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Sammanfattning 
 
Övervikt och fetma beror till stor del på ändrade levnadsvanor och är ett problem att ta 
på största allvar eftersom fetma kan leda till allvarliga följdsjukdomar och sänkt livs-
kvalitet. Preventiva åtgärder är nödvändiga för att hindra den fortsatta fetmaepidemin 
och här kan sjuksköterskan fylla en viktig funktion som stödjare och rådgivare för obesa 
personer.  
 
Syftet är att beskriva vuxna obesa personers upplevelser och hantering av viktnedgång. 
Metoden som använts är litteraturbaserade studier av åtta kvalitativa artiklar. 
  
De obesa personernas upplevelser framkommer i tre teman. Upplevelser innan vikt-
nedgång beskriver olika stadier som obesa personer genomgår innan de beslutar sig för 
viktnedgång samt beskriver även upplevelser av fördömande attityder. Upplevelser och 
strategier under viktnedgång beskriver att livsstilsförändringar kräver ett stort 
engagemang och hur betydelsefullt det är med stöd både under viktminskningen men 
även lång tid efteråt. Upplevelser efter viktnedgång beskriver att lyckad viktminskning 
ger ökat välbefinnande och bättre funktionell kapacitet men att sedan kunna bibehålla 
vikten beskrivs som en ständig strid mot viktuppgång. 
  
Genom att ha kunskap om stadierna som de obesa upplever i samband med viktnedgång 
kan sjuksköterskan anpassa sitt bemötande utifrån aktuellt stadium. På så vis kan sjuk-
sköterskan undvika att försöka motivera personer som inte är mottagliga för råd för att 
istället göra det vid tillfällen då det kan vara fruktbärande. Dessa kunskaper kan också 
öka den emotionella insikten om den obesa människans utsatthet.  
 
 
Nyckelord: obesity, nurs*, adult, weight loss, weight maintenance och qualitative. 
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INLEDNING 

Övervikt och fetma är idag så vanligt att det inverkar på många delar av vården, från 
barnhälsovård till åldringsvård. Det är ett problem att ta på största allvar eftersom det 
leder till ökad ohälsa och minskad livskvalitet. Problemet finns över stora delar av 
världen och Världshälsoorganisationen (WHO) klassar idag fetma som en folksjukdom 
(Socialstyrelsen, 2005).  
 
Själv möter jag obesa personer, det vill säga personer som lider av fetma, i min roll som 
sjuksköterska i en epidemiologisk forskningsstudie. I denna studie undersöker man 
bland annat förekomst av hjärt-kärlsjukdomar, astma och övervikt. I mitt arbete ingår 
det att göra hälsoundersökningar på deltagarna i studien men också att ge livsstilsråd till 
dem som visar sig ha riskfaktorer. En viktig del av mitt arbete består alltså av primär 
prevention. Att kunna förebygga att onödig sjukdom uppstår är ett sätt att bespara 
människor lidande och nedsatt livskvalitet. Livsstilsråden kan gälla många olika 
områden bland annat rökning, kost och motion. Personer som är överviktiga eller obesa 
och som vill gå ner i vikt behöver ändra sina levnadsvanor vilket ofta är en stor 
utmaning. Eftersom övervikt och fetma är ett vanligt förekommande problem i mitt 
arbete har jag särskilt intresserat mig för att undersöka obesa personers upplevelser av 
viktnedgång. När jag i fortsättningen skriver om personer med fetma väljer jag att kalla 
dem obesa istället för feta, för att undvika risken att uppfattas värderande.  
 

 
 

BAKGRUND 

Övervikt och fetma är ett växande folkhälsoproblem i många länder. Enligt Social-
styrelsen (2005) är en miljard människor i världen överviktiga och 300 miljoner obesa. I 
Sverige har antalet personer som lider av fetma fördubblats under de senaste 20 åren 
och omfattar cirka 5 % av befolkningen, att jämföras med USA där drygt 20 % av 
befolkningen anses vara obesa. I Sverige har de största ökningarna av fetma skett i 
åldersgruppen 25-44 år. Kostnaderna för fetma och dess följdsjukdomar beräknas till 
omkring 2 % av de totala utgifterna för hälso- och sjukvård, vilket motsvarar cirka 3 
miljarder kronor per år i Sverige. Utöver det tillkommer kostnader för sjukfrånvaro och 
förtidspensioner (Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, 2002). 
 
Definition av övervikt och fetma 
 
WHO (2000) har definierat vilka som är överviktiga efter relationen mellan längd och 
vikt. Detta kallas ”body-mass index”, BMI, och definieras som vikt (kg) dividerat med 
längd (m) i kvadrat. Exempelvis en person som är 1,70 cm lång och väger 66 kg har 
BMI 23, det vill säga normalvikt, en annan person som är 1,70 cm lång och väger 130 
kg har BMI 45 vilket klassas som fetma av grad 3 (se tabell 1). BMI är inget nytt påfund 
utan uppfanns redan för 150 år sedan av den belgiske statistikern Adolphe Quetelet och 
kallades då Quatelets index (Agerberg, 2007). BMI kan inte skilja mellan fett- och 
muskelmassa vilket innebär att en fysiskt vältränad person med mycket muskler skulle 
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kunna klassas som överviktig enligt BMI-skalan. En annan svaghet med BMI är att den 
inte tar hänsyn till hur fettmassan är fördelad i kroppen. Vid bukfetma, det vill säga om 
fettet sitter över bålen ökar riskerna att drabbas av bland annat hjärt- kärlsjukdomar och 
diabetes typ 2. För att finna personerna inom denna riskgrupp bör därför även midje- 
och höftomfång mätas (SBU, 2002). 
 
Tabell 1. Klassifikation av övervikt/fetma hos vuxna enligt BMI (SBU, 2002) 
 
 BMI (body mass index) kg/m2

Normalvikt  18,5 – 24,9 
Övervikt      25 – 29,9 
Fetma grad I 30 – 34,9 
Fetma grad II 35 – 39,9 
Fetma grad III  40 -           

 
 

Orsaker till övervikt 

 
Ärftliga faktorer 
Studier av tvillingar och adoptivbarn har visat på samband mellan ärftlighet och fetma. 
Oavsett om enäggstvillingar växer upp i samma hem eller i skilda miljöer visar de som 
vuxna stora likheter i kroppsvikt och fettmassa. Adoptivbarn utvecklar fetma på samma 
sätt som de biologiska föräldrarna och inte som adoptivföräldrarna (SBU, 2002). 
”Sjukdomsframkallande” fetma är vanligare i vissa populationer och vissa folkgrupper 
till exempel överviktiga afroamerikaner och mexikaner har en ökad tendens att lagra sitt 
överskottsfett över buken jämfört med vita européer och nordamerikaner (Lönnqvist, 
1998). 
 
Livsstil 
Livsstilsförändringar kan vara svåra att genomföra och enligt Sarlio-Lähteenkorva, 
Rissanen och Kaprio (2000) ser man allt för sällan långvariga positiva resultat. Viktiga 
faktorer för de som gått ner i vikt och dessutom lyckats att behålla vikten är förbättrade 
kostvanor och ökad fysisk aktivitet (Klem, Wing, McGuire, Seagle & Hill, 1997). 

Enligt SBU (2002) beror uppkomsten av övervikt och fetma på att det finns en obalans     
mellan energiintag och energiförbrukning. Fett- och energirik kost som dessutom är 
aptitretande och lättåtkomlig ökar risken för att utveckla fetma.  

Förändringar i livsstilen rörande fysisk aktivitet är en annan bidragande orsak till fetma. 
Fogelholm (1998) menar att allt fler individer har en mera stillasittande livsstil med för 
lite regelbunden fysisk aktivitet. En del arbeten har dessutom blivit mindre fysiskt 
ansträngande, till exempel de tyngsta industriarbetena samt skogs- och jordbruksarbete. 
Även SBU (2002) menar att många har stillasittande arbeten vid datorer och på fritiden 
tittar man på TV. Transportmedel såsom bilar, hissar och rulltrappor gör att vi inte 
behöver röra på oss lika mycket som tidigare.  

Om man jämför hur mycket energi som förbrukas vid olika aktiviteter kan man bättre 
förstå vikten av att röra på sig. Vid en långsam promenad förbrukas 50 % mer energi än 
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i vila, vid hög fysisk aktivitet som exempelvis löpning eller skidåkning förbrukas tre till 
fyra gånger mer energi jämfört med vila. Fysisk aktivitet minskar dessutom aptiten 
vilket leder till bättre förutsättningar att reglera födointaget (SBU, 2002).  
 
Sociala faktorer 
 
Socioekonomisk status har betydelse för den ökande andelen överviktiga personer. Flest 
antal överviktiga finns i lägre socioekonomiska klasser, speciellt bland kvinnor i flera 
västerländska samhällen (Lissner, 1998). Orsakerna till detta är inte helt kända men 
genetiska faktorer kan spela en roll. Vidare kan socioekonomisk status minska 
utbildningsmöjligheterna, ge lägre kunskapsnivåer och medföra beteendemönster som 
kan resultera i sämre viktkontroll. Sämre ekonomi kan leda till begränsade 
valmöjligheter, till exempel att inte ha råd att köpa hälsosam mat, att gå på gym eller 
andra aktiviteter. Vissa aktiviteter kan till och med undvikas av obesa personer för att 
slippa förödmjukande situationer (Sarlio-Lähteenkorva, 1998).  
 
Behandling 
 
Basen i behandling av fetma är kostbehandling, ökad fysisk aktivitet och beteendeterapi.  
Läkemedel kan i vissa fall användas som tilläggsbehandling och vid svår fetma kan 
kirurgi komma ifråga. Kostbehandling innebär bland annat råd om fettsnålare kost,  
minskad portionsstorlek och ändrad måltidsordning (SBU, 2002).  
 
Enligt Björntorp (2003) kan man lättare erhålla en negativ energibalans genom att 
minska energiintaget än genom ökad fysisk aktivitet. Det optimala är emellertid en 
kombination av minskat energiintag och ökad fysisk aktivitet. Enkla livsstilsför-
ändringar i det dagliga livet och som är resultatrika i längden kan vara att ta trappan 
istället för hissen eller en rask promenad på 10 minuter. Andra aktiviteter kan vara lätt 
motionsgymnastik, vattengymnastik, cykling eller simning. Regelbunden träning ger 
förutom ökad energiförbrukning även andra önskvärda effekter, exempelvis förbättrad 
insulinkänslighet, sänkt blodtryck och lägre kolesterolvärden. Dessa effekter kan 
minska risken att insjukna i följdsjukdomar (Björntorp, 2003).  
  
I samband med förändring av kost- och motionsvanor kan beteendeterapi vara 
framgångrikt där terapeuten och klienten tillsammans gör upp en viktminskningsplan 
och där man bland annat analyserar hur klientens beteende påverkar fetman (Lappa-
lainen & Tuomisto, 1998). Enligt SBU (2002) ger beteendeterapi positiva effekter på 
vikten om den pågår under lång tid.  
 
 
Följdsjukdomar 
 
Fetma ökar riskerna för en rad följdsjukdomar där risken att få diabetes mellitus (typ 2) 
är störst.  Denna form av diabetes ökar i världen som en konsekvens av att fetma blir 
allt vanligare. Förhöjda kolesterolvärden och högt blodtryck ger ökad risk att få hjärt-
infarkt, speciellt vid bukfetma (SBU, 2002). Samband mellan fetma och stroke har 
konstaterats hos män i en prospektiv (framåtblickande) studie (Jood, Jern, Wilhelmsen 
& Rosengren, 2004) och bland kvinnor i en annan prospektiv studie (Kurth, et al., 
2005). Olika cancersjukdomar är vanligare vid fetma, till exempel cancer i bröst, lever, 
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njurar och prostata. Fetma kan ge besvär från rygg och leder på grund av den ökade 
belastningen. Vidare förekommer symtom från andningsorganen i form av andnöd och 
sömnapné (SBU, 2002).  
 
 
Attityder till fetma 
 
Attityderna till fetma har varierat genom tiderna och mellan olika kulturer. I vissa 
kulturer har övervikt förknippats med prestige, välstånd och välbefinnande. Det gäller 
speciellt förindustriella samhällen där tillgången på mat varit begränsad. Bland mestizo-
kvinnor i Nicaragua definieras fetma som vackert och är ett tecken på hälsa, medan 
slankhet kopplas ihop med lidande. I industriländer är synen annorlunda på fetma, där 
ses fetma som fult, ohälsosamt och oönskat, medan slankhet ses som ett mått på hälsa, 
välstånd och framgång (Sarlio-Lähteenkorva, 1998). 

Obesa personer är sällsynta på TV och i filmer. När de väl förekommer i filmer har de 
ofta roller som är mindre attraktiva eller en humoristisk funktion (Brown, 2006). I likhet 
med Brown menar Sarlio-Lähteenkorva (1998) att en vanlig uppfattning är att fetma är 
något självförvållat och beror på bristande karaktär, lathet och känslomässiga problem 
och denna uppfattning kan läras in väldigt tidigt. Redan som sexåring kan man ha 
negativa attityder mot fetma. Att fetma är mer vanligt bland arbetslösa kan tyda på 
diskriminering i anställningssituationer. Det kan finnas vissa ideal vad gäller kropps-
storleken vid bedömning av sökande till vissa yrken, till exempel receptionist, 
sekreterare och säljare (Sarlio-Lähteenkorva, 1998).  

SBU (2002) menar att överviktiga och obesa personer upplever försämrad livskvalitet 
vilket många gånger beror på omgivningens inställning. Exempelvis kan negativa 
attityder mot fetma orsaka personligt lidande såsom känsla av utanförskap, 
diskriminering vid anställningar och upplevelser av att ständigt vara i underläge på 
grund av sin sårbarhet. Obesa personer kan även uppleva skuldkänslor på grund av ett 
skuldbeläggande synsätt från omgivningen där fetma framställs som ”personens eget 
fel”. Att det kan vara svårt att vara obes visar även Puhl och Kelly (2006) i sin studie 
där obesa personer upplever negativa kommentarer från omgivningen men även att man 
har låga förväntningar på dem på grund av deras vikt. 

Det är viktigt att sjukvården föregår med gott exempel i bemötandet av dessa 
människor. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2002) ingår i sjuksköterskans 
roll att minska lidande, främja hälsa, förebygga sjukdom och återställa hälsa. Att minska 
lidande kan till exempel innebära att sjuksköterskan bemöter den obesa individen på ett 
professionellt sätt, det vill säga sakkunnigt och medmänskligt samt får patienten som 
kommer till sjukvården att känna sig välkommen, förstådd och trygg (SBU, 2002). 
 
Prevention och egenvård  
 
I Sverige har man sedan 2003 en ny folkhälsopolitik med elva folkhälsomål. I stället för 
att dessa mål utgår ifrån sjukdomar eller hälsoproblem tar de sin utgångspunkt i hälsans 
bestämningsfaktorer, det vill säga faktorer i samhället samt levnadsvanor som påverkar 
hälsan positivt eller negativt (Ewles & Simnett, 2005). Enligt WHO är hälsa ett tillstånd 
av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej enbart frånvaro av 
sjukdom eller handikapp (Medin & Alexanderson, 2000). Benner och Wrubler menar att 
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välbefinnande är ett subjektivt begrepp och deras definition av välbefinnande är att den 
överensstämmer med personens möjligheter, det personen gör och upplever och som 
bygger på givande och mottagande av omsorg (Kristoffersen, 1998).  

Ett av de elva svenska folkhälsomålen handlar om en mer hälsofrämjande hälso- och 
sjukvård där man även lyfter fram det preventiva arbetet. Att förebygga sjukdomar ska 
ske genom stöd till individer eller grupper med ökad sårbarhet, samt genom att på 
befolkningsnivå stödja en jämlik hälsoutveckling (Ewles & Simnett, 2005).  

Primärprevention innebär att förebygga ohälsa genom att personer undviker sjukdoms-
framkallande riskfaktorer innan sjukdom i någon form har uppstått. Det sker framförallt 
genom att individer ändrar beteende i vardagslivet och utvecklar ett sätt att leva som 
främjar hälsa och välbefinnande genom exempelvis sundare kostvanor, motion, 
rökstopp och stresshantering. Sekundärprevention innebär att förebygga att patienter får 
återfall eller försämras i sitt sjukdomstillstånd (Orth-Gomér & Perski, 1999). 
 
Sett i ett omvårdnadsperspektiv där man vill att den enskilda människan ska ta ett eget 
ansvar kan sjuksköterskan exempelvis använda sig av Dorothea Orems omvårdnads-
teori. Teorin har den grundlägganden inställningen att patienter har en naturlig förmåga 
att tillgodose sina egna behov, och att individen dessutom har den motivation som krävs 
för målinriktade handlingar i syfte att tillvarata och främja sin egen hälsa. Orems mål är 
att hjälpa patienten att klara av egenvården själv så långt som möjligt. Teorin om egen-
vård är uppbyggd kring tre centrala begrepp: egenvård, egenvårdsbehov och egenvårds-
krav (Orem, 2001). 
 
Egenvård innebär att individen gör målinriktade handlingar som främjar hälsan och 
välbefinnandet. Individen upplever hälsa när hon kan tillgodose sina egenvårdsbehov. 
Egenvårdsbehov är de handlingar som måste utföras av eller för personen och som är 
nödvändiga för att säkerställa individens hälsa och välbefinnande. Egenvårdskrav är 
summan av de egenvårdsaktiviteter som måste utföras för att tillgodose individens 
egenvårdsbehov. Vid egenvårdsbrist klarar inte individen av att utföra den egenvård 
som krävs för att tillgodose egenvårdsbehoven. I denna situation är det sjuksköterskans 
funktion att gå in och kompensera så att personen kan återvinna sin egenvårdskapacitet 
(Orem, 2001). 
 
Sjuksköterskor som arbetar med primär prevention kan, enligt Orems teori, stärka indi-
videns motivation till egenvård (Orem, 2001). Detta förutsätter att sjuksköterskan har 
den kunskap som krävs för att ge korrekta och relevanta livsstilsråd som bygger på 
evidensbaserad forskning (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). 
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PROBLEMFORMULERING 

Primär prevention handlar om att förebygga sjukdomar innan de uppträder. Att för-
hindra sjukdom leder till minskat lidande för den drabbade och minskade kostnader för 
samhället vad gäller vård och behandling. Många sjukdomar kan förebyggas genom 
ändrade levnadsvanor. Att gå ner i vikt minskar risken att insjukna i hjärtinfarkt, 
diabetes typ 2 och högt blodtryck. 

Fetma och övervikt är ett växande problem i många länder. Det gäller alla åldrar och 
både män och kvinnor. I Sverige har antalet obesa personer nästan fördubblats under de 
senaste 20 åren. Orsakerna till fetma är bland annat ändrade levnadsvanor i form av 
mindre fysisk aktivitet och försämrade kostvanor. Fetma kan leda till allvarliga 
följdsjukdomar vilket innebär ökat lidande. Dessutom ökar kostnader för vård och 
behandling. Därför är det nödvändigt med förebyggande åtgärder mot fetma.  

Fetma är ett tillstånd där man alltför sällan ser långvariga positiva resultat. Att ändra 
levnadsvanor är inte alltid så enkelt inte minst hos dem som lider av övervikt och fetma. 
De obesa personernas välbefinnande kan dessutom ofta vara försämrad på grund av 
omgivningens attityder. Det finns en stigande andel obesa personer i Sverige som söker 
sig till sjukvården vilket gör att sjuksköterskan har fått ett ökat ansvar i 
omhändertagandet av dessa människor. Sjuksköterskan har dessutom en nyckelroll i det 
hälsobefrämjande arbetet. Det är av vital betydelse att sjuksköterskan både har 
kunskapsmässiga och emotionella insikter i de obesa personernas situation. Genom att 
ta del av deras erfarenheter kan sjuksköterskan få en ökad förståelse och kunskap för att 
sedan kunna ge råd och stödja obesa personer på ett så verksamt sätt som möjligt. I 
denna litteraturstudie har jag därför valt att fördjupa mig i de obesa personernas  
upplevelser av viktnedgång. 
 
 
 
SYFTE 

Syftet är att beskriva hur vuxna obesa personer upplever och hanterar viktnedgång. 
Kunskap om detta fenomen kan fungera som redskap i sjuksköterskans preventiva 
arbete och stödjande roll i samband med viktminskning.  
 
 
 

METOD 

I denna litteraturstudie har kvalitativa artiklar analyserats. Kvalitativa studiers mål är att 
skapa förståelse och genom kvalitativ forskning kan man bättre förstå hur människors 
upplevelser, erfarenheter, behov och förväntningar kan mötas. Genom att sammanställa 
flera kvalitativa studiers resultat kan ett större kunskapsvärde skapas om ett specifikt 
fenomen (Friberg, 2006). 
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Datainsamling 
 
För att finna vårdvetenskapliga artiklar som stämde mot problemformulering och syfte 
har artiklar sökts i databaserna PubMed och Cinahl som begränsades till peer-reviewed. 
Sökorden som använts var obesity, nurs*, adult, weight loss, weight maintenance och 
qualitative. Sökorden har använts var för sig men också i olika kombinationer. Tre 
artiklar hittades genom funna artiklars referenslistor. Inklusionskriterierna var att  
artiklarna skulle vara kvalitativa forskningsstudier från 1997 och framåt, dock är den 
äldsta artikeln från 1999. Det skulle handla om hur vuxna obesa män och kvinnor i 
västvärlden hanterar och upplever viktnedgång. Först lästes abstrakten igenom 
noggrant. Fyra artiklar som inte stämde in mot denna litteraturstudies syfte exklu-
derades. Även artiklarnas kvalitet granskades enligt Larsson (1994). Kvalitetskriterier 
innebär bland annat att studien har en god struktur, god etik och att resultatdelen består 
av fylliga beskrivningar. Vidare ska man kunna följa den röda tråden i arbetet. De åtta 
artiklar som stämde in mot syftet uppfyllde kvalitetskriterierna. 
 
Dataanalys 
 
Enligt Friberg (2006) kan analysarbetet med kvalitativa studier beskrivas som en rörelse 
från helhet till delar till en ny helhet. Genom att läsa igenom de valda studierna flera 
gånger kan man sedan dela upp dem i särskilda delar för att sedan sammanfoga dem till 
en ny helhet. 
 
Artiklarna har analyserats med hjälp av Evans (2002) syntesprocess enligt följande: 

1. Samla de studier som ska vara med i syntesen. 
2. Identifiera nyckelfynd 
3. Sammanställ identifierade nyckelfynd och fastställ vad de har gemensamt. 
4. Beskriv fenomenet utifrån de nya temana. I denna studie utgjordes dessa teman 

av de tre upplevelsestadierna, det vill säga före, under och efter viktnedgång. 

Först lästes artiklarna igenom i sin helhet för att få en känsla för ämnet och för att se om 
de överensstämde med syftet. För att kunna identifiera nyckelfynd gjordes upprepade 
granskningar med fokus på artiklarnas resultatdel. Understrykningar och stödord 
underlättade arbetet. Sedan gjordes en sammanställning av varje artikels nyckelfynd för 
att få bättre översikt över vad som skulle analyseras. Fynd med liknande innehåll fördes 
samman i olika termer. Slutligen beskrevs tre huvudteman och ett antal subteman som 
utgör resultatdelen i denna litteraturstudie.  
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RESULTAT  

Resultatet visar att obesa personer ofta genomgår flera stadier innan de beslutar sig för 
viktminskning. Till en början är de många gånger sårbara och har dåligt självförtroende. 
Fördömande attityder och stigmatisering i olika situationer kan vara en av anledningar-
na till att man vill gå ner i vikt. När man beslutat sig för viktminskning behöver lev-
nadsvanorna ändras vilket kräver ett stort engagemang. Det upplevs speciellt svårt att 
befästa de nya vanorna. Därför är obesa personer i stort behov av stöd, både under 
viktminskningen men även lång tid efteråt. Lyckad viktminskning ger bland annat ökad 
livskvalitet och bättre funktionell kapacitet. Att sedan kunna bibehålla vikten beskrivs 
som en ständig strid mot viktuppgång. 
Resultatet redovisas under följande teman: 

Tema 1. Upplevelser innan viktnedgång.  
Subteman: Att känna oro för hälsan och önskan om en slankare kropp, Att känna sig 
förödmjukad och ensam, Att ta beslut om viktnedgång sker gradvis. 

Tema 2. Upplevelser under viktnedgång.  
Subteman: Att införliva nya levnadsvanor, Att förstå kostvanornas och motionens 
betydelse, Behov av stöd. 

Tema 3. Upplevelser och strategier efter viktnedgång.  
Subteman: Att ständigt vara i strid mot viktuppgång, Att känna välbefinnande, 
Svårigheter att acceptera ett nytt utseende. 
 

Upplevelser innan viktnedgång 

 
Att känna oro för hälsan och önskan om en slankare kropp 
 
Problem med hälsan och oro för hälsan är anledningar till att man vill gå ner i vikt. Det 
kan handla om att man har högt blodtryck, att man lätt blir andfådd eller har någon 
annan riskfaktor som man tror ska leda till något värre om man inte går ner i vikt.  
(Berry, 2004; Roberts & Ashley, 1999; Tod & Lacey, 2004). En person uttryckte det så 
här: 
 
”Well I thought it were like a suspect heart attack, but it weren’t. It were gastric, you 
see… but I had a big panic because I’ve always been pretty fit. I’ve always walked a lot. 
I’ve swum and that and I just couldn’t… I mean it ain’t like a big (hill) and I just 
couldn’t get me breath. I were walking. And at the top I thought, Oh, this is no good. I 
just can’t. And I thought, All excess weight I´m carrying is definitely not helping. So 
that were really the trigger I think” (Tod & Lacey, 2004, s. 63). 
 
En del blir motiverade till viktnedgång efter att ha fått en hälsovarning av läkare eller 
sjuksköterska. Hälsoundersökningen visar att man har en eller flera riskfaktorer, 
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exempelvis högt blodtryck, förhöjda kolesterol- eller blodsockervärden. Andra är 
tvungna att gå ner i vikt inför en knä- eller höftoperation (Roberts & Ashley, 1999). 
 
Önskan att ha en viss ”image” och särskilda kläder kan vara andra motiverande faktorer 
(Tod & Lacey, 2004). Att inte kunna bära attraktiva kläder fick en person att uttrycka 
sig så här:  
 
”…you want to just go and buy things off the peg and not (be) looking at these 
enormous things and thinking, oh!” (A.a. s. 64).  
 
En del förnekar sin vikt i flera år och blir varse sina viktproblem när de får se sig själv 
på fotografi från semestern eller från bröllopsfesten (Tod & Lacey, 2004). För en kvinna 
var det ett kritiskt ögonblick när hon fick se sig själv i spegeln vilket gjorde att hon 
bestämde sig för viktnedgång (Roberts & Ashley, 1999). 
 
”…one day, I did see myself in a full length mirror and I just could not believe it was 
mee!” (A.a. s. 24). 
 
 
Att känna sig förödmjukad och ensam 
 
Förlägenhet och förnedring över sin vikt i olika situationer är en vanlig anledning till att 
man börjar banta. Andra skäl kan vara kommentarer från omgivningen, speciellt om det 
kommer från någon nära vän eller släkting, eller att man upplever begränsningar i sitt 
sociala liv på grund av vikten (Berry, 2004; Bidgood & Buckroyd, 2005;  Tod & Lacey, 
2004). 
 
I flera studier berättar de överviktiga om upplevelser av fördömande attityder och 
stigmatisering, bland annat utanförskap, att inte bli tagen på allvar och förödmjukande 
kommentarer (Berry, 2004; Bidgood & Buckroyd, 2005; Tod & Lacey, 2004). En 
nybliven mamma berättar om en situation: 

She was about ten weeks old and I was in the pub and somebody said, “Haven’t you 
had that baby yet?” I went, ”Yes” (Tod & Lacey, 2004, s.63). 
 
En annan person berättar:  
”(People) seem to think you’re fair game to be treated like garbage and talked to like 
rubbish – you don’t have feelings. I may be very big on the outside, but on the inside 
I’ve got the feelings of a size 10 and if anything I’m as fragile, if not more fragile” 
(Bidgood &.Buckroyd, 2005, s. 224). 
 
I olika situationer kan obesa personer stöta på praktiska problem, exempelvis när man 
ska åka buss eller flygplan. Sätena är ofta för trånga och säkerhetsbältena omöjliga att 
använda på grund av dess storlek. Sådana situationer kan ge upphov till känslor av 
utanförskap. Att gå till badhus för att simma kan upplevas jobbigt på grund av andra 
människors blickar och kommentarer vilket gör att en del önskar att obesa personer kan 
få egna tider som endast är avsedda för dem. Chanserna att få det arbete som man helst 
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av allt vill ha minskar på grund av att fetman gör att man inte är tillräckligt attraktiv 
(Bidgood & Buckroyd, 2005).  
 
Bidgood och Buckroyd (2005) belyser att fördomar och förödmjukelser kan leda till att 
de överviktiga drar sig undan det sociala livet och stannar hemma så mycket som 
möjligt, vilket i sin tur främjar ett inaktivt liv där man också kan börja tröstäta. 
Ensamhet, utanförskap och att ha få vänner beskrivs i studien av Berry (2004). En 
kvinna som varit överviktig under lång tid tänkte tillbaks på sin barndom och berättar 
följande: 
 
“Obesity is not caused by what you eat, but by why you eat. My whole life I was never 
accepted by people and was made fun of. That is why I just kept on eating and did not 
do something about it then. I was probably just rewarding myself or trying to 
compensate for how I felt” (A.a. s. 247). 
 
 
Att ta beslut om viktnedgång sker gradvis 
 
Studierna av Berry (2004) samt Tod och Lacey (2004) visar att beslut om viktnedgång 
är något som sker gradvis. Olika stadier beskrivs innan man är mogen för att ta ett 
beslut om viktnedgång. Till en början har de överviktiga dåligt självförtroende, låg 
självkänsla och är sårbara. En del beskriver det som en svår och olycklig tid där man till 
och med ifrågasätter sitt eget personliga värde. I nästa stadium börjar man erkänna eller   
inse att vikten är ett problem på grund av exempelvis andfåddhet eller att kläder inte 
passar. Under tredje stadiet förbereder man sig för viktnedgång för att sedan i fjärde 
stadiet besluta sig för viktnedgång. Beslut om viktnedgång sker ofta efter en speciell 
händelse, till exempel att man fått en kritisk kommentar från någon annan eller att man 
behövt köpa kläder i ytterligare en storlek större. Att själv vilja gå ner i vikt anses 
viktigt, en person uttrycker sig så här: 
 
”I think you’ve got to want to do it. It´s no good if you don’t because you’ve got to do it 
for yourself. It’s got to be for yourself, not because somebody’s  said to you, you should 
lose weight, you know” (Tod & Lacey, 2004, s.62).  
 
En del jämför det med att sluta röka. 
“It’s like stopping smoking really. You’ve got to make your mind up that you want to do 
it” (Tod & Lacey, 2004, s. 62).  
 
Beslutet att gå ner i vikt bör vara för ens egen skull och inte för att någon annan sagt att 
man ska gå ner i vikt. Man behöver också ha tillräcklig motivation, annars är man inte i 
rätt fas för att fatta beslut om viktnedgång och då riskerar man att misslyckas (Tod & 
Lacey, 2004). 
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Upplevelser och strategier under viktnedgång 

 
Att införliva nya levnadsvanor 
 
Obesa personer som försöker att gå ner i vikt behöver ändra sina levnadsvanor. Det 
upplevs jobbigt av en del medan andra ser det som en positiv utmaning. Såväl tidigare 
erfarenheter som den aktuella livssituationen spelar in. En del har varit överviktiga 
sedan barndomen och inte levt hälsosamt på många år medan andra har erfarenhet från 
tidigare misslyckade försök till viktnedgång och kan lära sig av det som gick snett. Flera 
studier beskriver att det krävs ett stort engagemang för att kunna lyckas med 
livsstilsförändringen. Det gäller att införliva nya vanor i det vardagliga livet och att 
kunna befästa dessa (Adolfsson, Carlson, Undén & Rössner, 2002; Berry, 2004; 
Bidgood & Buckroyd, 2005;  Sarlio-Lähteenkorva, 2000). 
 
Att ändra levnadsvanor handlar inte bara om att ändra kostvanor och att börja 
motionera. Andra viktiga faktorer är hur man kan bemöta stress eller motgångar i livet. I 
studien av Byrne, Cooper och Fairburn (2003) beskrivs hur negativa livshändelser kan 
hanteras på olika sätt, två personer berättar: 
 
“It’s not being able to control the situation…not being able to sort my problems out, so 
I need to make me feel good. It’s just immature, I think. It’s like a little child who hasn’t 
quite worked out how to handle things and be calm about it…” (A.a. s. 960). 
 
“I have had some pretty hard times since losing weight, real struggles with money and 
quite traumatic experiences, but nothing ever made me put on weight. So I don’t think 
experiences like that affect me in that way” (A.a. s. 960). 
 
 
Att förstå kostvanornas och motionens betydelse 
 
När obesa personer tagit beslutet att gå ner i vikt behöver kostvanorna ändras. I sam-
band med viktnedgång ökar medvetenheten om vad man äter och vid vilka tillfällen 
man äter. Man börjar också förstå vilken mat som gör att man vill äta mera. Att lära sig 
att kontrollera portionsstorleken är en viktig faktor för att lyckas med viktminskningen. 
Några kvinnor som hade lärt sig portionskontroll uttryckte en viss förvåning över hur 
mycket de hade ätit tidigare (Berry, 2004). 
 
Orsaken till att man äter behöver inte alltid vara hunger. Det finns många andra 
anledningar exempelvis att dämpa olika känslor såsom aggression, sorg, trötthet, oro 
eller smärta (Adolfsson et al., 2002). Detta belyses även i studien av Byrne et al., (2003) 
där man äter för att avleda negativa tankar eller för att reglera humöret. En person som 
var med i ett viktminskningsprogram berättar: 
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“I haven’t been able to stick to the programme. My sister died and I have changed 
job… I know what to eat but the obstacles are too many… Eating this way is my comfort 
when the going gets tough” (Adolfsson et al., 2002, s. 253). 
 
Adolfsson et al. (2002) visar att även praktiska faktorer kan påverka matvanorna. Det 
kan vara en utmaning att få tiden att räcka till för familj, arbete och allt annat som ska 
hinnas med. Barnen ska skjutsas till olika aktiviteter, måltider ska planeras och maten 
ska inhandlas. Ibland kanske man arbetar sent: 
 
“I work late and don’t know what to eat when I get home at night… Today I would have 
gone shopping for food but had to work and didn’t get any time to do the shopping” 
(A.a. s. 255). 
 
Diet upplevs inte alltid positivt utan snarare tråkigt och man tröttnar på att räkna 
kalorier eller poäng. Det kan också upplevas asocialt att gå på diet (Bidgood & 
Buckroyd, 2005). I studien av Byrne et al. (2003) är det en person som tycker att diet är 
ungefär som att köra bil resten av livet, du måste hela tiden ha kontroll och vara 
medveten om vad du äter. Tidigare misslyckade försök till viktnedgång kan bero på att 
man provar modedieter som inte fungerar eller att försöken bygger på myter om hur 
man kan gå ner i vikt, exempelvis att inte äta efter klockan sex på kvällen (Tod & 
Lacey, 2004). 
 
Regelbunden motion är en viktig faktor för att lyckas med viktminskning. Det kan vara 
svårt att komma igång med motion men har man börjat vill man som regel fortsätta. 
Positiva effekter av motion kan exempelvis vara att man blir piggare, att hungerskänslor 
minskar och att nattsömnen förbättras. Vidare menar man att motion och diet fungerar 
som två samverkande faktorer, tar man bort det ena fungerar inte det andra lika bra 
(Bidgood & Buckroyd, 2005).  
 
”I find that the exercise and the diet at the same time suits me better, because it helps 
me to do the two together” (A.a. s. 225).  
 
Detta framkommer även i studien av Berry (2004) där en person berättar: 
”Even though I changed what I was eating, it was the walking that helped me lose the 
weight” (A.a. s. 248). 
 
En del personer beskriver svårigheter med regelbunden motion och att man behöver 
någon eller några som ”pushar” på. Det kan till exempel kännas svårt att promenera 
eller jogga när det är mörkt och kallt. Någon menar att det behövs mera stöd till 
regelbunden motion än till dieten (Bidgood & Buckroyd, 2005). 
 
 
 
Behov av stöd 
 
Det stöd som viktminskningsprogrammet ger upplevs som betydelsefullt för att kunna 
genomföra de förändringar som krävs (Adolfsson et al. 2002). Där får man rutiner och 
klara instruktioner för det dagliga livet, vilket gör att man lättare når viktminsknings-
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målen. Dessutom träffar man andra människor som kämpar med samma problem och 
tillsammans kan man stödja varandra (Adolfsson et al., 2002; Berry et al., 2004; Sarlio-
Lähteenkorva, 2000). Det optimala är att träffas varje vecka: 
 
”It was easier to lose weight when we met every week… There was a positive pressure 
from the group” (Adolfsson et al., 2002, s. 254). 
 
Genom viktminskningsgrupper får man kunskap om vad och när man ska äta, men en 
del upplever bristande stöd när man ska försöka använda sig av kunskapen i det dagliga 
livet. Vidare menar man att det är svårt att prata om problem i vardagen, om sånt som 
verkligen tynger en, exempelvis problem inom familjen eller på arbetet (Adolfsson et 
al., 2002; Bidgood & Bukroyd, 2005). En person berättar: 
 
… in Weightwatchers…it’s like always speaking about the superficial…you can’t go 
into a group of forty people and discuss and say “Well, I had an argument with my 
husband tonight, it’s really put me off and I went into the fridge” or “I got fired from 
work” or anything like that. So those things you keep under cover, but the real reason 
you are not under control is because you are not approaching those issues and for that 
reason it never worked (Bidgood & Buckroyd, 2005, s. 225). 
 
Somliga tycker dock att det känns svårt att gå med i en viktminskningsgrupp på grund 
av att man inte gillar offentlig vägning eller att man är rädd för att vara den tjockaste 
personen i gruppen (Tod & Lacey, 2004).  
  
Stöd från familj, vänner och arbetskamrater förstärker beteendeförändringen och 
motiverar till att fortsätta med viktminskningen. Det kan vara positiva kommentarer och 
uppmuntrande ord (Berry, 2004; Roberts & Ashley, 1999). En kvinna i studien av Berry 
(2004) berättar att hennes barn hela tiden talade om för henne hur ”fin hon var” vilket 
uppmuntrade henne att fortsätta med viktminskningsprogrammet. 
 
Stöd som ges under en längre tid är betydelsefullt för att kunna gå ner i vikt och 
bibehålla vikten (Adolfsson et al., 2002; Bidgood & Buckroyd, 2005; Brown, 
Thompson, Tod & Jones, 2006). Brown, et al., (2006) har undersökt hur obesa patienter 
upplever primärvårdens stöd. Olika nivåer av stöd ges och det sämsta stödet är när 
hälsovårdspersonalen påpekar att de är överviktiga utan att följa upp med råd och stöd. 
Däremot är det till stor hjälp om man får stöd under en längre tid där man även ger 
praktiska råd och psykologiskt stöd, samt att man även kan hänvisa till någon form av 
gruppstöd. Vad som också upplevs positivt är när personalen inte har en dömande 
attityd utan är inkännande och kan kommunicera rakt och tydligt.  
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Upplevelser och strategier efter viktnedgång 

 
 
Att ständigt vara i strid mot viktuppgång 
 
Att kunna bibehålla vikten efter viktnedgång beskrivs som en ständigt pågående strid 
mot viktuppgång (Sarlio-Lähteenkorva, 2000). En person i studien av Berry (2004) 
beskriver det som ett kroniskt tillstånd: 
 
I learned about food and portion control, exercise and what triggered me to overeat. 
Above all the group support has helped me maintain my loss. Weight problems are like 
any other disease-diabetes, hypertension, or alcoholism. It is all about learning about it 
and controlling it. It is a lifelong problem and I will always have to monitor myself if I 
want to stay healthy. My addiction is food and as long as I know what triggers me and I 
maintain some control over it, I will be able to maintain the changes I have made”  
(A.a. s. 249). 
 
Bestående livsstilsförändring är nödvändigt där man dagligen väljer rätt sorts mat, 
begränsar portionerna och äter på bestämda tider. Ibland får man kanske ändra recepten 
så att de blir fettsnålare. Även regelbunden motion och viktkontroll är betydelsefullt. 
Viktkontroll innebär inte att behålla samma vikt hela tiden utan snarare en medvetenhet 
om vikten (Berry, 2004; Sarlio-Lähteenkorva, 2000). Ingen av kvinnorna i studien av 
Sarlio-Lähteenkorva (2000) var viktstabila utan man accepterade några kilos 
viktuppgång, dock hade man satt en övre gräns.  
 
”Sometimes I may regain 2-3 kg but I always take them off. That is part of my life 
because I´m not watching every bite. But I’ll never relapse. I always diet if my clothes 
start feeling tights and I begin to look disgusting… I easily feel selfcontempt after a 
couple of extra kilos” (Sarlio-Lähteenkorva, 2000, s. 79). 
 
Frestelser till att äta försvinner inte med viktnedgången, därför är det väsentligt att 
skapa strategier för problematiska situationer, men även att kompromissa och vara 
flexibel. Problematiska situationer kan vara när man är tillsammans med andra på fester 
eller liknande där det förväntas att man ska äta. Vissa väljer att äta vid sådana tillfällen 
och kompenserar det genom att träna mer och äta mindre kommande dagar (Sarlio-
Lähteenkorva, 2000). 
 
En lyckad viktminskning är en ständigt pågående process för att bibehålla de ändrade 
levnadsvanorna. Ibland kan det vara svårt för en tidigare obes person att känslomässigt 
hantera hur obesa personer kan verka omedvetna om viktproblem och ändå vara 
lyckliga i sin situation. Likaså kan de ibland känna viss frustration inför normalviktiga 
som kan äta massor och ändå inte ha några viktproblem (Sarlio-Lähteenkorva, 2000). 
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I have to control my weight all the time and sometimes… I pretend to be angry at some 
people, “How on earth is it possible that you can eat all those bakery goods and have 
sweet drinks. If I did the same, I’d be fat” (Sarlio-Lähteenkorva, 2000, s. 83). 
 
 
Att känna välbefinnande 
 
Flera studier visar att viktminskning ger ökad livskvalitet. Det är inte bara den fysiska 
hälsan som förbättras utan även det psykiska välbefinnandet. Vanliga beskrivningar är 
ökad självkänsla, minskad sårbarhet och förbättrat utseende (Berry, 2004; Roberts & 
Ashley, 1999;  Sarlio-Lähteenkorva, 2000). Hälsa efter viktnedgång beskrivs i studien 
av Sarlio-Lähteenkorva (2000) som en resurs, en förmåga att njuta av livet och att 
kunna motionera och delta i alla typer av aktiviteter. Det nämns inte mycket om 
förbättringar som gäller medicinska problem utan det handlar mycket om kondition och 
att man har bra funktionell kapacitet. Viktnedgång medför också att man känner sig 
socialt accepterad på jobbet, speciellt om man har ett arbete där man träffar kunder 
(Sarlio-Lähteenkorva, 2000). 
 
Studien av Berry (2004) visar att majoriteten av kvinnorna upplever att de har fått ökat 
självförtroende efter viktnedgång, vilket i sin tur påverkar många andra områden i deras 
liv. Somliga beskriver att de fått en ny inre styrka och att de är känslomässigt stabilare. 
En person berättar att hon har funnit en röst som varit tyst i många år och är nöjd med 
att hon nu kan prata och bli hörd. Roberts och Ashley (1999) visar att känslan av 
välbefinnande är en bidragande faktor till att lyckas bibehålla vikten. Positiva effekter 
av viktnedgång som nämns är att man nu kan gå uppför branta backar och en del 
symtom har försvunnit, dessutom känner man sig mera bekväm med sig själv när man 
ska gå ut på något nöjesutbud. 
 
Den förvandling som skett från att ha varit obes till att nu vara en smalare person gör att 
man jämför sitt nuvarande tillstånd med det förflutna (Berry, 2004; Sarlio-
Lähteenkorva, 2000). 
 
”It reminded me a lot of what I have gone through and how far I have come, I 
appreciate things very differently. My life has completely changed” (Berry, 2004, s. 
249). 
 
Svårigheter att acceptera ett nytt utseende 
 
Har man varit obes länge och omgivningen har vant sig vid hur man ser ut kan 
reaktionerna över ens nya utseende vara så här:  
 
”Some people used to tell me that I look bad, that my body is too skinny and my 
complexion looks old. They say I am not like I used to be. I have told them that I don’t 
intend to be like I used to be. I wanted to change and I have changed” (Sarlio-
Lähteenkorva, 2002, s. 82). 
 
Två mönster identifieras bland kvinnorna som lyckats med viktminskning i studien av 
Sarlio-Lähteenkorva (2000). Det ena är att man ser fetma som ett problematiskt tillstånd 
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där man upplever sig förödmjukad och ensam medan man nu befinner sig i det normala 
tillståndet. Att vara obes betyder att man är annorlunda och instängd i sin egen obesa 
kropp. I det andra mönstret ser man tillbaks på tiden som obes som en ganska 
oproblematisk tid. Viktnedgången har visserligen haft positiva effekter, både socialt och 
när det gäller karriär, men det kan ändå vara svårt att hantera den nya situationen. 
 
“I’ve always been very outgoing and active. Fatness didn’t prevent me doing things I 
wanted to. But, I suppose I did’nt have any confidence as a women at that time and I 
associated that with my obesity. Now, I realize that it has nothing to do with it . When I 
reached my so-called ideal weight, I felt strange. I did’nt know myself or my body and I 
didn’t feel good in that too-thin body. I felt more feminine after gaining some weight 
back. I still do” (Sarlio-Lähteenkorva, 2000, s. 83). 
 
 
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Eftersom litteraturstudien handlar om vuxna med övervikt och fetma är deltagarna i de 
olika studierna mellan 18 och 82 år. I två studier är det enbart kvinnor som deltar och i 
de övriga är det både män och kvinnor, fast med en högre andel kvinnor. Det finns inte 
tillräckligt med forskning om hur män upplever viktnedgång, vilket förklarar bristen på 
män i underlaget för denna studie. Detta påverkar resultatet genom att minska dess 
överförbarhet. Resultatet av denna studie går med andra ord inte att generalisera. 
Studierna är gjorda i Sverige, Finland och Storbritannien, länder med likartade 
samhällssystem vilket gör att underlaget är homogent. Naturligtvis finns det kulturella 
skillnader mellan dessa länder men också stora likheter. De tre länderna är 
västeuropeiska, protestantiska industrinationer med relativt hög levnadsstandard och 
utbildningsnivå. Svårigheter vid analys av resultatet var att hitta teman som inte 
överlappade varandra. Genom att deltagarna i de granskade studierna har intervjuats har 
man kunnat ta del av deras egna berättelser och därmed finns många citat i resultat-
delen. Enligt Sandelowski (1994) berikas resultatet av väl valda citat. Syftet med citaten 
i denna litteraturstudie är just att höja kvaliteten genom fylligare beskrivningar som gör 
att man lättare kan förstå de obesa personernas upplevelser.   

Resultatdiskussion 

I denna litteraturstudie har obesa personers upplevelser av viktnedgång beskrivits. 
Studiens resultat visar att de motiv man har till viktnedgång dels beror på oro för hälsan 
men även önskan om en slankare kropp. (Berry, 2004; Roberts & Ashley, 1999; Tod & 
Lacey, 2004). Vissa ser hälsovarningen från läkaren eller sjuksköterskan i samband med 
hälsokontroll som den viktigaste motiverande faktorn (Roberts & Ashley, 1999). Enkla 
råd från hälsovårdspersonalen kan vara effektivt men ofta behövs motiverande samtal 
(Soria, Legido, Escolano, Yeste & Montoya, 2006). Därför är det inte förvånande att 
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obesa personer tar till sig råd om viktnedgång, om det görs på rätt sätt. Dessvärre är det 
inte alltid som vårdpersonalen motiverar på rätt sätt. I studien av Brown (2006) 
framkommer det att obesa personer upplever att hälsovårdspersonalen är generade över 
att prata om fetman eller att man ofta är otydlig och bara i förbifarten säger att den 
obese ska gå ner i vikt utan att förklara varför. Personligen menar jag att det är bättre 
om vårdpersonalen låter bli att påpeka behovet av viktminskning i de fall uppmaningen 
inte åtföljs av råd, hjälp och stöd. Övervikt är ofta ett känsligt ämne att prata om men 
bör ändå inte undvikas när frågan är relevant och rätt förutsättningar finns det vill säga 
där vårdpersonalen både har en inkännande attityd och rätt kunskap. 

 
Resultatet visar att obesa personer upplever sig förödmjukade och ensamma och en del 
har upplevt det ända sedan barndomen. Att känna sig förödmjukad eller att känna att 
man inte är accepterad av andra är för många en svår upplevelse och kan leda till att 
man börjar tröstäta och undvika sociala åtaganden (Berry, 2004; Bidgood & Buckroyd, 
2005; Tod & Lacey, 2004). Dessutom visar Bidgood och Buckroyd (2005) att det är 
svårare som överviktig att få det arbete som man vill ha. Att arbetsplatsen har stor 
betydelse visar även Sabinsky, Toft, Raben och Holm (2006) i sin studie av danska män 
där största skälet till att vilja gå ner i vikt är att kunna vara attraktiv och effektiv på 
arbetsplatsen. Problemen med att obesa personer upplever sig förödmjukade och 
samhällets syn på fetma bör tas på största allvar, inte minst inom hälso- och sjukvården. 
Eftersom övervikt och fetma ökar riskerna för följdsjukdomar kommer många av dessa 
individer att hamna på sjukhus. Den obesa patienten måste kunna söka vård och hjälp 
utan att uppleva fördömande attityder från personalen. De som ska vårda en obes patient 
med svår diabetes och bensår och där man kanske till och med har svårt att hitta en 
tillräckligt stor rullstol kan falla in i attityden att det är ”patientens eget fel”. Det borde 
finnas forum på arbetsplatserna där man kan samtala om frågor som bland annat handlar 
om attityder mot obesa patienter och att även utbildningsmöjligheter ges till personalen. 
Enligt SBU (2002) kan fördomar minskas genom ökad förståelse om hur fetma 
uppkommer och hur svårbehandlad den är. 
 
Beslut om viktnedgång sker gradvis. I föreliggande studie beskrivs olika stadier, där 
man till en början inte ser något behov av viktnedgång för att sedan komma till det 
stadium där man beslutar sig för att gå ner i vikt. Detta stämmer väl överens med 
Prochaskas (1992) modell om beteendeförändring där fem stadier beskrivs och där man 
i det femte stadiet har lyckats med beteendeförändringen i minst sex månader. Med 
tanke på överviktigas sårbarhet och dåliga självförtroende i det första stadiet är det 
väsentligt att bemötandet sker på ett tillfredsställande sätt. Enligt Saarman, Daugherty 
och Riegel (2000) bör man i första stadiet ge information som gör att den överviktige 
inser behovet av viktnedgång. Informationen ska ges på rätt sätt, det vill säga på ett 
vårdande och motiverande sätt utan skrämmande inslag. Att kunna nå dessa människor 
och hjälpa dem igenom de olika stadierna är en väsentlig uppgift för sjuksköterskan som 
arbetar preventivt. Här kan Orems teori komma väl till pass eftersom teorin betonar dels 
individens ansvar för sin hälsa, men även sjuksköterskans roll som vägledare och 
stödjare (Orem, 1995). 
 
Resultatet visar att obesa personer behöver stöd för att nå målet med sin viktminskning.  
Livsstilsförändringar kräver ett stort engagemang och det beskrivs som speciellt svårt 
att kunna befästa de nya vanorna (Adolfsson et al., 2002; Berry, 2004; Bidgood & 
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Buckroyd, 2005). Enligt SBU (2002) är fetma svårbehandlad och långtidsresultaten 
sällan upplyftande. Därför är det desto viktigare med preventiva åtgärder mot fetma. 
Förutom att enskilda och familjer har ett självklart ansvar är det även många instanser 
som behöver utföra sin del i det hälsofrämjande arbetet, exempelvis livsmedels-
industrin, politiker, massmedia och kommuner. SBU (2002) menar att det behövs 
åtgärder för förbättrade kostvanor bland annat genom ökade krav på märkning och 
information om fetthalten i livsmedel. Glädjande nog har det fram till år 2007 skett en 
hel del förbättringar, inte bara när det gäller märkning av livsmedel utan också 
minskade sockermängder i en mängd livsmedel och ett större utbud av fettsnålare 
produkter. Livsstilsförändringar handlar också om att börja röra på sig mera och även 
här har befrämjande åtgärder vidtagits. I början av 2000-talet organiserade 
Folkhälsoinstitutet pilotförsök med Fysisk aktivitet på recept där läkare har särskilda 
blanketter för att skriva ut motion som recept på samma sätt som medicin. Sedan 2003 
finns FYSS (fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) som är 
motsvarigheten till FASS. Där kan läkaren slå upp vilken fysisk aktivitet som lämpar 
sig bäst för att behandla eller förebygga sjukdom (Kallings & Leijon, 2003). 
 
Enligt tallriksmodellen ska man äta näringsriktig kost med mycket grönsaker och frukt 
(Adolfsson, 2002). Tyvärr kan den hälsosamma kosten vara betydligt dyrare än 
snabbmat, läsk, chips och godis. Det kan leda till att man i längden inte anser sig ha råd 
med den ”nya maten” speciellt med tanke på att fetma är vanligare i lägre 
socioekonomiska klasser. Viktminskning kan även försvåras av ”antidietvärderingar”. I 
studien av Sabinsky, et al. (2006) framkommer det att danska män anser att dietkosten 
avviker från vad som förväntas att man ska äta i deras sociala sammanhang. En parallell 
finner man hos Bidgood och Buckroyd (2005) som belyser att dietkost kan upplevas 
tråkig och osocial i längden. Här menar jag att sjuksköterskor med sina begränsade 
kunskaper om kost oftare skulle vända sig till dietister och på så vis få tips om hur man 
kan göra dietkosten mindre tråkig. Dessutom har utbudet av fettsnålare kost ökat vilket 
gör valmöjligheterna större. 
 
Resultatet visar att de överviktiga upplever positiva effekter av motion, exempelvis 
minskad trötthet och att dieten fungerar bättre. I studien av Yarwood, Carryer och Jo 
Gagan (2005) framkommer det att möjligheterna till regelbunden motion till stor del 
beror på vilken livssituation man befinner sig i - familj, vänner och arbete inverkar 
positivt eller negativt. I samband med rådgivning om fysisk aktivitet bör vårdpersonalen 
därför ta hänsyn till individens kontextuella situation. 
 
Den överviktige behöver mycket stöd för att lyckas med viktminskningen. I denna 
studie beskrivs stöd från viktminskningsgrupper, familj och vänner som betydelsefullt. I 
studien av Adolfsson et al. (2002) framkommer det att den överviktige får bra kunskap 
om kosten i viktminskningsgruppen, men efterlyser mera stöd i hur man använder sig av 
kunskapen i det dagliga livet. Vidare behöver viktminskningsgrupper bli bättre på att se 
individens livssituation där det kan finnas många problem som den överviktige behöver 
samtala om. Till exempel om någon är arbetslös kanske det är arbetslösheten som är det 
största bekymret och inte övervikten. Flera studier visar att den överviktige är i behov 
av stöd under lång tid och även efter att man gått ner i vikt (Adolfsson et al., 2002; 
Bidgood & Buckroyd, 2005; Brown, et al., 2006). Personer som lider av kroniska 
sjukdomar behöver stöd och hjälp under lång tid, kanske till och med livslångt stöd. 
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Fetma definieras som en kronisk sjukdom vilket innebär att man bör se fetma som ett 
tillstånd där stöd behövs under lång tid (WHO, 2000).  
 
Upplevelser efter viktnedgång beskrivs som en ständig strid mot viktuppgång (Sarlio-
Lähteenkorva, 2000), men även att viktnedgången leder till ökat välbefinnande (Berry, 
2004; Roberts & Ashley, 1999; Sarlio-Lähteenkorva, 2000). Trots positiva effekter av 
viktminskning är det alltför sällan som man ser långvariga resultat (Sarlio-
Lähteenkorva, Rissanen & Kaprio, 2000). Det skulle vara intressant att gå vidare och 
undersöka varför det är så. Kan det bero på att det i längden blir för påfrestande att 
ständigt vara på sin vakt mot viktuppgång eller har man inte fått stöd under tillräckligt 
lång tid, eller kan det finnas andra orsaker? Även om det finns många skäl till uteblivna 
positiva resultat, som dessutom skiljer sig mellan olika individer och grupper, så skulle 
det vara intressant att veta vilka hinder som väger tyngst.  
 
Praktiska implikationer 
Studiens resultat har beskrivit obesa personers upplevelser av viktnedgång. Denna 
kunskap kan sjuksköterskan använda sig av såväl inom den slutna som inom den öppna 
vården. Genom att ha kunskap om de olika stadierna som obesa upplever i samband 
med viktnedgång kan sjuksköterskan anpassa sitt bemötande utifrån vilket stadium 
personen befinner sig. Det optimala är att sjuksköterskan alltid kan ge rätt råd till rätt 
person vid rätt tillfälle, vilket inte är rimligt att begära. Ökade kunskaper är dock en 
förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna undvika att lägga energi på att motivera 
personer i situationer då de inte är mottagliga för råd och att oftare lyckas göra det vid 
tillfällen då det kan vara fruktbärande. Dessa kunskaper kan också öka den emotionella 
insikten att obesa människor inte bara löper risk att vara offer för samhällets 
stigmatisering utan dessutom måste leva med det faktum att deras kroniska diagnos är 
uppenbar för alla. 
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    Bilaga 1 

Översikt av analyserade artiklar 
 
 Perspektiv   

 
                

Syfte Metod Resultat 

Titel: Overweight 
and obesity: helping 
clients to take action 
Författare: Tod, 
A., &  Lacey, A. 
Tidskrift: 
British Journal of 
Community Nursing 
Årtal: 2004  

Kvalitativ studie 
 
      
 
 
                         

Primärvården i England 
har kritiserats för att inte 
ge hjälp till överviktiga 
som behöver gå ner i vikt. 
Många har vänt sig till 
kommersiella organisa-
tioner. Syftet var att 
undersöka vilka faktorer 
som påverkar vid 
viktnedgång hos personer 
som vänt sig till kom-
mersiella organisationer. 

Semistrukturerade 
intervjuer med 16 
deltagare från en 
kommersiell bantnings-
organisation i South 
Yorkshire 
 

Beslut om viktnedgång var svårt. 
Tidigare misslyckade försök och 
förnekande av viktproblem var 
några av hindren. Beslut om 
viktnedgång skedde gradvis och 
var kombinerat med dåligt 
självförtroende vilket gjorde att 
de var sårbara när de fattat beslut 
om viktnedgång. 

Titel: Treating 
obesity: a qualitative 
evaluation of lifestyle 
intervention for weight 
reduction. 

Författare: 
Adolfsson, B., Carlson 
A, Undén A-L., &  
Rössner, S.  

Tidskrift: Health 
Education Journal 
Årtal: 2002 

Kvalitativ studie 
 
 

Syftet var att undersöka 
kostrelaterade faktorer i 
samband med 
viktminskning. 

Intervjuer med 15 
personer, tolv kvinnor 
och tre män som deltog 
i ett viktminsknings-
program. Intervjuerna 
skedde tre gånger under 
programmet och fjärde 
intervjun gjordes ett år 
efter avslutat program. 
 

Det var många andra faktorer än 
hunger som gjorde att man åt, 
till exempel depression, trötthet, 
oro, ensamhet och stress. Genom 
viktminskningsgruppen fick man 
stöd och hjälp till att kunna nå 
viktminskningsmålen. Det 
upplevdes positivt att träffa 
andra som kämpade med samma 
problem. Praktiska faktorer 
påverkar matvanorna. 
 

Titel: Weight 
maintenance and 
relapse in obesity: a 
qualitative study  
Författare: 
Byrne, S., Cooper, Z., 
& Fairburn, C. 
Tidskrift: 
International Journal of 
Obesity 

Årtal: 2003 

Kvalitativ studie 

 
 
 
 

Syftet var att undersöka 
vilka psykologiska faktorer 
som är associerade med att 
lyckas behålla vikten efter 
viktminskning och 
tvärtom. 

Intervjuer med 76 
kvinnor i åldern 20-60 
år som delades in i tre 
grupper. 

De som misslyckats att behålla 
vikten var missnöjda med vikten 
samt hade tendens att äta för att 
muntra upp sig. Dålig vikt-
kontroll samt svart och vitt 
tänkande var andra bidragande 
faktorer som gjorde att de 
misslyckades. Hur man hanterar 
negativa livshändelser kan ha 
betydelse för hur man lyckas 
med viktminskningen. 
 

Titel: An emerging 
model of behavior 
change in women 
maintaining weight 
loss 
Författare: 
Diane Berry   
Tidskrift: 
Nursing Science 
Quarterly  
Årtal: 2004 

Kvalitativ   studie 
 

Att undersöka kvinnors 
erfarenheter av 
viktnedgång och att lyckas 
behålla vikten. 

Intervju med 20 kvinnor 
i åldrarna 33-82 år som 
gått ned i vikt och 
lyckats behålla vikten i 
minst ett år 

Beslut om viktnedgång sker 
gradvis. För att kunna behålla 
vikten efter viktnedgång var det 
viktigt med viktkontroll, 
regelbunden motion och 
portionskontroll. Stöd från 
viktminskningsgrupp, familj och 
vänner förstärkte beteende- 
förändringen. Lyckad 
viktminskning ledde till ökat 
självförtroende och minskad 
sårbarhet. 
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 Perspektiv   
                

Syfte Metod Resultat 

Titel: Primary care 
support for tackling 
obesity: a qualitative 
study of the 
perceptions of obese 
patients 
Författare: 
Brown, I., Thompson, 
J., Tod, A., & Jones, G  
Tidskrift: British 
Journal of General 
Practice  

Årtal: 2006  

Kvalitativ   studie 
 
 
                         

Syftet var att undersöka 
obesa patienters 
erfarenheter och 
upplevelser av 
primärvårdens stöd. 

Semi-strukturerade 
intervjuer med 28 
överviktiga, vuxna 
patienter med 
erfarenheter av 
primärvårdens service. 

Patientens ambivalens och 
överviktens stigmatisering gör 
utmaningen större när det gäller 
att förbättra tillgängligheten och 
kvalitén på primärvårdens stöd. 

 Titel: An 
exploration of obese 
adults experience of 
attempting to lose 
weight and to maintain 
a reduced weight  
Författare: 
Bidgood, J., & 
Buckroyd, J.  
Tidskrift: 
Counselling and 
Psychotherapy 
Research  
Årtal: 2005 

Kvalitativ   studie 
 

Syftet var att undersöka 
vilka erfarenheter och 
känslor som obesa 
personer har i samband 
med viktnedgång och när 
man lyckats att behålla 
vikten. 

Intervju med 16 kvinnor 
och två män som var 18 
år och äldre och med 
BMI 30-50 kg/m2. 

Stigmatisering och fördomar om 
fetma ledde till att man drog sig 
undan från sociala kontakter 
vilket i sin tur ledde till ett mera 
inaktivt liv. Professionellt stöd 
under en längre tid med 
rådgivning om kost och motion 
ansågs viktigt för att kunna 
behålla vikten. 

Titel: What are the 
characteristics of 
overweight and obese 
patients who achieve 
weight loss and what 
factors are most 
helpful? A quantitative 
and qualitative study of 
patients and 
interventions in a rural 
general practice  

Författare: 
Roberts, A., & Ashley, 
G  
Tidskrift: 
Journal of Human 
Nutrition and Dietetics  

Årtal: 1999 

Kvantitativ och 
Kvalitativ studie 
 

Syftet var att identifiera 
vilka karakteristiska 
faktorer som leder till 
framgångsrik vikt- 
minskning. 

1. Fall-kontrollstudie av 
198 deltagare med BMI 
>25kg/m2 där man 
samlade in data om 
riskfaktorer för hjärt-
kärlsjukdomar 
2. Semistrukturerade 
intervjuer med 15 
personer som lyckats 
med 10% viktnedgång 
och som behöll vikten i 
minst 3 månader. 

Av de 198 personerna var det 18 
som lyckades med 10% 
viktnedgång och behöll vikten i 
minst 3 månader.  
Resultat av intervjuerna visar att 
problem med hälsan och oro för 
hälsan var motiverande faktorer 
till att vilja gå ner i vikt. Positiva 
effekter av viktminskningen 
exempelvis bättre funktionell 
kapacitet och ökat själv- 
förtroende gjorde det lättare att 
kunna bibehålla vikten. Stöd 
från vänner och vårdpersonal 
ansågs viktigt. 

Titel: The battle is 
not over after weight 
loss: stories of 
successful weight loss 
maintenance  
Författare: 
Sarlio-Lähteenkorva, S 
Tidskrift: 
Health  
Årtal: 2000 

Kvalitativ studie 
 

Syftet var att öka 
kunskapen om hur man 
lyckas behålla vikten efter 
viktminskning. 

Intervju med nio 
kvinnor som gått ned i 
vikt och som efter sju år 
behållit sin viktminsk- 
ning med mellan  
10-27 kg. 

Att lyckas behålla vikten efter 
viktminskning beskrivs som en 
ständigt pågående strid mot 
viktuppgång. Viktminskningen 
hade lett till bättre hälsa och ökat 
självförtroende. Regelbunden 
motion, viktkontroll och 
kontrollerat matintag var 
nödvändigt för att kunna behålla 
vikten. 
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