
ABSTRAKT 
 
Fetma är västvärldens vanligaste näringsrubbning och globalt är det idag fler människor som 
äter ihjäl sig än svälter till döds. Syftet med studien var att få en inblick i vad som uppfattas 
som hinder respektive hjälp vid en livsstilsförändring hos överviktiga personer. Studien var en 
litteraturstudie och tio artiklar analyserades och sammanställdes till ett resultat. Resultatet 
visade olika kategorier för hjälp och hinder för att gå ned i vikt och behålla en viktnedgång. 
Motivation, socialt liv samt tid och ekonomi uppfattades som de största hindren för att gå ned 
i vikt. Socialt stöd, hälsorisk, utseende samt funktionalitet var det som uppfattades som den 
största motivationen för att gå ned i vikt. Faktorer som kan associeras med att lyckas behålla 
en viktnedgång var beteendefaktorer, kognitiva faktorer, positiva effekter samt stöd. I kontrast 
till det fann man beteendefaktorer, kognitiva faktorer, positiva effekter samt stöd som hinder 
för att lyckas behålla en viktnedgång. Alla faktorer som denna studies resultat särskilt betonar 
bör inkluderas i program för viktminskning och behållandet av en viktminskning. Socialt stöd 
och anpassning till det sociala livet verkar vara av särskild vikt för att både klara av en 
viktnedgång och för att behålla vikten efter en viktnedgång. 
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1. INTRODUKTION 

 
Fetma är västvärldens vanligaste näringsrubbning och globalt är det idag fler människor som 

äter ihjäl sig än svälter till döds (World Health Organisation [WHO], 2000). Livsstil och hälsa 

är en trend i media. TV-program som ”Biggest Loser” och ”Du är vad du äter” är exempel på 

hur vi matas med information om hur man ska göra för att gå ned i vikt, hur man ska 

motionera och hur man ska äta. I tidningar skrivs det mycket om tips på hur du kan gå ned i 

vikt och äta rätt men sällan ligger fokus på varför du har gått upp i vikt och varför det kan 

vara extremt svårt att gå ned i vikt trots att du i teorin vet exakt hur du ska göra. 

 

Övervikt och fetma är resultatet av kronisk positiv energibalans, det vill säga att energiintagen 

ständigt överskrider energiutgifterna (Bouchard, Blair & Haskell, 2007). Kanske är inte 

okunskap en av de största orsakerna till att övervikt och fetma ökar bland befolkningen. 

Kanske är det intressanta egentligen varför många inte väljer att göra som man ska för att gå 

ned i vikt trots att kunskapen finns. För att kunna göra något åt denna höga förekomst bör 

kanske fokus ligga på vad som hindrar och hjälper överviktiga människor att gå ned i vikt. 

 

Vad är problemet med eller hjälpen för att göra en livsstilsförändring och vilka faktorer kan 

associeras med att lyckas behålla en viktnedgång? 
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2. BAKGRUND 

 

2.1. Definitioner 

 

2.1.1 Fetma och övervikt 

Bouchard et al. (2007) skriver att fetma är ett tillstånd där du har lagrat överdrivet mycket fett 

som kan skada din hälsa. WHO (2000) har definierat vilka som är överviktiga genom att sätta 

kroppsvikten i förhållande till kroppslängden i kvadrat, ett så kallat BMI (Body Mass Index). 

Beräkning av BMI görs genom att man dividerar kroppsvikten i kg med kvadraten av 

kroppslängden i meter (kg/m²). Ett BMI på åtminstone 25 kg/m² räknas som övervikt och ett 

BMI på åtminstone 30kg/m² räknas som fetma, se tabell 1.  

 

Tabell 1. Definitioner av normalvikt, övervikt och fetma (WHO, 2000). 

Normalvikt  BMI 18,5-24,9   

Övervikt  BMI 25–29.9   

Fetma  BMI 30-   

 

Med bukfetma menas det fett som samlats runt organen i bukhålan och runt tarmarna. 

Bukfetma har visat sig vara en riskfaktor för sjukdom. En ökad risk för till exempel hjärt- och 

kärlsjukdomar kan kopplas till en hög grad bukfett (Hoefle et. al., 2005) och därför kan det 

vara viktigt att också mäta midjeomfånget som en indikator på övervikt. Midjemåttet beräknas 

genom att mäta omkretsen av midjan, mellan höftkammen och bröstkorgens nedre kant 

(Norberg & Danielsson, 2009), se tabell 2. 

 

Tabell 2. Definition av bukfetma (WHO, 2000) 

   Män   Kvinnor 

Lätt bukfetma  Midjeomfång >94 cm Midjeomfång >80 cm 

Bukfetma  Midjeomfång >102 cm  Midjeomfång >88 cm 
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2.1.2 Motivation 

Motivation beskrivs som grunden för all mänsklig verksamhet och som en förutsättning för en 

prestation. Motivation handlar om inre och yttre krafter som sätter igång, styr, ger energi åt 

och bevarar beteenden (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003). 

 

2.1.3 Hinder 

Hinder definieras generellt som något som stoppar eller gör det svårare. Vanliga hinder, enligt 

subjektiva upplevelser, vid viktminskning är bl.a. dåligt självförtroende, skam, brist på 

karaktär och kontrollsvårigheter (Eilert-Petersson & Olsson, 2003; Linde, Jeffery, Finch & 

Debbie, 2004; Sarlio-Lähteenkorva 1998). Stress kan även upplevas som hinder vid 

viktminskning. Både i form av att vilja passa in i samhällets normer men även utifrån 

livssituation som exempelvis vid livskriser såsom skilsmässa (Carels, Cacciapaglia, Rydin, 

Douglass & Harper, 2006; Davis, Clark, Carrese, Gary & Cooper, 2005). 

2.2. Prevalens 
 

Övervikt och fetma ökar ständigt globalt (WHO, 2000). Förekomsten av fetma i USA mellan 

2007-2008 var 32,2% bland vuxna män och 35,5% bland vuxna kvinnor (Flegal, Carroll, 

Ogden & Curtin, 2010). 

Andelen personer med övervikt eller fetma har i Sverige under de senaste tjugo åren ökat, mer 

bland män än bland kvinnor. Egenrapportering om längd och vikt visar att hälften av alla män 

och en dryg tredjedel av alla kvinnor är överviktiga eller feta i Sverige. Mellan åren 1980-

2005 har andelen överviktiga och personer med fetma stigit i Sverige från 27 % till 36 % 

bland kvinnor och från 35 % till 51 % bland män, i åldern 16-84 år. Andelen med fetma 

dubblerades bland både svenska kvinnor och män, medan andelen överviktiga steg bland 

kvinnor från 22 % till 26 % och bland män från 30 % till 41 %. En ökning av överviktiga ses i 

alla åldrar, den är dock störst i åldrarna under 50 år och mellan 16-24 år har det skett en 

nästan dubbel ökning under en 20-års period. Bland män ökar andelen överviktiga i åldrarna 

34-65 år, men inte bland kvinnor. Övervikt och fetma är vanligare bland lågutbildade än hos 

högutbildade. Andelen överviktiga och feta personer har inte ökat under 2000-talet bland dem 

med hög utbildning, jämfört med de med lägre utbildning (Norberg & Danielsson, 2009). I 

USA har man också kunnat se att fetma och diabetes är vanligare bland låginkomsttagare 

(Drewnowski & Darmon, 2005).  
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 2.3. Rekommendationer för fysisk aktivitet 
 

Rekommendationer för friska vuxna, 18-65 år, som gäller för att främja och behålla god hälsa 

är att man ska utföra uthållighetsträning med måttlig intensitet i minst 30 minuter fem dagar i 

veckan eller uthållighetsträning med högintensiv intensitet i minst 20 minuter tre dagar i 

veckan. En kombination av de två intensiteterna kan användas för att uppfylla 

rekommendationerna. Högintensiv träning kan exemplifieras av jogging som orsakar snabb 

andning och betydande ökning av pulsen. Styrketräning som gör att man behåller eller ökar 

sin muskelstyrka och uthållighet bör utföras minst två dagar i veckan. Om man vill ytterligare 

förbättra sina personliga hälsovinster, reducera risken för kroniska sjukdomar eller förhindra 

ohälsosam viktuppgång bör man överstiga minimum rekommendationerna vad gäller mängd 

fysisk aktivitet (Haskell et al., 2007). 

 

2.4. Orsaker 
 
Med ett för högt energiintag eller för liten energiåtgång eller en kombination av dessa två kan 

övervikt och fetma uppstå. En obalans mellan intag och förbrukning är orsaken till fetma och 

kan uppstå av ett relativt litet men långvarigt ökat kostintag och låg grad av fysisk aktivitet. 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering, [SBU] 2002). Ett för stort energiintag kan till 

exempel uppkomma genom att en för stor mängd av kosten består av fett. I flera länder där 

fetma är vanligt förekommande har man sett just detta, att kosten innehåller en stor andel fett. 

Dock har man sett att minskat intag av energi inte har hindrat en ökning av fetma epidemin 

vilket visar att övervikt och fetma beror både på energiintag och energiförbrukning (Heini & 

Weinsier, 1997). 

 

I dagens samhälle finns ett lägre krav på fysisk aktivitet vilket medför en ökad risk för att 

utveckla övervikt och fetma. Att utveckla fetma kan vara en kombination av arv, livsstil och 

miljö (SBU, 2002). 

 

Om den fysiska aktiviteten på fritiden är låg är risken för viktuppgång nästan dubbelt så hög, 

visar Haapanen et al. (1997) i en uppföljning av mer än 5000 vuxna kvinnor och män under 
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10-års tid. Dagens samhälle är så pass utvecklat att begränsad fysisk aktivitet behövs i 

vardagen. Bilar, hissar och rulltrappor är exempel på hur utvecklingen har fått oss mer 

inaktiva i det vardagliga livet, sådant som tidigare krävde relativt stort muskelarbete har 

ersatts av transportmedel.  

Ofta sker arbete nuförtiden stillasittandes vid en dator och därmed förväntas individen vara 

fysisk aktiv på sin fritid för att uppfylla rekommendationerna, ändå ägnas en stor del av 

fritiden åt att sitta stilla och titta på TV. En lösning till detta är att nyttja aktiv arbetspendling, 

det vill säga transport till skola och arbete med cykel och gång (Schantz, Stigell, Dang, Salier-

Eriksson, Rosdhal, 2006). 

 

Genom studier på adoptivbarn och tvillingar har man sett att fetma till stor del kan bero på 

ärftliga faktorer (Stunkard, Foch, Hrubec, 1986). Om du har genetiskt underlag för att 

utveckla fetma är det ändå andra faktorer, såsom livsstil (kost och motion), sociala, kulturella, 

samhälleliga och beteendemässiga, som avgör om det utvecklas eller ej. Rökstopp, alkohol, 

graviditet och vissa läkemedel kan orsaka eller bidra till ökad vikt och fetma (SBU, 2002). 

 

 2.5. Behandling 
 
Att behandla fetma/övervikt kan vara svårt men det är långt ifrån omöjligt. Efter en 

behandling kan problemet dock kvarstå eftersom viktreduktionen inte alltför ofta blir 

bestående. De flesta går upp den vikt de till en början har lyckats gå ned, redan inom något år. 

Det är därför viktigt att utveckla och utvärdera behandlingsmetoder som syftar till att ge en 

bestående och långvarig effekt. (SBU, 2002). 

 

2.5.1. Kost och motion 

Som tidigare nämnt är vikten ett resultat av energiintag och energiutgift. Att förändra 

kostvanor (framförallt att minska energi- och fettintaget) kan ge viktreduktion (SBU, 2002; 

National Institute of Health, [NIH] 1998). En kostförändring som syftar till en viktminskning 

utförs med råd om att få en negativ energibalans, det vill säga att energiutgifterna är större än 

energiintagen. Ett energiunderskott på 500 kcal per dag beräknas ge en viktminskning på 

cirka 0,5 kg i veckan. En energirestriktion kan till exempel behandlas med hjälp av 

måltidsersättning. Kostbehandling kan också innebära råd om mängder och proportioner av 
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och kvalité på olika livsmedel eller/och måltidsordning (SBU, 2002). Ett dietprogram bör 

dock vara individuellt anpassat (NIH, 1998). 

 

En av hörnstenarna vid behandling av fetma är fysisk aktivitet och regelbunden motion kan 

bidra till en viktnedgång. Endast fysisk aktivitet ger dock en mindre effekt på viktnedgång än 

fysisk aktivitet tillsammans med kostbehandling.  

Ett minskat intag av kalorier är oftast det som ger den största viktnedgången men fysisk 

aktivitet är en viktig komponent i en viktnedgångsprocess. Att vara fysiskt aktiv med 

regelbundenhet kan vara en hjälp för att undvika att gå upp i vikt efter en lyckad viktnedgång.  

Det ska även nämnas att fysisk aktivitet medför andra hälsovinster än just viktnedgång och 

behållandet av den, till exempel reducerad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. 

Kostbehandling och fysisk aktivitet i samverkan kan ge en måttlig viktnedgång för en person 

med fetma (SBU, 2002). 

 

2.5.2. Beteendeterapi 

Tillsammans med en förändring av kost och motion kan en långvarig beteendeterapi fungera 

som ett sätt att få en viktnedgång (SBU, 2002). Beteendeterapi kan handla om att finna 

strategier för att hitta verktyg som hjälper dig att kunna hantera barriärer för viktnedgång. 

Exempel på sådana verktyg är självövervakning, stresshantering, problemlösande, 

stimuluskontroll, att omstrukturera tankar samt socialt stöd (NIH, 1998). 

 

2.5.3. Läkemedel 

Det finns tre huvudprinciper för farmakologisk behandling av fetma. Läkemedel som 

stimulerar kroppens energiförbrukning, läkemedel som minskar upptaget av fettet i maten och 

därmed energiinnehåll och slutligen läkemedel som verkar via aptitreglerande mekanismer i 

hjärnan. Behandling med läkemedel (Orlistat (Xenical®), Sibutramin (Reductil®)) kan ge en 

ytterligare viktnedgång på 2-5 kg jämfört med endast råd om kost och motion. Läkemedel för 

behandling av fetma har i många länder, främst USA, varit tillgängliga länge innan det blev 

godkänt i Sverige. I Sverige finns två godkända läkemedel för vikminskning, Orlistat 

(Xenical®) och Sibutramin (Reductil®). Orlistat minskar upptaget av födans fett genom att 

det drar med sig en stor del av fettet vid passagen av mag-tarmkanalen. Sibutramin minskar 
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”matsuget” genom att tidigarelägga en mättnadskänsla. Dessa två preparat har en 

dokumenterad viktreducerande effekt (SBU, 2002). 

 

2.5.4. Kirurgi 

För de som lider av grav fetma kan ett kirurgiskt ingrepp vara angeläget. Särskilt om andra 

behandlingar inte har gett resultat. Vid ett BMI >40 eller BMI >35 tillsammans med att det 

föreligger en allvarlig följdsjukdom kan det vara motiverat att göra ett kirurgiskt ingrepp. Det 

kan reducera vikten med i genomsnitt 25 % i upp till fem år.  

Efter tio år kvarstår en viktminskning på 16 %. Gastric bypass är den metod som är mest 

väldokumenterad och som leder till bäst resultat (SBU, 2002). 

2.6. Följdsjukdomar 
 
Övervikt och fetma kan tydligt associeras med sjukdom och dödlighet (NIH, 1998; Xavier & 

Sunyer, 1991). Personer med fetma har beräknats att i genomsnitt leva 6-7 år kortare jämfört 

med normalviktiga och den mest bidragande orsaken till en förkortad livslängd är den ökade 

risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom (Norberg & Danielsson, 2009). Det finns en 

riskökning för att få typ-2 diabetes, hjärt- och kärlsjukdom, stroke, högt blodtryck, 

andningsbesvär inklusive sömnapné, gallsten, artros, blodfettsrubbningar samt cancer bland 

personer med fetma (BMI ≥30) (Norberg & Danielsson, 2009; Xavier & Sunyer, 1991). Den 

relativa risken jämfört med normalviktiga är störst för typ-2 diabetes där feta personer löper 

5-10 gånger högre risk att drabbas. För de andra sjukdomarna räknas risken för personer med 

fetma att drabbas ligga lite olika, mellan 1-5 gånger högre (Norberg & Danielsson, 2009). 

Ökad risk för komplikationer vid graviditet och nedsatt fertilitet är kända följder av övervikt. 

Man har även sett psykiska följdsjukdomar av fetma såsom depression och ångest och särskilt 

bland överviktiga och feta kvinnor rapporteras sömnbesvär samt en ökad oro och ängslan. Att 

lida av led- och muskelvärk är mer vanligt förekommande hos personer med övervikt 

(Norberg & Danielsson, 2009). Vid grav fetma kan kronisk hypoxi (när kroppens vävnader 

lider brist på syre) och hyperkapni (när koncentrationen av löst koldioxid är för högt i blodet), 

gikt samt nedsatt funktion i leder uppkomma (Xavier & Sunyer, 1991). 
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 2.7. Samhällskostnader 
 
Samhällskostnaderna för fetma och dess följdsjukdomar är höga och bedöms att utgöra 

omkring 2 % av de totala utgifterna för hälso- och sjukvård. Det betyder en kostnad på ca 3 

miljarder kronor per år i Sverige och då har inte indirekta kostnader, på grund av sjukfrånvaro 

och förtidspension, räknats med. Dessa är dock minst lika höga som de direkta 

sjukvårdskostnaderna (SBU, 2002). Internationella studier indikerar också tydligt att övervikt 

och fetma är ett av de mest kostsamma inslagen i nationella hälso- och sjukvårdsbudgeter. 

Internationella beräkningar visar att kostnaderna för övervikt och fetma ligger mellan 2 % till 

7 % av de totala hälso- och sjukvårdskostnaderna (WHO, 2000). 
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3. PROBLEMFORMULERING 

 
Det finns ett behov av att försöka ta reda på hur en livsstilsförändring hos överviktiga och feta 

personer kan bäst ske. Det på grund av många olika anledningar, inte minst med tanke på 

prevalens och samhällskostnader kopplade till fetma och övervikt. Problemet med övervikt 

och fetma är väl dokumenterat och all kraft bör riktas mot att hitta fungerande lösningar. 

  

4. SYFTE 

 
Syftet med studien var att få en inblick i vad som uppfattas som hinder respektive hjälp vid en 

livsstilsförändring hos överviktiga personer. 

 

4.1 Forskningsfrågor 
 

1. Vilka hinder mot att gå ned i vikt uppfattas bland överviktiga? 

2. Vad uppfattas av överviktiga som hjälp för att klara av en viktnedgång? 

3. Vilka faktorer kan associeras med att lyckas behålla vikten efter en viktnedgång? 

4. Vilka faktorer kan associeras med att inte lyckas behålla en viktnedgång? 
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5. METOD 

 

5.1 Design 
 
Designen är en deskriptiv litteraturstudie (Patel & Davidson, 2009). 
 

5.2. Datainsamling (Urval) 
 
Artiklar söktes i databaserna PubMed (Medline) och Cinahl via EBSCO och de sökord som 

användes i olika kombinationer var motivation, motivational, weight loss, changing lifestyle, 

cues, weight maintenance, weight regain, obesity och psychological factors. Sökningarna 

genomfördes mellan 2010-05-03 till och med 2010-05-04. 

 

Manuell sökning efter referenslista i tre andra uppsatser skedde. Dessa uppsatser var från 

högskolan i Borås, Luleå tekniska universitet samt Göteborgs universitet. Två av dem var 

litteraturstudier och en av dem var en kvalitativ intervjustudie. Fyra av denna studies valda 

artiklar hittades på det sättet. Artiklarna söktes och hittades i PubMed, CINAHL och Google 

Scholar genom sökning på artiklarnas titel eller författare och säkerställdes då att de var 

vetenskapligt granskade. De sökord och databaser som resulterade i användbara artiklar 

redovisas i Tabell 3. 

 

5.2.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

 

Alla artiklar är peer reviewed, detta för att säkerställa att de är vetenskapligt granskade. Valda 

inklusionskriterier var engelska, human, adult och att de skulle finnas tillgängliga som 

fulltext. Litteraturöversikter (Review artiklar) exkluderades från studien. Syftet med en 

kvalitativ studie är att få en djupare kunskap än den fragmentiserade kunskap som ofta erhålls 

vid kvantitativa metoder (Patel & Davidson, 2009). I denna studie inkluderades endast artiklar 

med en kvalitativ metod. Endast artiklar som hade medel eller hög procent på 

kvalitetsbedömningen (tabell 4) enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) finns med i denna 

studie (bilaga 1). 
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Många artiklar hittades vid flera sökningar och räknades då med i antalet träffar men endast i 

lästa abstrakt första gången de lästes. 

 

Sökningen gjordes så att artiklarna skulle stämma överens med studiens syfte. Efter samtliga 

sökningar och lästa abstrakt valdes sexton artiklar, som ansågs intressanta för studien, ut för 

ytterligare granskning (urval 1). De artiklar som bäst passade för att kunna undersöka det 

studien avsåg valdes sedan ut från de sexton (urval 2) och tio stycken artiklar återstod då för 

att användas i studien (tabell 3). 

 

Tabell 3. Översikt över sökvägar och sökord. 
 

Databas Sökord Antal Lästa Urval 1 Urval 2 
    träffar Abstrakt  Valda artiklar 
CINAHL motivation AND (52)159 17 7 4 
  weight loss     

CINAHL motivational AND 37 2 1 0 
  weight loss     

CINAHL changing lifestyle 2 1 1 1 
  cues     
        

PubMed weight maintenance AND 36 6 1 1 
  weight regain AND     

  
obesity AND 
psychological factors     

       

MANUELLT Author, Title   6 4 
CINAHL       
PubMed       
Google Scholar           

 

 

5.3. Metod för kvalitetsgranskning 
 
Samtliga artiklar i denna uppsats är kvalitetsgranskade enligt Willman et al. (2006) mall för 

kvalitetsbedömning av kvalitativa artiklar. Mallen innehöll 15 frågor som besvarades med ja eller 

nej. Artiklarna graderades enligt en procentsats som sedan klassificerades enligt en tregradig 

skala, med låg, medel eller hög kvalité (se bilaga 1).  
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5.4. Analys av data 
 
Artiklarna i urval 2 lästes och granskades noga för att öka förståelsen och kunna sammanställa 

ett resultat. Analysen skedde i flera steg. Samtliga artiklars metod och resultat översattes, 

artiklarnas diskussion och introduktion översattes i stora drag. Översättningen skrevs ned i ett 

Word-dokument. Därefter lästes samtliga artiklar, nu översatta, återigen igenom med 

ambitionen att extrahera och sammanställa relevanta resultat för denna studies 

frågeställningar och syfte. De olika artiklarna sorterades in i grupper beroende på vilken 

frågeställning deras resultat kunde svara på. Resultatet hos de flesta artiklar kunde svara på 

flera av studiens frågeställningar. Alla resultat som fanns i de tio valda artiklarna som kunde 

kopplas till denna studies frågeställningar och syfte skrevs ned i ett Word-dokument. Alla 

faktorer som fanns med flera gånger sorterades in i grupper. På så sätt syntes det vilka 

faktorer som förekom i flera av artiklarna. Alla faktorer som förekom i fler än en artikel 

plockades ut och skrevs ned för sig. Slutligen sattes det en rubrik på dessa faktorer beroende 

på vad de handlade om, exempelvis ”social press vid mattillfällen”, ”störa umgänget med 

familj och vänner”, ”förväntningar”, ”brist på socialt stöd” m.fl. blev ”socialt stöd/social 

press” som slutligen blev rubriken/kategorin ”Socialt liv”. På detta sätt arbetades samtliga 

rubriker/kategorier fram. 

5.5. Etiska överväganden 
 
Vid kvalitetsgranskningen av de valda artiklarna har hänsyn tagits till dess eventuella etiska 

överväganden. I fyra av artiklarna har en granskning av en etisk kommitté gjorts. Samtliga 

artiklar har vid kvalitetsgranskningen fått ett ja vid punkten om etiskt resonemang/anonymitet 

förekommer. I två led har materialet bearbetas noga. Samtliga artiklar har resonerat kring och 

beskrivit noggrannheten vid bearbetningen av resultatet framkommet vid de kvalitativa 

undersökningarna och eftersom en noga översättning av samtliga artiklar gjordes vid denna 

studie har de presenterade resultaten återgetts med mycket noggrannhet. Liksom i artiklarna 

har undertecknad även valt att exemplifiera resultaten med citat som ger en exakt bild av vad 

som framkommit och inget utrymme för att misstolka originalbudskapet. 
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6. RESULTAT 

 
Resultatet kommer att presenteras i två tabeller, en figur samt löpande text, detta för att ge en 

så tydlig bild av resultatet som möjligt. I tabell 4 redovisas de valda artiklarnas metod och 

kvalitet och i tabell 5 redovisas de valda artiklarnas syfte och resultat kortfattat. Tabell 5 ger 

en överblick, genom att kortfattat visa på artiklarnas resultat, över vilka faktorer som kan 

kopplas till en viktnedgång samt behållandet av en viktnedgång. Figuren förtydligar den 

löpande texten och ger en översikt av resultatet. Den visar vad som motiverar och hindrar en 

viktnedgång samt visar på vilka faktorer som kan kopplas till att lyckas respektive misslyckas 

behålla en viktnedgång.  Den löpande texten beskrivs med referenser och exemplifieras med 

citat från de i studien ingående artiklar och med utgångspunkt ifrån mina frågeställningar. 

 

Tabell 4. Sammanställning av de valda artiklarnas metod och kvalitet. 

Författar
e och år 

Design/Met
od 

Datainsamlingsmetod Undersökningsgrupp Kvalitet 

Meillier, 
Lund, 
Kok, 1997 

Kvalitativ 
studie 
  

Intervju N = 10 män, 21-40 år. 
  
  

Bedömd 
80 % 
Hög 

Roberts & 
Ashley, 
1999 
  

Kvalitativ 
och 
kvantitativ 
studie 
  

 1. En översikt av 
befintlig data på  
kardiovaskulära riskfaktorer 
 
2. semistrukturerad 
intervju 

1. N = 180 Patienter med minst en 
riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar. 
Som ej lyckats gå ned i vikt. 

 
 

2. N= 18. Som lyckats gå ned i vikt. 
  

Bedömd 
87 % 
Hög 

Sarlio-
Lähteenko
rva, 2000 

Kvalitativ 
studie 
  
  

Intervju 
  

N = 9 kvinnor med bibehållen viktnedgång på 
10-27 kg minst sju år 

Bedömd 
93 % 
Hög 

Adolfsson, 
Carlson, 
Undén, 
Rössner, 
2002 

Kvalitativ 
studie. 
Longitudinel
l 

Intervjuer vid 4 tillfällen 
varav 3 under  
viktminskningsprogrammet 
och 1 intervju ett år efter 
avslutat program. 
Semistrukturerade 

N = 12 kvinnor och 3 män med ett BMI 29-40 
kg/m² 

Bedömd 
93 % 
Hög 

Byrne, 
Cooper,  
Fairburn, 
2003 
  
 
  

Kvalitativ 
studie 
  
  
  
  
 

Intervju - individuellt och i 
grupp 
  
  
  
 

N = 76 kvinnor, 20-60 år varav 28 som hade gått 
ned i vikt och lyckats behålla den i minst ett år, 
28 kvinnor som hade gått ner i vikt men gått upp 
den vikten igen samt 20 kvinnor med stabil och 
normal vikt. 
 

Bedömd 
87 % 
Hög 
  

Berry, 
2004 
  
  
 

Kvalitativ 
studie  
  
 

Intervju 
  
  

N = 20 kvinnor, 33-82 år, med bibehållen 
viktnedgång på 10 % av deras kroppsvikt och 
lyckats behålla den vikten i minst ett år. 
 

Bedömd 
87 % 
Hög 

Bidgood 
& 
Buckroyd, 
2005 
  
  

Kvalitativ 
studie 
  
  
  
 

Fokusgruppsintervju - 
individuellt och i grupp 
Semistrukturerade 
  
  

N = 18 obesa (BMI 30-50 kg/m²), 2 män och 11 
kvinnor, 5 kvinnor (BMI40-50 kg/m²) som 
misslyckats med viktnedgång. 
  

Bedömd 
73 % 
Medel 
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Författare och år Design/Metod Datainsamlingsmetod Undersökningsgrupp Kvalitet 

Sabinsky, Toft, Raben, 
 Holm, 2007 
  

Kvalitativ studie 
  

Gruppintervju 
  
  

N = 22 överviktiga män, 25-44 år, motiverade 
för en viktnedgång. 
  

Bedömd 
80 % 
Hög 

Chang et al., 2008 
  
  
  

Kvalitativ studie 
  
  
  

Gruppintervju 
  
  
  

N = 80 överviktiga mödrar med låg inkomst, 
18-35 år. 
  

Bedömd 
80 % 
Hög 
  

Ali, Baynouna, Kvalitativ studie 
  
  

Gruppintervju 
  
  

75 kvinnor, 20-60 år, med risk för typ 2 
diabetes och ett midjeomfång på minst 88 cm. 

Bedömd 
80 % 
Hög 

Bernsen, 2010 

  

 

Tabell 5. Sammanställning av de valda artiklarnas syfte och resultat. 

Författare/År, Titel Syfte Resultat 
Meillier, Lund, Kok, 1997 
 
Cues to action in the process of 
changing lifestyle 

Att undersöka "nycklar" för handling 
vid en livsstilsförändring 

Avgörande faktorer för handling 
verkar vara kunskap, attityd, 
självförtroende, socialt inflytande, 
erfarenheter och möjlighet för 
förändring 

Roberts & Ashley, 1999 
 
What are the characteristics of 
overweight and obese patients 
who achieve weight loss and 
what are most helpful? A 
quantitative and qualitative study 
of patients and interventions in a 
rural general practice. 

Att identifiera vad som kännetecknar 
personer som lyckas gå ned i vikt och 
faktorer som kan associeras med en 
lyckad viktnedgång. 

Positiva känslor inför en 
viktnedgång är den vanligaste 
faktorn hos de som lyckas behålla 
viktnedgången. Även stöd från 
familj och vänner var viktigt för att 
kunna behålla vikten. 
 
 
 

Sarlio-Lähteenkorva, 2000 
 
The battle is not over after 
weight loss´: stories of successful 
weight 
loss maintenance 

Att analysera redogörelser av 
att lyckas behålla vikten efter 
viktnedgång 

Bättre självkänsla och bättre fysisk 
kapacitet är två faktorer som 
påverkar förmågan att behålla en 
viktnedgång. Kvinnorna i denna 
studie såg man hade en annorlunda 
känsla vid viktnedgången, 
skillnaden mellan förr och nu var 
tydlig. 
 

Adolfsson, Carlson, Undén, 
Rössner, 2002 
 
Treating Obesity: A qualitative 
evaluation of lifestyle 
intervention for weight reduction 

Att identifiera vilka faktorer som 
anses vara viktiga för ätvanor och 
viktförändring hos obesa personer 
som deltog i ett 
viktminskningsprogram under ett år 
på ett hälsocenter 

Andra faktorer än hunger styrde 
ätvanorna, faktorer som t.ex. stress, 
depression, ensamhet, oro och 
trötthet. Den enda som beskrev 
endast hunger som en faktor för att 
äta nådde den största viktnedgången 
efter två år. 
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Tabell 5. Sammanställning av de valda artiklarnas syfte och resultat. 
 

Författare/År, Titel Syfte Resultat 
Byrne, Cooper, 
Fairburn, 2003 
 
Weight maintenance 
and relapse in obesity: 
a qualitative study 

Att undersöka de 
psykologiska faktorerna 
som kan associeras med 
att lyckas behålla vikten 
efter viktnedgång och 
tvärtom 

Misslyckande att nå mål för viktnedgång och 
missnöje med den vikt som uppnåtts, tendens att 
ha ett självvärde i vikt och utseende, ett svart och 
vitt tänkande och äta för att reglera humöret är 
exempel på faktorer som karaktäriseras hos de 
personer som inte lyckas behålla vikten efter 
viktnedgång 
 

Berry, 2004 
 
An Emerging Model of 
Behavior Change in 
Women Maintaining 
Weight Loss 

Att undersöka kvinnors 
erfarenhet av att gå ned 
i vikt 
och lyckas behålla den 

Koll på förhållandet till mat och reglering av 
portionsstorlek samt regelbunden motion är ex. 
på sådant som var viktigt för att lyckas med en 
viktnedgång. Socialt stöd var viktigt för att 
stärka beteendeförändringen 
 

Bidgood och 
Buckroyd, 2005 
 
An exploration of obese 
adults’ experience of 
attempting to lose 
weight and to maintain 
a reduced weight. 

Att undersöka obesa 
vuxna personers 
erfarenheter och 
känslor under deras 
försök att gå ned i vikt 
och att behålla en 
viktnedgång 

Professionell hjälp med motion och kost samt 
professionellt och socialt stöd ansågs nödvändigt 
 
 
 
 
 
 

Sabinsky, Toft, Raben, 
Holm, 2007 
 
Overweight men’s 
motivation and 
perceived barriers 
towards weight loss 

Att undersöka 
motivation och hinder 
för viktnedgång. 
 
 
 
 
 

Huvudsakliga hinder var brist på motivation och 
uppfattning om nyttig kost. Hälsa och utseende 
var två motiv för viktnedgång men den största 
motivationen var att bli mer effektiv och en 
större tillgång på arbetsplatsen. 
 
 
 

Chang et al., 2008 
 
Motivators and barriers 
to healthful 
eating and Physical 
activity among 
Low-Income overweight 
and obese mothers 

Att identifiera vad som 
motiverar och vad som 
hindrar att äta 
hälsosamt och att vara 
fysiskt aktiv 

Utseende, att komma i kläder, oförmåga att leka 
med sina barn och socialt stöd var motiverande 
för att äta nyttigt och vara fysiskt aktiv. Stress 
bidrog till känslomässigt ätande. T.ex. önskan 
om en snabb viktminskning gjorde det svårt att 
följa rekommendationerna för hälsosam 
livsstilsförändring. 
 

Ali, Baynouna, 
Bernsen, 2010 
 
Barriers and facilitators 
of weight 
management: 
perspectives of Arab 
women at risk for type 2 
diabetes 

Att utforska beteende 
och uppfattning av 
vikthantering 

Låg motivation, brist på socialt stöd, 
tävlingskrav, brist på passande 
motionsanläggningar och sociokulturella normer 
som hindrar utomhus aktivitet var de största 
hindrena för fysisk aktivitet. Socialt stöd ansågs 
vara en hjälp för att fortsätta vara fysiskt aktiv. 
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6.1.  Vilka hinder mot att gå ned i vikt uppfattas bland överviktiga? 
 
Analysen resulterade i tre kategorier av hinder. Dessa är: motivation, socialt liv samt tid och 

ekonomi (se figur 1). 

 

6.1.1. Motivation 

Motivation fann man i både (Bidgood & Buckroyd, 2005; Sabinsky, Toft, Raben, Holm, 

2007) var ett hinder. Sabinsky et al. (2007) fann en önskan om att hitta ett lätt sätt att gå ned i 

vikt och att motivation upplevdes som det största hindret. 

 

Ta ett piller och vakna upp smal på morgonen. Det vore en bra lösning för de 
flesta av oss. Jag har inget tålamod. Om du inte kan se det på vågen en 
halvtimme senare så ger jag upp. (Sabinsky et al., 2007, s.528). 

 

Man ansåg att fysisk aktivitet skulle hjälpa vid en viktnedgång men hade svårt att motivera sig 

(Bidgood & Buckroyd, 2005). På grund av uppfattningen och ogillande av den nyttiga maten 

kunde det vara svårt att motivera sig till att äta sådan (Chang, Nitzke, Guilford, Adair, 

Hazard, 2008; Sabinsky et al., 2007). Man tappade tålamodet med en diet eller av att inte se 

snabba resultat (Adolfsson, Carlsson, Undén, Rössner, 2002; Ali, Baynouna, Bernsen, 2009; 

Bidgood & Buckroyd, 2005; Chang et al., 2008). Motivationsbrist återkommer även under 

andra kategorier som ett utfall av andra faktorer. 

 

6.1.2. Socialt liv 

De flesta fynden av hinder för viktnedgång finns under kategorin socialt liv. Faktorer 

runtomkring personen i fråga, som ingår i det sociala livet, kan på flera sätt påverka denne att 

inte lyckas gå ned i vikt. Både social press, förväntningar och brist på socialt stöd har man 

funnit som hinder (Bidgood & Buckroyd, 2005; Chang et al., 2008; Sabinsky et al., 2007). De 

som ville laga hälsosam mat hindrades av deras familjemedlemmar som inte ville äta sådan 

mat (Chang et al., 2008). Att äta nyttigare störde deras umgänge med familj och vänner 

dessutom förväntades män att äta det som de blev serverade och inte behöva föredra en morot 

framför en stor köttbit (Sabinsky et al., 2007).  
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Vid sociala mattillfällen var pressen att äta mer påtaglig och frestelsen att äta onyttig mat 

uppstod och rubbade dagliga rutiner (Ali et al., 2009; Sarlio-Lähteenkorva, 2000). Att dra sig 

undan på grund av förakt av andra eller eget missnöje uppfattades som ett hinder (Bidgood & 

Buckroyd, 2005; Chang et al., 2008). 

 

Jag gillar inte att gå ut. Jag gillar att sitta hemma för jag vet att människor 
pratar bakom min rygg. (Bidgood & Buckroyd, 2005, s.224). 

 

Man mötte förakt och fördomar i många situationer, på affärer, restauranger och i arbetslivet, 

jobbmöjligheterna uppfattades som sämre på grund av brist på acceptans av övervikt. Detta 

bidrog till att en del drog sig undan det sociala livet och gömde sig som i sin tur ledde till 

inaktivitet och möjligheten att vara fysiskt aktiv ännu svårare. Med detta följde också för en 

del bekvämt ätande och ytterligare viktuppgång (Bidgood & Buckroyd, 2005). På grund av 

låg självkänsla och konstant oro över andras uppfattning av deras kroppsstorlek kände sig 

många upprörda och deprimerade och valde att isolera sig själva. Onyttig mat användes för att 

hantera ensamhet, negativa känslor och känslan av att vara uttråkad (Chang et al., 2008). Brist 

på stöd och uppmuntran från anhöriga rapporterades som ett hinder eller problem i processen 

att gå ned i vikt (Adolfsson et al., 2002; Ali et al., 2009; Chang et al., 2008; Sarlio-

Lähteenkorva, 2000;). Adolfsson et al. (2002) genomförde en studie där populationen 

genomgick ett viktminskningsprogram. Upplevda brister i programmet var bland annat att 

man inte uppmärksammade hinder för deltagarna såsom barn som inte tyckte om maten de 

lagade, brist på stöd från familjen och vänner eller kollegor som förhindrade deras försök att 

hålla sig till programmets kostrekommendationer. Genomgående fann man misslyckade 

försök att gå ned i vikt (Adolfsson et al., 2002; Ali et al., 2009; Bidgood & Buckroyd, 2005; 

Chang et al., 2008; Sabinsky et al., 2007; Sarlio-Lähteenkorva, 2000;). Flytande diet ansågs 

osocial och tråkig och blev därför ett misslyckande (Bidgood & Buckroyd, 2005). 

 

6.1.3. Tid och Ekonomi 

 
Att inte hinna motionera eller att laga nyttig mat hindrade en viktnedgång (Adolfsson et al., 

2002; Chang et al., 2008; Sabinsky et al., 2007). 

 

När jag går direkt från jobbet till andra aktiviteter får jag ingen tid att äta 
någonting annat än snabbmat såsom pizza och hamburgare. (Adolfsson et al., 
2002, s. 251). 
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Ätandet förväntades sänka upplevd stress eller bidra till avslappning samtidigt som en stressig 

dag försvårade anpassning till nyttiga kostrekommendationer (Adolfsson et al., 2002). Ett 

stressfullt liv rapporterades ständigt och valet föll då på onyttig mat på grund av 

bekvämlighet, tillgänglighet och mindre tidsåtgång. Måltider hoppades över och endast en 

måltid per dag intogs och onyttig mat användes konsekvent för att hantera bland annat daglig 

stress. Brist på egentid och en känsla av utmattning gjorde att fysisk aktivitet som en rutin 

kändes nästintill omöjlig (Chang et al., 2008). Det kunde vara svårt att välja att motionera 

istället för att umgås med familjen (Sabinsky et al., 2007). Att betala för ett gymkort eller 

handla hälsosam mat uppfattades som ett ekonomiskt hinder (Chang et al., 2008; Sabinsky et 

al., 2007). Ali et al. (2009) fann att sociokulturella normer var hinder för fysisk aktivitet. 

Dessa var, liksom tid och ekonomi, yttre faktorer. Till exempel brist på passande aktiviteter 

och säkerhet att som kvinna kunna gå ute själv. 

 

6.2. Vad uppfattas av överviktiga som hjälp för att klara av att göra en 
viktnedgång? 

 
Analysen resulterade i fyra kategorier av hjälp/motivation för att lyckas gå ned i vikt. Dessa 

är: socialt stöd, hälsorisk, utseende samt funktionalitet (se figur 1). 

 

6.2.1. Socialt stöd 

Många handlingar för att ändra en hälsovana involverar en persons sociala nätverk, hur man 

påverkas av andra runtomkring sig (Meillier, Lund, & Kok, 1995). Gruppmöten och att 

motionera med andra och ha andra att identifiera sig med ansågs som en viktig hjälp vid 

viktminskning (Adolfsson et al., 2002; Bidgood & Buckroyd, 2005; Sabinsky et al., 2007). 

 

Jag behöver något slags stödsystem, en doktor eller rådgivare, för att få mig att 
fortsätta och att vara motiverad. (Bidgood & Buckroyd, 2005, s.226). 

 

Om jag är bunden till någon annan kommer jag att göra det, men om det är 
bara för min egen skull är det väldigt svårt. (Bidgood & Buckroyd, 2005, s. 
225). 
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Vid förslag på ett fungerande program för viktminskning fann man att socialt sällskap skulle 

ingå (Sabinsky et al., 2007). Det framkom en önskan om en liten klubb där de bodde, med 

motion under ledning och guide till rätt kost och där de kunde mötas efteråt och vara sociala 

och prata om deras framgångar och gemensamma problem (Bidgood & Buckroyd, 2005).  

Att gå med i en motionsgrupp eller börja träna på en anläggning hade hjälpt till vid 

viktnedgång (Ali et al., 2009). Uppmuntran från andra skulle främja en långsiktig viktnedgång 

och stöd söktes hos familj, vänner, arbetskamrater, dietister, psykologer m.fl. (Chang et al., 

2008).  

 

Förändringar i livet kan ge en motivation för att göra en handling för en ny hälsovana. Fysisk 

aktivitet kan främjas till exempel genom en ny hund som får dig att motionera, barn som blir 

äldre och inte tar lika mycket tid utan den tiden kan du lägga på motion. Sociala förändringar 

kan påverka handling för ändrad hälsovana åt rätt håll, exempelvis ett nytt arbete med andra 

att motionera med (Meillier et al., 1997). 

 

6.2.2. Hälsorisk 

Medicinska diagnoser höjde motivationen för att gå ned i vikt. Hälsan var ett motiv för att 

göra allvarliga försök att gå ned i vikt och betonades vara en större motivation än 

utseendefaktorn. Upplevelsen av en hälsorisk var en av tre huvudmotiv för att gå ned i vikt. 

Exempelvis ett möte med en doktor som informerade om höga kolesterolnivåer motiverade 

till viknedgång men när detta sedan hade rättat till sig skedde en viktuppgång igen (Sabinsky 

et al., 2007).  Meillier et al. (1997) fann att egen sjukdom kunde motivera till mer motion eller 

hälsosam kost men när någon annan i deras närhet drabbades av sjukdom eller död påverkade 

inte det beteendet. En oro för hälsan i form av en ny upptäckt eller en ändrad uppfattning av 

en redan existerande riskfaktor eller ett existerande hälsoproblem, motiverade till en 

viktnedgång (Roberts & Ashley, 1999). Rygg- och knäproblem, diabetes, artrit och högt 

blodtryck är exempel på vad som kunde motivera till fysisk aktivitet och viktnedgång (Ali et 

al., 2009; Chang et al., 2008; Meillier et al., 1997; Roberts & Ashley, 1999; Sabinsky et al., 

2007). 

 ..jag är motiverad att träna på grund av sjukdom, för jag vet att en hälsosam vikt ger 
en hälsosam kropp. (Ali et al., 2009, s.223). 
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6.2.3. Utseende 

Att komma i kläder kunde motivera till en viktnedgång (Berry, 2004; Chang et al., 2008; 

Roberts & Ashley, 1999) I en studie av Sabinsky et al. (2007) som gjordes på män nämndes 

att kunna få en flickvän som en motivationsfaktor. En smal kropp associerades med en smal, 

snygg flickvän och popularitet. Att bli smal och attraktiv var en av tre huvudmotiv för att gå 

ned i vikt, man såg dock en skillnad i ålder vad gäller motiv, för yngre var det mer utseendet 

och för äldre var det mer hälsan (Sabinsky et al., 2007).  

En gränsöverskridning är en faktor för att ändra ett beteende, till exempel att uppmärksamma 

att kläder inte passar längre (Meillier et al., 1997). 

 

En dag såg jag mig i spegeln i helfigur och jag kunde inte tro att det var jag. (Roberts 
& Ashley, 1999, s.24). 

 

6.2.4. Funktionalitet 

I Sabinsky et al. (2007) där endast män deltog i studien ansågs funktionalitet, i form av att 

vara effektiv på arbetet och attraktiv på arbetsmarknaden, som det största motivet. De ville 

vara en större tillgång på arbetsplatsen, överviktiga ansågs ge företaget dålig image, ha en hög 

grad av sjukfrånvaro samt vara mindre effektiva. I Chang et al. (2008) där populationen var 

kvinnor (mödrar) uppfattades också funktionalitet som motivation fast med innebörden att 

kunna leka med barnen och delta i deras aktiviteter utan att kroppsstorleken hindrade dem.   

Ali et al. (2009) fann att daliga aktiviteter kunde förhindras av ökad aktivitet vilket kunde 

motivera till viktnedgång. En förändrad självbild är den mest kraftfulla anledningen att 

förändra en hälsovana och kan ofta ha ett samband med fysisk förmåga, att inte kunna utföra 

en del fysiska moment som man förut kunde göra (Meillier et al., 1997). 

 
Du vet, när du är van vid hårt arbete bör du orka. Men du orkar knappt och det är 
irriterande. Det var därför jag sa till mig själv Nu måste det sluta. (Meillier et al., 1997, 
s.44). 
 

6.3. Vilka faktorer kan associeras med att lyckas behålla vikten efter en 
viktnedgång? 

 
Analysen resulterade i fyra kategorier av faktorer som kan associeras med att lyckas behålla 

en viktnedgång. Dessa är: beteendefaktorer, kognitiva faktorer, positiva effekter samt stöd (se 

figur 1). 
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6.3.1. Beteendefaktorer 

Under denna kategori återfinns matintag, fysisk aktivitet, viktkontroll och beteendeförändring. 

En permanent beteendeförändring behövdes för en bestående viktnedgång. De som lyckades 

hålla vikten hade en fortsatt tillgivenhet till en nyttig kost, regelbunden motion och frekvent 

viktkontroll (Berry, 2004; Byrne, Cooper, & Fairburn, 2003;Sarlio-Lähteenkorva, 2000).  

En aktiv livsstil med motion varje dag och träning varje vecka var en viktig faktor för att 

behålla vikten (Sarlio-Lähteenkorva, 2000) och motionen blev en naturlig del av deras 

vardagliga liv (Berry, 2004). En respons på viktuppgång skedde snabbt och motverkades med 

ökad fysisk aktivitet och minskat matintag (Byrne et al., 2003). Metoder som beskrevs för att 

hålla koll på vikten var att gå i grupper för detta, matdagböcker, vägning och att spegla sig 

(Sarlio-Lähteenkorva, 2000). En del använde vägning för att avgöra dagsintaget av mat och de 

lärde sig att när de hade gått upp i vikt behövde de ta mer kontroll över deras ätande och vice 

versa (Berry, 2004). Personer med en stabil hälsosam vikt utan bakgrund som överviktig 

visade också dessa beteenden (Byrne et al., 2003). 

 

Jag är medveten om min vikt hela tiden och jag vet att om jag äter så går jag upp i 
vikt. Inga av mina perioder när jag gick upp i vikt kom som en överraskning. (Sarlio-
Lähteenkorva, 2000, s.79). 

 

6.3.2. Kognitiva faktorer 

Här inkluderas faktorerna mål, självuppskattning, uppmärksamhet, medvetenhet, känsla av 

kontroll samt stabilitet (se figur 1). De som hade lyckats behålla vikten hade nått sin målvikt i 

större utsträckning än de som inte hade lyckats behålla vikten. Dessutom rapporterade de som 

hade lyckats att de var nöjda med sin nya lägre vikt även om det inte var deras målvikt. Att 

åstadkomma mål överhuvudtaget verkar vara en faktor som kan associeras med att lyckas 

behålla vikten då en större del av de som lyckats än de som inte lyckats kände att de hade nått 

förväntade mål såsom ökad självkänsla, förbättrad hälsa och förbättrat utseende (Byrne et al., 

2003). Även en tro på att kunna nå uppsatta mål kunde identifieras hos de som lyckats behålla 

vikten (Berry, 2004). De som lyckats behålla vikten visade sig inte koppla ihop deras vikt 

med självuppskattning (Byrne et al., 2003). Som nämnt under ”beteendefaktorer” hade de som 

lyckats behålla sin vikt kunnat behålla uppmärksamhet på vikten och åtgärda en viktuppgång. 

Uppmärksamhet räknas som en kognitiv faktor medan att göra någonting åt det som 
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uppmärksammas räknas som en beteendefaktor. Uppmärksamhet och medvetenhet var 

faktorer som identifierades hos de som lyckats behålla vikten (Berry, 2004; Byrne et al., 2003; 

Sarlio-Lähteenkorva, 2000) och dessa kan kopplas ihop med en känsla av kontroll. 

 

Den här gången var jag medveten om det. Jag uppmärksammade vad jag åt på 
ett sätt jag inte hade gjort förut. (Byrne et al., 2003, s. 959). 

 

En radikal förändring i tänkandet omkring ett hälsosamt sätt att leva fanns hos de som 

lyckades behålla vikten (Roberts & Ashley, 1999). Kvinnor som hade lyckats behålla sin 

viktnedgång hade lärt sig att vara medveten om portionskontroll och sin personliga respons på 

mat. De var medvetna om vad de åt, när de åt och vad som triggade dem att äta för mycket.  

När ett nytt beteende visade sig ge ett lyckat resultat av viktnedgång och behållandet av denna 

blev beteendet förstärkt och deras känsla av kontroll ökade (Berry, 2004). Likaså fann Sarlio-

Lähteenkorva (2000) en hög kontroll på mat hos de som lyckats, där kontrollerandet bland 

annat beskrevs som att vara mycket medveten om ätandet. Vidare så beskrevs kontroll som 

den gyllene regeln för matintag men det vardagliga livet kräver ändå flexibilitet och 

kompromisser. Strategier för att behålla självkontrollen var därför tvungen att utformas. 

Självövervakning hjälpte till att öka känslan av kontroll (Berry, 2004). Att vara stabil och 

kunna hantera negativa livshändelser och frestelser att gå tillbaka till det gamla beteendet var 

karaktäristiska drag hos de som lyckades behålla viktnedgången (Berry, 2004; Byrne et al., 

2003; Sarlio-Lähteenkorva, 2000). 

 

6.3.3. Positiva effekter 

Att få ett liv med förbättrad hälsa, funktionell kapacitet och självkänsla var faktorer som höll 

motivationen uppe att behålla vikten (Roberts & Ashley, 1999; Sarlio-Lähteenkorva, 2000) 

(se figur 1). 

 

Jag kunde gå upp för trapporna lättare; sen jag gick ned i vikt mår jag så bra; 
känner en mycket större självsäkerhet när jag går ut; Du känner inte att 
människor hånar dig.  (Roberts & Ashley, 1999, s.24).  

 

En ny känsla av sig själv genom en inre styrka och känslomässig säkerhet, upplevelse av 

lycka och att livet hade förbättras var positiva effekter av att lyckas behålla en viktnedgång 

(Berry, 2004). Personlig integritet bar med sig minskad sårbarhet och bättre självförtroende, 
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självkänsla och kontroll på livet och det handlade inte längre om att gå ned i vikt utan att 

förändras som person (Berry, 2004; Sarlio-Lähteenkorva, 2000). Regelbundet socialt stöd och 

positiv feedback var en viktig faktor för de som lyckades behålla vikten (Berry, 2004; Roberts 

& Ashley, 1999) och även regelbunden uppföljning fann man viktigt (Roberts & Ashley, 

1999).  

6.4. Vilka faktorer kan associeras med att inte lyckas behålla en viktnedgång? 
 
Analysen resulterade i fyra kategorier av faktorer som kan associeras med att inte lyckas 

behålla en viktnedgång. Kategorierna är: beteendefaktorer, kognitiva faktorer, positiva 

effekter samt stöd (se figur 1). 

 

6.4.1. Beteendefaktorer 

I kontrast till de som lyckades kunde de som inte lyckades inte behålla regelbunden 

tillgivenhet till nyttig kost, fysisk aktivitet, viktkontroll och självövervakning (Berry, 2004; 

Byrne et al., 2003) (se figur 1). 

 

6.4.2. Kognitiva faktorer 

Att tänka i svart eller vitt var mer vanligt bland de som inte lyckades att behålla vikten (se 

figur 1). De värderade också sig själva genom sin vikt och var mycket upptagen av vikt och 

utseende (Byrne et al., 2003). 

 

Jag var så emotionellt involverad i att försöka gå ned i vikt och försöka att vara 
någonting jag inte kunde så jag släppte allt annat. Vikten tar över ditt liv. Jag 
ser paralleller med anorexia. De lever omkring sina kroppar, som vi gör, fast på 
andra sidan av skalan.  (Byrne et al., 2003, s. 959). 

 

De kunde inte heller hantera stressade situationer utan att få återfall till gamla beteenden, till 

exempel att äta mer än de borde göra (Berry, 2004; Byrne et al., 2003). Endast en tillfällig 

kontroll infann sig hos de som misslyckades. De som misslyckades kände inte att de 

åstadkommit sina mål (Berry, 2004). 

 

6.4.3. Positiva effekter 



 

De som inte lyckades behålla viktnedgången kände att satsningen som måste göras inte väg

upp resultatet, särskilt då de inte hade nått sina mål (

självförtroende, låg självkänsla och sårbarhet rapporterades (

 

Det är så plågsamt att veta att jag måste tänka på vad jag äter resten av mitt liv. 
Det är som att spendera resten av livet åt att köra bil. Du måste vara medveten 
om det hela tiden.
var ett så hårt arbete att jag inte tyckte det var värt att fortsätta.
riktig betalning. 
 

6.4.4. Stöd 

Berry (2004) fann att de som misslyckades be

saknade socialt stöd och bekräftelse från andra (se figur 1). Adolfsson et al. (2002) 

upplevelse av brist på socialt stöd när man ska försöka använda den kunskap man har av att 

leva hälsosamt i det dagliga livet fanns hos de som gick upp i vikt igen efter en viktnedgång. 

Slutligen ska det nämnas att de som inte lyckades behålla vikten rapporterade i större 

utsträckning än de som lyckades att de åt för att reglera humöret (

 

 

 

De som inte lyckades behålla viktnedgången kände att satsningen som måste göras inte väg

upp resultatet, särskilt då de inte hade nått sina mål (Byrne et al., 2003) och fortsatt lågt 

ende, låg självkänsla och sårbarhet rapporterades (Berry, 2004) (se figur 1).

Det är så plågsamt att veta att jag måste tänka på vad jag äter resten av mitt liv. 
Det är som att spendera resten av livet åt att köra bil. Du måste vara medveten 

iden. Plus att jag inte hade gått ner tillräckligt mycket i vikt och det 
var ett så hårt arbete att jag inte tyckte det var värt att fortsätta.

 (Byrne et al., 2003, s.959). 

) fann att de som misslyckades behålla vikten i kontrast till de som lyckades 

töd och bekräftelse från andra (se figur 1). Adolfsson et al. (2002) 

upplevelse av brist på socialt stöd när man ska försöka använda den kunskap man har av att 

agliga livet fanns hos de som gick upp i vikt igen efter en viktnedgång. 

Slutligen ska det nämnas att de som inte lyckades behålla vikten rapporterade i större 

utsträckning än de som lyckades att de åt för att reglera humöret (Byrne et al., 2003
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De som inte lyckades behålla viktnedgången kände att satsningen som måste göras inte vägde 

) och fortsatt lågt 

Berry, 2004) (se figur 1). 

Det är så plågsamt att veta att jag måste tänka på vad jag äter resten av mitt liv. 
Det är som att spendera resten av livet åt att köra bil. Du måste vara medveten 

Plus att jag inte hade gått ner tillräckligt mycket i vikt och det 
var ett så hårt arbete att jag inte tyckte det var värt att fortsätta. Jag fick ingen 

hålla vikten i kontrast till de som lyckades 

töd och bekräftelse från andra (se figur 1). Adolfsson et al. (2002) fann att en 

upplevelse av brist på socialt stöd när man ska försöka använda den kunskap man har av att 

agliga livet fanns hos de som gick upp i vikt igen efter en viktnedgång. 

Slutligen ska det nämnas att de som inte lyckades behålla vikten rapporterade i större 

Byrne et al., 2003). 

 



 27

Figur 1: Resultatöversikt. Visar vad som hindrar och motiverar till en viktnedgång samt vilka 

faktorer som kan kopplas till ett misslyckande respektive lyckande att behålla en viktnedgång. 
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7. DISKUSSION 

 

7.1.Huvudresultat 
 
Olika kategorier utifrån denna studies frågeställningar framkom som resultat. Hinder för att gå 

ned i vikt visade sig vara motivation, sociala aspekter samt tid och ekonomi. Vad som 

uppfattas motivera till en viktnedgång var socialt stöd, hälsorisk, utseende och funktionalitet. 

Slutligen visade sig faktorer som beteende, tankar, positiva effekter samt stöd kunna 

associeras med ett lyckande eller misslyckande att behålla vikten efter en viktnedgång. 

 

7.2. Resultatdiskussion 
 
Entydighet är ett mönster som kan urskiljas av en majoritet av artiklarnas resultat. Självfallet 

finns enstaka skillnader men inget som påverkar ett entydigt resultat att träda fram. Alla 

artiklar behandlar inte exakt samma problem även om problemområdet är densamma för 

samtliga undersökningar. Det gemensamma problemområdet är övervikt/fetma men en del 

undersöker bevarandet av en viktnedgång, en del själva viktnedgångsprocessen och en del 

både och. 

 

Motivation är en förutsättning för en prestation (Hassmén et al., 2003) och det är inte, enligt 

författarens åsikt, förvånande att motivation uppkom som ett hinder för viktnedgång. Ofta kan 

det handla om att sätta upp rimliga mål så att motivationen kan behållas, bristande motivation 

kan uppkomma med ett misslyckande. Att överhuvudtaget åstadkomma en målsättning verkar 

vara en faktor som kan associeras med att lyckas behålla vikten. Byrne et al. (2003) visar att 

en större andel av de individer som lyckats behålla en viktnedgång jämfört med individer som 

inte lyckats med detta upplevde att de hade nått förväntade mål såsom ökad självkänsla, 

förbättrad hälsa och förbättrat utseende. 

 

Fysisk aktivitet är en av faktorerna som påverkar en persons vikt då en obalans mellan intag 

och förbrukning, alltså ett långvarigt ökat kostintag och låg grad av fysisk aktivitet kan orsaka 

övervikt och fetma (SBU, 2002). Resultatet i denna studie visar att en aktiv livsstil med 

motion varje dag och träning varje vecka var en viktig faktor för att behålla vikten (Sarlio-

Lähteenkorva, 2000).  
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Schantz (2006) menade att en individs fysiska aktivitet i princip är beroende av inre och yttre 

faktorer där ett av exemplen på inre faktorer är just motivation och exempel på yttre faktorer 

är tidsåtgång, disponibel tid, tillgänglighet vad gäller tid samt kostnader för individen. Detta 

stämmer bra överens med fynden i denna studie då både brist på motivation och tid och 

ekonomi uppfattades som hinder för att gå ned i vikt. Ändå är det kring sociala aspekter som 

det tydligast finns en enighet och där tyngdpunkten för uppfattade hinder ligger. Vad som 

uppfattas som hinder är enligt dessa resultat mycket kopplat till det sociala livet och påverkan 

från andra personer, både anhöriga och utomstående. Social press, förväntningar och brist på 

socialt stöd fann man som hinder för en viktnedgång (Bidgood & Buckroyd; 2005; Chang et 

al., 2008; Sarlio-Lähteenkorva, 2000). 

 

Att genomföra en viktnedgång utan socialt stöd verkar vara alltför svårt för att bemästra. 

Viktväktarna är ett exempel där det sociala stödet, i och med gruppträffar med personer i 

samma situation, uppmärksammas som en viktig del i en viktnedgångsprocess. I enighet med 

att brist på socialt stöd uppfattas som ett hinder uppfattas socialt stöd som en viktig hjälp för 

att klara av en viktnedgång. (Adolfsson et al., 2002; Ali et al., 2009; Bidgood & Buckroyd, 

2005; Chang et al., 2008; Meillier et al., 1997; Sabinsky et al., 2007). Fortsättningsvis är 

också socialt stöd en faktor som associeras med att kunna behålla en viktnedgång och brist på 

stöd en faktor som kan associeras med att inte lyckas behålla en viktnedgång (Adolfsson et 

al., 2002; Berry, 2004; Roberts & Ashley, 1999).  Således bör arbetet med en viktnedgång 

samt arbetet för att behålla en viktnedgång fokusera på att se till att individen ifråga har 

tillräckligt socialt stöd och att livsstilsförändringen passar in på bästa möjliga sätt i dennes 

sociala liv. 

 

Utan socialt stöd behövs förmodligen flera av de faktorer som kan associeras med att lyckas 

behålla en viktnedgång som till exempel medvetenhet, stabilitet och kontroll. Känslan av att 

ha kontroll ska belysas extra då det förekommer under samtliga kategorier för faktorer som 

kan associeras med en lyckad viktnedgång. Att jobba mentalt med att lyckas ta kontroll över 

sitt liv, sin situation och besvärliga situationer som kan uppkomma under och efter en 

viktnedgångsprocess bör därför vara en viktig del vid arbetet att försöka hjälpa någon med en 

viktnedgång och behållandet av den. 
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Beteendeterapi tillsammans med en förändring av kost och motion kan fungera som en metod 

för att åstadkomma viktnedgång. Beteendeterapi kan handla om att hitta verktyg för att 

undanröja hinder för viktnedgång (SBU, 2002).  

Exempel på sådana verktyg är självövervakning, stresshantering, problemlösande, 

stimuluskontroll, att omstrukturera tankar samt socialt stöd (NIH, 1998) alla dessa verktyg 

framkom i denna studie som viktiga faktorer för att behålla en viktnedgång och resultatet 

visade att en permanent beteendeförändring behövdes för en bestående viktnedgång (Berry, 

2004; Byrne, Cooper, Fairburn, 2003;Sarlio-Lähteenkorva, 2000). 

 

Övervikt och fetma kan tydligt associeras med sjukdom och dödlighet (NIH, 1998; Xavier & 

Sunyer, 1991). Resultatet visade att medicinska diagnoser höjde motivationen för att gå ned i 

vikt och att hälsan var ett motiv för att göra allvarliga försök till en viktnedgång och en större 

motivation än utseendefaktorn (Sabinsky et al., 2007). Att få ett liv med förbättrad hälsa och 

funktionell kapacitet var också faktorer som höll motivationen uppe att behålla vikten 

(Roberts & Ashley, 1999; SarlioLähteenkorva, 2000). 

 

Med detta som bakgrund bör en hälsokontroll och personlig information om hälsoriskerna för 

personens livsstil vara en viktig del i ett viktminskningsprogram. Det vill säga, ohälsa 

motiverade till en viktnedgång och därför bör information om hälsotillståndet och riskerna 

med att vara överviktig tydligt framgå när hjälp för att gå ned i vikt ska ske. 

 

7.3. Metoddiskussion 
 
För att stärka studien skulle alla artiklar beröra samtliga frågeställningar alternativt kunde ett 

större urval av artiklar ha skett. Att begränsa sig kan vara problematiskt om det finns mycket 

dokumenterat inom ett ämne vilket är fallet inom detta område där mycket litteratur finns. 

Detta innebär att studien hade kunnat undersöka området ytterligare med hjälp av fler valda 

artiklar vilket också skulle ge mer tyngd i resultatet. Mer tyngd hade också givits om inte de 

olika artiklarna hade behandlat olika problem inom samma område. Med det menas att en del 

undersökte viktnedgång och en del undersökte behållandet av viktnedgång vilket tunnar ut 

resultatet ytterligare. Valet att ha artiklar som behandlar olika problem inom samma område 

gjordes för att få ett bredare perspektiv av problematiken inom området och framförallt för att 

fylla studiens syfte. Syftet att undersöka vad som uppfattas som hinder respektive hjälp för att 

göra en livsstilsförändring skulle inte kunna fyllas om antingen viktnedgång eller behållandet 
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av viktnedgång skulle uteslutas. Att göra en livsstilsförändring innebär, enligt författarens 

åsikt, att lägga om livsstilen så att du går ned i vikt och sedan behåller din målvikt.  

 

En styrka med de valda artiklarna är likvärdigheten och att de alla håller en någorlunda hög 

och jämn kvalitetsnivå som bedömdes efter vedertagna kvalitetsgranskningsmallar (Willman 

et al., 2006). En av artiklarna är dock en utstickare då den berör även annat än övervikt/fetma, 

den undersöker ”nycklar” för en livsstilsförändring och berör då även andra 

livsstilsförändringar än viktförändring, som till exempel rökning. Den valdes ändå för att den 

tillräckligt väl svarade mot denna studies syfte. Att endast ha använt sig av artiklar som fanns 

tillgängliga som fulltext, på grund av bibliotekets begränsning, kan anses som en svaghet med 

studien då det kan ha begränsat resultatet. Det innebär att resultatet kunde ha blivit ett annat 

om andra artiklar ingått, sådana som inte fanns tillgängliga som fulltextartiklar.  

 

Även om en del av artiklarna svarar bättre mot denna studies syfte än andra så svarar alla 

tillräckligt väl för att vara ett bra val för studien. En överlag god reliabilitet och validitet finns 

hos de valda artiklarna. Särskilt en av artiklarna har tagit hänsyn till, lyfter fram och redovisar 

dessa två begrepp noggrant. Att samtliga artiklar är kvalitativa anser författaren till 

föreliggande studie vara en styrka då studien syftar till att få en djupare förståelse för 

problemet med livsstilsförändring hos överviktiga. Det fås bäst med väl genomförda 

kvalitativa undersökningar. Det finns dock också kända begränsningar med kvalitativa 

undersökningar, de har till exempel en låg grad av standardisering (Patel & Davidson, 2009). 

 

En annan styrka med studien är att den har berört ny forskning samt att den är relativt bred. 

Detta grundas på att endast en studie är genomförd längre än tio år tillbaka och flera är 

genomförda mindre än fem år tillbaka samt att de valda artiklarna kommer från flera olika 

länder såsom Finland, Danmark, Sverige och USA. Ändå kan resultatets generaliserbarhet 

ifrågasättas något. Det vill säga att studien kanske inte, trots att den är relativt bred och flera 

länder är representerade, kan säga vad som gäller generellt. Ämnet för studien är aktuellt med 

tanke på den ökade fetman världen över. 

 

Att flera av de valda artiklarna inte hittades via sökord i en databas kan ifrågasätta metodens 

litteratursökning. Det kan lämna frågan om vilka andra artiklar inom ämnet som ej har hittats. 

Ändå menar författaren till föreliggande studie att alternativa sökvägar inte nödvändigtvis 

behöver vara en nackdel, särskilt inte då man ser vilka artiklar sökningarna via andra 
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uppsatser ledde till. Att välja vuxna som inklusionskriterie var ett sätt att avgränsa studien, det 

kändes som ett självklart val då det finns så mycket litteratur om barn/ungdomar och 

övervikt/fetma att det behöver en egen studie. Syftet var även att studera en homogen grupp. 

 

I en av artiklarna användes bukfetma som ett kriterie för att få delta i studien vilket skiljer sig 

från de andra artiklarna där BMI var måttet och kriteriet.  

Men studier visar att ökad risk för diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar kan kopplas till en 

hög grad bukfett och därför kan det vara viktigt att också mäta midjeomfånget som en 

indikator på övervikt (Norberg & Danielsson, 2009). 

 

7.4. Allmän diskussion 
 

Studien har hjälpt till att få en bild av vilka faktorer som bör fokuseras på när det gäller att 

undanröja hinder eller komma med hjälp till överviktiga i deras försök att åstadkomma en 

livsstilsförändring. Alla faktorer som denna studies resultat särskilt betonar bör inkluderas i 

program för viktminskning och behållandet av en viktminskning. Dock tar jag med mig 

lärdomen att det är mycket komplext när du har med människor att göra. De individuella 

skillnaderna är många vilket gör det svårt att hitta en tydlig lösning. Något som passar 

utmärkt för en person kanske inte alls fungerar för en annan. Ändå ser jag en mening med att 

göra en studie som denna för att kartlägga och på så vis i alla fall kunna skönja ett mönster. 

För trots individuella skillnader fanns entydighet i vad som hindrar och hjälper att gå ned i 

vikt samt behålla en viktnedgång. Använder man detta i vidare forskning och i uppläggning 

av hjälpprogram för överviktiga kan man förhoppningsvis hjälpa en stor del av de som berörs 

av problemet. Beteendeterapi som påverkar beteendefaktorer och kognitiva faktorer skulle 

vara en särskilt viktig del i processen att behålla vikten efter en viktnedgång. 

 

 

8. SLUTSATS 

 
Brist på motivation, stöd, tid och pengar uppfattas som hinder för en viktnedgång. En viss typ 

av beteende, tankemönster och upplevelsen av medförda positiva effekter var faktorer som 

kan kopplas till att lyckas eller inte lyckas behålla en viktnedgång. Socialt stöd och 

anpassning till det sociala livet verkar vara av särskild vikt för att både klara av en 
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viktnedgång och för att behålla vikten efter en viktnedgång. Vidare forskning inom området 

är nödvändigt då övervikt/fetma fortfarande ständigt ökar bland befolkningen. Hur vi bäst och 

effektivast kan hjälpa överviktiga att gå ned i vikt och behålla en viktnedgång bör läggas både 

tid och kraft på för att komma åt överviktsproblematiken. Genom att forska i ämnet kan det 

bildas en uppfattning av hur man bäst går till väga för att lösa problemet.  
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Bilaga 1– Mall för kvalitetsbedömning av kvalitativ artikel (Willman et al., 
2006). 
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Tydlig problemformulering    Ja   Nej  
 
Är kontexten formulerad    Ja   Nej  
 
Etiskt resonemang/ anonymitet   Ja   Nej  
 
Urval, relevant    Ja   Nej  
 
Urval, strategiskt    Ja   Nej  
 
Metod för urvalsförfarande tydligt beskriven  Ja  Nej  
 
Metod för datainsamlingsmetod beskriven  Ja   Nej  
 
Metod för analys tydligt beskriven   Ja   Nej  
 
Är resultatet begripligt    Ja  Nej  
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Redovisas resultatet klart och tydligt   Ja   Nej  
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