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Sammanfattning 

Bakgrund. Övervikt och dess negativa följder har blivit alltmer uppmärksammade de senaste 

hundra åren då prevalensen framförallt i västvärlden har ökat kraftigt till följd av den automa-

tiserade vardagen och tillgången på mat med högt näringsinnehåll. Problemformulering. Då 

snart hälften av alla människor i Sverige är drabbade av övervikt, vilken innebär stora hälso-

risker och psykosocialt lidande, är viktminskning en önskan hos många. Trots kunskap om 

överviktens nackdelar och en önskan om att förlora sin övervikt är det svårt för många att 

lyckas med sin viktminskning. Syfte. Syftet var att belysa hindrande faktorer som finns för 

önskad viktnedgång hos individer med övervikt och fetma. Metod. Systematisk litteraturstu-

die baserad på 16 vetenskapliga artiklar. Kvalitetsgranskning med modifierade versioner av 

Willman, Stoltz och Bahtsevanis granskningsmallar. Kvalitativ innehållsanalys. Resultat. 

Resultatet visade att de inre faktorerna var klart övervägande gällande viktnedgång, vilka in-

kluderar; personliga resurser, personlighetsaspekter, brist på insikt och emotionella barriärer.  

Motivation visade sig vara en essentiell personlig resurs vid viktnedgång. Yttre faktorer 

såsom stress och professionellt stöd spelade till viss del roll medan fysiska faktorer i liten 

grad var betydande för att lyckas med viktminskning. Slutsats. Komplexiteten är stor gäl-

lande pro-blematiken kring övervikt och viktnedgång. Utformandet av behandling och stöd 

som är individanpassad och vetenskapligt beprövad är av vikt men framförallt krävs en insats 

på samhällelig nivå för att stoppa och om möjligt reversera denna ohållbara utveckling rö-

rande övervikt som ses. 
 

       Nyckelord: Fetma, övervikt, hindrande faktor, viktnedgång 
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Inledning 

Problematik kring övervikt har varit intressant för oss under hela utbildningen då vi upplevt 

att många människor kämpar hela sina liv för att gå ner till en önskvärd vikt, men aldrig rik-

tigt lyckats. Under termin fem gjorde vi vår placering på Linnéuniversitetets hälsomottagning 

där vi använde oss av hälsofrämjande samtal i mötet med våra klienter. Under denna period 

fick vi bekräftat att många ständigt tänker på att gå ner i vikt samt att viljan och kunskapen 

finns, men trots detta är det ytterst få som verkligen lyckas med att nå sin eftersträvade vikt. 

Vår ambition är att genom denna litteraturstudie få en djupare förståelse, för att som sjukskö-

terskor på ett mer adekvat sätt kunna hjälpa individer med övervikt eller fetma. 

 

 

Bakgrund 

Definitioner  

Definitionen av fetma är inte enkel och mängden fett i kroppen kan egentligen bara mätas 

indirekt (1). Generellt innebär fetma att fettdepåerna i kroppen är ökade till den grad att häl-

san riskeras, och att kroppsvikten är ökad i relation till kroppslängden. Måttlig övervikt kan 

förklaras av exempelvis grov kroppsbyggnad eller ökad mängd vätska i kroppen och behöver 

nödvändigtvis inte bero på ökad andel fettvävnad. Övervikt och fetma kan definieras med 

hjälp av kroppsmasseindex eller Body Mass Index, BMI. Detta är det vanligaste måttet och 

det räknas ut genom beräkningen; kroppsvikt, i kilogram, dividerat med kroppslängden, i me-

ter, i kvadrat (2). En normalviktig person har ett BMI mellan 20-24,9. En person med övervikt 

har ett BMI mellan 25-29,9, medan BMI för fetma är över 30. Dessa definitioner gäller vuxna 

personer över 18 år (3). Det är dock betydelsefullt att även ta hänsyn till individens midje-

mått. Detta på grund av att en vältränad person kan ha ett högt BMI utan att för den skull vara 

överviktig. Vad gäller midjemått innebär ett mått över 80 cm för kvinnor och 94 cm för män 

(4) en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar (4, 5).  
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För att underlätta för läsaren kommer i resultat och diskussion endast begreppet övervikt an-

vändas, oavsett nivå av övervikt. Med detta begrepp avses således individer som lider endera 

av övervikt eller av fetma, då båda definitionerna innebär vikt över det normala.  

 

Historik 

Historiskt sett har övervikt till stor del varit eftersträvansvärt, då bristen på mat i många sam-

hällen ledde till att övervikt visade på välstånd. Inom vissa regioner, framförallt i Afrika anses 

övervikt fortfarande vara vackert och något att sträva efter då det visar på framgång (6). Först 

på 1800-talet kunde man börja härleda sjukdomar till övervikt. Dock var Hippokrates (460 f. 

Kr – 370 f. Kr) först med att skriva att övervikt inte i sig själv var en sjukdom, men att det var 

förebud för andra sjukdomar (6). 

  

Under industrialiseringen ökade kroppslängd och vikt i västvärlden markant och på 1900-talet 

började vikten öka oproportionerligt i förhållande till längden. Detta var grunden till den fet-

maepidemi som vi sett under det senaste århundradet. Under sekelskiftet fanns dock en påver-

kan från samhället att man skulle hålla sin kropp i bra stånd att klara arbete eller krigstjänst-

göring. En stark och frisk kropp var således sammankopplat med manlighet, övervikt ansågs 

svagt och förknippat med feminisering (7).  På 1950-talet började hjärt- och kärlsjukdomar bli 

mycket mer frekventa än tidigare till följd av den ökade fetman (8). Inom vissa kulturer har 

övervikt setts som ett karaktärsfel. Inom exempelvis kristendomen ansågs övervikt baseras på 

lättja och lust och ansågs därmed syndigt (9). I dagens samhälle kan övervikt och fetma upp-

levas vara oattraktivt och ofta kopplat till negativa stereotyper. Detta i kombination med vårt 

kristna arv, kan tänkas vara en del av orsaken till den stigmatisering som överviktiga ofta ut-

sätts för.  

 

Statistik 

Ur ett globalt perspektiv ses övervikt och fetma öka och har fördubblats de senaste 20 åren. 

År 2008 uppskattades mer än 21,4 % av jordens befolkning vara överviktiga och 10 % räknas 

lida av fetma (3). Överst i statistiken hamnar de små söderhavsöarna med över 90 % följt av 
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USA som har ca 74 % överviktiga i befolkningen. Längst ner hamnar Eritrea med endast 4.4 

% överviktiga i sin befolkning (3). Sverige hamnar på 17:e plats i Europeiska Unionen, EU, 

för överviktsstatistik och på 90:e plats globalt sett och i Sverige räknas 49,7% av befolkning-

en lida av övervikt. Även prevalensen av fetma har i Sverige ökat kraftigt de senare åren och i 

nuläget lider över 10 % av befolkning av fetma. Detta betyder att över 700 000 vuxna svens-

kar lider av fetma av olika grad (10). Övervikt dödar nu fler människor globalt än vad under-

näring gör varje år och därmed räknas övervikt som den femte största risken för att dö en för 

tidig död. Enligt uppskattningar från WHO beräknas 44 % av alla diabetesfall, 23 % av hjärt-

infarkter samt mellan 7-41 % av cancermanifesteringar, beroende på typ av cancer, vara till 

följd av övervikt och fetma (3).  

 

Övervikt är betydligt vanligare än fetma när man utgår från BMI. År 2005 led mer än hälften 

av män i Sverige av övervikt eller fetma och motsvarande hos kvinnor var en tredjedel (2). 

Övervikt och fetma ökar mest bland kvinnor, personer som bor på landsbygden samt hos 

människor i de lägre socioekonomiska skikten. Bland arbetare är förekomsten av fetma dub-

belt så hög jämfört med tjänstemän (11).  

 

Övervikt och fetma i relation till hälsa 

WHO definierar hälsa som ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte 

endast frånvaro av sjukdom eller svaghet. Att få uppleva högsta uppnåbara standard av hälsa 

är enligt WHO en av de fundamentala mänskliga rättigheterna oavsett ras, religion, politiska 

åsikter, ekonomiska eller sociala omständigheter (12). I relation till övervikt och fetma finns 

således många fler aspekter än enbart de fysiska att överväga vad gäller hälsa. 

 

Etiologin vad gäller övervikt är komplex och ej fullständigt känd. Genetik, miljö och fysiolo-

giska faktorer är involverade men i grunden kan man säga att övervikt och fetma är resultatet 

av en obalans vad gäller energi, det vill säga intag och uttag av energi (13). Sjuklig fetma, 

eller obesitas som är den medicinska termen, räknas idag som en kronisk sjukdom eftersom 

olika följdsjukdomar ökar så markant (11). Övervikt och fetma, speciellt centralt lokaliserad 
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fetma, ökar risken för flertalet tillstånd, såsom typ-2-diabetes, hypertoni och hypertriglyceri-

demi. En del av förklaringen till dessa följdsjukdomar är förekomst av lågt HDL-kolesterol, 

samt överskott av insulin. Tillstånd relaterade till fetma är icke alkoholrelaterad leverförfett-

ning, gallsten, hypoventilationssyndrom och osteoartrit som annars oftast ses hos äldre perso-

ner. Fetma ökar även risken för ischemisk stroke även om relationen däremellan är oklar (13). 

Även följande komplikationer såsom sömnanpné och hormonella förändringar ses vid fetma. 

Exempelvis kopplas de endokrina sjukdomarna Cushings sjukdom och hypotyreos till obesi-

tas (14). Även andra symtom så som sömnbesvär, värk i rygg och axlar samt svår ångest och 

oro uppvisas betydligt oftare hos personer med övervikt och fetma. De relativa riskerna för 

olika följdsjukdomar hos individer med fetma i jämförelse med normalviktiga kan ses i tabel-

len (tabell. 1) nedan (2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell.1. Ökad relativ sjukdomsrisk vid fetma. 

 

Fetma i kombination med insulinresistens, hyperinsulinemi, glukosintolerans, hypertoni eller 

en uppenbar typ-2-diabetes utgör det så kallade metabola syndromet. Dessa symtom i kombi-

nation förhöjer risken för flertalet följdsjukdomar och komplikationer vid fetma. Något som 

ännu ej är helt klarlagt är relationen mellan fetma och cancer, trots att den finns, och då speci-

ellt bröst- och endometriumcancer. Denna relation kan vara indirekt, då det är känt att fetma 

höjer östrogennivåerna och höga östrogennivåer associeras med exempelvis endometriumcan-

cer (13). Även psykosociala komplikationer och psykiska sjukdomar såväl som socialt utan-

Sjukdom Relativ ökad risk vid fetma 

Typ 2 diabetes 5-10 gånger större 

Hjärt-kärlsjukdom 2 gånger större 

Stroke 2-3 gånger större 

Hypertoni 3-5 gånger större 

Gallsten 3-4 gånger större 

Artros 2-3 gånger större 

Andningsbesvär 3-4 gånger större 

Cancer 1,4 gånger större 
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förskap är vanligare vid fetma. Detta utanförskap innebär exempelvis förtidspensionering el-

ler sjukbidrag, och den vanligaste orsaken till detta är rygg- och ledbesvär, psykiska besvär, 

hjärt-kärlsjukdom och kronisk bronkit (14). 

 

Behandling som erbjuds för överviktiga inom sjukvården 

Många gånger ges en kombination av råd gällande ökad fysisk aktivitet och kost samt mellan 

kostbehandling och beteendebehandling, exempelvis kognitiv beteendeterapi, KBT (15). 

Farmakologisk behandling består av läkemedel som hindrar kroppen från att ta upp fett eller 

verkar aptithämmande i centrala nervsystemet, eller ökar ämnesomsättningen. Kirurgiska in-

grepp ges som ett sista alternativ vid allvarlig fetma (14). 

  

Livsstil 

Genetiska förutsättningar och förändringar utvecklas över årtusenden, den snabba ökningen 

av fetmaprevalensen kan således inte förklaras av förändringar i arvsmassan, utan kräver där-

för andra explikationer. Många överviktiga känner inte adekvata hunger- eller mättnadskäns-

lor och deras ätande styrs av psykosociala faktorer snarare än av fysiologiska näringsbehov. 

Emotionellt ätande är vanligt och mat är för många så mycket mer än ren näringstillförsel. 

Användbara indirekta indikatorer på kroppsvikt kan vara antal timmar som ägnas på tevetit-

tande, en total mekanisering av arbetslivet eller motoriserade transporter från dörr till dörr 

(14).  

 

Regeringen gav statens folkhälsoinstitut 2010 ett uppdrag för att uppnå ett friskare Sverige, 

som sedan gav grunden till ett nytt uppdrag under 2011. Det övergripande syftet var att öka 

medvetenheten om goda matvanor och fysisk aktivitet och vad det har för inverkan på hälsan. 

Grunden i uppdraget var att uppmärksamma sociala skillnader i hälsa och nå de grupper som 

har störst behov och då även individer med intellektuella funktionsnedsättningar. Uppdraget 

har genomförts i samarbete mellan kommuner, landsting/regioner, idéburna samt ideella or-

ganisationer och enskilda individer. Medverkande arrangörer gavs kommunikationsstöd, kun-

skapsstöd och samverkansstöd (16).  
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Viktnedgångsproblematik – för individ och samhälle 

Missnöje med kroppsvikt och kroppsuppfattning är vanligt. Bland kvinnor mellan 40 och 60 

år har mer än 80 % försökt gå ner i vikt eller bibehålla sin vikt (17). Olyckligtvis har många 

som försöker behandla sin övervikt med hjälp av kommersiella eller forskningsbaserade 

viktminskningsprogram svårt att gå ner i vikt (18). Exempelvis visar studier att var tredje 

amerikan försöker gå ner i vikt (19). 

 

Övervikt och fetma kommer i framtiden troligtvis bli en av de stora bidragarna till samhällets 

hälso- och sjukvårdskostnader. Direkta kostnader rör sig om behandlingar för fetma samt dia-

gnostisering och behandling vid fetmarelaterade sjukdomar. Indirekta kostnader består i 

minskad produktivitet i samhället genom frånvaro, sjukpensioner och för tidig död. På indi-

vidnivå har forskning visat att fetma hos unga vuxna påverkar social funktion, livskvalitet och 

inkomst (20). Enligt en sammanställning av flera internationella studier där man beräknat 

kostnaderna för fetmarelaterade sjukdomar visar det sig att ca två procent av utgifterna för 

hälso- och sjukvård kan härledas till övervikt och fetma. Man har även funnit ett tydligt sam-

band mellan ökade vårdkostnader för personer med förhöjd BMI. Detta beror bland annat på 

fler komplikationer, längre vårdtid, sämre följsamhet till behandling och mer omfattande vård 

(21). 

 

Teoretiska referensramar 

Nedan presenteras Dorothea Orems egenvårdsteori såsom den beskrivs av Kirkevold (22) och 

Aron Antonovskys teori om känsla av sammanhang, KASAM (23). Dessa valdes av författar-

na då de representerar olika aspekter hos individen som kan tänkas vara av vikt då denne för-

söker minska i vikt, och därmed är intressanta referensramar att relatera till. 

 

Dorothea Orem – Egenvårdsteorin  

Orems generella teori om omvårdnad innefattar egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssy-

stem. Teorins huvudtes är att människor i allmänhet besitter både förmåga och motivation för 
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att tillvarata och främja sin egen hälsa, förebygga sjukdom och motverka sjukdom på ett mål-

inriktat sätt. Ibland blir dock egenvårdskraven för höga och då krävs omvårdnadssystem, som 

sjuksköterskan utformar, för att hjälpa patienten återvinna sin egenvårdskapacitet. Elementen 

i teorin förhåller sig till varandra så att vid obalans mellan egenvårdsbehov och förmågan till 

egenvård uppstår egenvårdsbrist. Om då andra människor i individens närhet inte kan hjälpa 

till att tillvarata egenvårdskraven är det berättigat med omvårdnadssystem. Dessa är beroende 

av sjuksköterskans omvårdnadskapacitet (22). 

 

Egenvård innebär den vård som individen tar initiativ till och utför för sin egen skull i syfte 

att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande för att möta individens egenvårdskrav. Egen-

vårdskrav utgör summan av de egenvårdsaktiviteter som måste utföras för att tillgodose indi-

videns egenvårdsbehov. Egenvårdsbehov i sin tur innebär de handlingar som är nödvändiga 

för reglering av individens funktion som människa. Egenvårdsbrist uppstår när en individ 

själv ej är i stånd att utföra en adekvat egenvård som tillgodoser egenvårdkravet. Denna brist 

kan vara partiell eller fullständig. Egenvårdsbrist är således en beskrivning av och förklaring 

till varför en individ behöver omvårdnad. Egenvårdsbristen kan exempelvis bero på egen-

vårdsbegränsningar som kan bestå i begränsade kunskaper, begränsad förmåga att bedöma 

och fatta beslut, eller en oförmåga att utföra handlingar som ger resultat, av olika anledningar. 

Egenvårdskapacitet är individens komplexa och inlärda förmåga att tillgodose de egna beho-

ven av vård. Dessa behov kan reglera livsprocesser, upprätthålla eller främja individens struk-

turella och funktionella integritet, eller vara sådana som främjar välbefinnande. Dessa varierar 

med ålder, hälsotillstånd, kunskaper, livserfarenhet, etcetera (22).  

 

Utformandet av omvårdnadssystem sker i samspel mellan sjuksköterska och patient i en om-

vårdnadssituation och handlar om olika roller eller rollförhållanden. Dessa system kan vara 

fullständigt kompenserande, delvis kompenserande eller stödjande och undervisande bero-

ende på behov hos patienten. Systemen innefattar sjuksköterskans omvårdnadskapacitet och 

olika behandlingsmetoder. Enligt teorin är de legitima patienterna individer som har egen-

vårdsbrist, och saknar närstående, vilka kan hjälpa dem tillgodose deras behov. Sjuksköters-
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kans uppgift blir att identifiera egenvårdsbrist, stärka patientens förmåga till egenvård samt att 

då behov föreligger ta över utförandet av egenvårdsaktiviteter (22). 

 

Aron Antonovsky – Känsla av sammanhang, KASAM 

Begreppet KASAM, belyses utifrån tre komponenter; begriplighet, hanterbarhet samt me-

ningsfullhet. Dessa komponenter kan ses starkt sammanflätade, men kan också vid vissa till-

fälliga situationer och i generella livssituationer vara i obalans med varandra och ge en stark 

respektive svag KASAM. Det kan exempelvis uppstå en social tillvaro där en upplevd begrip-

lighet och hanterbarhet finns, men en låg meningsfullhet. Enheten begriplighet syftar på hur 

man upplever inre och yttre stimuli. Detta kan av individen mottas sammanhängande, struktu-

rerat och tydligt, eller utifrån ett motsatt agerande. Vid motsatt agerande handlar individen 

främst utifrån ett känslomässigt perspektiv och upplevelser som kaos, oordning och slump-

mässighet erfars oväntat eller oförklarligt. Med en hög känsla av begriplighet upplevs och 

bemöts däremot överraskande stimuli på ett aktivt sätt samt även genom förklaringar och li-

vets skeenden kan då ses som erfarenheter snarare än som olycka och orättvisor. Hanterbarhet 

ses utifrån de resurser man ser som sina tillgångar vid oväntade händelser. Resurser som syf-

tar till egenkontroll eller som besitts av andra som man litar på i ens närhet, såsom vänner, 

make, hustru och eller andra man har förtroende för. Har man en låg känsla av hanterbarhet 

och minskad egenkontroll, kommer individen förmodligen känna sig som ett offer. Motsatt 

klarar, de med hög hanterbarhet i sitt liv, bättre av motgångar. Vikten av att vara delaktig i 

processer och sammanhang som skapas, likväl öden och dagliga erfarenheter, kan definieras 

med termen meningsfullhet. Detta tema kan i sitt sammanhang också beskrivas som en moti-

vationskomponent, där områden som är viktiga i en individs liv stärker meningsfullheten i det 

som sådant. Det betyder dock inte att individer med ett högt värde av meningsfullhet är 

mindre känslomässigt engagerade i olyckliga händelser som sjukdom, dödsfall, avsked etce-

tera, men de hanterar dessa på bästa sätt, och konfronterar eventuellt händelsen för att med 

värdighet ta sig igenom situationen (23). 
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Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska  

Sjuksköterskans kompetensbeskrivning modifierat sammanställd, beskriver att sjuksköterskan 

ska utföra sitt arbete baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet i enlighet med de lagar, 

förordningar och föreskrifter som finns, alltid med ett etiskt förhållningsätt. Sjuksköterskan 

ska hjälpa patienter att bevara det friska friskt samt möta och förstå deras sjukdomsupplevel-

ser. Patienter och anhöriga ska bemötas och informeras på ett empatiskt, lyhört och respekt-

fullt sätt, för att kunna vägleda till delaktighet i behandling. Sjuksköterskan ska ha förmåga att 

se patienter som ej själva uttrycker informationsbehov, och kunna göra information tillgänglig 

för individen att tillgodose sig den (24). 

 

 

Problemformulering 

Övervikt och fetma är ett problem för många individer då den är relaterad till många kompli-

kationer för den fysiska och psykiska hälsan (13, 14). Ur ett samhällsperspektiv belastas sjuk-

vård och näringsliv tungt på grund av den ökande börda som övervikt utgör (20). Statistik 

visar att fler människor i dagsläget dör till följd av fetma i jämförelse med svält (25).  

 

I det moderna samhället är livsstilen annorlunda än för hundra år sedan. I dag sitter individen 

stilla i större utsträckning, konsumerar mer energi i förhållande till energiåtgång och kosten är 

av sämre kvalitet. Mat ses inte längre enbart som en energitillförsel, utan snarare som ett nöje 

(8). 

 

Då många försöker gå ner i vikt utan framgång (17, 18) behöver hindrande faktorer för vikt-

nedgång belysas. För att som sjuksköterska kunna hjälpa individen i denna process krävs ve-

tenskap och beprövad erfarenhet (24). Denna litteraturstudie kommer främja förståelsen för 

den överviktige individen och de hinder denne möter och därmed stödja sjuksköterskan till att 

bättre kunna hjälpa individen i viktnedgångsprocessen. 
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Syfte 

Syftet var att belysa hindrande faktorer som finns för önskad viktnedgång hos individer med 

övervikt och fetma. 

 

 

Metod 

Sökprocess och urval 

I denna litteraturstudie har sökningar gjorts i tre databaser; Cinahl, MEDLINE och PsycINFO. 

Dessa valdes för att de innehåller artiklar med information om omvårdnad, medicin och psy-

kologi samt närliggande områden (26) vilket svarar mot vårt syfte. Datainsamlingen har base-

rats på systematisk samt manuell sökning. Vid den systematiska sökningen valdes sökorden; 

overweight/obesity, weight loss/weight reduction, factor, obstacle, self care, attitude/attitude 

of health personnel, ut. Dessa sökord genererade bra sökningar, men efter genomläsning av 

titlar och abstract framkom ytterligare sökord av värde, vilka var; barrier*/barriers, 

psychosocial factors/psychology/Psychosocial, personality (se bilaga 1). Sökorden anpassades 

för respektive databas, där MeSH/Main Headings/Thesaurus-sökningar, vilka fortsättningsvis 

nämns som MMT, kombinerats med fritext, då lämpliga MMT ej fanns för att säkerställa ut-

tömmande sökningar. Sökningar som genererade bäst resultat var kombinationer av; weight 

loss/weight reduction, overweight/obesity i kombination med barrier*/barriers, attitude och 

self care. Den manuella sökningen gjordes i inkluderade artiklars litteraturlistor, samt i en 

doktorsavhandling (27) och en C-uppsats (28) i för oss relevant ämne. 

 

Inklusionskriterierna, varav vissa användes som begränsningar i de systematiska sökningarna 

som, var; ålder: 18-64 år, peer reviewed, språk: engelska, publiceringsår: 1990-2012, land: 

Europa, Australien och Nordamerika, samt kvantitativa och kvalitativa studier samt etiskt 

godkända artiklar. Totalt lästes 2042 titlar, 367 abstract och 24 artiklar i fulltext. Av dessa 

inkluderades 15 i studien. De som exkluderades svarade ej mot studiens syfte eller inklus-

ionskriterierna. Den manuella sökningen genererade en artikel. Totalt inkluderades 16 artiklar, 
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varav sju kvalitativa, åtta kvantitativa artiklar och en med kombinerad kvalitativ och kvantita-

tiv design. Sökningarna redovisas i bilaga 1. 

 

Inkluderade artiklar granskades med kvalitetsgranskningsmallar som modifierats enligt Will-

man, Stoltz och Bahtsevanis (29) anvisningar. Detta gjordes för att granskningsmallarna 

skulle vara användbara till alla kvalitativa respektive kvantitativa studier. Således plockades 

vissa metodkarakteristiska element bort, såsom exempelvis metodspecifika element för RCT 

och Grounded Theory. Vissa patientkarakteristika specifikt signifikanta för denna litteratur-

studie lades till, såsom exempelvis mått för BMI. Dessa modifierades för att passa studiens 

syfte (se bilaga 2 och 3). Studier med medel eller hög kvalitet inkluderades i litteraturstudien. 

De i studien inkluderade artiklar presenteras i en artikelmatris i bilaga 4. 

 

De artiklar som inkluderats har innefattat både män och kvinnor. Dock har majoriteten av 

deltagarna i dessa studier varit kvinnor. När deltagarantalet i de inkluderade studierna under-

sökts fanns att endast en studie hade en jämn könsfördelning. Övriga artiklar hade en klar 

överrepresentation av kvinnor, och i många fall var över 80 % av deltagarna kvinnor.  I endast 

en artikel var män fokusgrupp medan fyra artiklar undersökte enbart kvinnor.  

 

Dataanalys 

De 16 artiklar som inkluderats i studien har behandlats av samtliga författare och relevans har 

diskuterats fortlöpande. Artiklarna lästes noggrant igenom flertalet gånger tills alla författare 

var väl förtrogna med innehållet. Analysen av dessa artiklar har baserats på en kvalitativ inne-

hållsanalys (26). Analysarbetet inleddes med att meningsenheter som svarade mot litteratur-

studiens syfte sorterades ut. För att säkerställa att inga viktiga meningsenheter gått förlorade 

vid analysen har meningsenheter identifierats av författarna oberoende av varandra ur alla 

artiklar. Dessa kondenserades och kodades, varefter de sorterades och organiserades i under-

kategorier och kategorier. Analysen resulterade i tre kategorier vilka presenteras i resultatet. 

Under arbetet med identifiering av meningsenheter har det framkommit liknande meningsen-

heter med annorlunda kontext. Detta har resulterat i att vissa liknande meningsenheter katego-
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riserats olika. Ett exempel på detta är meningsenheterna som handlar om uppoffrande gente-

mot familj/barn, där kontexten i det ena fallet beskriver detta som ett personlighetsdrag 

medans en annan kontext beskriver det som stressande och en orsak till tidsbrist. Exempel ur 

innehållsanalysen presenteras i bilaga 5. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Den forskningsetiska diskussionen har varit levande under hela arbetsprocessen. Begrepps-

överväganden har vidtagits och varit fokus genom hela arbetet då begreppet övervikt och dess 

synonymer behövts diskuterats. Således har exempelvis begrepp som fetma och individer som 

lider av övervikt eller fetma valt att användas men ej begrepp som feta individer. Kontinuerlig 

diskussion och reflektion har förts kring inkluderade artiklars interventioner ur ett etiskt per-

spektiv, rörande tillvägagångssätt och om huruvida etiskt forskningsråd angivits i artiklar eller 

inte. Då etiskt forskningsråd ej uttryckligen angivits i artikeln har tidsskriftens, i vilken arti-

keln är publicerad, etiska regler kontrollerats. Därmed har inkluderade artiklar, förutom två, 

godkänts av olika etiska kommittéer, eller så ingår tidsskriften i Committee on Publication 

Ethics, COPE (30), och följer då deras riktlinjer för etisk granskning. I två tidsskrifter kunde 

etisk granskning ej klargöras och artikelförfattarna kontaktades då via e-post för att klargöra 

den etiska granskningen rörande artikeln. Alla inkluderade artiklar fanns vara adekvat etiskt 

granskade. Resultatet av denna granskning har lett till en ökad kvalitetssäkerhet i de inklude-

rade artiklarna och har gett denna litteraturstudie en ökad trovärdighet. 

 

 

Resultat 

Det har framkommit att störst antal meningsenheter i innehållsanalysen rörande faktorer för 

att inte lyckas med viktminskning handlande om inre faktorer. Andra betydande hindrande 

faktorer var yttre faktorer och fysiska faktorer. Fysiska faktorer berördes enbart i en menings-

enhet. 
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Inre faktorer 

Personliga resurser och personlighetsaspekter 

Bristande motivation var en hindrande faktor och innefattade olika former av brist på motivat-

ion eller bibehållande av densamma genom en viktminskningsprocess (31-35). Även en 

känsla av uppgivenhet (36, 37) eller missnöje med viktminskningstakten under sin viktned-

gång (31) försvårade. Skillnader i förmåga till problemlösning fanns mellan individer med 

lyckad viktnedgång och sämre sådan. Brist vad gäller problemlösningsförmåga var således 

hindrande för viktnedgång (38). Gällande brist på egenansvar visade en tro på att övervikt har 

en genetisk eller ärftlig orsak och därmed ej går att påverka, sämre resultat vid viktnedgång. 

Den hindrande faktorn blir därmed att individen avsäger sig ansvar från egen påverkan relate-

rat till sin vikt (31, 39, 40). Det finns hos vissa en föreställning om att det är svårt att äta häl-

sosamt och träna (31) vilket hindrar viktnedgång. 

 

Överviktiga individer sågs i högre grad vara mer neurotiska och impulsiva (41) samt visade 

låg samvetsgrannhet (42, 43). Dessa personlighetsdrag visade sig vara hindrande vid viktned-

gång. Låg självdisciplin var en viktig hindrande faktor vid önskad viktnedgång (42) som i 

högre utsträckning fanns hos individer med övervikt. En nedstämd personlighet visade sig ge 

en ökad känslighet för hunger samt en försämrad förmåga till självkontroll (43). Att se sin 

viktminskning som en uppgift visade sig ge minimal viktminskning. Dessa individer uppvi-

sade en känsla av att viktminskningen var en läxa som behövdes göra för att tillfredställa nå-

gon annan, och missade därmed kopplingen mellan känsla, handling och resultat (44). En 

oorganiserad personlighet visade sig vara ett hinder för att lyckas med viktnedgång (44) samt 

även låg självkänsla och dåligt självförtroende (41). 

 

Insikt 

Brist på insikt handlar främst om brist på förståelse mellan känslor och egna handlingar (31, 

39) samt en oförmåga att applicera en medvetenhet till förändrat beteende (39). Svårighet vid 

förändring av rutiner var en hindrande faktor för viktnedgång (32, 34, 36, 37) som ibland re-

sulterar i återfall (36). Kvinnor var ofta omsorgsgivare i hemmet och hade en tendens att sätta 
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andras behov före sina egna, vilket var en hindrande faktor (36). De visade även en högre be-

nägenhet för självuppoffring, vilket var ett hinder för viktminskning, och då hade de svårt att 

underhålla egenvård (44). Detta visar på en bristande insikt hos individen då denne inte är 

medveten om hur valen i vardagen påverkar viktminskningen. Även bristande livsbalans var 

en hindrande faktor för viktnedgång (45). Vissa personer som led av övervikt uppgav medi-

cinska orsaker som direkta orsaker till varför de ej kunde träna eller gå ner i vikt (31, 34). En 

bristande livsbalans samt en tro på medicinska bakgrunder till fetma tydde på en bristande 

insikt (37). 

 

Underskattning av sin faktiska övervikt var en hindrande faktor vid viktnedgång(39). Denna 

faktor var specifik för män (35). Även underskattning av hinder för viktnedgång såsom exem-

pelvis underskattning av eget ansvar över ätande (39) eller underskattning av hinder som kan 

uppstå i samband med träning såsom exempelvis tid eller väder (46) hindrade viktnedgång.  

 

Emotionella barriärer 

Emotionella hindrande faktorer för viktnedgång var emotionellt behov av ätande, psykiska 

faktorer och missnöje. Emotionellt ätande rörde sig om starka emotioner eller stress som ge-

nererade överätande (37, 39), ett generellt svar på emotioner eller att använda mat som belö-

ning (32, 36, 44). Psykiska hindrande faktorer för viktnedgång är negativa känslor såsom ex-

empelvis ledsamhet, eller i vissa fall exempelvis depression (31). Ytterligare en hindrande 

faktor för viktnedgång är missnöje med sin kroppsstorlek (33, 45). 

 

Tidigare viktminskningsförsök 

Tidigare försök till viktnedgång samt att ha provat många olika dieter de senaste åren var en 

barriär och indikation till sämre viktnedgång (33, 35, 44).  
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Yttre faktorer 

Professionellt stöd  

Brist på professionellt stöd visade sig vara en hindrande faktor till att gå ner i vikt (32), såsom 

exempelvis avsaknad av gruppmöten. Detta försvårade för individer att hålla sig till planerade 

måltider och tallriksmodellen (37). Likaså var missade möten med dietist också en hindrande 

faktor i viktminskningsprocessen (31). 

 

Familje- och sociala situationer  

Familje- och sociala situationer var generellt en hindrande faktor och några upplevde att de 

hade svårt att kontrollera sitt ätande när de umgicks med vänner (32). Vad gäller support från 

vänner och familj var resultaten dock tvetydiga. Bristande support från vänner och familj både 

ansågs vara (44, 45) och inte vara (32, 34) av betydelse för individens viktnedgång. Däremot 

upplevdes brist på support i samband med måltider och måltidplanering vara en hindrande 

faktor (37). Kunskap kring mat var inte en hindrande faktor för individen, däremot var det 

svårare att upprätthålla och använda sig av denna kunskap när det fanns en avsaknad av sup-

port från omgivningen (37). En komplex diet fanns däremot inte vara en hindrande faktor för 

viktnedgång (32). Syn på diethållning specifik för män var att de upplevde att de särskildes 

från sociala normer och konventioner i samhället, särskilt vad gällde ett större intag av grön-

saker och minskat intag av kött och alkohol (35).  

 

Stress och tidsbrist 

En barriär till viktminskning för flertalet individer var upplevd stress (31, 32, 37, 45). Även 

obalans mellan livets delar var en hindrande faktor, såsom exempelvis en obalans mellan pri-

vatliv och jobb (36, 45), vilket genererade stress. Vissa upplevde att hemmaboende barn på-

verkade deras tid, och detta skapade en stress hos individen, vilket gjorde att det var svårt att 

hålla sig till ett viktminskningsprogram när det gällde måltiderna (37). Tidsbrist sågs som 

både en viktig hindrande faktor (32, 35, 36, 45) och en mindre viktig sådan (34). Denna sågs 

även påverka planering av måltider negativt, såsom exempelvis gällande tallriksmodellen el-

ler antal planerade måltider per dag (37).  
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Omgivningsfaktorer och kostnader 

Fysiska omgivningsfaktorer upplevdes till liten del vara en hindrande faktor (34) liksom en 

stillasittande livsstil (45). Kostnader sågs som ett litet hinder för viktminskning (32, 34), 

såsom exempelvis kostnader för resor till och från gym samt parkeringsavgifter (31). 

 

Fysiska faktorer 

Hindrande fysiska faktorer för viktnedgång kunde vara ålder och de hälsoproblem och hinder 

som associeras med ålderdom, medicinska problem, allergier eller intolerans mot vissa fö-

doämnen, amning, smärta vid träning, fysiska hinder för träning, en rädsla för att träna för 

mycket på grund av fysiska hinder, samt magsår (31).  

 

 

 

Diskussion  

Metoddiskussion 

Använda sökord bedöms ha genererat uttömmande sökningar utifrån ett individorienterat per-

spektiv. Sökningar gjordes i Cinahl, Medline och PsycINFO för att på bästa sätt täcka upp 

material som svarade mot syftet. Urvalet begränsades till engelskspråkiga artiklar. Detta bör 

ej ha begränsat studiens resultat då studier (47) visat att även om artiklar som inkluderar fler 

språk håller högre kvalitet, så har resultaten mellan flerspråkiga studier och enbart engelsk-

språkiga inte skilt sig nämnvärt åt. Denna studie torde således ha ett likvärdigt resultat som 

om flerspråkiga studier inkluderats. 

 

Vad gäller inklutionskriterier för ålder har artiklar med deltagare i åldrar 18-64 år valts. Dock 

har det visat sig att de flesta individer som deltagit i studierna är i medelålder till övre medel-

ålder. Med beaktande av den åldersbild som uppvisas bör viss försiktighet iakttas vid överför-

barhet till vissa åldersgrupper. Resultatens överförbarhet på exempelvis yngre vuxna individer 
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borde därmed tas hänsyn till på grund av det mindre deltagarantal av unga vuxna som åter-

fanns i inkluderade studier. Dock torde resultaten kunna generellt appliceras på kvinnor i me-

delåldern. Kvinnors vikttopp infaller i åldrarna 50-59 år varvid 52 % av amerikanska kvinnor 

lider av fetma (48). Vad detta beror på framkommer inte, men kan vara en viktig parameter att 

ta hänsyn till när resultaten läses. Huruvida de hindrande faktorerna förändrar sig under livet 

har inte belysts i resultatartiklarna, men det kan spekuleras i att en tjugofemårig kvinna har 

andra hinder och drivkrafter jämfört med en kvinna som närmar sig pensionsåldern. Den 

snedfördelningen mellan könens representation, som resultatartiklarna i studien visat sig ha, 

bör beaktas då den kan påverka överförbarheten av resultaten gällande män. 

 

De inklusionskriterier som valts i studien, såsom åldersgrupp och länder kan förväntas ha 

frambringat ett enigt resultat, där exempelvis multisjuka bör ha exkluderats på grund av den 

övre åldersgränsen och de hindrande faktorerna bör vara applicerbara för de länder och kul-

turer som inkluderats i studien. Detta bör ha gett litteraturstudien en reliabilitet och ge resulta-

tet en överförbarhet för tidigare beskriven grupp. 

 

Då alla författare varit väl förtrogna med inkluderat material och analyserat texterna obero-

ende av varandra bör detta ha genererat en ökad tillförlitlighet i resultaten. Meningsenheterna 

har resulterat i ett djup då många artiklar utgick från en likartad kontext kring individen och 

de hindrande faktorer som upplevdes. Detta ger studien en ökad reliabilitet. Viss risk för fel-

tolkning kring begrepp kan föreligga då artiklarna var engelskspråkiga, vilket kan ha resulte-

rat i att vissa begrepp ej blivit adekvat översatta till fullgod svenska.  

 

Resultatdiskussion 

Bland de kategorier som framkom i resultatet dominerade inre faktorer, vilka innefattade 

bland annat bristande motivation, personlighetsaspekter, förändring av rutiner och tidigare 

försök till viktnedgång. Yttre faktorer av vikt var sociala situationer, stress och tidsbrist. Ne-

dan kommer valda delar ur resultatets innehåll diskuteras mer ingående samt relateras till 

varandra och teoretiska referensramar. 
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Bristande motivation 

Bristande motivation var den hindrande faktor som i denna studie visade sig vara mest signi-

fikant vid misslyckad viktnedgång. Saknades motivation hos individen saknades även för-

måga att hantera de övriga svårigheter en individ möter i samband med en viktnedgång. En-

ligt Orems egenvårdsteori besitter alla människor en egenvårdskapacitet, en motivation och 

förmåga att tillvarata och främja sin egen hälsa och motverka sjukdom. Brister motivationen 

hos individen blir egenvårdskraven för höga och egenvårdskapaciteten räcker inte till. Således 

misslyckas individen med sin viktnedgång. Sjuksköterskans uppgift blir, då individen saknar 

förmåga att tillvarata sin egen hälsa, att utforma omvårdnadssystem adekvata för individen för 

att denne ska kunna återta sin förmåga till egenvård.  

Bristande motivation kan även kopplas till känsla av sammanhang, KASAM, och termerna 

meningsfullhet och hanterbarhet. Vid bristande motivation ser individen inte sina resurser och 

tillgångar som denne besitter för viktnedgång. Hanteringen av viktnedgångsprocessen blir 

felaktig och de motgångar som individen möts av kommer ta överhand och viktminskningen 

blir lidande. Har individen dessutom förutom bristande motivation låg självdisciplin och är 

impulsiv eller har en bristande självkontroll är risken stor att individen ser sig själv som ett 

offer för övervikten och alternativa förklaringar till övervikten, såsom genetik och ärftlighet, 

kan anammas. Även detta har i resultatet visat sig vara en hindrande faktor vid viktnedgång 

och visar på en brist på egenansvar. Brist på motivation kan således leda till bristande hanter-

barhet och meningsfullhet vilket ger en bristande begriplighet och ett svagt KASAM. En indi-

vid med svagt KASAM ser livets skeenden som olyckor och orättvisor. Detta kan exempelvis 

leda till emotionellt ätande och stress, då individen upplever inre och yttre stimuli ur ett 

känslomässigt perspektiv med kaos och oordning som hindrar individen i sin viktnedgång, 

snarare än på ett sammanhängande, strukturerat och tydligt sätt, såsom individer med starkt 

KASAM upplever omgivningen. För att koppla samman egenvård och KASAM så varseblir 

en individ med svagt KASAM ej heller sin egenvårdskapacitet vilket verkar negativt på moti-

vationen. Hade individen däremot haft ett starkt KASAM med meningsfullhet hade för denne 

ett sammanhang uppstått i viktnedgångsprocessen och motivationen hade ökat.  
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Personlighetsaspekter 

Personlighetens inverkan på individens förutsättningar gällande viktnedgång har visat sig vara 

av betydelse. Det framkom även att dessa personlighetsdrag till stor del låg till grund för ut-

vecklandet av övervikten. Med detta i åtanke kan man få en förståelse för den omställning 

som krävs för att lyckas med en viktnedgång. Personlighet kan med en vedertagen definition 

beskrivas som ett konsistent beteendemönster och inre processer som härstammar ur indivi-

den. Den reflekteras i handlingar och svar som personen ger vid ett visst stimuli eller en viss 

känsla (49) och kan således ses som en cementerad del av personen enligt tolkning av definit-

ionen ovan. Detta komplicerar synen på individer med hindrande personlighetsdrag. För att 

kunna hjälpa individer att stärka sin egenvårdskapacitet krävs förändringar inom människan, i 

dennes inre kapacitet. Enligt Orem besitter alla förmåga till egenvårdskapacitet. Orem beskri-

ver dock inte vidare hur personligheten kan förändras eller kringgås för att lyckas med att 

stärka egenvårdskapaciteten. Komplexiteten kring personligheten och dess förmåga att för-

ändras kan bli ett ämne för vidare studier, då resultaten i resultatartiklarna inte vidare belyst 

denna utgångspunkt. Endast personlighetsdrag vid studiernas början, ”baseline”, som ger 

bättre respektive sämre resultat vid viktminskningsinterventioner har fokuserats. Lockande är 

att studera vidare om hur dessa olika individer skall bemötas och behandlas för att klara en 

viktnedgång.   

 

De personlighetsdrag som lyfts fram som hindrande bör sannolikt kunna ses som negativa 

enligt de normer som råder i dagens samhälle. Ur ett etiskt resonemang kan tänkas att detta 

resultat ytterligare kan förstärka synen på övervikt som ett karaktärsfel. 

Förändring av rutiner 

Svårigheter när det gällde förändringar i rutiner, vilket kan härledas till KASAM, var en hind-

rande faktor och detta resulterade ibland i återfall. Vid en svag KASAM finns inte begriplig-

heten eller meningsfullheten kring varför rutinerna behöver förändras även om hanterbarheten 

finns. Rutinerna kanske förändras, men förändringen kanske ej blir hållbar om KASAM är 

svag. 
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Tidigare viktnedgång 

Erfarenhet av tidigare försök till viktnedgång har visat sig vara en signifikant hindrande fak-

tor. Dock framkommer inte i resultatet vad i denna erfarenhet som är hindrande utan snarare 

ett konstaterande att individer som har tidigare erfarenheter av försök till viktnedgång får en 

sämre viktnedgång ju fler försök de gjort. En spekulation kan vara att tidigare erfarenheter av 

misslyckande gällande viktnedgång ger ett sämre självförtroende. 

Sociala situationer  

Brist på stöd från samhälle i form av vård, information och stödgrupper var en hindrande fak-

tor. Samhälleliga insatser har gjorts i Sverige av Folkhälsoinstitutet i projektform av projektet 

”Ett friskare Sverige” (14). Utvärderingen av projektet visar ännu ingen klar bild av effekten, 

men projektet kommer ligga till grund för en utvärdering av insatserna på längre sikt (50). 

Vad gäller socialt stöd framkom ej ett tillförlitligt resultat, då socialt stöd ansågs både vara 

och icke vara en hindrande faktor vid viktnedgång. Kopplas resultatet samman med Orems 

egenvårdsteori är dock brist på socialt stöd en hindrande faktor, då Orem menar att omvård-

nadssystem endast är berättigade då människor i individens närhet ej kan hjälpa till att tillva-

rata egenvårdskraven. Det kan även vara av vikt att diskutera avsaknad av stöd i relation till 

sjuksköterskans kompetensbeskrivning. Sjuksköterskan bör vara lyhörd och se till individers 

behov och efterfrågan av stöd, råd och hjälp vid en eventuell familjeangelägenhet, som en 

viktnedgångsprocess skulle kunna bli. Sjuksköterskan bör även tillgodose information gäl-

lande resurser som finns att erhålla för de familjer som inte själva kan yttra att ett informat-

ionsbehov finns. Då en individs viktnedgång i hög grad torde vara en familjeangelägenhet 

skulle den överviktige individens familj behöva involveras för att hjälpa i med sin viktned-

gångsprocess. Ingen av de studier eller interventioner vi tagit del av har inkluderat familje-

medlemmar eller närstående. Detta är en intressant del i en helhet kring att förstå viktned-

gångsproblematik som saknas. Detta kunskapsområde upplevs sedermera vara relativt out-

forskat och ytterligare forskning borde sannolikt behövas. 

Stress och tidsbrist 

Signifikanta yttre faktorer var stress och tidsbrist. Stress kan utgöras av exempelvis familjesi-
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tuation, arbete, utseende- och hälsokrav och förverkligande av sig själv. Pressen som indivi-

den känner inför viktnedgångsprocessen kan möjligtvis i sig bli ett stressmoment och därmed 

en hindrande faktor. Krav som finns överallt i samhället kan bli handlingsförlamande. Livs-

omvälvande händelser, såsom exempelvis separation, arbetslöshet, sjukdom och dödsfall 

skulle kunna leda till stress vilket hindrar önskad viktnedgång. Denna livsstress skulle kunna 

överskugga betydelsen av viktminskning och motivationen skulle på så sätt kunna gå förlorad 

och detta leda till sämre viktnedgång. 

Vid yttre påfrestande faktorer kan individer påverkas olika beroende på hur starkt eller svagt 

KASAM de har. Hur mycket stress som upplevs bestäms av komponenterna begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Hanterbarhet kopplas till egenkontroll, vilken besitts av in-

dividen alternativt kan erhållas med hjälp av socialt stöd. Saknar individen egenkontroll finns 

risk att individen ställer sig i en offerroll, och avsäger sig egenansvar rörande övervikten. En 

individ med svagt KASAM kan tänkas ha bristande egenvårdskapacitet då detta kopplas till 

Orems egenvårdsteori. Sjuksköterskan kan genom att tillsammans med den överviktige indi-

viden skapa omvårdnadssystem och däri hjälpa individen att se positivt på sin förmåga till 

egenkontroll och att upptäcka sina sociala resurser och att våga be om hjälp. Jahren Kristof-

fersen (51) belyser vikten av en aktiv och positiv egenkontroll kring problemlösning hos indi-

viden då sedermera en positiv hälsa och livsstil även främjas. Genom positivitet och att se 

eller upptäcka sitt sociala stöd kan individen få kraft till egenvård och stärkt motivation. 

Kopplat till KASAM blir tidsbrist en viktig faktor att beakta vid viktnedgång. Framför allt 

ansågs måltidsplanering vara det som påverkades negativt av tidsbristen. Vid upplevd tidsbrist 

blir viktnedgången en prioriteringsfråga. Begripligheten finns, men individen saknar hanter-

barhet och meningsfullhet rörande viktminskningen. Med ett svagt KASAM rörande tid och 

prioritering för viktminskning blir viktminskningen oviktig och individen kan då ses ha en 

bristande egenvårdskapacitet då hälsan bortprioriteras till förmån för annat. Upplevd tidsbrist 

torde kunna leda till stress och emotionellt ätande kan vara stressrelaterat. Detta kan visa på 

en brist på förståelse hos individen mellan dennes känslor och handlingar. 
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Klinisk applicerbarhet 

Resultat och diskussion kan från den här litteraturstudien främst bidra till förståelse för hind-

rande faktorer för individen vid viktminskningsförsök. Att få en inblick i de faktorer som 

hindrar en person att lyckas med sin önskade viktnedgång ger förståelse för dennes livsvärld, 

det vill säga den värld som individen upplever ur ett första personsperspektiv, den vardagliga 

värld människan tar för given och inte reflekterar över (52). Med förståelse och ökad kunskap 

kan vi som sjuksköterskor bli bättre i bemötandet samt i behandlings- och terapimetoder som 

innehåller samtal. Ett exempel är hälsosamtal med motiverande intervention, MI-metoden, där 

kunskap som lyfts i detta arbete ger möjlighet att under samtal med patienten hjälpa denne 

identifiera hinder, styrkor och målsättningar samt initialt hjälpa personen att utveckla diskre-

pans (53). Denna studies resultat visar att personlighet och inre kapacitet kan identifieras som 

utgångspunkt hos den överviktige individen. Att ha förståelse för hur dessa parametrar påver-

kar individen ger möjlighet för vården att hjälpa på ett effektivare sätt. Hjälpen som sjukvår-

den kan tänkas ge innefattar stöd under viktminskningsprocessen som passar individen, samt 

att hjälpa individen att stärka sin inre kapacitet.  

Att som sjuksköterska få bättre förståelse kring de hinder som finns för att lyckas med vikt-

nedgång kan ge en mer mångfacetterad bild av individer med övervikt. Resultaten visar på 

många olika faktorer som påverkar, samt att olika individer möter olika hinder. Att som sjuk-

sköterska inte ha föreställningar gällande egenskaper hos en annan individ är en förutsättning 

för att kunna möta denne med full respekt och empati, vilket krävs för att kunna ge god om-

vårdnad (54). 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Efter att ha diskuterat resultaten som framkommit under denna litteraturstudie anser vi att 

flera intressanta och viktiga forskningsområden bör fördjupas. Forskning som uppmärksam-

mar om det finns skillnader beroende på kön, socioekonomisk tillhörighet samt sociogeogra-

fisk tillhörighet bör utvecklas. Finns skillnader kan vidare forskning kartlägga vilka hindrande 

och främjande faktorer som är signifikant för respektive grupp. Med tanke på att forskning 

visat att en procentuellt större andel män lider av övervikt kan det tänkas finnas ett ytterligare 
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behov av att undersöka de faktorer som påverkar mäns viktnedgång. Särskilt då det funnits en 

klar överrepresentation av kvinnor i inkluderade artiklar i denna studie. Ytterligare forskning 

krävs för att ytterligare identifiera vilka interventioner, program och behandlingsmetod som 

fungerar bäst beroende på grundförutsättningar relaterat till personlighet. Det visade sig även 

att individer med ett missnöje rörande sin kroppsstorlek hade sämre förutsättningar att lyckas 

med sin viktnedgång. Detta var ett fynd som förvånade och väckte intresse. Ytterligare forsk-

ning på detta område skulle kunna vara av vikt. 

 

Vidare forskning behövs även gällande involvering eller behandling av hela familjen under en 

individs viktminskningsförsök. Exempelvis kan familjestrukturer, rutiner och förväntningar 

som påverkar negativt för en lyckad viktnedgång utredas. Att även involvera familjer eller 

närstående i studiernas interventioner kan vara inressant.  

 

Vården har till viss del anammat skräddarsydd behandling med samtalsmetoder, terapimeto-

der och liknande som syftar till att stärka personens egenvårdskapacitet. Det finns dock inget 

program, test eller dylikt som sammanställer och utvärderar individens grundförutsättning, så 

kallad ”baseline”, för att sedan kunna ge individen ett skräddarsytt program. Ytterligare 

forskning krävs för att till fullo identifiera vilka interventioner, program och behandlingsme-

tod som fungerar bäst beroende på grundförutsättningar. 

 

Forskning gällande samhälleliga insatser behövs för att i stort bromsa den epidemi av övervikt 

som alltjämt växer. Vårdperspektivet på individnivå är viktigt, men det yttersta målet borde 

ändå vara att förebygga övervikten på samhällsnivå. Forskning bör involvera flera expertom-

råden, inte bara inom det medicinska området, för att möjliggöra en omställning till ett sam-

hälle som förebygger och hämmar utvecklingen av överviktsepidemin, snarare än behandlar 

konsekvenserna av övervikten på individnivå. 
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Slutsats 

Vid påbörjandet av denna litteraturstudie, kunde problem vid viktnedgång anas hos övervik-

tiga individer. Med nu samlad kunskap påvisas att detta problem är större både för individen 

och omvärlden än vad som först förmodats. Det finns således ett stort behov av mer individo-

rienterad och specialiserad hjälp för den överviktige individen inom sjukvården, där sjukskö-

terskan har ett stort ansvar. Genom att sjuksköterskan utgår från sin profession och kompe-

tensbeskrivning kan hon, med fördjupad förståelse om hindrande faktorer gällande viktned-

gång, erbjuda råd och bistå med kunskap och delaktighet, samt vara ett kontinuerligt stöd och 

erbjuda långsiktig hjälp, i viktnedgångsprocessen hos individen. 

 

Individens inre faktorer, det vill säga exempelvis brist på motivation, personlighetsaspekter 

och brist på insikt var de som var de största hindrande faktorerna för individens viktnedgång. 

Vårdpersonal bör därför lägga fokus på att stärka individens egenvårdskapacitet. Individens 

funktion främjas genom att sjuksköterskan ger stöd i identifiering av egenvårdsbrist, samt 

genom att visa på resurser som finns inom och omkring individen och på så sätt stärka indivi-

dens egenvårdskapacitet. Genom identifiering av resurser i och omkring individen stärks den-

nes KASAM vilket ger individen kapacitet att bemöta de hindrande faktorer som möts under 

viktnedgångsprocessen. Tillsammans skapar individen och sjuksköterskan omvårdnadssystem 

som är främjande för individens viktnedgång. En ny positiv strategi utformas för att upprätt-

hålla liv, hälsa och välbefinnande. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Sökningsmatriser  

”…” (Fritext) + (Explode) MMT (MeSH/Main Headings/Thesaurus) 

MEDLINE – sökningar genomförda: 2012-01-23; 2012-01-26; 2012-02-01; 2012-02-16 

Söknr Sökord Träffar Lästa  

titlar 

Lästa  

Abstract 

Lästa  

Artiklar 

Inkluderade 

Artiklar 

(Artikelnr) 

1 MMT Obesity+ 44458     

2 MMT Overweight+ 45321     

3 MMT Weight loss+ 9689     

4 ”Factor” 234659     

5 ”Obstacle” 1433     

6  MMT Selfcare+ 11909     

7 MMT Attitude+ OR MMT 

Attitude of Health Personnel+ 

87614     

8 1 OR 2 45942     

9 4 OR 5 235984     

10 3 AND 8 5358     

11 8 AND 9 182 182    

12 7 AND 8 1285     

13 6 AND 10 64 64 28 4 5, 3 

14 7 AND 10 182 182 49 9 12, 14, 15, 

10, 7, 13 

15 9 AND 10 521     

1 ”Weight loss” AND ”barri-

ers” 

74 74 23 12 4, 6, 11, 12, 

2, 10, 7 

1 MMT Weight Loss+ 7951     

2 MMT Obesity+ 37354     

3 MMT Overweight+ 43221     

4 MMT Psychology+ 6918     

5 ”Barrier*” 24905     

6 2 OR 3 45941     

7 1 AND 6 5348     

8 4 AND 7 13 13 1   

9 5 AND 7 28 28 15 7 11, 4, 6, 2, 

10, 7 

10 4 AND 5 AND 7 0     

11 4 OR 5 27908     

12 7 AND 11 41 41 21 7 11, 4, 12, 6, 

2, 10, 7 

1 ”Weight loss” AND ”person-

ality” AND ”barrier*” 

1 1    



 

 

 

   
 

Cinahl – sökningar genomförda: 2012-01-23; 2012-01-26; 2012-02-01; 2012-02-16 

Söknr Sökord Träffar Lästa  

titlar 

Lästa  

Abstract 

Lästa  

Artiklar 

Inkluderade 

Artiklar 

(Artikelnr) 

1 MMT Obesity+ 8003     

2 ”Overweight” 2887     

3 MMT Weight Loss+ 2055     

4 ”Weight reduction” 413     

5 ”Factor” 25721     

6 ”Obstacle” 246     

7 MMT Self Care+ 5121     

8 MMT Attitude+ 52119     

9 1 OR 2 8935     

10 3 OR 4 2280     

11 5 OR 6 25950     

12 9 AND 10 1152     

13 9 AND 11 7932     

14 7 AND 9 63 63    

15 8 AND 9 745     

16 10 AND 11 167 167 32   

17 7 AND 10 46 46 23 1 3 

18 8 AND 10 252 252 24 1 3 

19 11 AND 12 83 83 15   

20 7 AND 12 21 21 6 1 3 

21 8 AND 12 139 139 28 3 2, 7 

1  ”Weight loss” AND ”barri-

ers” AND ”Overweight” 

13 13 3 1 4 

1 ”Weight loss” AND ”barrers” 47 47 11 4 4 

1 MMT Weight loss+ 2067     

2 ”Weight reduction” 418     

3 MMT Obesity+ 8044     

4 ”Overweight” 2902     

5 MMT Psychosocial + 59924     

6 ”Barriers” 6133     

7 1 OR 2 2294     

8 3 OR 4 8978     

9 7 AND 8 1160     

10 5 AND 9 168 168 14 2 14, 9 

11 6 AND 9 20 20 4   

12 5 AND 6 AND 9 8 8 2   

13 5 OR 6 64195     

14 9 AND 13 180 180 15 2 14, 9 

1 ”Weight loss” AND ”person-

ality” AND ”barrier*” 

0     



 

 

 

   
 

PsycINFO – sökningar genomförda: 2012-01-23; 2012-01-26; 2012-02-01; 2012-02-16 

 

 

Manuella sökningar: inkluderade artiklar, D-uppsats,  

 

 

 

 

 

Söknr Sökord Träffar Lästa  

titlar 

Lästa  

Abstract 

Lästa  

Artiklar 

Inkluderade 

Artiklar 

(Artikelnr) 

1 Obesity 14399     

2 Overweight 91     

3 Weight loss 2314     

4 Factor 58622     

5 Obstacle 788     

6 Attitude 58100     

7 1 OR 2 16468     

8 4 OR 5 63633     

9 3 AND 7 119 119 29 3 8, 10, 16 

10 9 AND 4 30 30 8 1  

11 5 AND 9      

12 6 AND 9 8 8 4   

13 4 AND 12 4 4 2   

1 Weight loss AND barriers 36 36 7 3 11, 10, 4 

1 Weight loss 5375     

2 Obesity 22836     

3 Overweight 1725     

4 Psychosocial factors  1528     

5 Barrier* 22766     

6 2 OR 3 22846     

7 1 AND 6 2089     

8 4 AND 7 11 11 4 1 14 

9 5 AND 7 14 14 3 1 10 

10 4 AND 5 AND 7 0     

11 4 OR 5 25225     

12 7 AND 11 25 25 5 2 10, 14 

1 Weight loss AND personality 

AND barrier* 

3 3 3 1 9 

Söknr Sökord Lästa  

titlar 

Lästa  

Abstract 

Lästa  

Artiklar 

Inkluderade 

Artiklar 

(Artikelnr) 

1 Manuell sökning 470 3 1 1 



 

 

 

   
 

Bilaga 2 - Kvalitetsbedömning – studier med kvalitativ metod (29). 

 

Beskrivning av studien 

     

Patientkarakteristika  

Antal………………………………………………….  

Ålder…………………………………………………. 

 Man/Kvinna…………………………………………. 

BMI…………………………………………………... 

 

 

Är kontexten presenterad?       Ja  Nej    Vet ej 

 

Etiskt resonemang?                   Ja  Nej    Vet ej 

 

 

 

Urval 

- Relevant?           Ja  Nej    Vet ej 

 

- Strategiskt?                             Ja  Nej    Vet ej 

 

 

Metod för 

- Urvalsförfarande tydligt beskrivet?  Ja      Nej     Vet ej 

 

- Datainsamling tydligt beskriven?  Ja      Nej     Vet ej 

 

- Analys tydligt beskriven?  Ja      Nej     Vet ej 

 

 

 

 

Giltighet 

- Är resultatet logiskt, begripligt?  Ja      Nej      Vet ej 



 

 

 

   
 

 

- Råder datamättnad?   Ja      Nej      Vet ej 

 

- Råder analysmättnad?   Ja      Nej      Vet ej 

 

Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet klar/tydligt?  Ja      Nej      Vet ej 

 

- Redovisas resultatet i förhållande  

till en teoretisk referensram?  Ja      Nej      Vet ej 

 

 

Huvudfynd  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

 

                                      Hög                     Medel                   Låg 

 

Kommentar 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Granskare sign: …………….. 

 

 



 

 

 

   
 

Bilaga 3 - Kvalitetsbedömning – studier med kvantitativ metod (29). 

 

Beskrivning av studien 

 

Patientkarakteristika   

Antal……………………………………………… 

 Ålder……………………………………………… 

 Man/Kvinna……………………………………… 

 BMI:………………………………………………. 

 

Kriterier för exkludering 

Adekvata exklusioner  Ja  Nej 

 

Intervention…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Vad avsåg studien att studera? 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Urvalsförfarandet beskrivet?  Ja  Nej 

  

Representativt urval?      Ja  Nej 

 

Randomiseringsförfarande 

Beskrivet?    Ja  Nej         Vet ej 

 

Analyserade i den grupp 

som de randomiserades till?  Ja  Nej         Vet ej 

 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven?  Ja  Nej 



 

 

 

   
 

 

Bortfallsstorleken beskriven?  Ja  Nej 

 

Adekvat statistisk metod?   Ja  Nej 

 

Etiskt resonemang?    Ja  Nej 

 

 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

 

Är instrumenten valida?   Ja  Nej 

 

Är instrumenten reliabla?  Ja  Nej 

 

Är resultatet generaliserbart?  Ja  Nej 

 

 

Huvudfynd  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

 

           Hög        Medel    Låg 

 

Kommentar 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Granskare sign: ……………



 

 

 

   
 

Bilaga 4 – Artikelmatris 

 

Nr Författare, År,  

Titel, Tidskrift & Land 

Syfte Metod, analys och urval Resultat Kvalitet 

 

1 

 

Adolfsson, Carlson, Undén & 

Rössner (2002). Treating obe-

sity: A qualitative evaluation 

of lifestyle intervention for 

weight reduction. Health 

Education Journal. 61(3)244-

258. Sverige. 

Syftet var att identifiera 

vilka faktorer som är 

viktiga var gäller ät-

beetende. 

Kvalitativ metod. 

Tre intervjuer under perioden av ett 

år. 15 deltagare som intervjuades på 

en primärvårdsmottagning där vikt-

minskningsprogrammet ägde rum. 

Deltagarna beskrev att faktorer förutom 

hunger var viktiga vad gällde deras mat-

vanor. Stress, trötthet, depression och oro 

var exempel på faktorer som resulterade i 

att äta. 

Hög 

2 

 

Burke, Steenkiste, Music & 

Styn (2008). A descriptive 

study of past experiences with 

weight-loss treatment. Journal 

of the American dietetic asso-

ciation. 108: s.140-148. USA 

Undersöka huruvida 

individers tidigare erfa-

renheter från viktned-

gångsprogram, viktned-

gångspreferenser, och 

vad individerna upplev-

de som mest/minst till-

fredställande med re-

spektive program. 

Kvantitativ studie. Frågeformulär 

med öppna frågor. Deskriptiv, kross-

sectionell observationsstudie. 110 

individer (av 155 tillfrågade), 29 % 

bortfall. 18-55 år. BMI 25-42.  

 

De två mest testade viktminskningspro-

grammen var ”att göra det själv” och 

”kommersiella program”. Barriärer inklu-

derade ”svårt att kontrollera vad jag äter 

när jag är hungrig”, ”svårt att motivera 

mig själv att äta rätt” och ”använda mat 

som belöning”. Viktminskningsprogram 

som föredrog ”att göra det själv” och 

”forskningsprogram”. 

Medel 

3 

 

Burke, Swigart, Warziski 

Turk, Berro & Ewing (2009). 

Experiences of self-

monitoring: successes and 

struggles during treatment for 

weight.  loss. Qualitative he-

alth research. Vol:19. Nr:6. 

815-828. USA 

Undersöka individers 

reflektioner kring käns-

lor, attityd och uppfö-

rande under ett vikt-

minskningsprogram med 

pappersdagbok. 

Kvalitativ studie. Semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer. Öppna frågor. 

Informerat samtycke. Induktion. Kva-

litativ innehållsanalys. 15 individer. 

Rekryterade från tidigare studie med 

36 deltagare. 12 kvinnor, 4 män. 38-

56 år. BMI 28,4 – 41,1. 

 

3 kategorier: väldisciplinerade, dålig för-

ståelse och minskad support. Hindrande 

faktorer: tidigare försök till viktnedgång, 

kvinna, oförståelse för tidsåtgång, organi-

satoriska bördor, oförmåga att fokusera 

och bekräfta sig själv, avsaknad av socialt 

stöd, emotionellt ätande. 

Hög 



 

 

 

   
 

 

Nr Författare, År,  

Titel, Tidskrift & Land 

Syfte Metod, analys och urval Resultat Kvalitet 

 

4 

 

daCosta DiBonaventura & 

Chapman (2008). The effect of 

barrier underestimation on 

weight management and exer-

cise change. Psychology, He-

alth & Medicine. 13 (1) 111-

122. USA 

Undersöka glappet mel-

lan intentioner och bete-

ende. 

Kvantitativ studien. Frågeformulär 

och strukturerade intervjuer.   

 

Randomiserat urval av personal på ett 

universitet. 560 personer tillfrågades 

och 422 deltog genom hela studien. 

 

Resultatet visar att underskattande av 

hinder under viktnedgång ger sämre resul-

tat på viktminskning. 

Medel 

5 

 

Hayward, Nixon,  Jasper, Har-

lan,  Murphy, Swirda & Hay-

ward (2000). The process of 

restructuring and the treatment 

of obesity in women. Health 

care for women international. 

21:615-630. USA 

Förstå en individs upp-

levelser när hon genom-

går ett viktminsknings-

försök 

Kvalitativa intervjuer. 

CCT studie. Tre semistrukturerade 

intervjuer under en 6-mån period.  

Två kvinnor valdes ut genom en steg-

vis process ur ett större antal. 

Studiens resulterade i att identifiera åtta 

kategorier av svårigheter och utmaningar 

som påverkar individen att rekonstruera 

sin nya livsstil för att lyckas med viktned-

gång 

Medel 

6 

 

Hwang, Childs, Goodrick, 

Aboughali, Thomas, Johnson, 

Yu & Bernstam (2009). Ex-

planations for unsuccessful 

weight loss among bariatric 

surgery candidates. OBES 

SURG 19:1377-1383. USA 

Subjektiv undersökning 

hos patienter som ge-

nomgått en obesitas 

kirurgi med en miss-

lyckad viktnedgång. 

Kvantitativ och kvalitativ studie. 

Öppna frågor. 909 patienter. 78,2% 

kvinnor. BMI 47,3. 

 

Resultatet visade att vanligaste orsaken till 

misslyckad viktnedgång var brist på någon 

förklaring till varför, brist på fysisk aktivi-

tet, dålig kosthållning och eller motivat-

ion. Mindre viktiga faktorer var support, 

fysiska eller ekonomiska själ och kunskap.  

Hög 



 

 

 

   
 

 

Nr Författare, År,  

Titel, Tidskrift & Land 

Syfte Metod, analys och urval Resultat Kvalitet 

 

7 

 

Jones, Furlanetto, Jackson & 

Kinn (2007). An investigation 

of obese adult´s views of the 

outcomes of dietary treatment. 

The British dietetic journal. 

20:486-494. Scottland 

Sammanställning av 

patientens upplevelse 

kring hjälp från dietister. 

Och behandlingsresultat 

i relation, livsstilsföränd-

ringar och påverkan på 

deras liv. För att kunna 

förbättra behandling och 

finna adekvata mätin-

strument i framtiden. 

Kvalitativa intervjuer. 

24 frivilliga patienter med BMI enligt 

inklutionskriterier. 18 kvinnliga och 

6män. Mellan 20-50år. 14st över 

50år. Tre personer ville inte delta i 

studie. 

Vikten av support från dietist och känna 

sig behövd av någon. Kostnader för gym 

var avgörande för viktnedgång.  Missade 

möten med dietist var hindrande faktor . 

Psykosociala faktorer som depression, 

känslomässig stress, brist på motivation 

var hindrade. 

Hög 

8 

 

Lahmann, Henrich, Henning-

sen, Baessler, Fischer, Loew, 

Tritt & Pieh (2011). The im-

pact of personality traits on the 

success of a multimodal obesi-

ty treatment. Behavioral Medi-

cine. 37:119-124. Tyskland 

Undersöka huruvida 

personlighetsdrag funge-

rar som prediktorer för 

utfall vid viktnedgång 

hos obesa. 

Kvantitativ studie. Naturalistisk de-

sign. IIP (Inventory of Interpersonal 

problems). Stepwise linear regression 

analysis.  

Tre uppföljningar under 52 veckor. 54 

deltagare som mötte inklusionskrite-

rierna. 39 deltagare fullföljde hela 

studien. 

 

Signifikant korrelation mellan personlig-

hetsdraget ”intrusive or needy”. Obesa 

som beskrev sig som överdrivet vänliga, 

utåtriktade och sociala uppvisade större 

framgång gällande viktnedgång. 

Hög 

9 

 

Lewis, Thomas, Hyde, Cassel 

& Komesaroff (2011). A quali-

tative investigation of obese's 

mens experiences with their 

weight. American journal of 

health behavioral. Vol 35(4): 

458-469. Australien 

Syftet var att undersöka 

överviktiga mens hälso-

beteende och strategier 

för förändring 

Kvalitativ metod. 36 män med BMI 

över 30. 

Alla män kände personligt ansvar för sin 

viktuppgång. Stillasittande, stress, bris-

tande livsbalans och viktbaserad stigmati-

sering var signifikanta orsaker till vikt-

uppgång och barriärer för viktnedgång. 

Dessa faktorer påverkade även männen 

negativt gällande hjälpsökning för över-

vikten. 

Hög 



 

 

 

   
 

 

Nr Författare, År,  

Titel, Tidskrift & Land 

Syfte Metod, analys och urval Resultat Kvalitet 

 

10 

 

Murawski, Milsom, Ross, 

Rickel, DeBraganza, Gibbons 

& Perri (2009). Problem solv-

ing, treatment adherence, and 

weight-loss outcome among 

women participating in life-

style treatment for obesity. 

Eating behaviors. 10: 146-151. 

USA 

Att undersöka hur pro-

blemlösningsförmågan 

kan påverka följsamhet 

och viktminsknings 

resultat. 

Kvantitativ studie. Instrumentet 

(Social problem solving inventory) 

innan och efter en 6 månaders 

livsstils-intervention. 272 kvinnor, 

ålder 50-75 år. BMI minst 30. 

Förändringar i vikt (nedgång) var associe-

rade med förbättrade eller högre poäng i 

instrumentet. 

Medel 

11 

 

Provencher, Bégin, Gagnon, 

Trembley, Boivin & Lemieux 

(2007). Personality traits in 

overweight and obese women: 

Associations with BMI and 

eating behaviors. Eating be-

haviors. 9:294-302.  

Kanada. 

Syftet var att utforska 

hur personligheten var 

kopplad till övervikt och 

ätbeteenden. 

Kvantitativ studie. Flertalet frågefor-

mulär. 154 premenstruella, övervik-

tiga kvinnor som värvats genom lokal 

media. 

 

Resultatet visar att personlighetsdrag i 

kombination med psykologiska faktorer 

påverkar ätbeteenden hos kvinnor. 

Hög 

12 

 

Sabinsky, Toft, Raben & Holm 

(2006). Overweight men´s 

motivations and perceived 

barriers towards weight loss. 

European Journal of Clinical 

Nutrition. 61:526-531. Dan-

mark 

Utforska Danska över-

viktiga mäns motivation 

och upplevda hinder 

kring viktnedgång. 

Kvalitativ studie. Formulär med 

öppna frågor och videoinspelade 

gruppträffar. 22 män. Ålder 25-44. 

Outbildade till största del. Motiverade 

till viktnedgång. Bortfall 4 st. Även 

bortfall i gruppträffar uppstod. 

 

Resultatet visar att män upplever att brist 

på motivation samt att hålla diet är ett 

hinder gällande viktnedgången. Även 

manligheten påverkades. Inga klasskillna-

der påvisades. Starkast motivation upplev-

des i relation till arbetsplats, viljan att bli 

mer effektiv och efterfrågad. 

Medel 



 

 

 

   
 

 

Nr Författare, År,  

Titel, Tidskrift & Land 

Syfte Metod, analys och urval Resultat Kvalitet 

 

13 

 

Sutin, Ferrucci, Zonderman & 

Terracciano (2011). Personali-

ty and obesity across the adult 

life span. Journal of 

personality and social psycho-

logy. 101:579-592. USA 

Syftet var att studera 

sambandet med person-

lighetsdrag och vikt över 

lång tid. 

Kvantitativ studie. Flertalet frågefor-

mulär under 53 års tid.  År 1958 bör-

jade studien med en grupp av frivil-

liga, dessa var enbart män och de 

flesta vita. På 70-talet korrigerades 

urvalet och blev mer heterogent, med 

kvinnor samt olika etniciteter inklude-

rade. Det totala deltagarantalet upp-

gick till 1,988 personer. 

 

Resultatet visar att personlighetsdrag har 

samband med vikten hos subjekten. Den 

starkaste korrelationen återfanns mellan 

impulsivitet och högre vikt. 

Medel 

14 

 

Teixeira, Going, Houtkooper, 

Cussler, Martin, Metcalfe,  

Finkelthal, Blew,  Sardinha & 

Lohman (2002). Weight loss 

readiness in middle aged-

women: Psychosocial predic-

tors of success for behavioral 

weight reduction. Journal of 

behavioral medicine. Vol. 25 

nr.6. USA 

Syftet är att undersöka 

vilka faktorer som kvin-

nor påverkas av när de 

försöker att genomgå 

viktminskning. 

Kvantitativ studie.  

Frågeformulärsverktyg av flera olika 

sorter har används. 112 st. kvinnor 

med medelålder 47,8 år som mötte 

inklusionskriterierna fick genomgå 

interventionen efter att ett randomise-

rat urval gjorts. 

 

Resultatet visar att grundförutsättningar 

(baseline) av åtta olika slag påverkar utfal-

let av kvinnornas viktminskningsförsök. 

Detta visar att en profilering av subjekten 

som vill gå ner i vikt kan vara relevant att 

göra för att kartlägg ”baseline” och på så 

vis ge ett individuellt anpassat vårdpro-

gram 

Hög 

15 

 

Wamsteker, Greenen, Iestra, 

Larsen, Zelissen & Van Stave-

ren (2005). Obesity-related 

beliefs predict weight loss after 

an 8-week low-calorie diet. 

American dietetic association. 

105:441-444. Holland 

Undersöka huruvida 

föreställningar om orsak, 

konsekvenser, bestän-

dighet och kontroll av 

obesitas är prediktorer 

för hur mycket vikt en 

individ förlorar efter en 

lågkaloridiet i 8 veckor. 

Kvantitativ studie. Frågeformulär. 

Korrelations- och regressionsanalys. 

66 överviktiga (48 kvinnor, 18 män), 

23-73 år, BMI 30-50. 

 

Mindre viktminskning associeras med 

sämre egeneffektivitet och föreställningar 

om att obesitas har en fysiologisk orsak 

och därmed utom beteendekontroll. Egen-

effektivitet fortsatte vara signifikant för 

viktminskning även efter regressionsana-

lys. 

Medel 



 

 

 

   
 

Nr Författare, År,  

Titel, Tidskrift & Land 

Syfte Metod, analys och urval Resultat Kvalitet 

 

16 

 

Zijlstra, Boeije, Larsen, Van 

Ramshorst & Geenen (2008). 

Patient´s explanations for 

unsuccessful weight loss after 

laparoscopic adjustable gastric 

banding. Patient Education 

and Counseling 75:108-113. 

Holland 

Undersöka orsa-

ker/förklaringar till 

misslyckad viknedgång 

efter LAGB (Gastric 

banding) med fokus på 

medvetenheten kring 

egen roll kring matintag 

och egen effektivitet. 

Kvalitativ studie. 24 patienter posto-

perativt LAGB, BMI >40 eller <10 

Lb (amerikanska pounds) viktned-

gång, tillfrågades efter två år. 18 

medverkade, 10 kvinnor och en man. 

Medelålder 46 år. 6 exkluderades på 

grund av att ha gjort en Gastric by-

pass.  

 

De förklaringar/orsaker till varför miss-

lyckad viktnedgång som framkom var 

övervikt sedan ungdomen, psykosociala 

faktorer såsom skilsmässa som genererat i 

stress, oro, och isolering. En historik med 

misslyckade viktnedgångar var också en 

anledning. 

Hög 



 

 

 

   
 

Bilaga 5 – Exempel på kvalitativ innehållsanalys 

 
Artikelnr Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

6 Many found times when a wide variety of food 

was immediately available, difficult to manage. 

Examples included family mealtimes, social func-

tions, and meals out in restaurants, working 

around food and holidays in hotels. 

Svårt att motstå mat i sociala 

sammanhang, då mat finns 

överallt. 

Svårt att motstå 

frestelser 

Bristande självkontroll Inre faktorer 

6 A few felt that their genetics were to blame for 

their weight and that they were unable to make a 

difference. 

Några ansåg att genetiska 

faktorer var orsak till deras 

vikt och därmed inte kunde 

påverkas. 

En tro att övervikt 

inte går att på-

verka. 

Bristande egenansvar 

10 […] some of the strongest predictors of weight 

loss were […] lower body size dissatisfaction. 

Högre missnöje med kropps-

storlek gav sämre viktned-

gång. 

Missnöje med 

kroppsstorlek. 

Missnöje 

2 These participants articulated a mechanistic view 

of self-monitoring, experiencing it as a rote activi-

ty or assignment for the study. 

Att se viktnedgångspro-

grammet som en uppgift var 

hindrande. 

Uppgiftsorienterad 

syn på viktned-

gång. 

Personlighet 

1 Participants were asked to identify three reasons 

why it is so difficult to be successful in loosing 

overweight. The most common reasons were […] 

lack of support. 

Brist på support var en bety-

dande orsak för misslyckad 

viktnedgång. 

Brist på support. Stöd Yttre faktorer 

6 Psychological factors seen as barriers to making 

changes and losing weight […] stress. 

Psykologiska faktorer såsom 

stress var en barriär till vikt-

minskning. 

Stress Yttre faktorer 

1 The biggest reasons why it is hard to be successful 

in losing weight identified by adults who are 

overweight in a behavioral weight-loss treatments 

registry […] no time. 

Tidsbrist var en av de största 

orsakerna till misslyckad 

viktnedgång. 

Tidsbrist 

6 Physical factors included age (and associated 

health problems an limitations), medical prob-

lems, food allergies and intolerances, breast feed-

ing, pain on exercising, physical limitations to 

exercise, a fear of exercising in excess and gastric 

ulcers. 

Fysiska faktorer såsom ex-

empelvis ålder och medi-

cinska problem sågs vara 

hindrande vid viktnedgång. 

Fysiska faktorer Fysiska faktorer Fysiska faktorer 



 

 

 

   
 

 


