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Sammanfattning 
 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien var att undersöka vad individer, som uppnått en viktminskning på 

minst 10 kg, uppger var av betydelse under deras viktminskningsprocess. Fanns det några 

gemensamma nämnare och samband? Frågeställningarna var: Hur har dessa individer gått ner 

i vikt? Vilken var den utlösande faktorn? Vad var målet med att gå ner i vikt? Hur har dessa 

individer motiverats till viktnedgång? Finner dessa individer stöd som en viktig del i 

viktminskningsprocessen? Vad upplevde dessa individer som lättast respektive svårast under 

deras viktminskning? Vad anser dessa individer vara viktigast för en lyckad viktminskning? 

 

Metod 

Studien bestod av en kvalitativ metod i form av en enkätundersökning där 42 individer fick 

svara på frågor om deras viktminskning. De skulle alla ha haft en viktminskning på minst  

10 kg och ett BMI >25 eller ett midjemått >80 för kvinnorna respektive >94 för männen.  

    

Resultat 

Individerna som svarade på enkäten var mellan 18-70 år. 60 % var kvinnor och 40 % var män. 

98 % ökade sin fysiska aktivitet under viktminskningen och 80 % minskade sitt kaloriintag. 

Den största utlösande faktorn var att de fick övervikten bekräftad. Målet med att gå ner i vikt 

var främst, att må bättre, orka mer, trivas med sig själv, se bättre ut och av hälsoskäl. 

Motivationen genom viktminskningen kom framförallt från de små framstegen/delresultaten. 

Andra faktorer som bidrog till ett lyckat slutresultat var envishet, vilja och magoperation.     

83 % fick stöd under viktminskningen och stödet kom framförallt från vänner och familj. Det 

som upplevdes lättast var att hitta en bra kosthållning och att se små resultat samtidigt som det 

upplevdes som svårast att ha ett kontrollerat kaloriintag. Råd som gavs till individer som vill 

gå ner i vikt var att motionera, ha bra kostvanor, vara motiverad och fokuserad på dig själv 

men det var även av vikt att vara envis, ha en klar målbild och att ta god tid på sig. 

 

Slutsats 

Majoriteten ökade både sin fysiska aktivitet och minskade sitt kaloriintag. Gemensamma 

nämnare kunde även ses vad gäller att ha ett tydligt mål, att vara motiverad och behålla 

motivationen genom hela viktminskningen, att få stöd från vänner och familj, att verkligen 

vilja, att vara envis och att inte stressa fram en viktminskning.
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Förord 
 

Denna studie har genomförts som ett examensarbete/C-uppsats på hälsopedagogutbildningen 

vid Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm. Studien riktar sig främst till 

hälsopedagoger men även andra som är intresserade av hälsa och viktminskning. Studiens 

ämne belyser ett av vår tids stora samhällsmedicinska problem och chansen att få fördjupa sig 

inom ett specifikt och självvalt ämne har inneburit en mycket lärorik och utvecklande tid.  

 

Vi vill personligen tacka alla som har ställt upp och gjort denna studie möjlig genom att svara 

på enkäter om deras egen viktminskning. Ett särskilt tack vill vi även rikta till vår handledare 

Kristjan Oddsson. 

 

Tove Bruce & Maria Svensson 

Stockholm, mars 2006  
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1 Introduktion 
 

1.1 Inledning 
Världshälsoorganisationen (WHO) har klassificerat fetma som en sjukdom och ser den som 

ett ständigt växande hot mot människans hälsa i ett flertal länder. Fetma har blivit 

västvärldens nya epidemi och är till och med så omfattande att den ersätter de mer 

traditionella sjukdomstillstånden, som undernäring och infektionssjukdomar, till ohälsa i 

världen.1 Övervikt kan därmed ses som ett allt mera omfattande hälsoproblem i vårt moderna 

samhälle men trots detta har överviktsbehandling hittills inte varit speciellt framgångsrik. 

Bristfällig motivation, avbrutna behandlingar och obetydlig viktnedgång har utpekats som 

möjliga orsaker.2   

 

För att öka förståelsen och kunskapen kring viktminskning och varför vissa individer lyckas 

gå ner i vikt, undersöker den här studien detta område. En kvalitativ ansats har valts där en 

enkät har lämnats ut till 42 kvinnor och män som själva har lyckats gå ner minst 10 kg i vikt. 

Studiens syfte är att undersöka vad individer, som uppnått en viktminskning, uppger var av 

betydelse under deras viktminskningsprocess. Genom detta kanske det även går att finna 

några gemensamma nämnare och samband dessa individer emellan. 

 

Genom att få reda på vad som var av betydelse under dessa individers lyckade viktminskning 

kan vi förbättra vår förståelse kring detta problem och förhoppningsvis kunna agera därefter. 

Förhoppningen är att vi i vårt framtida yrke som hälsopedagoger kan ha nytta utav detta när vi 

hjälper individer till en bättre hälsa.  

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 WHO, Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO consultation, 2000 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=1123445
9&itool=iconabstr&query_hl=4&itool=pubmed_docsum (2006-02-22) 
2 Lisbeth Stahre, Kognitiv behandling vid övervikt och hetsätning. (Lund: Studentlitteratur, 2002) s. 11 
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1.2 Bakgrund 

1.2.1 Definition av fetma och övervikt 
Det finns en mängd definitioner på vad fetma och övervikt är idag. Allt efter att utbredningen 

har ökat har definitioner ändrats.  

 

WHO har nyligen, efter rekommendation av en expertgrupp (International Obesity Task 

Force, IOTF), definierat fetma som ett body mass index (BMI) lika med eller över 30 och 

överviktig mellan 25 och 30.3 BMI beräknas som kroppsvikten i kg dividerat med kvadraten 

på kroppslängden i meter (kg/m2).4

 

 Tabell 1 – Riskerna med fetma beräknat utifrån BMI.5

Gradering BMI Hälsorisker 

Normal vikt 18,50-24,99 Normala 

Övervikt 25,00-29,99 Lätt ökade 

Fetma, klass I 30,00-34,99 Måttligt ökade 

Fetma, klass II 35,00-39,99 Höga 

Fetma, klass III ≥40,00 Mycket höga 

 

BMI är däremot inte alltid ett bra mått på övervikt och fetma eftersom att den inte tar hänsyn 

till hur mycket fett respektive muskelmassa som finns. Dessutom visar forskning på området 

att risken för sjukdomar på grund av övervikt och fetma inte bara är relaterat till hur mycket 

fett som förekommer i en kropp utan också hur fettmassan är fördelad i kroppen. Män har 

oftare ”äppelfetma”, vilket innebär att fettet är samlat till bukens vägg. Detta betyder ökade 

risker för metabolt syndrom, hypertoni, hyperlipidemi, diabetes, vissa tumörformer och ökad 

dödlighet. Kvinnor har oftare ”päronfetma” med fettet ansamlat framför allt över höft och 

                                                 
3 Rapport nr 2003:44 från Statens Folkhälsoinstitut, år 2003. FYSS. Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 
sjukdomsbehandling: Obesitas (Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut, 2003), s. 291; se Obesity. Preventing and 
managing the global epidemic. Report of a WHO consultation on obesity. Geneva 3-5 June 1997 
(WHO/NUT/NCD/98.1;1998)  
4 Rapport nr 2003:44 från Statens Folkhälsoinstitut, år 2003. FYSS. Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 
sjukdomsbehandling: Obesitas (Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut, 2003), s. 291 
5 WHO, Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO consultation, World Health 
Organ Technical Report Series, No. 894, 1998 <http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_894_(part1).pdf> 
(2006-02-22) 
 
 

 8

http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_894_(part1).pdf


stuss, vilket inte ger samma metabola risker som den manliga fetman.6 För att mäta 

förekomsten av bukfetma använder man sig utav midjemått eller midja-höft-kvoten. 

Midjemått mäts i stående efter normal utandning, mitt emellan tolfte revbenet och 

höftbenskammen.7 Vi beräkning av midja-höft-kvot dividerar du midjemåttet med höftmåttet.  

Hur dessa sedan tillämpas framgår av tabellerna 2 och 3.  

 

Tabell 2 – Praktisk klinisk tillämpning av midjemåttet.8

Män Kvinnor Rekommendationer 

<94 cm <80 cm Behåll aktuell vikt 

94-102 cm 80-88 cm Undvik viktuppgång 

>102 cm >88 cm Gå ned i vikt 

 

Tabell 3 – Midja-höft-kvot.9

Midja-höftkvoten kan ge en god uppfattning om patientens risk för 

metabola och kardiovaskulära komplikationer. Om kvoten är >1,0 

för män eller >0,85 för kvinnor innebär denna bukfetma med en 

ökad komplikationsrisk.  

 

 

1.2.2 Förekomst 

Statistiska centralbyråns undersökningar visar på att omkring 50 % av männen i åldrarna  

16-84 och 35 % av kvinnorna i samma åldrar var överviktiga år 2003-04.10 Av dessa var cirka 

10 % av männen och 10 % av kvinnorna kraftigt överviktiga, det vill säga feta (detta beräknat 

utifrån WHO:s rekommendationer, BMI).11 Fetma föreligger därav hos närmare en halv 

miljon svenskar. Detta kan jämföras med år 1980 då bara 35 % av männen och 26 % av 

kvinnorna var överviktiga12 och endast 5 % män respektive kvinnor feta.13 En markant 

ökning av antalet överviktiga och en fördubbling av antalet feta har därav skett under den 
                                                 
6 Jarl Torgerson, Carl-Erik Flodmark & Per Andrén, ”Övervikt och fetma”, i Läkemedelsboken (Stockholm: 
Apoteket, 2005), s. 141 
7 Ibid., s. 141 
8 Ibid., s. 141 
9 Ibid., s. 141 
10 SCB, Enheten för social välfärdsstatistik <valfard@scb.se> Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), 
2005-09-01 <http://www.scb.se/statistik/LE/LE0101/2004I05E/HA1304.xls> (2006-03-01) 
11 SCB, Enheten för social välfärdsstatistik <valfard@scb.se> Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), 
2005-09-01 <http://www.scb.se/statistik/LE/LE0101/2004I05E/HA1604.xls> (2006-03-01) 
12 SCB, Enheten för social välfärdsstatistik <http://www.scb.se/statistik/LE/LE0101/2004I05E/HA1304.xls>  
13 SCB, Enheten för social välfärdsstatistik <http://www.scb.se/statistik/LE/LE0101/2004I05E/HA1604.xls>  
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senaste  

20-årsperioden.  

 

Panoramat i Sverige kan ses som skrämmande redan i dagsläget och detta förstärks ytterligare 

av att alla tecken tyder på att ökningen av vanligheten av fetma är pågående.  

 

1.2.3 Etiologi 

Den mest självklara förklaringen till övervikt och fetma är en positiv långvarig energibalans, 

det vill säga för stort energiintag i förhållande till förbrukningen. Det ska dock tilläggas att 

medelkonsumtionen av fett och socker inte har ökat de senaste 40 åren i Sverige.14  

Omvänt, och en annan aspekt på problemet, är en för låg förbrukning i förhållande till 

energiintaget, det vill säga för låg fysisk aktivitet. I Sverige har 3/4 av befolkningen 

otillräcklig fysisk aktivitet, varav upp till 1/3 är närmast helt inaktiv.15 Detta beror till stor del 

på de förutsättningar som finns i dagens samhälle; datorer, ökat antal bilar, maskiner som i sin 

tur leder till ett mer stillasittande liv. 

 

Ytterligare en bakgrundsfaktor, som inte är lika lätt att påverka, är generna. Gener som 

sparar/lagrar/hushåller med energi har stor betydelse för viktuppgång. De genetiska faktorerna 

förklarar i genomsnitt 40-50 % av all fetma där ärftligheten gör att vissa inte behöver äta så 

mycket för att gå upp i vikt. Och till skillnad från våra kolhydrat- och proteinförråd som hålls 

relativt konstanta kan våra fettförråd bli i princip hur stora som helst.16  

 

Stress eller ”civilisationssyndromet” som det också kallats, bidrar även genom sin påverkan 

på hypofys-binjure-systemet till det metabola syndromet där fetma är en del.17  

 

Läkemedel kan också bidra till övervikt. Vid en obesitasenhet i Sverige kunde drygt 20 % av 

fallen härledas till att psykofarmaka helt eller delvis låg bakom viktutvecklingen.18  

 

                                                 
14 Torgerson, Flodmark & Andrén, s. 142 
15 Ibid., s. 142 
16 Ibid., s. 142 
17 Ibid., s. 142 
18 Ibid., s. 142 
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Även en graviditet hos kvinnor anses vara en viktig bidragande orsak till fetma då studier har 

visat på att många kvinnor har svårt att minska i vikt efter viktuppgången som följer en 

graviditet.19 20

 

1.2.4 Följdsjukdomar och komplikationer 

Fett är livsavgörande i våra kroppar, framförallt för att lagra energi, som isolering och för 

hormonproduktion. Men blir det för mycket fett som sedermera omvandlas till övervikt kan 

det leda till komplikationer och en belastning på kroppen som inte är naturlig vilket i sin tur 

kan ge bland annat ledbesvär och förslitningar. Övervikt kan även föra med sig en mängd 

allvarligare följdsjukdomar. 

 

Trötthet 

Människans sömnbehov är mellan sex och nio timmar, dock med stora individuella skillnader. 

I genomsnitt behöver vuxna personer drygt sju timmars sömn på vardagar och drygt åtta 

timmars sömn under helgdagar. Utan sömn sänks prestationsförmågan enormt. 

 

Övervikt är en stor riskfaktor för att drabbas av sömnstörningar. Ca 2-4 % utav Sveriges 

befolkning lider av obstruktivt sömnapné (OSA), vilket innebär andningsuppehåll (apné) 

nattetid på grund av snarkning. Förutom detta kännetecknas sjukdomen även av dagtrötthet.  

Patienter med OSA kan löpa en ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom såsom högt 

blodtryck, hjärtinfarkt eller stroke men de har även en ökad olycksbenägenhet i trafiken. 

Riskerna att drabbas av denna sjukdom kan minska betydligt vid en viktminskning.21

 

Som tidigare nämnts är det lätt för en överviktig att hamna i en ond cirkel när det gäller 

trötthet och sömn. Eftersom att kroppen är byggd för att röra på sig leder mycket stillasittande 

och inaktivitet till en alltsämre sömn och tröttheten blir lätt påtaglig. Det enda hjälpmedlet för 

att komma ur denna cirkel är att ändra sina vanor och bli mer aktiv, men tyvärr blir det bara 

svårare ju fler extra kilon en kropp bär på.22 Därav är detta ett stort problem för överviktiga.  

                                                 
19 Torgerson, Flodmark & Andrén, s. 142 
20 Yvonne Linné & Stephan Rössner, “Lätt bli överviktig efter graviditet”, Läkartidningen, 100 (2003:49) s. 
4091-4095 
21 Jonas Appelberg, ”Ventilation and Lung Volume During Sleep and in Obstructive Sleep Apnea”, 
Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine, (Uppsala: Acta Universitatis 
Upsaliensis, 2003) 
22 Gun Leander <info@sjukvardsradgivningen.se> Trötthet/Diagnos och vård, 2005-05-18 
<http://www.infomedica.se/artikel.asp?CategoryID=16774&PreView> (2006-02-24) 
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Diabetes och Insulinresistens 

Än idag kan ingen säga exakt varför övervikt ökar risken för diabetes. År 2001 publicerades 

en artikel i tidskriften Nature med en teori kring ett nyupptäckt protein som kallas resistin och 

detta protein kan vara en viktig faktor bakom sambandet mellan övervikt och diabetes.23  

  

Vid typ 2-diabetes har insulinet nedsatt förmåga att stimulera upptag av blodsocker (glukos) i 

fettvävnad och muskler samt nedsatt förmåga att hämma bildning av glukos i levern. Med 

andra ord kallas det även insulinresistens som är en viktig orsak till diabetes.24

 

Högt blodtryck (Hypertoni) 

Många överviktiga individer lider av ett för högt blodtryck. Det höga blodtrycket kan i 

längden leda till åderförkalkning vilket ökar risken för bland annat hjärtinfarkt och stroke. Ett 

högt blodtryck gör det även svårare för hjärtat att pumpa och därigenom får individer med 

högt blodtryck ofta en försämrad blodcirkulation som följd.25

 

1.2.5 Tidigare studier  

Viktminskning representerar i dagens samhälle ett område där många tycker mycket och har 

åsikter. Allt fler forskare och kliniker engagerar sig i att försöka förstå övervikt och fetmans 

bakgrunder för att på så sätt kunna utveckla behandlingar som verkar långsiktigt.26  

 

Grundstenen vid överviktsbehandling är en förändring av kost- och motionssituationen27 men 

flera resultat av denna behandling tyder dock på att metoden är otillräcklig och ofta inte 

bestående.28 29  

 

Vid en litteraturstudie som undersökte effekterna av viktminskning vid enbart motion, kunde 

det efter sex månaders träning konstateras en viktminskning på i bästa fall 6 %. I många fall 

                                                 
23 Olle Haglund, Förklaringen till sambandet mellan övervikt och diabetes kanske funnen, 2001-01-18  
<http://www.medicallink.se/news/showNews.cfm?newsID=763> (2002-03-09) 
24 Olle Haglund <http://www.medicallink.se/news/showNews.cfm?newsID=763>  
25 Gabriella Signäs, Högt blodtryck (Hypertoni), 2005-10-13, 
<http://www.vardguiden.se/Article.asp?ArticleID=3134> (2006-03-09) 
26 Teis Andersen, Aila Rissanen & Stephan Rössner, Fetma/fedme – en nordisk lärobok (Lund: Studentlitteratur, 
1998) s. 11 
27 Stephan Rössner, ”Gamla principer för överviktsbehandling står sig - kost och motion väger alltjämt tyngst”, 
Läkartidningen, 93 (1996:12) s. 1117-1120 
28 Stahre, s. 15 
29 Läkartidningen, ”Fetma svårt att behandla med framgång”, Läkartidningen, 99 (2002:23) s. 2609 
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var den inte ens signifikant.30 Det är alltså ett känt problem att flertalet överviktsbehandlingar 

endast leder till kortvariga viktminskningar. Det har även talats om att dietistisk behandling 

av övervikt kan bidra till framkallandet av hetsätning. Återfall efter en viktminskning ses 

därmed inte längre som något konstigt då det bara blir alltmer vanligt.31  

 

Långvarig beteendeterapi i samband med kost och motion har fått en allt viktigare plats på 

sistone och kan öka chanserna till att lyckas. 32 33 34 35 Tonvikten läggs då på individens 

samspel med sin omgivning och behandlingsprogrammet bör omfatta bland annat sociala 

färdigheter och positiv förstärkning.36  

 

Det finns även en studie som har gjorts just med syftet att se om bibehållande av viktnedgång 

blir lättare över tid och slutresultatet av den studien visade på ett samband mellan dessa.37  

 

I en studie som gjorts i Storbritannien med syftet att se vilka faktorer som motiverade 

respektive hindrade överviktiga låginkomsttagare att förändra sin vikt visade resultaten att 

faktorer som motiverade en viktminskning var skam över sin vikt, förödmjukning från 

omgivningen och oro och rädsla för hälsan. Faktorer som hindrade en viktminskning var 

dåliga erfarenheter och tidigare misslyckade försök till viktminskning.38 En studie visar även 

på fördelarna med en viktminskning och vad en viktminskning kan leda till, såsom bättre 

humör, självförtroende och psykisk hälsa.39  

 

                                                 
30 Lisbeth Stahre, Kognitiv behandling vid övervikt och hetsätning. (Lund: Studentlitteratur, 2002) s. 15, se G.G. 
Blix & A.G. Blix, ”The role of exercise in Weight loss”, Behavioral Medicine 21 (1995) s. 31-19 
31 Stahre, s. 15 
32 Läkartidningen, s. 2609 
33 Ingela Melin, “Beteendemodifikation i praktisk, klinisk behandling av fetma”, Läkartidningen, 93 (1996:12) s. 
1120 
34 Rössner, s. 1117-1120 
35 Peter Nilsson & Göran Berglund, ”Fetma är farligt – men vad händer vid viktnedgång?”, Läkartidningen, 99 
(2002:32-33) s. 3178-3181 
36 Melin, s. 1120 
37 M.L. Klem, R.R. Wing, W. Lang, M.T. McGuire & J.O. Hill, “Does weight loss maintenance become easier 
over time?” Obesity Research, 8 (2000:6) s. 438-444 
38 A.M. Tod & A. Lacey, ”Owerweight and obesity: helping clients to take action”, British Journal of 
Community Nursing, 9 (2004:2) s. 59-66 
39 M.L. Klem, R.R. Wing, M.T. McGuire, H.M. Seagle, & J.O. Hill, “A descriptive study of individuals 
successful at long-term maintenance of substantial weight loss” The American Journal of Clinical Nutrition, 66  
(1997:2) s. 239-246 
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Att ta beslutet att gå ner i vikt är ett stort beslut och det är orimligt att anta att en patient ska 

klara av det samtidigt som andra sociala förändringar sker. Fetma- och överviktsbehandling 

bör därför planeras långsiktigt.40

 

1.2.6 Teoretisk utgångspunkt 

Det finns en rad vetenskapliga teorier och modeller som alla behandlar ämnet 

beteendeförändring. Två av dessa, Den socialkognitiva teorin41 och Den transteoretiska 

modellen42, tas upp nedan. 

 

Den socialkognitiva teorin 

Enligt den socialkognitiva teorin styrs individens beteende av ett samspel mellan individ, 

beteende och omgivande fysisk och social miljö, vilket innebär att individen både påverkar 

och påverkas av omgivningen. Exempel på det är att individer känner sig mer motiverade till 

en promenad i solsken än till en promenad i regn och mörker. Genom att skaffa ett regnställ 

och en vän att promenera med ökar dock chanserna att promenaderna blir av. En individs 

resurser att hantera situationer och tro på sin egen förmåga är således av stor vikt vid 

förändring av vanor. Detta kallas self-efficasy eller självförtroende, och är en färdighet som är 

specifik för olika situationer. 

 

Viktiga aspekter som den socialkognitiva teorin tar upp är bland annat: 

 

Miljö; innefattar alla faktorer utanför individen. Goda yttre förutsättningar och möjligheter 

underlättar individers strävan till förändring av en vana eller ett beteende. Även en individs 

upplevelse av ett visst sammanhang spelar roll, till exempel att en park upplevs som osäker att 

promenera i på grund av dålig belysning.  

 

Self-efficacy; är en individs tro på sin egen förmåga att genomföra en viss uppgift i en specifik 

situation. Denna tro kan stärkas genom att gradvis genomföra förändringar, fokusera på 

framsteg, hitta förebilder, samt att övertyga individen om att denne kommer att lyckas. 

 

                                                 
40 Rössner, s. 1117-1120 
41 Kamilla Nylund & Johan Faskunger, Det löser sig. (Stockholm: SISU Idrottsböcker, 2004) s. 18-19 
42 Johan Faskunger, Motivation för motion. (Stockholm: SISU Idrottsböcker, 2004) s. 22-31 
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Förhoppning; innebär att förändringar av vanor underlättas om motiv till och behov av 

förändring fastställs.  

 

Förstärkning; definieras som reaktioner som förstärker sannolikheten att ett önskvärt 

beteende inträffar igen och handlar om att ta till sig belöningar och beröm.  

 

Vid en förändring av en vana och/eller ett beteende är det därmed av stor vikt att fokusera 

både på individen (motiv, självförtroende, förväntningar och förhoppningar) och individens 

omgivning (stöd, fysisk och social miljö). 

 

Den transteoretiska modellen 

Den transteoretiska modellen menar att individer kan delas in i olika kategorier eller stadier 

beroende på graden av förändringsbenägenhet. Var en individ befinner sig i 

förändringsprocessen beror på benägenhet till förändring och påverkas bland annat av 

personens engagemang, närmiljö, självförtroende och sociala stöd.  

 

Den stadiebaserade transteoretiska modellen, består av fem olika stadier: 

 

Förnekelsestadiet. Individer i förnekelsestadiet vill inte kännas vid att de har ett problem. De 

funderar heller inte på att ändra sitt beteende inom den närmsta framtiden. 

Förändringsbenägenheten är låg och de anser att nackdelarna väger tyngre än fördelarna. 

 

Begrundandestadiet. Individer i begrundandestadiet har accepterat att de har ett problem och 

funderar på förändring. Balansen mellan fördelar och nackdelar börjar jämnas ut även om 

nackdelarna fortfarande väger tyngst. 

 

Förberedelsestadiet. Individer som befinner sig i förberedelsestadiet planerar för en snar 

förändring. De förbereder sig genom att öka sin motivation och fördelarna är oftast fler än 

nackdelarna. 

 

Handlingsstadiet. Individer i handlingsstadiet har påbörjat förändringen. Oftast uppkommer 

nya barriärer och risken för återfall eller snedsteg är stor.  
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Aktivitetsstadiet. Individer i detta stadium har avsikten att upprätthålla förändringen även på 

längre sikt och göra den till en del av sitt liv. Risken för återfall är mindre. 

Målet i vart och ett av stadierna är att förflytta sig närmare nästa stadium. 
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1.3 Syfte 
Bakgrunden visade att övervikt och fetma är ett problem som breder ut sig mer och mer över 

landet. Men trots att denna skrämmande ökning sker och att det är känt att den största 

grundstenen är förändring av kost och motion finns det fortfarande inte någon ultimat väg 

som garanterar en lyckad viktminskning. 

 

Syftet med den här studien är därför att: utifrån en kvalitativ ansats i form av en enkät, 

undersöka vad individer som lyckats med en viktminskning, uppger var av betydelse under 

deras viktminskningsprocess. Går det att finna några gemensamma nämnare och samband? 

 

Frågeställningar centrala för att besvara detta syfte är: 

- Hur har dessa individer gått ner i vikt? Vilken var den utlösande faktorn? 

- Vad var målet med att gå ner i vikt? 

- Hur har dessa individer motiverats till viktnedgång? 

- Finner dessa individer stöd som en viktig del i viktminskningsprocessen? 

- Vad upplevde dessa individer som lättast respektive svårast under deras 

viktminskning? 

- Vad anser dessa individer vara viktigast för en lyckad viktminskning? 
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2 Metod 

 
2.1 Metodval 
För att kunna undersöka vad individer som lyckats med en viktminskning, uppger var av 

betydelse under deras viktminskningsprocess och se om det går att finna gemensamma 

nämnare och samband kring detta valdes en kvalitativ ansats med enkäter som 

undersökningsmetod. Enkäter valdes för att nå en stor population.  

 

Studien består således av enkätsvar från 25 kvinnor och 17 män i åldern 18-70 år.  

 

2.2 Urval och rekrytering 
Vid urvalet av undersökningsindividerna bestämdes att de skulle vara mellan 18-70 år. Det 

bestämdes också att alla skulle ha haft en viktminskning på minst 10 kg, detta för att undvika 

”jojjobantare” som kontinuerligt går upp och ner några kilo och för att få tag på de individer 

som verkligen har gjort en markant viktminskning. De som hade gått ner minst 10 kg skulle 

även, innan viktminskningen, ha haft ett BMI >25 eller ett midjemått >80 för kvinnorna 

respektive >94 för männen (måtten på övervikt/fetma). 

 

Rekryteringen skedde genom att infobrev och enkäter gavs ut på Bromma Träningscenter, 

Sport och Rehabkliniken i Bromma och Itrim i Täby. Utöver det söktes ytterligare individer 

inom bekantskapskretsen som resulterade i att 30 enkäter skickades ut. Att delta i studien var 

frivilligt.  

 

2.3 Enkäten 

2.3.1 Infobrev 

Ihop med enkäten gavs ett infobrev ut. I detta stod det vilka som gjorde studien och vad 

undersökningen gick ut på. Infobrevet kan ses i sin helhet i bilaga 2. 

 

2.3.2 Enkätens utformning 

Enkäten utformades med relevanta frågor för frågeställningen och hänsyn togs till att ge en 

god möjlighet för undersökningsindividerna att förklara hur deras viktminskningsprocess 

genomskred, enbart ja- och nej-frågor undveks därför. Detta för att få höra deras egna ord och 
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inte låta deras svar bli styrda utav enkätens frågor. Om någonting väsentligt från deras 

viktminskning inte togs upp genom de frågor som ställdes fick de själva skriva ner deras 

övriga tankar (fråga 14). Enkäten kan ses i sin utformning i bilaga 3. 

 

2.4 Bortfall 
De externa bortfallet uteblev, då svar återhölls från alla .  

 

Det interna bortfallet förekom på 3 frågor där 1-5 individer inte hade svarat någonting. Dessa 

frågor var ”vilken som var den utlösande faktorn till viktminskningen” och ”vad som var 

lättast respektive svårast under viktminskningen”.  

 

2.4.1 Bortfallsanalys 

Det interna bortfallet förekom på 3 frågor där 1-5 individer inte hade svarat. Att de inte hade 

svarat på dessa frågor tolkade vi dock mer som att de inte kom på något, inte fanns någon 

utlösande faktor eller att de inte tyckte något speciellt var lätt respektive svårt än att de 

undvek att svara på frågan. Därav ser inte vi det som något internt bortfall att ta hänsyn till i 

denna studie.    

 

2.5 Validitet och reliabilitet 
Då studien har haft som avsikt att undersöka vad individer, som lyckats med en 

viktminskning, uppger var av betydelse under deras viktminskningsprocess, borde enkätsvar 

från individer som faktiskt har lyckats, ge uppsatsen en god validitet. De fick själva ”berätta” 

om deras viktminskning genom att de flesta frågor inte var styrda till några speciella 

svarsalternativ utan de fick svara fritt. De fick också möjligheten att ge tre egna råd till 

individer som vill gå ner i vikt vilket borde vara råd som kan göra en viktminskning lyckad. 

Dessutom fick de, om de ville, tillägga om det var något särskilt de ville berätta under ”övriga 

tankar”.  

 

Det som kan ses som en svaghet vid denna typ av studie med enkäter inblandade, är att 

individen mer eller mindre medvetet, kan svara på ett sätt som överensstämmer med vad som 

kan tänkas vara önskvärt utåt sett. Det kan även vara så att individen inte har tillräcklig 

självkännedom för att kunna ge ett riktigt svar eller att individerna inte tolkar frågorna på det 

sättet som är önskat. Dessutom kan de centra där enkäten delades ut påverka resultatet då 
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dessa centra har en viss inriktning på fysisk aktivitet. Detta kan innebära att det endast är en 

viss sorts individer som svarade på enkäten vilket inte speglar den stora populationen.  

 

Reliabiliteten kan anses god då en kvalitativ studie med enkäter alltid är lättare att göra om än 

en kvalitativ studie med intervjuer. Infobrev samt enkät finns även med som bilaga i slutet av 

denna uppsats så där går det att hitta den informationen individerna fick och alla frågorna. 

Dessutom är metoden för hur själva undersökningen gick till beskriven, likaså hur individerna 

valdes ut, så om någon vill genomföra en liknande studie så kan de, utifrån dessa 

förutsättningar, göra det. Vid en reproducering bör det dock understyrkas att individerna 

borde sökas på samma typ av centra som i denna studie, detta för att få tag på liknande 

individer.  

 

2.6 Resultatbehandling 
Analysen av enkäterna genomfördes i följande steg.  

 

Resultatbehandlingen började med en genomgång av alla enkäter för att se att alla frågor var 

besvarade. Därefter gicks varje svar igenom och sammanställdes, det vill säga alla individers 

svar på en fråga sammanställdes innan nästföljande fråga påbörjades. På de ”öppna frågorna”, 

där det inte fanns något svarsalternativ, skrevs alla individers svar ner på ett och samma 

papper. Därefter räknades det ihop hur många som hade svarat en sak och hur många som 

hade svarat något annat. På det sättet kunde en rättvisande sammanställning göras även över 

dessa frågor.  
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3 Resultat 
Här nedan redovisas svaren och resultaten från sammanställningen av enkäterna. För att få det 

överskådligt redovisas alla frågor var och en för sig. Svaren redovisas i den ordning som 

frågorna ställdes i enkäten. 6 utav frågorna förtydligas med diagram och tillhörande text. 

  

3.1 Enkätresultat 

3.1.1 Kön 

Av de 42 individer som svarade på enkäten var 60 % kvinnor och 40 % män. 

 

3.1.2 Ålder 

Bland de svarande var ålderfördelningen enligt detta:  

 38 % mellan 18-30 år  

 33 % mellan 31-45 år 

 17 % mellan 46-60 år 

 12 % mellan 61-70 år 
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3.1.3 Målet med att gå ner i vikt 

På frågan vad målet var fick de själva svara fritt. Detta innebar att flera svar från en och 

samma individ var tillåtna. Nedan visas resultatet, se figur 1. 
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Figur 1 – Vad var ditt ”mål” med att gå ner i vikt? 

 

De 10 stycken som visas under ”annat” har uppgett mål som ”inget”, ”komma i kläder”, 

”kunna köpa snyggare kläder”, ”att bli som alla andra”, ”känna sig mer värd som människa” 

och ”vara en frisk och pigg mor”.  
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3.1.4 Var kom motivationen ifrån? 

På frågan vad motivationen kom ifrån fick de också svara fritt. Detta innebar, även här, att 

flera svar från en och samma individ var tillåtna. Nedan visas resultatet, se figur 2. 
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Figur 2 – Vad motiverade dig mest genom hela viktminskningen? 

 

De 16 stycken som visas under ”annat” har uppgett att de fick motivation genom ”att bevisa 

för sig själva att de kunde”, ”glöden”, ”professionell hjälp”, ”en känsla av att vara snyggare”, 

”ett tydligt och bra kostprogram”, ”att de mådde bättre” och ”att de kunde reducera 

medicinintag”.  
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3.1.5 Den utlösande faktorn till viktminskningen 

På frågan om den utlösande faktorn till viktminskningen fick de återigen svara fritt och detta 

tillåter flera svar från en och samma individ. Nedan visas resultatet, se figur 3. 
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Figur 3 – Vilken var den utlösande faktorn till din viktminskning? 

 

De 16 stycken som visas under ”annat” har uppgett att den utlösande faktorn kunde vara 

”Itrims löfte om viktminskning”, ”rätt kost”, ”kompisarna trodde inte att jag skulle klara det”, 

”tillfälligheter”, ”att de inte mådde bra psykiskt”, ”att de kände sig oattraktiva”, ”att minska 

risk för sjukdomar”, ”har alltid gått ner i vikt” och ”slutat vara sambo”. 1 stycken har inte 

svarat och 3 stycken uppgav att de inte visste vad den utlösande faktorn var. 

 

3.1.6 Ökad fysisk aktivitet och minskat kaloriintag 

 98 % uppgav att de hade ökat sin fysiska aktivitet. 2 % hade inte gjort det. 

 80 % uppgav att de hade minskat sitt kaloriintag. 10 % visste inte om de hade gjort det 

medan 10 % inte hade ändrat kaloriintaget. 
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3.1.7 Faktorer som var bidragande till en lyckad viktminskning 

På frågan om det fanns andra faktorer som bidrog till den lyckade viktminskningen fick de 

svara fritt. Detta innebar att flera svar från en och samma individ var tillåtna. Nedan visas 

resultatet, se figur 4. 
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Figur 4 – Fanns det andra faktorer som bidrog till din lyckade viktminskning? Isåfall, vilka? 

 

De 14 stycken som visas under ”annat” har uppgett att andra faktorer som bidrog till den 

lyckade viktminskningen var ”möten på Itrim”, ”minskat medicinintag”, ”stöd från familj och 

vänner”, ”självdisciplin”, ”trött på att vara otymplig”, ”trött på att alltid svettas”, ”graviditet”, 

”mindre stress”, ”kärlek” och ”mådde dåligt psykiskt”.  
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3.1.8 Stöd under viktminskningen 

83 % av de tillfrågade tyckte att de hade fått stöd under deras viktminskning. 17 % tyckte inte 

att de hade fått det. 

 

De 83 % som tyckte att de hade fått stöd under deras viktminskning fick i en följdfråga ange 

från vem/vilka stödet hade kommit ifrån (flera kryss var tillåtna). Resultat följer nedan. 

 

Från en vän/vänner: Från familj:  

Ja – 79 % Ja – 74 % 

Nej – 21 % Nej – 26 % 

 

Professionell hjälp: Från arbetet: 

Ja – 30 % Ja – 23 % 

Nej – 70 % Nej – 77 % 

 

Annat: 

Ja – 9 % 

Nej – 91 % 

 

De individer som uppgivit svar under rubriken ”annat” gav som exempel en bok eller en 

speciell person på ett gym.  
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3.1.9 Vad upplevdes som lättast under viktminskningen? 

På frågan vad som upplevdes lättast fick de också svara fritt. Flera svar från en och samma 

individ var därför tillåtna. Nedan visas resultatet, se figur 5. 
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Figur 5 – Vad upplevde du som lättast under din viktminskning? 

 

De 8 stycken som visas under ”annat” har uppgett att det lättaste under viktminskningen var 

”att ändra livsstil”, ”att dricka vatten”, ”allt”, ”att ta kosttillskotten”, ”långsiktigheten” och 

”att hålla rätt vikt på grund av viktkoll”. Bland dessa 8 individer var det 2 stycken som inte 

visste vad de tyckte var lättast. 
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3.1.10 Vad upplevdes som svårast under viktminskningen? 

Även på frågan vad som upplevdes svårast fick de svara fritt. Flera svar från en och samma 

individ var därför tillåtna. Nedan visas resultatet, se figur 6. 
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Figur 6 – Vad upplevde du som svårast under din viktminskning? 

 

De 14 stycken som visas under ”annat” har uppgett att det svåraste under viktminskningen var 

”att börja”, ”helgerna”, ”rädslan att misslyckas”, ”att träna”, ”att sluta snusa”, ”förändringen”, 

”att inte överträna”, ”att sätta målvikt”, ”balansen mellan kost och motion”, ”disciplinen”, 

”vattenintaget” och ”att förståelsen från omgivningen var liten”. 

 

3.1.11 Hur lång tid tog viktminskningen? 

Spridningen på hur lång tid viktminskningen pågick var mellan 1,5 månad till 60 månader (5 

år). Medianen var 6 månader. 

 

3.1.12 Hur mycket gick individerna ner i vikt? 

Spridningen på antal kg som individerna hade gått ner, var från 10 kg upp till 54 kg. 

Medianen var 13,5 kg.  
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3.1.13 Vilka tre råd skulle individerna ge en person som vill gå ner i vikt?  

De 7 råd som flest skulle ge till individer som vill gå ner i vikt var, i nummerordning: 

1. Förbered dig på och börja motionera/träna. 

2. Se till att ha bra kostvanor och ät rätt mat vilket bland annat innebär att äta 

regelbundet, äta rätt sorts fetter, äta mer frukt och dricka ordentligt med vatten. 

3. Var motiverad och se till att få motivation genom hela viktminskningen. 

4. Fokusera på dig själv. 

5. Var envis och ge inte upp. 

6. Ha en klar målbild. 

7. Ta god tid på dig, se långsiktigt och undvik stress. 

 

Utöver dessa förekom råd som: 

 Skjut inte upp det. 

 Ha delmål. 

 Se till att få stöd eller gå ner i vikt tillsammans med någon. 

 Tänk positivt. 

 Ändra livsstil. 

 Planera noga, sätt regler och följ sedan detta. 

 Belöna dig. 

 Sov ordentligt. 

 Gör det inte svårare än det behöver vara. 

 Håll dig sysselsatt med annat, kanske en ny fritidsaktivitet? 

 Fortsätt även om du får svackor. 
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3.1.14 Övriga tankar 

Den sista enkätfrågan handlade om ”övriga tankar” och här kom det upp en blandning av 

funderingar och tankar kring individernas egen viktminskning men även kring viktminskning 

i största allmänhet. Nedan följer dessa som citat. 

 

 ”[…] Jättekul att kunna ha många olika kläder utan problem och alla komplimanger”. 

 ”Om du ska gå ner många kg, var beredd på en totalförändring och då framförallt 

psykiskt. […] Det går inte längre att skylla saker på vikten, till exempel att du har 

blivit ”dumpad” eller inte fick jobbet du sökte på grund av vikten. Du måste, på nytt, 

lära dig vem du egentligen är […]”. 

 ”Om jag ändå hade vetat att det är så mycket lättare att leva med lite mindre vikt”.  

 ”Det är helt otroligt hur många onödiga kilon jag burit helt i onödan. Men det hela 

måste ju upplevas för att inse fakta”. 

 ”Måste känna att kroppen mår bra, annars måste ”programmet” ändras”. 

 ”Jag tror att varje individ mår bra av att gå ner i vikt så man trivs med sig själv. 

Framförallt orkar man mer i arbete och fritid”. 

 ”Tror att många kan rannsaka sig själva och komma fram till många saker som de kan 

tänka sig att ta bort utan att de känner att de måste sluta med allt. [---] Det är 

förändringar man gör för livet”. 

 ”[…] Det gäller att inte ramla tillbaka”. 

 ”Det är tungt de första veckorna sedan rullar det bara på av bara farten”. 

 ”Veckohandla, laga mat med recept, tillåt en ”godisdag””. 

 ”[…] Lunchställe med bra mat! Gå till jobbet i bra tempo och ät frukost där”. 

 ”Man går ner i vikt för sin egen skull! […] Ta kommentarer som ”ja, ja, du går nog 

upp igen” eller ”du går ner för fort, det blir inte bestående” […] som bränsle för att 

verkligen lyckas. […] Hitta egna nya rutiner. Gå inte omkring och var hungrig. Slarva 

någon gång. […] Var påläst. [---] ”. 

 ”Återgå inte till tidigare liv […] ”. 
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4 Diskussion 
 

4.1 Sammanfattande diskussion 
Så gott som samtliga individer i denna studie har lyckats gå ner i vikt genom en kombination 

av minskat kaloriintag och ökad fysisk aktivitet liksom tidigare artikel43 visat på var 

grundstenen i en viktminskning. De flesta har gjort detta självmant och på egen hand medan 

ett fåtal har fått hjälp av organiserade grupper och professionell hjälp såsom Itrim. Att ökad 

fysisk aktivitet och minskat kaloriintag skulle visa sig ha en betydande roll kan inte ses som 

något nytt men intressant är att om vi fortsätter titta vidare på resultaten kan vi se hur vissa 

har valt att bara öka sin fysiska aktivitet och inte minska på sitt kaloriintag. Detta kan ställas i 

förhållande till den litteraturstudie44 som undersökte effekterna av viktminskning vid enbart 

motion. Denna visade att efter sex månaders träning kunde det i bästa fall konstateras en 

viktminskning på 6 %.  

 

Intressant är också att se att de inte bara har varit noga med att minska sitt kaloriintag utan 

även att det ska vara ”bra” kost som de får i sig. De verkar ha velat göra kroppen en tjänst och 

se till att de får i sig av alla näringsämnen.  

 

För att lyckas vara strikt med sitt kaloriintag krävs mycket envishet och vilja, något som tycks 

vara en gemensam nämnare för lyckade framsteg. Viljan och envisheten är även en bra 

egenskap som kommer lägligt tillhands när det gäller träning och motion, då det krävs mycket 

för att kunna hålla träningen uppe regelbundet. Att verkligen vilja göra en förändring kan 

relateras till den transteoretiska modellen45 som menar på att individer kan delas in i olika 

kategorier eller stadier beroende på graden av förändringsbenägenhet. Individerna i denna 

studie har troligtvis befunnit sig i förberedelsestadiet eller handlingsstadiet vilket innebär att 

de ser fler fördelar än nackdelar med förändringen samt har påbörjat eller planerar att påbörja 

en förändring inom en snar framtid.  

 

En gemensam nämnare för de gravt överviktiga och deras lyckade viktminskning var att de 

alla hade genomgått en magoperation, en så kallad gastric bypass. Genom denna operation 

                                                 
43 Rössner, s. 1117-1120 
44 Stahre, s. 15, se G.G. Blix & A.G. Blix, ”The role of exercise in Weight loss”, Behavioral Medicine 21 (1995), 
s. 31-19 
45 Faskunger, s. 22-31 
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förminskas magsäcken och därmed får inte lika mycket mat plats, vilket leder till mindre 

portioner som ofta bidrar till en viktminskning. 

 

Den socialkognitiva teorin46 visar på vikten att fokusera både på individen och individens 

omgivning (stöd, fysisk och social miljö) vid en förändring av en vana och/eller ett beteende. 

För att klara av en lång viktminskning så krävs det att du lyckas hålla dig på rätt spår hela 

tiden. Motivation och stöd är därmed två stora och viktiga faktorer som kan vara till hjälp när 

viljan och envisheten sviktar. Hela 83 % av de individer som svarade på enkäten uppgav att 

de hade fått stöd under deras viktminskning, vilket vi ser som en faktor till att de lyckats. 

Stödet kom framförallt från en vän/vänner och familj men några har även lyckats hålla sig till 

sin viktminskning genom professionell hjälp eller arbetet. Sedan fanns det självklart några få 

som på egen hand lyckades men förmodligen är detta mycket svårare. Att stöd är en stor hjälp 

under en viktminskningsprocess styrks även av artikeln ”Beteendemodifikation i praktisk, 

klinisk behandling av fetma”47 som tar upp betydelsen av positiv förstärkning. 

  

Gällande motivationen, var den främsta motivationskällan, i denna studie, framstegen och 

delresultaten. Att kunna se, mäta och känna framstegen samtidigt som delmål nås verkar 

betyda mycket under en viktminskningsprocess. Detta kan förstärkas med den studie48 som 

visade på fördelarna med en viktminskning och vad en viktminskning successivt kan leda till. 

Där togs det bland annat upp bättre humör, självförtroende och psykisk hälsa. Det är också 

allmänt känt att när du väl har gjort framsteg är det lättare att fortsätta på samma spår – du har 

kommit in i den positiva spiralen. Att även ha slutmålet i sikte verkar vara av betydelse och då 

kan det poängteras att det är viktigt att sätta ett realistiskt slutmål, så att du själv känner att det 

är uppnåeligt. Även den socialkognitiva teorin49 tar upp detta under self-efficacy som innebär 

att en individs tro på sin egen förmåga kan stärkas genom att gradvis genomföra förändringar 

och även fokusera på framstegen, som majoriteten i denna studie har gjort. 

 

När det gäller den utlösande faktorn till viktminskningen svarade några att det bara hade fått 

nog av att vara överviktig men de allra flesta svarade att de hade fått övervikten bekräftad 

”svart på vitt”, en del hade sett semesterkort på sig själva medan andra hade tittat sig i spegeln 

eller gjort kroppsfettmätningar. Andra faktorer som påverkade utlösningen var en positiv 
                                                 
46 Nylund & Faskunger, s. 18-19 
47 Melin, s. 1120 
48 Klem, Wing, McGuire, Seagle, & Hill, s. 239-246 
49 Nylund & Faskunger, s. 18-19 
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omgivning som gav ett grupptryck i positiv bemärkning. Det kunde handla om en arbetsplats 

där flera hade bestämt sig för att, tillsammans, försöka sig på en viktminskning, samtidigt som 

det är lätt att hålla koll på och ge varandra motivation. Fördelarna med att gå ner i vikt har 

därmed blivit fler än nackdelarna och motivationen höjdes förmodligen när de fick övervikten 

bekräftad, precis som den transteoretiska modellen50 beskriver. Vid en jämförelse med den 

tidigare studien51 som var gjord i Storbritannien, med slutsatsen att faktorer som motiverade 

en viktminskning var skam över sin vikt, förödmjukning från omgivningen och oro och rädsla 

för hälsan, går det inte att se några likheter eller dra några paralleller. Vad det kan bero på är 

svårt att säga men att studierna är gjorda i olika länder kan vara en anledning. 
 

Att ha ett tydligt mål med sin viktminskning verkar vara av stor vikt. I denna studie hade alla 

ett klart och tydligt mål. Allt som oftast är målet att må bättre och det var inget undantag i 

denna studie. De flesta ville må bättre överlag men många ville också bli mer hälsosamma, 

reducera riskfaktorer som följer med övervikt och trivas bättre med sig själva. Ofta handlar 

inte en sådan här typ av viktminskning om att nå en orealistisk vikt utan helt enkelt om att nå 

en vikt som du trivs med. 

 

På vägen mot målet är det inte ovanligt att du stöter på hinder, likaså är det inte ovanligt att du 

känner att framgångarna också finns där. Några av de individer som svarade på enkäten har 

visserligen inte känt att viktminskningen var varken lätt eller svår men de flesta upplevde det 

ändå som att det fanns några saker som var speciellt svåra eller lätta. Det främsta hindret 

tycks vara att ha ett kontrollerat kaloriintag i den bemärkelsen att stå emot frestelser och att 

småäta samtidigt som att hitta en bra kosthållning också ansågs som lättast under 

viktminskningen. Varför det både upplevs som det främsta hindret och som lättast under 

viktminskningen kan bero på två saker. Den ena är att individerna menat huvudmåltider och 

riktig mat när de skrev kosthållning vilket inte är detsamma som frestelser (godis och 

bakverk) som ingår under ett kontrollerat kaloriintag. De kan därför ha lätt för att hålla sig till 

en bra kosthållning men svårt för att hålla sig borta från onyttigheter. För det andra kan det 

bero på att du antingen har väldigt lätt eller väldigt svårt för att hålla dig till en strikt 

kosthållning. Det finns alltså ingen gråzon däremellan utan det är antingen eller. Som den 

                                                 
50 Faskunger, s. 22-31 
51 Tod & Lacey, s. 59-66 
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transteoretiska modellen52 visar på är det lätt för en person, som befinner sig i 

handlingsstadiet, att få ett återfall eller ta ett snedsteg då nya barriärer ofta uppkommer.  

 

Vid en sammanfattning av de råd som individerna själva gav för att uppnå en lyckad 

viktminskning så rankas träningen som högst, därefter kommer kosten. Så återigen, a och o i 

en viktminskning verkar vara träning och kost. Det gäller att äta rätt mat så att du inte blir 

hungrig och börjar småäta mellan måltiderna. Dessutom kan du oftast äta mycket mer än du är 

van vid om du äter rätt mat, då kalorierna blir färre i en bra komponerad måltid. Utöver dessa 

två råd, gavs även rådet att vara motiverad. Som tidigare nämnts verkar motivationen på något 

sätt vara nyckeln till att lyckas med alla delar i en lyckad viktminskning. Fokusering på dig 

själv, envishet, en klar målbild och långsiktighet var också råd som de gav. Vikten av att 

planera för en långsiktig viktminskning verkar vara av stor betydelse då genomsnittet i denna 

studie låg på 2 kg/månad. Detta kan även styrkas av den artikel53 som hävdar vikten av en 

långsiktig planering av en viktminskning.  

 

Kring de tankar som individerna hade skrivit ner under övrigt (fråga 14) kunde inget 

ytterligare samband påvisas och inga slutsatser kunde dras. Däremot var det intressant att se 

hur deras tankar kring hela viktminskningsprocessen var och är.  

 

Intressant är även att, av individerna som deltog i studien var 60 % kvinnor och 40 % män. 

Det kan tyckas att i en sådan här studie borde majoriteten ha varit kvinnor då det inte känns 

lika självklart att en man gärna ställer upp i en viktminskningsstudie.  

 

Vår teoretiska utgångspunkt var Den socialkognitiva teorin54 och Den transteoretiska 

modellen55. Båda dessa verkar stämma väl överens med varför just dessa individer lyckades 

med en viktminskning. Många av de ting (bland annat mål, motivation, stöd, vilja, envishet) 

som individerna i denna studie uppgav som betydande under deras viktminskningsprocess kan 

jämföras med den socialkognitiva teorin medan den transteoretiska modellen visar hur viktigt 

det är att, i samband med en förändring av en vana, identifiera personens engagemang, 

närmiljö, självförtroende och sociala stöd. 

 
                                                 
52 Faskunger, s. 22-31 
53 Rössner, s. 1117-1120 
54 Nylund & Faskunger, s. 18-19  
55 Faskunger, s. 22-31 
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4.2 Möjliga felkällor 

4.2.1 Urval och generalisering 

Studien var en frivillig studie och enkäterna låg framme för allmän beskådning på Bromma 

Träningscenter, Sport och Rehabkliniken i Bromma och Itrim. En spontan tanke blir då: Vilka 

är det egentligen som svarar? Förmodligen inte individer som har gjort en viktminskning likt 

en berg- och dalbana och har ett dåligt självförtroende utan snarare individer som har ett bra 

självförtroende, tror starkt på sig själva och har haft stora framgångar i samband med deras 

viktminskningar. Det är även svårt att veta hur många som såg enkäten på dessa ställen, 

passade in i undersökningsgruppen, men valde att inte svara.  

 

Vi kan även titta på åldern hos dem som deltog i denna studie och se att majoriteten ligger 

mellan 18 och 45 år. Det går således inte att generalisera de slutsatser vi har kommit fram till 

utan de gemensamma nämnare vi har sett gäller för just dessa individer och 

personlighetstyper. Ett helt annat resultat skulle antagligen visa sig om denna studie inte hade 

varit frivillig eller om denna studie gjorts på en annan åldersgrupp. 

 

Vad gäller gränsen på 10 kg så är inte den en standardgräns eller en allmänt etablerad gräns. 

Vi satte den då vi ville undvika ”jojjobantare” men även här hade utgången säkerligen varit en 

annan om minimigränsen hade gått vid 20 kg eller 40 kg. 

 

Varför vi valde att få tag på individer som kunde svara på vår enkät på Bromma 

Träningscenter, Sport och Rehabkliniken i Bromma och Itrim beror på att vi ansåg att den 

största chansen att få tag på individer som lyckats gå ner i vikt fanns på centra som sysslar 

med fysisk aktivitet. Men hade studien gjorts i en annan miljö hade resultaten förmodligen 

blivit därefter också. 

 

4.3 Förslag till fortsatt forskning 
Det finns mycket inom detta område som skulle vara intressant att forska vidare om. Det 

skulle vara intressant att se om fler skulle lyckas gå ner i vikt om du anpassade 

viktminskningsmetoden efter individen ifråga, det vill säga om du vet att du inte kan sluta äta 

godis så ska du inte sluta äta utan kanske lägga in ett extra träningspass istället. Andra 

intressanta områden att forska vidare inom skulle vara kring de gemensamma nämnare och 

samband vi har funnit i denna studie, förutom ökad fysisk aktivitet och minskat kaloriintag.  
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En vidareforskning skulle även kunna göras genom att göra om samma studie men inte göra 

den frivillig. Detta kan ske genom att dela ut enkäter på en överviktsenhet där alla individer 

som är under behandling måste svara. Likaså kan samma studie som denna göras men med 

majoriteten individer i en annan åldersgrupp eller med en annan minimigräns (hur stor 

viktminskningen ska ha varit), till exempel 20 kg eller 40 kg.  
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Slutsats 
Individerna i denna studie har använt sig av olika metoder för att lyckas med sin 

viktminskning men majoriteten har lyckats genom en kombination av ökad fysisk aktivitet 

och ett minskat kaloriintag. 

Förutom ovanstående samband mellan dessa individer går det att urskilja ytterligare några 

gemensamma nämnare och samband som kan vara till hjälp på vägen mot en lyckad 

viktminskning. 

 Att ha ett klart och tydligt mål med sin viktminskning. 

 Att vara motiverad och se till att få motivation genom hela viktminskningen. Att sätta 

upp delmål så att framstegen tydligt kan ses då dessa ger mycket motivation. 

 Att få stöd under viktminskningen och veta att personer i din närvaro ställer upp för 

dig och peppar dig. Stödet ska helst komma från en vän/vänner och/eller familj. 

 Att verkligen bestämma sig från början, personifiering av envishet och vilja.  

 Att göra viktminskningen långsiktig och inte stressa fram något. 
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Slutord 
 
Vi har i denna studie tagit del av hur 42 individers viktminskning gick till. Det var intressant 

att vi faktiskt kunde finna gemensamma nämnare och samband dessa individer emellan.  

Med denna studie som grund hoppas vi att vi har väckt ett intresse kring området 

viktminskning och ting som är av betydelse under en viktminskningsprocess. Vem vet, vi 

kanske själva får en möjlighet till vidareforskning och uppföljning i framtiden.    

 

Genom att ha suttit och läst igenom allas enkätsvar har vi märkt hur olika alla individer är och 

hur olika alla individer tänker och gör. Vi har under arbetets gång lärt oss otroligt mycket om 

hur individer fungerar vid en viktminskning samtidigt som vi har fått en ny syn på hela 

viktminskningsprocessen. Så slutligen vill vi förmedla något vi har reflekterat över – var 

öppen mot din omgivning och sluta aldrig att se, lyssna och lära för du kan aldrig lära för 

mycket.  
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Bilaga 1 

 
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
 
Frågeställningar:  

Hur har dessa individer gått ner i vikt? Vilken var den utlösande faktorn? Vad var målet med 

att gå ner i vikt? Hur har dessa individer motiverats till viktnedgång? Finner dessa individer 

stöd som en viktig del i viktminskningsprocessen? Vad upplevde dessa individer som lättast 

respektive svårast under deras viktminskning? Vad anser dessa individer vara viktigast för en 

lyckad viktminskning? 

 
VAD?  
Ämnesord Synonymer 
Övervikt 
Behandling 
Fetma 
Näringslära 
Medicin 
Hälsa 
Obesity 
Global epidemic 
Preventing 
Behavior 
Change  
Motivation 
Klem 
Weightloss 

Fetma 
Kur 
Övervikt 
Kost 
Läkemedel 
Må bra 
Owerweight 
Global disease 
Blocking 
Manners 
Shift 
Driving force 

 
VARFÖR?  
Övervikt och fetma kändes som självklara ämnesord eftersom att hela uppsatsen handlar om det.  
Resterande ord kändes relevanta då vi ville se om det fanns något vi skulle kunna använda som grund 
till vår uppsats och om det fanns något gjort på behandlingsområdet. 
 
 
HUR? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

Iris 
(Idrottshögskolans 
bibliotekskatalog) 
 
Pub Med 

Övervikt +behandling 
Övervikt +fetma 
Näringslära +medicin 
Näringslära +hälsa 
Obesity +global epidemic +preventing 
Obesity and behavior and change and motivation
Klem +weightloss 

9 
24 
22 
22 
5 
77 
14 

5 
8 
1 
1 
1 
4 
4 

 
 
 
 
 

  



KOMMENTARER:  
Det var väldigt svårt att hitta information om vårt ämne. Vi har sökt på både Iris, Libris, PsycINFO 
och PubMed men dessa sökningar har inte givit mer än det som är redovisat här ovan.  
 
Vi kunde hitta mycket om olika dietmetoder och fysisk träning samt övervikt och fetma i allmänhet 
men desto svårare var det att hitta information om viktminskning och faktorer som inte är fysisk 
aktivitet eller kaloriintag.  

 

  



Bilaga 2 

 
 
Informationsbrev 
 
 
Vi är två studenter som läser vår sista termin på Hälsopedagoglinjen vid Idrottshögskolan i 
Stockholm. 
I vårt framtida yrke som hälsopedagoger tycker vi att det är av stor vikt att ha en förståelse för 
vilka faktorer som kan vara betydelsefulla vid en markant viktminskning, förutom ökad fysisk 
aktivitet och minskat kaloriintag. Att få era tankar och åsikter om vad ni tyckte fungerade tror 
vi skulle kunna hjälpa oss mycket i vårt yrke.  
 
Vi gör nu en undersökning på detta område som även kommer att resultera i en C-uppsats om 
gemensamma nämnare för viktminskning. Undersökningen kommer att ske i form av enkäter 
och du kommer att vara helt anonym. Det är frivilligt att delta men vi är glada för alla svar vi 
kan få. 
 
Om du är intresserad av att ta del av undersökningen när den är färdig får du självklart det. 
 
Har du frågor eller funderingar kring detta är du välkommen att höra av dig till oss! 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
Maria Svensson Tove Bruce 
08-739 23 14  08-651 72 39 
070-742 74 74 070-400 69 78 



Bilaga 3 

 

Enkät – gemensamma nämnare för viktminskning 
 

1. Kön Kille  Tjej  

 

2. Ålder _________år 

 

3. Vad var ditt ”mål” med att gå ner i vikt? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Vad motiverade dig mest genom hela viktminskningen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Vilken var den utlösande faktorn till din viktminskning? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Under din viktminskning… 

 

…ökade du din fysiska aktivitet Ja  Nej  Vet ej  

…minskade du ditt kaloriintag Ja  Nej   Vet ej  

 

7. Fanns det andra faktorer som bidrog till din lyckade viktminskning (förutom ökad 

fysisk aktivitet och minskat kaloriintag)? Isåfall, vilka? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



8a. Fick du bra stöd under din viktminskning? Ja  Nej  Vet ej  

 

8b. Om ja, från vem/vilka/vad (flera kryss är tillåtna)? Om nej eller vet ej, gå vidare till 

fråga 9. Familj  

 En vän/Vänner  

 Arbetet  

 Professionellt stöd  

 Annat  ___________________ 

 

9. Vad upplevde du som lättast under din viktminskning? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10. Vad upplevde du som svårast under din viktminskning? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11. Hur lång tid tog din viktminskning (ca.)? _____________________________________ 

 

12. Hur mycket gick du ner i vikt (ca.)? ____________kg 

 

13. Vilka tre råd skulle du ge en person som vill gå ner i vikt? Rangordna, med det 

viktigaste först.  

  1.____________________________ 

  2.____________________________ 

  3.____________________________ 

 

 14. Övriga tankar: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ännu en gång, TACK för DIN medverkan! 


