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Abstrakt 

Övervikt och fetma har blivit ett stort hälsoproblem. World Health Organisation (WHO) 

klassar fetma som världens snabbast växande epidemi. Fler människor dör i 

överflödssjukdomar än av svält undernäring och infektioner. 

Syftet med denna studie var att ta reda på vad som motiverade en grupp människor att gå ner i 

vikt och deras upplevelse av en viktnedgång. Detta gjordes genom en kvalitativ intervjustudie.  

I studien deltog sju personer som hade gått ner 10 kilo eller mer under de senaste 12 

månaderna. Informanterna var fem kvinnor och två män i ålder 28 till 64 år. Innehållsanalys 

gjordes enligt Burnard. Analysen av materialet resulterade i sex olika kategorier. Tre 

kategorier beskriver motivation: Hälsa och utseende, stöd, att få lyckas. Upplevelsen beskrivs 

i dessa tre kategorier: Att vara överviktig, reaktioner av viktminskningen samt upplevda 

förändringar. Resultatet av studien visade att det var viktigt att höja självförtroendet för 

individen. När de kände att de var framgångsrika påverkades både deras upplevelse och 

motivation. Genom att få lyckats tidigt i en viktminskningsperiod ökade motivationen vilket 

ledde till ett ökat självförtroende. Med ett stärkt självförtroende kan individen lättare hantera 

sin utseendeförändring och våga gå till simhallar eller andra träningsanläggningar. 

  
Nyckelord: motivation, självförtroende, upplevelse, viktminskning, övervikt 
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Övervikt och fetma är ett snabbt ökande problem för många i världen. World Health 

Organisation (WHO) klassar fetma som världens snabbast växande epidemi (1). Siffror från år 

2005 visar att 1,6 miljarder människor har övervikt och cirka 400 miljoner människor lider av 

fetma i världen (1). Motsvarande siffror från Sverige visar att ca 2.1 miljoner svenskar har 

övervikt och ca 630 000 lider av fetma (2). WHO konstaterar vidare att trots att åtskilliga 

människor i världen lever under minimala förhållanden dör fler människor i 

överflödsjukdomar än av svält, undernäring och infektioner (1,3) För att vända denna trend 

krävs att större sjukvårdsresurser satsas på denna problematik. (4) Att informera om riskerna 

med övervikt är inte tillräckligt för att stoppa epidemin menar Faskunger. Han skriver att ”i 

samhället kan det inte vara många som är okunniga om att övervikt är farligt för hälsan” (5). 

Trots detta ökar antalet personer med övervikt. Endast kunskap är inte lösningen menar 

Faskunger utan ”det krävs också motivation, strategier för förändring och färdigheter för att 

hantera frestelser” (5). 

Personer med fetma löper stor risk att drabbas av flera olika följdsjukdomar. Enligt SBU: s 

rapport Fetma - problem och åtgärder konstaterar man att fetma medför en ökad risk för en 

lång rad allvarliga sjukdomar som diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och ledsjukdomar (6). Ett 

rimligt antagande bör därför vara att dessa patienter blir fler om fetman fortsätter att öka. 

Patienter med dessa diagnoser har oftast behov av sjukgymnastik vilket troligtvis kommer att 

leda till ett ökat antal patienter med denna problematik hos sjukgymnasten. 

SBU skriver också att det finns ett klarlagt samband mellan fetma och lägre livskvalitet. (6) 

Med livskvalitet menas enligt Nationalencyklopedin ett mått på livsvärden som inte mäts med 

pengar till exempel god miljö, gemenskap och tillgång till kultur (7). Personerna undviker att 

vistas i offentliga miljöer på grund av sin övervikt. Att gå på badhus där man behöver klä av 

sig eller att prova kläder är något som man avhåller sig ifrån. Ett annat exempel är att man 

undviker att äta på restaurang för att man är rädd att bli uttittad (6,8). 

     

Med övervikt menas en person som väger 10-15 % mer än det som anses normalt utifrån 

längd och kön (9). Ett annat sätt att klassificera övervikt är att beräkna personens Body 

MassIndex (BMI). Detta räknas ut genom att man dividerar kroppsvikten i kilo med 

kroppslängden i meter i kvadrat. Värdet som erhålls skall ligga mellan 20-25 kg/m2 för att 

vara normalt. En person med värdet 25-30 kg/m2 räknas som överviktig och en person med ett 

BMI över 30 kg/m2 anses ha fetma (1). 
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Övervikt och fetma bildas när kroppen inte gör av med den energi som den får i sig. Den 

energi som blir över sparar vi i form av fettväv till framtida behov (9). För att kroppen skall 

fungera behöver vi ha en viss mängd fett i kroppen. Detta för att kunna lagra energi, isolera 

och för att producera hormoner. (10) Orsakerna till fetma är endast delvis kända (6).  

Utvecklingen av fetma är i stor utsträckning beroende av ärftliga faktorer. Denna medfödda 

benägenhet för fetma är utbredd i befolkningen. När denna ärftliga bakgrund finns är 

livsstilsfaktorer samt sociala, beteendemässiga, kulturella och samhälleliga faktorer 

avgörande för om fetma utvecklas eller ej.( 6) 

Den primära behandlingen av fetma och övervikt är enligt SBU en kombination av restriktion 

av energiintaget och ökad fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet har säkerställda positiva effekter på 

energibalans, comorbiditeteter och psykologiskt välbefinnande. Den fysiska aktiviteten bör 

individanpassas med en extra daglig energiförbrukning på 50-100 kalorier. (4) 

Energiförbrukningen kan också erhållas genom att göra enklare livsstilsförändringar. Ett 

exempel är att gå i trapporna i stället för att ta hissen.  Sådana livsstilsförändringar har större 

möjligheter att bibehållas på lång sikt.(4) 

 

De Sjukgymnastiska insatserna görs utifrån ett helhetsperspektiv på patientens situation 

utifrån kunskap om hur en viss sjukdom eller skada yttrar sig och vilka förutsättningar som 

påverkar förmågan till rörelse och aktivitet (11). Vid sjukdomar som diabetes, hjärt-

kärlsjukdomar och ledsjukdomar är en reduktion av vikten en viktig del i behandlingen av 

dessa patienter. (10)    

Flera tidigare studier har visat att motivation har stor betydelse för viktminskningsprocessen 

(12, 13, 14. 15) och att den avgörande faktorn om individen klarar en viktminskning är graden 

av motivation (12,13, 16). Det har också visat sig att en persons intresse för förändring och 

hur positiv individen är i relation till sig själv och hela situationen har stor betydelse för att 

lyckas (17). Motivationsgraden i början av en viktnedgång har stor betydelse för hur resultatet 

blir senare. Det har visats i studier att de som kände sig välmotiverade i början av 

viktnedgången var de som lyckades bäst (12,18). Gard menar att det är viktigt att 

förväntningarna är realistiska annars kan motivationen minska (19). 

 

 Faktorer som har stor påverkan på motivationsgraden är stöd, mål, självförtroende och 

självkänsla. På vilket sätt de har betydelse för motivativationen presenteras här nedan. 
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Stöd 

En viktig faktor för att lyckas med en viktnedgång är att man har något typ av stöd och positiv 

feedback omkring sig.  Detta påverkar motivationen i positiv riktning (12,18). Den positiva 

feedbacken stimulerade dessutom till fortsatt viktnedgång (20). Stödet från familj och vänner 

var det stöd som hade störst betydelse för viktnedgången (15, 17,21). Att ha ett 

motivationshöjande miljö hemma kan stödja positiva förändringar menar Weinberg och 

Gould (17). Det är viktigt att individen stöds på rätt sätt. Om fel stöd ges vid fel tillfälle kan 

detta leda till återfall (22). 

 

Mål 

Det avgörande för all framgångsrik viktminskning är målet skriver Rössner. Han fortsätter: 

Den som vill gå ner i vikt bör ha två mål, ett långsiktigt och ett kortsiktigt. Målen skall vara 

utmanande, meningsfulla och utvecklande för att ge en ökad motivation. (3) Stahre skriver att 

målen bör vara realistiska, positiva och konkreta (23). Att målen var tydliga och realistiska 

var av stor betydelse för att genomföra en förändring. De behöver också vara så detaljerade att 

det blir uppenbart om målen är nådda (3). I en studie har man sett att individer med höga 

viktminskningsmål har lyckats bättre än de med lågt satta mål (18). När man har uppnått ett 

delmål förstärker belöning motivationen till fortsatt viktminskning (3). 

 

Självförtroende och självkänsla 

Självförtroende och självkänsla är två begrepp som påverkar motivationsgraden (21). 

Självförtroende omfattar en tilltro till sin egen kapacitet att utföra en specifik handling. 

Graden av självförtroende varierar för olika handlingar. Med självkänsla menas en 

grundläggande uppfattning om hur individen uppfattar och värderar sig själv (21). Den kan 

delas in i två olika delar. Dels bas självkänsla och dels prestationsbaserad självkänsla. Med 

bas självkänsla menas en uppskattning av sig själv utan att vara relaterad till färdigheter, 

skicklighet eller andras värderingar. Den prestationsbaserade självkänslan innebär en strävan 

efter framgång och att känna sig kompetent. Den strävar också efter att bli accepterad och 

uppskattad av andra (21).  

Självförtroende har visats sig vara en mycket viktig faktor när det gäller att göra en 

livsstilsförändring (8). Weinberg menar att självförtroende är en av de viktigaste mentala 

faktorerna som påverkar en viktminskning (24). Bandura skriver att Ett högt självförtroende 

leder till att man konsekvent försöker att förändra sitt beteende och att man klarar av att 
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hantera tillfälliga motgångar bättre (25). Nära förknippat med självförtroende och självkänsla 

är ångest för att man uppfattar det som om andra kritiskt granskar ens kroppsliga utseende 

skriver Hemmingsson (5). Det är det största hindret för fysisk aktivitet för i synnerhet kvinnor 

(26). Att ha ett dåligt självförtroende är ett stort hinder när det gäller att gå ner i vikt (16). En 

person med svagt självförtroende har lätt att fastna i negativa tankemönster. Om personen 

misslyckas så blir det som en bekräftelse på det resultat som individen trodde skulle bli 

resultatet (27).  

 

En viktreduktion är ingenting som görs snabbt utan det tar ofta månader eller år inte timmar 

eller dagar skriver Faskunger (8). Att genomgå långa behandlingsperioder kan vara mycket 

påfrestande. För att klara av att motivera dessa patienter behöver sjukgymnasten ha kunskaper 

i motivationspsykologi och förstå olika motivationsnivåer (11) 

 

Motivation 

För begreppet motivation finns det många olika tolkningar beroende på vilket synsätt man 

anammar. Hassmen skriver att motivation är en förutsättning för allt mänskligt handlande. 

Han skriver också att ”Motivation handlar om de inre och yttre krafter som initierar, ger 

energi åt, styr och upprätthåller beteenden” (21). Faskunger skriver att motivationen är själva 

drivkraften för att göra en förändring (8). I Nationalencyklopedin beskrivs det: 

sammanfattande term för de processer som sätter i gång, upprätthåller och riktar beteenden 

(7). En uppdelning av teorierna kan göras i yttre exogena orsaker och de som utgår ifrån inre 

endogena processer. I de exogena teorierna utgår man ifrån omständigheter som kan förändras 

genom andra personers inverkan. De endogena processerna har som utgångspunkt 

psykologiska faktorer som till exempel förväntningar och attityder (19).   

 

Exogena motivationsteorier 

Behovsteorin: Teorin bygger på att individen alltid strävar efter att tillfredställa sina 

medfödda behov. Dessa kan rangordnas i hierarkier. De behov som är starkare påverkar 

beteendet i högre grad än de svagare (14). Belöningsteorin: Teorin bygger på att vår 

motivation påverkas av omgivningens stimuli. Olika belöningar påverkar vår motivation att 

utföra en handling (16). Handlandet utförs för att få positiv belöning och för att undvika 

negativa konsekvenser (19). Förstärkningsteorin: Denna teori fokuserar på följderna av ett 
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visst beteende. Människan vill prestera bra när deras beteende får positiva konsekvenser 

annars minskar motivationen (19). Kognitiv teori: Den kognitiva teorin menar att en 

människa kan prestera bättre om hon har tydliga, realistiska och attraktiva mål att uppnå. 

Individen skall vara delaktig i uppsättande av målen och behöver feedback för att uppnå 

målen (19). 

 

Endogena motivationsteorier 

Psykoanalytiska metoden: Enligt den Psykoanalytiska metoden är människan inte alltid 

medveten om sina önskningar och behov. Man menar också att de motiverande faktorerna till 

ett beteende inte alltid är kända för individen (19). Förväntan eller Valens teori: Teorin har 

som utgångspunkt att motivationen påverkas av en individs förväntningar på att en handling 

skall resultera i ett visst resultat samt hur betydelsefullt resultatet är för individen (19).   Self-

efficasy teorin: I Self-efficasy teorin har man som utgångspunkt att individens motivation 

påverkas av den egna tilltron till den egna förmågan. Förespråkare för teorin menar att våra 

handlingar värderas av utomstående och för individen betydelsefulla personer. Deras 

värderingar och den egna upplevda dugligheten påverkar individens tilltro till den egna 

förmågan. Vid hög tilltro ökar motivationen att utföra handlingen nästa gång (19,21). 

 

En uppdelning kan göras av begreppet i inre och yttre motivation samt amotivation. När en 

individ handlar med inre motivation görs handlingen av egen fri vilja. Aktiviteten uppfattas 

som rolig och inspirerande och individen saknar behov av yttre belöning (28). Vid en 

handling av yttre motivation behövs externa påtryckningar och handlingen genomförs för att 

uppnå sociala eller materiella belöningar eller fördelar. Handlingen är sällan rolig eller 

stimulerande utan endast ett sätt för att nå ett mål (28). Ett beteende som bygger på inre 

motivation har större chans att bevaras på sikt än ett beteende som bygger på yttre motivation. 

Den amotiverade individen saknar helt motivation att genomföra handlingen. Individen 

saknar kontroll över handlingen och självförtroendet är mycket lågt för att kunna utföra 

uppgiften (21). 

 

En mer ingående uppdelning av motivation har gjorts av Vallerand (28). Han delar upp den 

inre motivationen i tre olika typer och den yttre i fyra olika typer av motivationsgrad. Med 

inre motivation menar han; Inre motivation för att lära sig och nå kunskap: Individen 

genomför handlingen för att lära sig och upptäcka något nytt. Individen drivs av att 
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handlingen är nöjsam och glädjerik. Inre motivation för att uppnå något: Handlingen utförs 

för sitt eget nöjes skull. Individen vill försöka uppnå något och överträffa sig själv. 

 Inre motivation för att uppnå stimulans: Handlingen utförs för att uppnå egna positiva 

sinnesupplevelser av handlingen. 

 

 På samma sätt kan den yttre motivationen uppdelas: I detta stadium styrs motivationen av de 

yttre belöningar och restriktioner som finns. Individen kan i detta stadium utföra handlingen 

av tvång. Om en person belönas för sitt handlande så ökar individens motivation. En 

restriktion leder till motsats effekt. Introjicerad reglering: En handling som utförs med 

motivationsgrad i detta stadium är inte helt självvald utan görs för att individen har 

skuldkänslor till någon eller känner ett tryck från omgivningen att utföra en viss handling. 

Identifierad reglering: En handling i det här stadiet är självvald och högt värderad av 

individen. Handlingen upplevs dock inte så behaglig eller positiv att utföra. Integrerad 

reglering: I det här stadiet väljer individen själv att utföra handlingen självmant. Handlingen 

känns som en naturlig och överensstämmande del av individens liv i övrigt (28). 

 

Även begreppet amotivation kan delas in i olika typer enligt Vallerand. Begreppet delas upp i 

fyra olika typer: Den första typen upplever amotivation till följd av upplevd brist på 

prestationsförmåga. Den andra typen är övertygad om att vald strategi för handlingen inte 

kommer att gå att genomföra. Den tredje typen upplever att uppgiften är alltför krävande för 

att genomföras. Den fjärde typen upplever amotivation på grund av känsla av hjälplöshet och 

brist på kontroll (28). 

 

För att göra en livsstilsförändring krävs tre olika insikter enligt Schwarzer och Fuchs: Den 

första insikten är att min nuvarande livsstil kan leda till övervikt. Den andra är att en 

förändring kan reducera övervikten. Den tredje insikten man behöver ha är att man är 

kapabel att göra en förändring (29). Faskunger anser att för kunna stödja människor att göra 

en förändring så är det viktigt att möta dessa på rätt nivå. (8) Ett sätt att göra detta på är att 

kartlägga individens förändringsbenägenhet. Prochaska och DiClemente har med den 

transteoretiska modellen skapat ett sätt att kartlägga detta (22). Modellen visar hur individen 

förflyttar sig genom olika stadier i en cyklisk modell när de gör en förändring (17).  
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Den transteoretiska modellen   

 Modellen innefattar fem olika stadier och är en cyklisk modell där återgång till tidigare faser 

är mycket vanligt förekommande. De fem stadierna i modellen är: Förnekelsestadiet, 

begrundandestadiet, förberedelsestadiet, handlingsstadiet, aktivitetsstadiet (20). 

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

är inte mottagliga för information om problemet utan förnekar, ursäktar eller skämtar bort 

saken. De har inga planer alls på att göra förändringar i sitt beteende. Nackdelarna överväger 

fördelarna att förändra beteendet anser de. Begrundande stadiet: I det här stadiet börjar 

fördelarna att uppväga nackdelarna. Personerna har börjat inse att de behöver göra en 

förändring i sitt beteende. De har dock inte beslutat att göra något åt problemet och de har 

heller ingen strategi för hur de skall gå till väga. Beslutet för förändring skjuts på framtiden. 

Förberedelsestadiet: Människor i förberedelsestadiet försöker stärka sin motivation och 

skapa en handlingsplan för hur de skall gå tillväga. Fördelarna att göra förändringen 

överväger nackdelarna men det kan finnas hinder som behöver lösas för att förändringen skall 

kunna igenomföras. Förändringen kommer att påbörjas inom närmaste månaden. 

Handlingsstadiet: Under handlingsstadiet påbörjas förändringen. De planer som har satts upp 

under förberedelsestadiet sätts nu i verket. Handlingsstadiet pågår i sex månader efter starten. 

Under den här tiden är risken för återfall till ett tidigare stadium mycket stor. 

Aktivitetsstadiet: Om man har kvarhållit sitt förändrade beteende i mer än sex månader har 

personen hamnat i aktivitetsstadiet. Det förändrade beteendet har då blivit en rutinmässig del 

av personens liv som personen ej vill vara utan. Risken för återfall har då minskat betydligt. 

(20). 

 

Samband mellan tidigare forskning och vår studie 

Antalet patienter med överviktsproblem kommer enligt dagens prognoser att öka i framtiden 

(1).  Sjukgymnastens uppgift är att hjälpa patienten utifrån ett helhetsperspektiv på patientens 

situation. (11) Därför är det av stor vikt att förstå vad patientena går igenom och hur de 

påverkas när de gör en viktreducering. Tidigare forskning har visat att motivationsgraden hos 

individen har avgörande betydelse för en viktminskningsprocess (12,13, 16). Det har också 

visats att vad som motiverar en person är individuellt efter vilka behov man har och var man 

befinner sig i processen. (8,22) För att få kunskap om vad som motiverar, hur upplevelsen är 

och hur man påverkas av en viktminskning vill vi fråga de som har lyckats med en 

viktreducering. Ett bra sätt att ta reda på människors erfarenheter är att intervju dem vilket vi 

vill göra i våran studie.(30) 
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Syfte 
Att beskriva upplevelsen av viktnedgång hos en grupp individer som har lyckats gå ner tio 

kilo eller mer och vad som motiverade till viktminskningen. 

 

Frågeställningar 

Vad motiverar till viktnedgång? 

Hur är upplevelsen av en viktnedgång? 

Hur upplevs stödet under en viktnedgång? 

 

Material och metod 

Design 

Vi valde att göra en kvalitativ intervju studie med semistrukturerade frågor då vi ville 

kartlägga informanternas upplevelse och vad som motiverade dem till viktminskning. Vid en 

intervju så får informanterna själv berätta om sina erfarenheter och upplevelser. (31).  

 

Inklusionskriterier 

• Informanten skulle ha gått ner 10 kilo eller mer de senaste 12 månaderna 

• Tala och förstå svenska. 

• Vara 18 år eller äldre. 

• Frivillig viktnedgång 

 

Procedur 

För att hitta personer som passade in på kriterierna kontaktades Viktväktarna i Luleå. Via 

telefon fick vi kontakt med en viktkonsulent som bjöd in oss att närvara vid en viktklass för 

att rekrytera informanter till studien. Viktkonsulenten hänvisade de personer som uppfyllde 

kriterierna till författarna. Ett informationsbrev (bilaga 1) delades ut. Syftet med 

informationsbrevet var att förtydliga informationen om studiens upplägg och förse 

informanterna med författarnas kontaktuppgifter. Sedan informerade författarna om studien 
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och svarade på eventuella frågor. Informanterna underrättades om att de när som helst kunde 

dra tillbaka sin medverkan i studien och att allt material behandlades konfidentiellt. Nio 

personer anmälde sitt intresse till att medverka i studien. Författarna och informanterna 

avtalade tid och plats då intervjun skulle utföras. 

Två av intervjuerna blev senare avbokade på initiativ av informanterna själva. 

Vi satte samman en frågeguide med vad vi ansåg var relevanta frågor i ämnet (bilaga2). 

Det gjordes även en provintervju med en person som uppfyllde ställda kriterier. Detta gjordes 

för att öva på intervjuteknik och kontrollera att frågorna var tydliga och inte missförstods, 

vilket ledde till att frågeguiden användes. (29) Denna intervju togs inte med i resultatet. 

 

Informanter 

Gruppen av informanter bestod av sju personer. Dessa var mellan 28 och 64 år. 

Könsfördelningen var 2 män och 5 kvinnor. 

 

 

Datainsamling 

Intervjuerna utfördes i LTU: s lokaler eller av informanten annan bestämd plats, exempelvis i 

hemmet eller på arbetsplatsen. Intervjuerna utfördes mellan perioden 1/10 till den 5/10 2007. 

Intervjuerna spelades in med tillåtelse av informanten. Dubbel inspelningsutrustning användes 

till intervjuerna för att säkerställa att inte några tekniska problem skulle uppstå. Utrustningen 

vi använde oss var en mp3 spelare av märket Packard Bell och en Kassettbandspelare av 

märket Sony. Varje intervju pågick mellan 42 och 67 minuter. Båda författarna var 

närvarande vid samtliga intervjuer. Den ena hade ansvaret att ställa frågorna medan den andra 

aktivt lyssnade för att eventuellt fylla i med följdfrågor. Under intervjun lade vi vikt på att 

informanten kände sig bekväm i situationen och gavs tid att prata till punkt och reflektera över 

vad den ville ha sagt. Vi använde oss utav öppna frågor för att få så utfyllande svar som 

möjligt. (30) 

 

Analys av data 

Analysen av data från intervjuerna gjordes med kvalitativ innehållsanalys enligt Burnards fyra 

gradiga skala för analys av text. (31) Det utfördes två separata analyser, en om vad som 

motiverade till viktminskning och en om hur upplevelsen var av en viktminskning. 

Innehållsanalysen inleddes med att författarna skrevs ut intervjuerna i sin helhet med hjälp av 
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dator. Efter att intervjuerna hade transkriberats i sin helhet lästes materialet igenom och det 

skrevs en sammanfattning av varje intervju. Detta gjordes endast för att författarna skulle få 

en helhetsbild och kunna sätta sig in i materialet. Dessa sammanfattningar användes således ej 

i analysen. Sedan markerades citat i texten som stod i relation till studiens syfte. Dessa citat 

lyftes ur texten och bildade kondenserade meningsenheter, med detta menas att fakta 

plockades ut ur citaten. De kondenserade meningarna kodades och där framgick de på ett 

tydligt sätt vad som sades i meningen. (32) Med studiens syfte i åtanke jämfördes dessa koder 

med varandra. De koder författarna ansåg ha liknande betydelse grupperades. Grupperna 

utgjorde sedan gemensamma kategorier. Kategorierna analyserades, beskrevs och 

åskådliggjordes sedan med citat hämtat ifrån intervjuerna.  (32)  

 

Etiska överväganden 

Då övervikt kan vara ett känsligt ämne för många, tog författarna hänsyn till detta vid 

utformningen av frågorna och vid förfrågan om medverkan i studien. Genom att den första 

kontakten med informanterna togs genom viktkonsulenten hos Viktväktarna undveks att 

informanterna kände någon form av påverkan från författarna att ställa upp i studien mot sin 

vilja. Ingen skulle känna sig kränkt eller på något annat vis ha tagit skada av intervjun eller av 

det färdiga arbetet. Informanterna upplystes om att deltagande i studien var frivillig och att de 

kunde dra tillbaka sin medverkan utan att uppge något skäl. Informationen som samlades in 

behandlades konfidentiellt. Det innebar att allt insamlat material förvarades inlåst och 

förstördes efter att arbetet godkänts. Deltagarna kommer att förbli okända för läsarna. Det 

kommer således inte att vara möjligt att identifiera någon utifrån det färdiga arbetet. Efter 

intervjun erbjöds det tillfälle för informanterna att ta tillbaka eller ändra något som hade 

framkommit under intervjun. Studiens resultat kan ge en inblick för sjukgymnaster och andra 

professioner vad som motiverar människor att göra en viktnedgång och hur de upplever en 

viktminskning. Kunskapen kan användas i arbetet med människor som är överviktiga. Med 

detta i beräkningen så ansåg författarna att dessa skäl uppvägde de etiska risker som fanns 

med att genomföra studien. 
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Resultat 
I detta avsnitt presenteras de resultat som studien har lett fram till. Här beskrivs 

informanternas upplevelse av sin viktnedgång och vilka faktorer som motiverade till 

viktminskning. Resultatet är indelat i två delar där upplevelse och motivation redovisas i 

varsin del. Vid analysen av deras berättelser framkom olika kategorier under varje del. I delen 

motivation framkom tre olika kategorier. Hälsa och utseende, stöd och att få lyckas. 

Den andra delen beskriver informanternas upplevelse av viktminskningen med tre olika 

kategorier. Att vara överviktig, reaktioner av viktminskningen och upplevda förändringar. 

 

Motivation 

De flesta informanterna uttryckte att den egna motivationen och viljan till att göra en 

förändring var en förutsättning för att klara av att gå ner i vikt. Den egna motivationen 

påverkade av följande faktorer enligt informanterna.  

 

Hälsa och utseende 

I kategorin hälsa och utseende lyfter informanterna fram ett par olika saker som motiverade 

dem. Dessa var att få bättre hälsa och att få ett bättre utseende. Alla informanterna angav att 

de ville gå ner i vikt av olika hälsoskäl. En person hade fått råd av läkare att gå ner i vikt på 

grund av högt blodtryck. Ett antal av informanterna uppgav att de ville undvika ohälsa senare 

i livet.  Några uppgav att de hade hälsoproblem som till exempel ont i ryggen, ledvärk och 

dålig kondition som de trodde skulle bli bättre efter viktminskningen. Att förbättra sitt 

utseende var en viktig motivationsfaktor för de kvinnliga informanterna. Bland kvinnorna i 

gruppen uppgav samtliga att det var en stor motivationsfaktor. Männen i studien uppgav att 

utseendet inte var någon motivationsfaktor utan andra saker motiverade dem mer. 

Några upplevde det som jobbigt att kläderna inte passade. Andra uttryckte att de såg för 

tjocka eller för stora ut. Ett fåtal av informanterna berättade att de skämdes och mådde dåligt 

över sitt utseende och undvek aktiviteter på grund av sin kroppsstorlek. Flera menade att de 

kände sig tvungna att ta tag i sin situation vilket var en stor motivationsfaktor. Detta 

åskådliggörs av följande citat: 
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”Jag har haft ganska stora problem med ryggen och leder och så där och att det skulle bli 

bättre på det sättet.” 

 

”Jag mådde ju jätte dåligt av att titta på mig i spegeln och så här ville jag inte se ut.”      

”Man var inte nöjd med sig själv Och tänkte att folk inte vill se en.”   

 

Stöd  

Den andra kategorin om vad som motiverar informanterna är att få stöd. Här lyfter 

informanterna fram stödets betydelse för att hålla motivationen uppe. Alla informanterna 

menar att någon typ av stöd eller feedback var en förutsättning för att klara av att hålla 

motivationen uppe. För nästan alla deltagarna var stödet från familj och nära anhöriga det 

mest betydelsefulla. Dessa såg framstegen varje dag och gav respons på framgången. Att få 

stöd i grupp av andra som var i samma situation hjälpte flera personer.  De uppgav att det 

kändes bra att gå ner i vikt tillsammans med en kompis så att man kunde stötta och hjälpa 

varandra. Dessa var enbart de kvinnliga deltagarna. Några personer utryckte att det var bra att 

få professionellt stöd med information, struktur med att lägga upp dagliga rutiner. Flera 

uttryckte att det motiverade dem att gå och väga sig en gång i veckan hos konsulenten. Då 

blev de kontrollerade att de hade följt de uppgjorda rutinerna vilket var bra tyckte de. När det 

fanns perioder utan att de hade konsulentens stöd och kontroll var det flera som fick ett 

bakslag i viktnedgången vilket belyses med följande citat: 

 

”Jag tycker att det är roligt när dom säger att jag har gått ner i vikt, det sporrar mig ännu 

mera.” 

 

”Nu har vi utvidgat det till att ut och gå flera gånger i veckan så att den ena drar med den 

andra” 

”De förstår vad man går igenom och att man verkligen behöver stöd för att klara det.” 

 

”Hade man kört det här hemma för sig själv och ställt sig framför vågen det hade inte varit 

samma sak.” 
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Att få lyckas 

Den tredje kategorin är att få lyckas. Denna kategori beskriver att informanterna motiverades 

av att de hade lyckats nå sina mål och att de kunde belöna sig efter. Alla informanterna 

menade att detta hade stor och avgörande betydelse för deras viktnedgång. Som mål nämndes, 

förutom att går ner ett visst antal kilon, att kunna utföra sportliga aktiviteter som 

Vätternrundan, tjejmilen och maraton. För en person var målet att komma i kläder och en 

annan hade som mål att få ha mindre ont. Några informanter menade att de såg viktnedgången 

som en tävling mot sig själv. Flera såg framemot att få väga sig och upplevde det motiverande 

och kul när viktminskningen syntes. Själva viktminskningen ansåg några personer som 

belöning i sig. Andra belöningar som informanterna använde sig av var att köpa nya kläder 

eller att unna sig något extra i matväg som till exempel en öl eller en glass. Flera av 

informanterna uppgav att de blev sporrade av att de lyckades i början. Framgången gjorde att 

deras självförtroende ökade allt eftersom de uppnådde nya mål vilket motiverade. Följande 

citat belyser detta: 

 

 ”Jag menar då har jag förlorat, inte mot mig själv, aldrig. Mot mig själv är det tävling.” 

 

”Då stärker det ju ens självförtroende och självkänslan att jag kan faktiskt det här.”   

 

”Jag kommer att fixa det här det är jag helt övertygad om, om jag inte bryter benet eller 

något sådant.” 

 

Upplevelse 

Detta avsnitt beskriver informanternas upplevelse av sin viktminskning. Deras erfarenheter 

från sin viktminskningsperiod belyses i tre olika kategorier. Att vara överviktig, reaktioner av 

viktminskningen och upplevda förändringar. 

 

Att vara överviktig 

I denna kategori beskrivs hur informanterna upplevde sin situation före sin viktnedgång. 

Kategorin delades in i tre huvudsakliga upplevelser som de hade före sin viktnedgång.. Dessa 

var fysisk ohälsa, psykisk ohälsa och dåligt bemötande. De flesta i gruppen beskrev att de 

upplevde någon form av ohälsa före viktnedgången. Flera personer beskrev att de inte mådde 
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bra vare sig psykiskt eller fysiskt. Högt blodtryck, led- och ryggbesvär och dålig kondition var 

andra åkommor som informanterna berättade om. 

Flera av informanter beskrev att de inte trivdes med sig själv och sin kroppsform. En person 

uppgav att hon såg det som ett misslyckande att inte klara av att hålla sig smal och fräsch. 

Dessa personer uppgav att de på grund av sitt utseende mådde psykiskt dåligt när de var ute i 

samhället. Några informanter menade att de blev bemötta på sämre sätt i samhället på grund 

av att de var överviktiga. De kände sig utpekade som överviktiga och undvek aktiviteter som 

att gå på badhus och restaurangbesök. Detta exemplifieras av följande citat: 

 

”Så jag mådde ju jätte dåligt av att titta på mig i spegeln och så här ville jag inte se ut.”   

 

”När man sitter och äter på restaurang då känns det ju att folk tycker att man inte borde sitta 

där.” 

 

Reaktioner av viktminskningen 

Den andra kategorin beskriver hur informanterna upplevde att de påverkades av att genomföra 

viktminskningen, vilket stöd och vilka hinder de mötte och vilka strategier som de använde 

sig av. 

Flera av informanterna upplevde att viktminskningen gick lättare än de hade trott. För några 

kändes det extra jobbigt att motionera under viktnedgången och ett par av informanterna 

angav att humöret hade påverkats negativt under perioden.  För flertalet var dock humöret lika 

som innan nedgången. Några personer uppgav att de hade problem med att avstå viss sorts 

mat och en person kände sig konstant hungrig.  

Att ha stöd under viktminskningen upplevdes som avgörande för att informanterna skulle 

lyckas genomföra en förändring. De flesta tyckte att det var bra att ha en grupp att gå till och 

få stöd av andra med samma problem. En annan sak som informanterna tyckte var viktigt var 

att gå och väga sig en gång i veckan. Flera menade att det kändes bra att vara kontrollerad av 

någon annan. Några berättade att de fick ett återfall när de hade en period utan att vara 

kontrollerad av någon vägning. Under viktnedgången upplevde några informanter att de 

möttes av motstånd från en del av omgivningen till viktminskningen. De kände att andra 

frestade eller försökte få dem att bryta mot de upplagda matplanerna. Ett par informanter 

uttryckte också att personer försökte påverka till att de skulle avsluta viktnedgången.  En 
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person blev tillsagd att hon såg sjuk ut efter att hon hade gått ner i vikt.  Flera citat framkom 

under intervjuerna. Följande citat belyser detta: 

 

”Jag behövde inte så mycket tips från dom men tror det är bra att ha någon oberoende som 

har den här kollen.” 

 

”En del är ju avundsjuka, det har man ju märkt. De kan säga. Ja, men gud, vad du har gått 

ner vikt men du kommer att gå upp igen.” 

 

Upplevda förändringar 

Den tredje kategorin beskriver informanternas upplevelse efter en lyckad viktminskning. Det 

handlar om en stärkt självkänsla, kroppsliga förändringar och även ett stärkt självförtroende. 

De flesta upplevde en stolthet över att ha lyckats och kände sig även mera positiv inombords. 

Flera personer konstaterade att de mådde bättre och kände sig piggare. En person uppgav att 

ryggen har blivit bättre. Några informanter uppgav att det har fått ett stärkt självförtroende. 

Detta visade sig på så sätt att de tog mer initiativ på arbetet och tog mera kontakt med andra 

än de gjorde innan. Detta illustreras av följande citat: 

 

”Man mår ju väldigt bra, det är som man skrattar inombords.” 
 
”Jag klarar det här och då kommer jag att kunna klara andra saker också.” 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Nedan kommer resultatet att diskuteras utifrån de 6 olika kategorierna. Först kommer de tre 

motivationskategorierna att diskuteras för att sedan belysa kategorierna som handlar om 

upplevelsen.  

 

Motivation 

Motivationskategorierna som informanterna lyfter fram som hade störst betydelse för deras 

motivation under perioden var: Hälsa och utseende, stöd samt att få lyckas. 

Samtliga informanter uppgav att få bättre hälsa eller att bevara hälsan var viktiga 

motivationsfaktorer. Att informanterna är välinsatta i att en viktminskning gör stor påverkan 

på hälsan tycker författarna är positivt. Bekymrande för folkhälsan är dock att endast en av 

informanterna har fått råd av en läkare att gå ner i vikt vilket är märkligt anser författarna. 

Fysisk aktivitet på recept har en stor potential när det gäller att behandla övervikt och 

förebygga flera av våra största folksjukdomar. (33) Därför är det av stor angeläget att läkare 

och sjuksköterskor använder sig av detta som behandlingsmetod.  

Informanterna motiverades också av att de ville förbättra sitt utseende. Detta är lättförståligt 

med den utseende fixering som finns i dag. Idealet är att vara smal och vältränad vilket gör att 

överviktiga kan känna sig mindre accepterade i samhället. Att bry sig om av vad andra tycker 

om ens utseende är ett tecken på en prestationsbaserad självkänsla. Har man en sådan gör man 

saker för att bli uppskattad av andra. Deras bedömning avgör om man duger eller ej (21). En 

sådan uppfattning tror författarna kan vara vanlig bland personer med övervikt. I denna studie 

utryckte flera av deltagarna att de gjorde viktminskningen för sin egen skull vilket kan vara en 

anledning till att de lyckades. 

 

 
Att få stöd från omgivningen uppgav informanterna som mycket viktigt för att bibehålla sin 

motivation. Det har också visats i studier att brist på stöd är ett stort hinder för att lyckas med 

en viktminskning (8). Informanterna uttryckte att stödet från anhöriga var det som hade störst 

betydelse för deras motivation. De såg och bekräftade de framstegen som gjordes under 

perioden. Detta stämmer väl överens med andra studier som har kommit fram till liknande 

resultat (15,17, 21). De kvinnliga deltagarna i informantgruppen tyckte att ha stöd i grupp var 
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viktigt. De menade att de kunde få stöd och uppmuntran av varandra när de var i grupp vilket 

de såg som en fördel. Männen däremot föredrog att vara mera individuella och att ha stöd från 

en anhörig eller nära vän. Att åsikterna i denna fråga blev uppdelat efter kön kan vara en 

slumpartad händelse men det kan också vara en orsak till att så få män söker sig till olika 

viktminskningsgrupper. Utan att dra några stora slutsatser av detta så är  det viktigt att komma 

i håg att det är individuellt vilken typ av stöd individen behöver. 

 

Den tredje kategorin som Informanterna lyfter fram som påverkar deras motivation är att få 

lyckas. Samtliga informanter hade konkreta och väl avvägda mål uppsatta och en tydlig 

strategi som de följde. Detta gjorde att de kände kontroll över sin viktminskning vilket gjorde 

att de kunde känna att de lyckades redan från starten.  Hur målen är utformade har stor 

betydelse för att lyckas enligt Rössner. (3) Han menar att målen skall vara tydliga och 

realistiska och så detaljerade att det blir uppenbart om målen är nådda (3).I en annan studie 

har man sett att individer som har satt höga viktminskningsmål från början har lyckats bättre 

än de med lågt satta mål (18). Att ha för högt uppsatta mål kan vara ett hinder i stället för en 

fördel anser författarna. När individen har ett högt mål uppsatt så kan det kännas alltför 

avlägset och ett misslyckande ger bara ett sämre självförtroende som försvårar den fortsatta 

viktminskningen. Deltagarna i studien hade små delmål som de kände att de hade möjlighet 

att nå relativt snart. På det viset fick de lyckas ofta vilket gav ett ökat självförtroende. Ett 

starkt självförtroende är en av de viktigaste mentala faktorerna som påverkar en 

viktminskning enligt Weinberg och hans kollegor (24). När självförtroendet ökar så ger det 

individen en ökad tilltro till sin egen förmåga att klara av att genomföra uppgiften. Vid en hög 

tilltro till sin egen förmåga ökar motivationen att fortsätta handlingen enligt self-efficasy 

teorin. (19,21).  

Efter att informanterna hade uppnått sina delmål belönade de sig på olika sätt. Belöningarna 

förstärkte motivationen menade flera av informanterna. Att gå ner i vikt enbart för att få yttre 

belöningar eller om man bara vill uppnå ett mål är det en handling som görs med yttre 

motivation enligt Vallerand (28). Dessa handlingar har mindre chans att bevaras på sikt än de 

som bygger på inre motivation (28). Detta kan vara en anledning till det är så vanligt att man 

går upp igen efter en viktminskning. De flesta av informanterna motiverades även av inre 

belöningar. Flera informanter utryckte att de gjorde viktminskningen för sin egen skull. De 

tyckte att det var roligt och såg det som en utmaning mot sig själva. Det tror författarna var en 

bidragande orsak till att de lyckades med sin viktminskning. 
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Upplevelsen 

 Upplevelsen indelades i tre kategorier: Att vara överviktig, reaktioner av viktminskningen 

samt upplevda förändringar. 

 Före viktnedgången så menade Informanterna att de kände ett stort missnöje med sig själva 

som överviktiga och att de inte mådde bra vare sig fysiskt eller psykiskt. Flera uppgav att de 

undvek aktiviteter på grund av sin övervikt. Ett sådant undvikande försvårade deras situation i 

samhället. Flera uttryckte att de undvek att gå på badhus eller träningsanläggningar vilket 

också blev ett hinder för deras viktreducering. Att undvika att göra saker man vill göra ger en 

sämre livskvalitet för individen. (6) SBU har också fastslagit att det finns ett tydligt samband 

mellan övervikt och lägre livskvalitet (6) Några informanter menade också att de blev bemötta 

på sämre sätt i samhället på grund av att de var överviktiga. De kände sig utpekade som 

överviktiga och upplevde att människor tittade. Det är tragiskt att det finns så lite acceptans i 

samhället för människor som är avvikande från den accepterade mallen. Att människor tittar 

är förståligt men varje individ borde bli likvärdigt behandlade och rätt att slippa bli 

diskriminerade i samhället menar författarna. 

 

När informanterna höll på med sin viktminskning tyckte några att det blev mer ansträngande 

att motionera och att humöret påverkades. Det är lätt att gå för fort fram och ligga på ett för 

lågt kaloriantal vilket får effekter både på humör och på prestationsförmåga. (34) Det är en 

viktig sak att ta hänsyn till för sjukgymnaster när de möter dessa patienter. 

Själva viktminskningen upplevde flera att den gick lättare än de hade trott. Eftersom 

informanterna fick lyckas redan från start så stärktes deras självförtroende. Med ett högt 

självförtroende klarar man lättare av att hantera de tillfälliga motgångar som kommer menar 

Bandura (25). Flera av informanterna berättade om att de hade mött på motstånd från personer 

som ville störa deras planer. Då är det viktigt att ha strategier och stöd från omgivningen som 

kan hjälpa till vilket informanterna fick ifrån sin viktminskningsgrupp. 

 
Att ha stöd under viktminskningen var betydelsefullt tyckte samtliga informanter. De flesta 

uttryckte att de hade haft svår att genomföra viktminskningen utan stöd. Detta 

överensstämmer med flera studier som pekar på vikten av att uppleva någon typ av stöd under 

sin viktminskning (12.18). Vilken typ av stöd informanterna upplevde som mest betydelsefullt 

var dock olika men flera uttryckte att de fick ett bra stöd från närmast anhöriga och att det 

hjälpte dem mycket under perioden. Stödet från anhöriga anser författarna som väldigt 

betydande eftersom det är oftast de som har störst kontakt med informanten. Alla i gruppen 
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tyckte att det var viktigt att få stöd, struktur och yttre kontroll från en viktväktarkonsult. Att 

gruppen tyckte att det var viktigt att få stöd från en konsult förstås är inte så överraskande 

eftersom informanterna som var med i studien har valt att vara med i denna typ av 

verksamhet.   

 

Efter att informanterna hade klarat av sin viktnedgång upplevde de att hälsan hade förbättrats 

och självförtroendet hade stärkts av att de hade lyckats med det som de hade tänkt sig. 

 Flera utryckte sig så att när de hade klarat av detta så kunde de säkert klara andra saker också 

i framtiden. En informant menade att hon tog mer initiativ och var mer aktiv efter 

viktnedgången vilket tyder på ett stärkt självförtroende. 

 

Metoddiskussion  

Syftet med denna studie var att ta reda på vad som motiverade en grupp människor till att gå 

ner i vikt och hur de upplevde detta. Vid valet mellan att göra en kvalitativ och kvantitativ 

studie, föll valet på en kvalitativ metod, eftersom det bäst belyser vår frågeställning. Vi vill 

veta hur personer upplever en specifik situation, i detta fall i relation till viktminskning. Det är 

omöjligt att uppnå detta genom att kvantifiera resultatet. Med den kvalitativa metoden är det 

också forskarens uppfattning eller tolkning som står i förgrunden (32). Den kvalitativa 

metodens fördel i denna studie är att den visar på totalsituationen för individen (32). Därför 

valde författarna att göra en kvalitativ studie. Kvale menar att den kvalitativa 

forskningsintervjun är ett bra instrument (30). Styrkan med att använda sig av den kvalitativa 

intervjun ligger i, enligt Holme och Solvang, att undersökningssituationen liknar ett vanligt 

samtal och präglas av flexibilitet (32). 

 

 För att åstadkomma en viss översikt över de ämnen och frågor som ställdes under 

intervjuerna skapades en intervjuguide (30). Kvale menar att en bra intervjufråga bör bidra 

både till kunskapsproduktionen och till att skapa ett bra samspel mellan informant och 

intervjuare (30). Författarna valde att använda sig av öppna frågeställningar i frågorna, 

eftersom det är särskilt lämpligt i denna typ av studie. För att få så stort material som möjligt 

till studien, uppmuntrades informanterna till att berätta uttömmande till de olika frågorna. 

Med hjälp av följdfrågor så kunde vi undersöka och bekräfta innebörden i svaren (30). En 

provintervju utfördes på en person som uppfyllde inklusionskriterierna. Detta för att 

författarna skulle få möjlighet att kontrollera att intervjuguiden var tydlig och inte 
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missförstods och samtidigt öva på intervjutekniken under så realistiska former som möjligt 

(30). Att använda sig av tekniken att utföra en provintervju gav en trygghet åt författarna 

under senare interjuver och även känslan för hur frågor skulle ställas för att få så utfylliga svar 

som möjligt. Provintervjun inkluderades ej i studiens resultat, då vi ansåg att detta var mer ett 

test av författarnas förmåga, än en korrekt utförd intervju.  Rekryteringen av vår 

försöksperson avvek ifrån de övriga, vilket också kunde ha haft en påverkan på 

intervjukvalitén.  Under intervjun lade vi vikt på att informanten kände sig bekväm i 

situationen och gavs tid att prata till punkt och reflektera över vad den ville ha sagt (31). 

Samtliga intervjuer spelades in. Detta gav en trygghet för författarna att ingen relevant 

information missades och en förutsättning för att senare kunna transkribera intervjuerna i sin 

helhet. Nackdelen att spela in intervjuerna var att risken fanns att informanterna kunde känna 

ett visst obehag över detta och då kände sig hämmad. 

 

Vår grundtanke var att eftersträva en så jämn könsfördelning som möjligt. Detta lyckades inte 

helt då de blev 5 kvinnor och 2 män som valde att delta i studien. Åldern varierade från 28 till 

64år med en viss majoritet för personer över 55år. För att eventuellt fått en mer täckande 

information hade det varit önskvärt med en jämnare könsfördelning (23). Då svaren från 

männen skilde sig i vissa avseenden både från varandra och från kvinnorna. Hade det varit 

intressant att höra, om det bara var dessa två män som utryckte sig så, eller om andra män 

hade liknande åsikter.  

 

Viktkonsulenten på Viktväktarna tillfrågade de personer som uppfyllde de ställda kriterier 

som fanns för studien om intresse att bli informerade om våran studie. Detta skedde i enrum. 

Fördelen med det var att författarna inte vet vilka som tackade nej eller vilka som inte 

uppfyllde kriterierna och ingen påverkades från författarnas sida att ställa upp mot sin vilja. 

Ingen behövde känna sig utpekad eller känna sig tvingad att tala med oss. Av de nio 

informanterna som fick ett informationsblad, anmälde sig samtliga till att delta i studien.  

Två av informanterna avbokade senare utan att uppge skäl. En nackdel med att samtliga 

informanter kom ifrån samma organisation kan vara att de kunde ha haft möjlighet att 

diskutera de ämnen som de senare ska bli intervjuad om. I så fall kunde det ha påverkat 

resultatet. 

 

Båda författarna var närvarande vid samtliga intervjuer. Detta kunde uppfattas av informanten 

som om denna var i underläge, och eventuellt känt sig obekväm med att bli intervjuad av två 
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helt okända personer. Fördelen som författarna såg det, vara att den som hade huvudansvaret 

för intervjun, missat att följa upp någon fråga, kunde den andra författaren fylla i med lämplig 

följdfråga. Vi anser att det har varit fördel med att vara två författare. Att ha någon att utbyta 

idéer med har varit en stor fördel under arbetet med studien. En annan fördel var att vi hamnat 

i många långa intressanta diskussioner som bidragit till att öka vårt engagemang under 

arbetets gång.  

 

Konklusion 
Viktminskning i grupp är ett bra sätt att behålla motivationen uppe. Något att tänka på är dock 

att inte alla tycker om att vara i grupp utan en del föredrar att vara själva. Stödet behöver alltid 

individuellt anpassas. I arbetet med överviktiga personer så är det viktigt att tänka på att de 

ofta upplever ångest för sitt utseende. Därför behöver aktiviteter väljas i så stor utsträckning 

som möjligt tillsammans med patienten så att denne själv kan avgöra vad som är lämpligt 

För att öka motivationen till att göra en viktminskning är det viktigt att individen får lyckas i 

början av perioden.  Detta medför att individen får ett starkare självförtroende som hjälper 

individen att känna kontroll över sin situation och lättare kan klara av de hinder som finns.  

Med ett stärkt självförtroende kan individen lättare hanskas med sitt utseende, sin ångest och 

vågar ta sig till simhallar och träningsanläggningar. 

Att vara kontrollerad av någon utomstående tyckte informanterna var bra. Som sjukgymnast 

kan det vara bra att ha regelbundna kontroller som kan visa på patientens framgång. 

 Andra viktiga faktorer som framkommer i studien är att ha stöd, att vara kontrollerad och att 

ha tydliga mål. När det gäller informanternas upplevelse under viktminskningen så visar 

studien att självförtroendet ökar med viktminskningen. Flera av informanterna upplevde också 

att deras hälsa blev klart bättre efter viktminskningen. 

 Med vår studie har vi belyst sju personers upplevelse av sin viktminskning och vad som 

motiverade dem. Ett faktum är att  många patienter går upp igen efter sin viktminskning. Det 

är en stor utmaning att hitta ett sätt att motverka detta i framtida forskning. Studien kan ses 

som ett komplement till den tidigare forskning som finns på området.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

 
    2007-06-01 

 

Förfrågan om medverkan i intervjustudie                                               
 

Tidigare forskning har visat på att ha rätt stöd och motivation är avgörande faktorer för om 

man lyckas med en viktminskning. Vilket stöd man behöver och vad som motiverar en person 

är av högsta grad individuellt. Som sjukgymnast består en stor del av arbetet av att hjälpa 

människor med att göra olika livsstilsförändringar. För att kunna göra det behöver man ha god 

kunskap om vad som motiverar människor till att göra en sådan förändring.  Syftet med denna 

studie är att beskriva vad som motiverar till viktminskning och hur upplevelsen är av önskad 

viktnedgång Resultatet av studien kan få betydelse för hur sjukgymnaster kan hjälpa denna 

patientgrupp till att lyckas med en viktminskning.  

  

Förfrågan om medverkan i intervjustudien är ställd till dig som har gått ner minst 10 kilo 

under en tolv månaders period. Om du väljer att delta kommer vi att kontakta dej för 

överenskommelse om tidpunkt för intervju. Intervjun beräknas till 30-60 min. Intervjun 

bandas och genomförs på Luleå Tekniska Universitet eller av dig vald annan plats. All 

information behandlas utan identitet.  De som har tillgång till data är författarna och 

handledaren för arbetet. Resultaten kommer att presenteras så att ingen försöksperson skall 

kunna identifieras. Du har möjlighet att, utan motivering, när som helst att avbryta din 

medverkan. 

 

Det färdiga examensarbetet kommer att finnas tillgängligt för läsning våren 2008 via 

institutionens hemsida (www.hv.ltu.se) under länken ”Examensarbete”. 
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Intervjufrågor Före 

 

Vad motiverade dig till att ta steget att börja en viktnedgång? 

Hade du några mål uppsatt för din viktminskning?  

Hur kom du fram till dessa mål?  

Hur upplevde du dig själv före viktminskningen? 

Hur upplevde du omgivningens reaktion? 

 

Under 

Hade du perioder med mer/mindre motivation?  

Hur höll du din motivation uppe? 

På vilket sätt hjälpte målen dig att hålla motivationen uppe? 

Vilka olika stöd hade du under viktminskningsperioden?  

Följdfråga: om nej hur klarade du det då? 

Vilket stöd hade störst betydelse? 

Hur upplevde du din viktminskning? 

Hur upplevde du omgivningens reaktion? 

 

 

 

Efter 

Hade du haft behov av något annan typ av stöd än de du hade? 

Hur upplevde du omgivningens reaktion efter? 

Hur är upplevelsen av att ha gått ner i vikt? 

 

 


