckte istället det var intressant att få möjlighet att reflektera och att det var en intressant 

forskningsfråga. Patienter kan vara i ett underläge i mötet med vårdpersonal. Ett etiskt 

problem är om intervjuer görs på våra egna vårdcentraler med patienter vi kommer att 

träffa flera gånger. I de fall vi intervjuat patienter från våra egna vårdcentraler har 

kollegor valt ut patienter som normalt inte kommer till vår egen mottagning.  

 

Vi eftersträvar att på ett sanningsenligt sätt återge vad informanterna berättade i 

intervjuerna. Författarna arbetar med denna patientgrupp i vårt dagliga arbete. Vi har 

därmed en viss förförståelse i informanternas situation och behandling genom tidigare 

erfarenheter, teoretisk kunskap samt förutfattade meningar. Vår förförståelse kan vara 

en hjälp för att tolka informanternas berättelser men det finns även en risk att vår 

förförståelse har lagt en djupare tolkning i svaren än vad informanterna menade. 

 

SLUTSATS 

Implikationer för vårdande.  

Det behöver läggas större fokus på denna patientgrupp resursmässigt. Det behöver 

finnas mera stöd på vårdcentralerna för att stötta dessa patienter till livsstilsförändring. 

De behöver regelbunden kontakt och stöd från vårdpersonal. Reflekterande samtal där 

patienterna får prata om sin fetma kanske kan öka motivationen hos dem. Vi behöver 

göra upp realistiska mål med patienten och sedan följa upp dem. Vår uppgift är att 

stödja patienterna så att de själva ska kunna ta ansvar för sin hälsa. 
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Vårt resultat visar att informanterna behövde stöd utifrån ett helhetsperspektiv. Som 

vårdpersonal behöver vi tänka på att ge patienten stöd utifrån patientens livsvärld. Det 

kan ha stor betydelse för resultatet om familj och närstående är införstådda med 

behandlingen. Att närstående kan komma med på samtal kan ge ett extra stöd till 

patienten. Om familjen stöttar patienten i kosthållningen kan möjligheten öka för en 

bestående livsstilsförändring. 

 
Patienter med fetma är en grupp som ökar. För en hållbar utveckling i primärvården 

behöver vi ge dessa patienter en god behandling. Att fånga upp dessa patienter är 

viktigt. De bör få en likvärdig vård, liksom andra patienter med kroniska sjukdomar. 

För att förebygga framtida livsstilssjukdomar bör vi stärka patienternas 

egenvårdsförmåga.  

 

Primärvården behöver visa denna patientgrupp att det finns hjälp att få. 

Distriktssköterskan är en profession med hög kompetens som arbetar nära denna 

patientgrupp. Ett steg i rätt riktning vore om distriktssköterskan kunde ges mera tid till 

dessa patienter. Patienterna uttrycker att de behöver känna sig sedda och respekterade 

vilket de har rätt till. Vidare forskning bör göras utifrån patientens perspektiv.  
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Till verksamhetschef 

 

Anhållan om lov att göra intervjustudie bland patienter 

 

Vi Kristina Hesslund, DSK och Anna Jergard, DSK skriver en magisteruppsats i 

vårdvetenskap på Högskolan i Borås. Syftet med vårt examensarbete är att undersöka 

vilket behov av stöd vuxna patienter har för att kunna göra livsstilsförändringar. 

Datainsamlingen är planerad som intervjuer med patienter. Vi anhåller om lov att få 

intervjua patienter, med fetma som diagnos, som finns listade på din vårdcentral och 

som har kontakt med distriktssköterskor för samtal i syfte att göra livsstilsförändringar.  

 

Intervjuerna, som bandas, görs utifrån en temaguide och beräknas ta ca 30 till 60 

minuter. Intervjuerna kommer att analyseras med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. De 

inspelade intervjuerna hanteras konfidentiellt och det insamlade materialet kommer att 

förstöras när studien är avslutad. Varken informanterna eller vårdcentralen kommer att 

kunna identifieras. Informanternas personuppgifter avkodas och skyddas enligt 

personuppgiftslagen (1998:204). Resultatet kommer att presenteras i en vetenskaplig 

uppsats. 

Kontakta gärna oss eller vår handledare vid frågor. Vi sänder er ett exemplar av den 

färdiga uppsatsen och kommer gärna och presenterar resultatet.  

Med vänlig hälsning 

Kristina Hesslund, distriktssköterska                  Anna Jergard, distriktssköterska 

kristina.hesslund@vgregion.se            anna.jergard@ptj.se 

0702-147899              0761-261555 

Handledare  

Yvonne Hilli, biträdande Professor i vårdvetenskap 

Högskolan i Borås  

yvonne.hilli@hb.se  

  

mailto:kristina.hesslund@vgregion.se
mailto:anna.jergard@ptj.se
mailto:yvonne.hilli@hb.se
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Godkännande 

 

Undertecknad Verksamhetschef godkänner härmed anhållan om att få genomföra 

datainsamlingen bland patienter inom ramen för vad som ovan beskrivits. 

  

 

………………………………. 

Ort och datum 

 

 

……………………………………………… 

Namnunderskrift 
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Information till forskningspersoner 

 

Vi är två distriktssköterskor, Kristina Hesslund och Anna Jergard som skriver en 

magisteruppsats i vårdvetenskap på Högskolan i Borås. Syftet med vårt examensarbete 

är att beskriva vilket behov av stöd vuxna patienter har för att kunna göra 

livsstilsförändringar. Vår målgrupp är patienter som har diagnostiserats lida av fetma. 

 

Intervjustudien genomförs på vårdcentraler i Göteborg och dess kranskommuner. Vi är 

intresserade av att ta del av dina erfarenheter som patient och vilket behov av stöd Du 

har för att göra livsstilsförändringar. Intervjun beräknas ta mellan 30 till 60 minuter och 

kommer att bandas. Vi kommer att ställa öppna frågor utifrån en intervjuguide. 

Intervjuerna kan ske på vårdcentralen eller på annan överenskommen plats.  

 

De inspelade intervjuerna hanteras konfidentiellt och din anonymitet garanteras. Det 

insamlade materialet kommer att förstöras när studien är avslutad. Din medverkan i 

studien är frivillig och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan utan 

förklaring. Resultatet kommer att redovisas i en vetenskaplig uppsats.  

Med vänlig hälsning 

 

Kristina Hesslund, distriktssköterska                  Anna Jergard, distriktssköterska 

kristina.hesslund@vgrregion.se            anna.jergard@ptj.se 

0702-147899              0761-261555 

Handledare Yvonne Hilli, biträdande Professor i vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 

yvonne.hilli@hb.se  

  

 

Samtycke att delta i studien 

Härmed ger jag mitt samtycke till att delta i den här studien utifrån syftet som beskrivits 

ovan 

 

………………………………. 

Ort och datum 

 

……………………………………………… 

Namnunderskrift 

 

mailto:kristina.hesslund@vgrregion.se
mailto:anna.jergard@ptj.se
mailto:yvonne.hilli@hb.se
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INTERVJUGUIDE 

 

Kön 

Ålder 

 

Kan du berätta för mig… 

 

Vad innebär hälsa för dig? 

Vad innebär det för dig att må bra och känna välbefinnande? 

 

- om stödet du har fått på din vårdcentral för att göra livsstilsförändringar? 

- om livsstilsförändringar som du gjort? 

 

- hur du ser på din kropp?  

- tänker du att vikten kan ha konsekvenser för din hälsa/nu eller i framtiden? 

 

 

- vilka utmaningar ser du gällande livsstilsförändringar? 

- vilket stöd skulle du behöva för att lyckas med att göra livsstilsförändringar?  

- hur kunde stödet vara? 

- finns det något som hämmar dina strävanden att göra livsstilsförändringar? 

 

 

Är det något mera som Du vill berätta för mig? 
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