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S a m m a n f a t t n i n g 

 

Inledning: En vanlig missuppfattning är att feta individer är lata och 

inte vill försöka uppnå viktkontroll, eller gå ner i vikt. Syfte: 

Identifiera faktorer, vilka respondenterna uppfattar påverkar 

viktuppgång som upphov till övervikt och fetma hos sig själva samt 

hos andra individer. Urval: Fyra kvinnor och två män i åldrarna 39-

50. Ingen respondent har varit överviktig som barn, men har någon 

gång efter 18 års ålder upplevt fetma. Metod: Studien har en 

kvalitativ forskningsansats där semistrukturerade intervjuer har 

använts för att ta reda på respondenternas uppfattningar kring 

fenomenet viktuppgång. Intervjuerna transkriberades och analyserades 

enligt ett fenomenografiskt - hermeneutiskt perspektiv. Resultat: 

Intervjuerna genererade kategorierna Emotioner; Fysisk aktivitet; 

Bristande kunskap; Kosthållning; Socialt stöd; Förnekande; Tidsbrist, 

prioritering, vanor; Ålder, hormoner, ämnesomsättning; Ekonomi och 

Kriser. Slutsats: Viktökning och förlorad viktkontroll är en 

konsekvens av samverkande faktorer, och det är omöjligt att särskilja 

en primär kategori i denna urvalsgrupp. För begynnande viktuppgång, 

både hos respondenterna själva och gällande deras uppfattningar om 

andra individer, är kategorierna Fysisk aktivitet, Kosthållning och 

Tidsbrist, prioritering, vanor de dominerande. Förnekande är en 

betydande faktor för uppkomsten av fetma, och är bidragande för 

bristande viktkontroll men kan inte missförstås som lathet bland 

respondenterna i denna urvalsgrupp. 

Nyckelord: kvalitativ, intervju, faktorer, övervikt, fetma  
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B a k g r u n d 
 

Problematisering 

En traditionell uppfattning, som även förekommer hos individer som arbetar inom hälsofältet, 

är att individer som lider av fetma är lata och därmed har gjort begränsade försök att uppnå 

viktkontroll samt att gå ner i vikt (Hyde, Karunaratne, Kausman, Komesaroff & Thomas, 

2008; Lindroos & Rössner, 2007). Det är först nyligen som förståelsen ökat för att de 

underliggande orsakerna till fetma är många, och kan innefatta såväl individuella som 

kulturella, sociala och biologiska faktorer. De direkta orsakerna till överviktsrelaterade 

hälsoproblem, så som bristfällig kosthållning och otillräcklig fysisk aktivitet, förefaller lättare 

att förstå än påverkan från sociokulturella och emotionella faktorer (Hyde et al., 2008). Detta 

ämnesområde är dock ännu relativt outforskat, och få studier har gjorts för att undersöka 

varför individer tillåter viktuppgång. I den aktuella studien används begreppet viktuppgång 

med avseende på en ohälsosam ökning av kroppsmasseindex (BMI), vilket innefattar ökad 

mängd kroppsfett samt utesluter uppbyggnaden av muskelmassa som primär orsak till 

viktökning. 

 

Fetma är för närvarande västvärldens vanligaste näringsrubbning (Rössner, 2008). Aktuella 

siffror visar att hälften av alla män och drygt en tredjedel av alla kvinnor i Sverige är 

överviktiga eller feta. Överviktiga individer har en ökad risk för att drabbas av diabetes typ 2 

samt hjärt- och kärlsjukdomar, och övervikt åtföljs av flera förändringar i kroppen som bland 

annat leder till åderförfettning, stigande blodtryck, högre blodfetter och störd sockerreglering 

(Danielsson, & Norberg, 2009). I det moderna samhället dör fler individer av övernäring än 

av svält, och den ökade prevalensen av fetma hos både barn och vuxna utgör idag ett reellt 

folkhälsoproblem i många av västvärldens länder (Lindroos & Rössner, 2007). Övervikt och 

fetma uppkommer då energiintaget överstiger energiförbrukningen, men det är dock mer 

komplicerat att förklara varför fetma globalt har accelererat under de senaste decennierna. 

Den rimligaste orsaken är det faktum att människan lever med en oförändrad genetisk 

uppsättning, medan miljön runt oss har förändrats dramatiskt (Rössner, 2008). Ingen 

vårdinstitution i världen förutsägs kunna hantera den epidemi som uppkommit, vilket 

föranleder slutsatsen att det preventiva arbetet behöver bli mer omfattande (Lindroos & 

Rössner, 2007).  
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Övervikt och fetma 

Människokroppen har en genetiskt betingad individuell idealvikt, vilken kroppen genom 

hormonell reglering strävar efter att återta vid en viktförändring. Vid omfattande 

viktreducering sänks ämnesomsättningen så att kroppen tillåts spara energi, samtidigt som 

hormoner signalerar en ökad aptit. Den ökade aptiten innebär även ett behov för kroppen att 

äta lite extra för att klara ytterligare perioder av bristande energitillförsel i förhållande till 

idealvikten. De viktförhållanden som kroppen upplever som ideala skiljer sig dock ofta från 

den subjektiva upplevelsen av vikten, varvid individer tenderar att uppfatta sig som 

överviktiga och försöker reducera sin vikt. På detta sätt kommer den naturliga 

energiomsättningen av lipider och kolhydrater att försättas ur dess normala rytm, vilket kan 

leda till att vikten omväxlande reduceras och ökar. Ännu saknar dock den vetenskapliga 

forskningen bevis för vilka strategier som är effektivast för att återställa lipid- och 

kolhydratmetabolismen, samt aptitregleringen, efter mångårig fetma eller kraftigt föränderlig 

kroppsvikt (Edlund & Zethelius, 2009). 

 

Fetma definieras som överdriven ackumulering av fettvävnad, med negativ inverkan på 

hälsotillståndet som följd (WHO, 2006). Obalans mellan energiintag och energiförbrukning 

leder till förändringar i kroppens energiförråd, vilket innebär att ett konsekvent högre 

energiintag leder till en ökning av kroppsvikten. Dessa förändringar uppkommer redan vid ett 

så begränsat energiöverskott som 50 kcal/dygn, vilket motsvarar energitätheten hos en 

genomsnittlig frukt, och ger en viktökning med ca. 2,5 kilo under ett år (Lindroos & Rössner, 

2007). Fetma kan på detta sätt ta många år att utveckla, och att motverka fortsatt viktökning 

samt etablera strategier för en stabil lägre vikt är i regel en komplicerad och tidskrävande 

process för den enskilda individen (Edlund & Zethelius, 2009). 

 

I de flesta fall innebär ett tillstånd av fetma en stressfylld upplevelse, och den individuella 

förmågan att hantera de emotioner som är relaterade till stress påverkar den psykiska hälsan 

(Lindroos & Rössner, 2007). Utmärkande för emotioner är att de är kopplade till ett fenomen, 

och att känslan upphör om fenomenet uteblir. Individens förmåga att tolka den situation hon 

befinner sig i är också avgörande. Ett emotionellt tillstånd karaktäriseras av individens 

subjektiva upplevelse av ett fenomen, fysiologiska förändringar kopplade till den specifika 

emotionen samt de beteendetendenser som individen yttrar. De fysiologiska verkningarna av 

emotioner utgår från det sympatiska autonoma nervsystemet, och känsloyttringen är beroende 

av den mängd energi som upplevelsen genererar (Nationalencyklopedin, 2009). För 

uppkomsten av övervikt och fetma är dessa effekter av central betydelse i sammanhang av 
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negativa känslor. Dessa emotioner ger upphov till sänkt energinivå genom förändringar i 

blodets lipid- och glukostäthet genom reducerad aktivitet i autonoma nervsystemet och 

stimulerad central hjärnaktivitet. Valet av livsmedel, storleken på portionerna vid måltiderna 

samt småätande mellan måltiderna kan vara kopplade till faktorer i människors omgivning 

genom de fysiologiska verkningar som uppkommer vid negativa emotioner som stress och 

nedstämdhet. Förändringar av detta slag är ofta utmärkande hos feta individer, vilka kan 

uppleva att hungerskänslorna ersatts av ett mer utpräglat begär efter söta och feta livsmedel. 

Detta kan göra att beteendet kring mat kommer att förändras, vilket i vissa fall yttrar sig som 

tröstätning på oregelbundna tider med ett ökat intag av livsmedel rika på fett och snabba 

kolhydrater (Edlund & Zethelius, 2009). Den emotionella yttringen varar endast under en 

begränsad tidsrymd, vilket kan ställas mot begreppet stämningslägen som omfattar liknande 

tillstånd över längre tid samt med obundenhet av närhet till ett fenomen. Funktionellt anses 

emotioner vara knutna till mentala tolkningsstrategier och dess handlingsdispositioner, vilket 

bidrar till att återkommande emotionella upplevelser tenderar att mötas av liknande 

handlingsmönster (Nationalencyklopedin, 2009).  

 

Risken att utveckla viktrelaterade hälsoproblem är även sammankopplad med behovet av 

tillräcklig vila och återhämtning under varje dygn. Vid ett minimum av sex sammanhängande 

sömtimmar per dygn ökar risken att utveckla överviktsrelaterade problem, och riskgrupper 

omfattar i detta fall främst individer i medelåldern som arbetar skift samt kontinuerligt 

förlorar sömn (Edlund & Zethelius, 2009). Individer som uppnått medelåldern löper även en 

ökad risk att drabbas av en överviktsrelaterad problematik om de fört ett inaktivt liv med 

bristfällig kosthållning tidigare i livet. Med en inaktiv livsstil reduceras muskelmassan 

kontinuerligt, vilket medför att ämnesomsättningen successivt sjunker. Samtidigt kommer en 

bristfällig kosthållning att påverka näringsupptaget, så att bland annat insulinkänsligheten 

minskar och därmed påverkar metabolismen av glukos och lipider (Bondevik & Nygaard, 

2005).  

 

BMI 

Ett fulländat mått på mängden kroppsfett ska uppfylla krav på bland annat tillförlitlighet, 

reproducerbarhet och tillgänglighet. Mätmetoden ska dessutom vara billig att använda, vara 

väl dokumenterad med publicerade referensvärden samt vara acceptabel som metod för de 

individer som ska mätas. Ingen idag tillgängligt mått uppfyller dock samtliga dessa kriterier, 

vilket endast lämnar utrymme för kvalificerade kompromisser. Kroppsmasseindex (BMI) 
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används som ett substitut för dyrare och mer komplicerade metoder att mäta kroppsfettprocent 

och är ett indirekt mått på ackumulerad fettmassa (Lindroos & Rössner, 2007). 

 

BMI anges vanligen som gränsvärden för kategorisk indelning av vikt. Måttet definierar 

därmed bland annat intervallerna för normalvikt, övervikt och fetma (Tabell 1), och BMI är 

det vanligaste måttet för att bedöma om en person är överviktig. BMI anger relationen mellan 

vikt och längd enligt beräkningen kroppsvikt (kg) dividerat med kroppslängden (m) i kvadrat 

(Danielsson & Norberg, 2009). 

 

Tabell 1. Kategorisk indelning av BMI 

Kategori    BMI 

Normalvikt 

Övervikt 

Fetma 

    18,5  -  25 

    25     -  30 

≥  30 

(Danielsson & Norberg, 2009) 

 

 

Trots att BMI inte kan särskilja fettmassa från muskelmassa, eller indikera något om 

fettdisposition, är detta mått relativt starkt korrelerat med kroppsfettprocent, sjuklighet och 

dödlighet. Den kategoriska indelningen av vikt har bedömts som applicerbar för båda könen, 

och är inte åldersspecifik, utan används som generella värden för alla vuxna individer. BMI 

uppvisar dock god korrelation med resultaten från andra mätmetoder, och betraktas därför 

som en kostnadseffektiv och tillförlitlig mätmetod med hög reproducerbarhet (Lindroos & 

Rössner, 2007). 

 

Prevention 

I arbetet mot fetman är prevention en självklar grundläggande princip. Statens 

folkhälsoinstituts (2009) politiska mål är att öka den fysiska aktiviteten samt att förbättra 

kostvanorna hos befolkningen, då dessa anses vara de främsta faktorerna till ohälsa kopplat 

till övervikt och fetma. Sveriges befolkning har förhållandevis bra matvanor i jämförelse med 

andra länder, men det finns stora skillnader bland olika grupper i befolkningen. Individer med 

sämre ekonomisk ställning tenderar att ha sämre matvanor än de som har bättre ekonomiska 

förutsättningar. Förbättrade kostvanor kräver insatser på samtliga samhällsnivåer, och att 

aktörerna i dessa insatser strävar mot ett gemensamt mål (Satens folkhälsoinstitut, 2009). 

Eftersom överviktiga barn ofta för med sig denna problematik in i vuxen ålder, ligger fokus i 

Sverige för närvarande på att utarbeta fungerande preventiva strategier mot övervikt och 

fetma inom barnomsorg och skola. Parallellt med detta riktas även fokus mot att öka den 
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fysiska aktivitetsnivån hos den vuxna befolkningen (Rössner, 2008). Burke et al. (2002) har i 

sin studie visat att ett förebyggande arbete mot den ökade förekomsten av ohälsosam övervikt 

och fetma är relevant, då incidensen av den överviktsrelaterade sjukdomen diabetes typ-2 

minskar drastiskt om ett stigande BMI bland den normalviktiga befolkningen kan förhindras. 

Hyde et al. (2008) visar i sin studie att en uppföljning av interventioner för överviktiga och 

feta individer kan leda till mer långsiktig viktkontroll. Då studien även fastslår en pessimistisk 

attityd gentemot deltagande i fysisk aktivitet bland överviktiga och feta, ges ytterligare 

indikationer mot att det preventiva arbetet som beskrivs av Rössner (2008) är relevant. 

 

Världen över debatteras preventionsarbetet mot den växande överviktsproblematiken. Projekt 

som beprövats har förvisso visat att fetma är möjligt att förebygga, men att de förändringar 

som uppmärksammats är måttliga och effekterna tidsbegränsade. En allmän tendens är att 

projektdeltagarna faller tillbaka till tidigare beteenden kort efter att projektet avslutats 

(Lindroos & Rössner, 2007). En uppmärksammad brist i tidigare preventionsarbeten är ett allt 

för ensidigt fokus mot det individuella ansvaret (Delormier, Frohlich & Potvin, 2009). Detta 

har resulterat i konstaterandet att preventionsarbetet mot fetmaepidemin måste omfatta alla 

samhällsfunktioner, från individens eget ansvar till den internationella livsmedelsindustrin 

och media (Lindroos & Rössner, 2007). 

 

Rehabilitering 

Rehabilitering av fetma sker främst genom olika former av kostbehandling enligt svenska 

näringsrekommendationer, i kombination med fysisk aktivitet. Kortsiktigt lyckas många som 

är överviktiga eller feta att reducera sin vikt, men dessa förändringar tidsbegränsas ofta då 

återgång till tidigare vanor är vanligt. Andra inslag som blivit allt vanligare i behandlingen av 

fetma är kognitiv beteendeterapi, en form av psykoterapi där självförtroendeträning och 

stresstolerans är viktiga inslag. Förutom detta används även läkemedel samt kirurgisk 

behandling mot fetma (Edlund & Zethelius, 2009; Lindroos & Rössner, 2007).  

 

Tidigare forskning 

Inom det kvalitativa forskningsfältet för viktuppgång har tidigare erhållits forskningsresultat 

som uppvisar ett flertal relaterade faktorer, vilka kan påverka viktuppgång hos vuxna 

individer. Dessa faktorer har genererats genom kvalitativa forskningsmetoder, och beskriver 

vuxna individers uppfattningar av problematiken.  
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- Emotioner  

Emotionellt ätande, även omnämnt tröstätning, med ett ökat intag av feta och söta livsmedel 

betraktas ofta som ett problem som endast ger upphov till viktökning hos kvinnor. Fenomenet 

kan dock uppkomma hos individer av båda könen som en följd av negativa emotioner, så som 

ilska, sorg, oro och stress (Jay, Niel, Robertson & Ziebland, 2002; Kocos, Lytle, Nelson & 

Perry, 2009; Macht & Simons, 2000). Inom området fysisk aktivitet är en generell tendens att 

deltagande undviks på grund av rädsla för offentlig förnedring, vilket utgör en viktig orsak till 

bristande viktkontroll. Denna tendens har uppkommit då träningsfaciliteter kan upplevas som 

skrämmande miljöer, på grund av dess unika kultur (Hyde et al., 2008; Kocos et al., 2009).  

 

- Fysisk aktivitet  

Upprepade studier har visat att individer i olika åldrar, med varierande BMI, är ovilliga att 

deltaga i fysisk aktivitet. Generellt är oviljan att motionera för att uppnå en förbättrad 

hälsostatus hög, och överviktiga individer har vanligen vare sig försökt, eller är motiverade att 

försöka, gå ner i vikt med hjälp av fysisk aktivitet (Hyde et al., 2008; Jay et al., 2002; Kocos 

et al., 2009). Forskningsresultat pekar även mot att ett stillasittande arbete och bildandet av 

familj, i kombination med uppkomsten av fysiska nedsättningar, är faktorer som bidrar till 

förändrade rutiner. Detta leder till minskad mängd fysisk aktivitet med bristande viktkontroll 

som följd. Med begreppet fysiska nedsättningar avses i detta sammanhang nyligen uppkomna 

skador, som till exempel knäskador, vilka utgör en avgörande orsak till att deltagande i 

idrotter och liknande sammanhang minskat eller uteblivit (Hayes, Murtagh, Unwin & Weaver, 

2008; Jay et al., 2002).Resultat av vetenskaplig forskning pekar på bristande viktkontroll 

bland medelålders män och kvinnor som en konsekvens av oregelbunden fysisk aktivitet 

under ungdomen, och en sedermera inaktiv livsstil med stillasittande arbete och ökat nyttjande 

av bil. För kvinnor anses hemmavarande med barn vara ytterligare en relaterad orsak till 

viktuppgång, medan relaterade orsaker hos män är lathet och mindre idrottande än tidigare 

(Jay et al., 2002).  

 

- Bristande kunskap  

Ett föreliggande problem gällande uppkomsten av övervikt och fetma är bristande kunskaper, 

och oviljan att öka sina kunskaper kring fysisk aktivitet och kost för att kunna ta personligt 

ansvar för kontroll av sin vikt. De bristande kunskaperna återfinns bland både män och 

kvinnor i varierande åldersintervall, och gäller såväl definitionerna av vad övervikt och fetma 

innebär, som vilka diagnoser dessa tillstånd kan medföra samt vilka faktorer som bidrar till 

dess uppkomst (Banitt, Befort, Ely, Gibson & Sullivan, 2009; Hayes et al., 2008; Parker - 
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Covington & Grisso, 2001). Den amerikanska och australiensiska primärvården har 

framhållits som en viktig instans för prevention och rehabilitering av övervikt och fetma i 

dessa länder, men forskningsresultat visar dock på att primärvården borde ta en mer aktiv roll 

i spridningen av kunskap kring övervikt och fetma samt dess relaterade sjukdomar och 

åtgärder (Banitt et al., 2009; Hyde et al., 2008). Individer som nått medelåldern känner ofta en 

stor pessimism inför att försöka kontrollera sin vikt, då de upplever att viktökning bland 

individer i detta åldersintervall är något ofrånkomligt. Av denna anledning tillåts istället en 

lättvindig livsstil, då viktkontroll upplevs som en allt för stor uppoffring (Jay et al., 2002).  

 

- Kosthållning 

Att sluta röka med ett ökat intag av mat som följd, beskrivs som de största generella orsakerna 

till viktuppgång bland medelålders individer, medan ökat intag av öl beskrivs som en viktig 

bidragande orsak bland män. Bantning och försök att gå ner i vikt betraktas bland dessa 

individer som kortsiktiga framgångskoncept, och uttrycket jo-jo-bantning anses vara 

normativt för individer som försökt återgå till en normal livsstil efter en viktminskningsperiod 

(Jay et al., 2002). En orsak som lyfts fram i sammanhang av bristande matvanor är de högre 

priserna på hälsosamma livsmedel, vilket förmodas vara en orsak till viktuppgång hos 

individer i hushåll med dålig ekonomi. För individer som stressar mycket, som tex. 

yrkeschaufförer, lyfts ständig tillgång till billig mat av låg kvalitet fram som viktiga faktorer 

till bristande viktkontroll (Hayes et al., 2008).  

 

- Förnekande 

Förnekande genom bristande självbild är ett annat tema som framkommit, då flera utav de 

granskade studierna uppvisar resultat där respondenterna saknat förmågan och viljan att se sin 

fetma. Definitionen av fetma, samt uppfattningen av den egna kroppen, beskrivs som 

psykosocialt och sociokulturellt betingad. Forskningsresultat uppvisar en korrelation mellan 

en låg årsinkomst och ett högt BMI, samt tendensen för individer som uppfyller dessa faktorer 

att underskatta sin viktstatus. Detta är synnerligen uttalat bland individer med BMI > 30, vilka 

tenderar att skatta sig själva som lätt överviktiga (Hayes et al., 2008; Howard, Hugo, Taylor, 

& Wilson, 2008; Jay et al., 2002; Kocos et al., 2009; Parker – Covington & Grisso, 2001). 

 

En hälsosam livsstil betraktas som begränsande och associeras till sänkt livskvalitet, i 

förhållande till en lättvindig livsstil. I detta sammanhang omnämns undvikande av, eller 

begränsad tillgång till, personvåg som en bidragande orsak till att en ökad kroppsvikt inte 
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uppmärksammas (Jay et al., 2002; Kocos et al., 2009). För medelålders individer återfinns 

uppfattningen att dessa slutat engagera sig i sitt utseende och sin vikt, och därför kan tillåta 

sig att öka i vikt. Hos män kombineras detta med antagandet att undervikt är mindre socialt 

accepterat än övervikt för män, i synnerhet bland kvinnor, och att män dessutom har förmåga 

att erhålla större muskelmassa vid en generell ökning av kroppsvikten. Av denna anledning 

betraktas inte övervikt hos män som en primär hälsorisk (Jay et al., 2002). 

 

- Socialt stöd 

Den amerikanska och australiensiska primärvården upplevs visa ett bristande engagemang då 

överviktiga saknar stöd gällande preventiva åtgärder i form av kunskapsspridning kring kost 

och motion. Feta individer som ingått i interventioner för ökad viktkontroll, menade att 

anledningen till att dessa inte hade nått bestående resultat var just den dåliga uppföljningen, 

bristande personligt stöd, samt upplevelsen av att känna ett utanförskap och ett sviktande 

självförtroende (Banitt et al., 2009; Hyde et al., 2008). Respondenterna i studien av Banitt et 

al. (2009) upplevde att sjukvårdspersonalen inte tog problematiken kring övervikt och dess 

relaterade hälsorisker på allvar. Respondenterna önskade direktiv och vägledning från 

primärvården samt mer regelbundet stöd och uppmuntran till ökad motivation. De önskade 

även hjälp till fysisk aktivitet samt initiativ till formationen av stödgrupper med individer i 

liknande situationer. Respondenterna i undersökningen upplevde även det sociala nätverket 

samt upplevelsen av social samhörighet som viktigt för att upprätthålla viktkontroll.  

 

En kontinuerligt upprätthållen hälsosam livsstil utan stöd från omgivningen upplevs ofta som 

något omöjligt och onormalt. Samtidigt indikerar forskningsresultat att de individer som 

engagerat sig i en viktreduceringsstrategi tillsammans med en anhörig känner större social 

samhörighet, upplever större social acceptans samt får ett bättre självförtroende. Vid 

upprätthållande av hälsosam vikt eller vid viktreducering önskas av många att en utomstående 

individ skulle ha ansvaret för att hålla motivationen uppe, samt tillhandahålla information 

kring hur viktkontroll ska genomföras (Banitt et al., 2009; Hyde et al., 2008). 

 

Utveckling av forskningsområdet 

Den tidigare forskningen inom ämnesområdet viktuppgång indikerar att problemet är aktuellt 

och reellt, samt i behov av konstruktiv utveckling. Litteraturgenomgången har påvisat ett 

behov av utökade kunskaper kring de faktorer som påverkar uppkomsten av övervikt och 

fetma. Detta då förståelsen för de emotionella aspekterna förefaller bristfälliga, samtidigt som 
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kopplingen mellan miljöpåverkan och de psykiska orsakerna till bristande viktkontroll är 

svaga. En utökad kunskap inom detta ämnesområde skulle kunna erbjuda ett effektivare 

preventivt och rehabiliterande arbetssätt, samt en ökad förståelse hos hälsoarbetare, för de 

skiftande uppfattningar kring fenomenet som individer uppvisar.  

 

 

S y f t e 
 

Studiens syfte är att identifiera faktorer, vilka respondenterna uppfattar påverkar viktuppgång 

som upphov till övervikt och fetma.  

 

Frågeställningar 

- Vilka uppfattningar har respondenterna av sin viktuppgång? 

- Vilka uppfattningar har respondenterna av viktuppgång hos andra individer? 

 

 

M e t o d 
 

Forskningsansats 

Med utgångspunkt i Syfte och Frågeställningar ovan, har denna studie ett kvalitativt 

forskningsperspektiv med ett kombinerat fenomenografiskt och hermeneutiskt synsätt. För att 

på bästa sätt fånga respondenternas uppfattningar av ämnet viktuppgång har 

semistrukturerade intervjuer använts, då denna datainsamlingsmetod väl möter såväl 

fenomenografins som hermeneutikens ansatser (Olsson & Sörensen, 2001). 

 

Fenomenografi och hermeneutik i den aktuella studien 

Kombinationen av forskningsansatserna fenomenografi och hermeneutik är anpassad för 

denna studie genom deras gemensamma intresse för individens erfarenheter, upplevelser, 

uppfattningar, föreställningar samt förstålelser av fenomen i omvärlden (Olsson & Sörensen, 

2001). I denna studie undersöks respondenternas uppfattningar av fenomenet viktuppgång.  

 

I formuleringen av studiens Syfte, samt vid analysen av resultaten, har delarna relaterats till 

helheten utifrån de riktlinjer som är gällande för både fenomenografi och hermeneutik. Inom 

det hermeneutiska förhållningssättet anses att grunden för handlingar är individens 

förutsättningar, givna genom arv och miljö, samt individens tolkning av de förhållanden som 

är gällande för en situation (Starrin & Svensson, 2008). Även i den fenomenografiska 
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ansatsen riktas fokus på relationen mellan individen och dennes omvärld, vilket utgör en 

relation mellan del och helhet (Olsson & Sörensen, 2001). Del och helhet relateras till 

varandra genom den hermeneutiska cirkeln, så att slutsatser successivt kan dras utifrån de 

erhållna resultaten vartefter ett större perspektiv framträder (Starrin & Svensson, 2008). I den 

aktuella studien har denna växelverkan skett mot bakgrund av fetmaepidemin, där de faktorer 

som bildar studiens resultat utgör enskilda och integrerade delar där varje respondents 

enskilda förutsättningar utgör grunden.  

 

Urvalet till denna studie har i huvudsak skett utifrån ett fenomenografiskt synsätt, då ett 

viktigt kriterie för att deltaga var erfarenhet av såväl övervikt som fetma. Inom den 

fenomenografiska forskningsansatsen menas att erfarenheten är grunden för skapandet av en 

uppfattning, och att individens verklighet utgörs av hennes uppfattningar av den samma 

(Olsson & Sörensen, 2001). Ytterligare en viktig del under den fenomenografiska 

urvalsprocessen är att eftersträva variation bland respondenterna, så att möjligheten för skiljda 

uppfattningar av det studerade fenomenet ökar. Detta är av vikt såväl vid metodval, som 

under det analytiska stadiet av studien, då fokus inom den fenomenografiska ansatsen ligger 

på att söka variationerna i de utsagor som utgör resultatet. Genom kvalitativa metoder, så som 

semistrukturerad intervju, tillåts respondenten resonera fritt kring det fenomen som studien 

avser. Detta ger möjlighet till stor variation i de utsagor som lämnas, i jämförelse med den 

begränsning av uttryck som föreligger deltagare i kvantitativa studier och 

enkätundersökningar etc. Inom såväl den fenomenografiska som hermeneutiska ansatsen 

utgör respondenternas utsagor en grund för tolkning, vilket leder fram till en förståelse för 

individens relation till det studerade fenomenet. Inom det fenomenografiska perspektivet 

eftersträvas bevarandet av den exakta utsagan under transkriberingsprocessen, för att öka 

förutsättningarna för precisionen i tolkningen så att tolkningen av individens uppfattning av 

ett fenomen kan komma så nära verkligheten som möjligt (Starrin & Svensson, 2008). Vid 

analys av insamlad data används, inom både fenomenografin och hermeneutiken, 

beskrivningskategorier för att sammanföra utsagor från olika respondenter kopplade till 

samma tema. Inom fenomenografin är dessa kategorier materialgenererade, vilket innebär att 

undersökningsledaren söker i utsagorna efter olika tematiska formationer. Den hermeneutiska 

analysen är förankrad i förförståelse kring det studerade fenomenet, och sker således utifrån 

förväntade beskrivningskategorier. Inom båda dessa forskningsansatser är tillförlitligheten i 

studien starkt sammankopplat med i vilken utsträckning respondenternas utsagor 

överensstämmer med undersökningsledarens tolkning av dess kategoritillhörighet, och inom 
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fenomenografin även med om de formulerade kategorierna är representativa för de utsagor de 

innefattar.  

 

Kritik som riktas mot den fenomenografiska forskningsansatsen är bland annat dess generella 

hållning och oförmåga att fokusera på individnivå. Ofta beskrivs dess kategorisystem som allt 

för generellt i förhållande till den unika individen, och en central fråga blir även om forskaren 

har lyckats fånga det unika budskap som förmedlas under intervjusituationen (Starrin & 

Svensson, 2008). Genom att sätta samman intervjufrågemallen utifrån en teoretisk förankring 

med de forskningsgenererade faktorerna som utgångspunkt, och samtidigt iaktta en lyhördhet 

för uppkomsten av nya kategorier vid analysen, erhålls en större närhet till respondenten i den 

aktuella studien. På detta sätt kombineras analysmetoderna i den fenomenografiska och 

hermeneutiska ansatsen, så att varje utsaga kommer att utgöra såväl ett särskiljt resultat, som 

en del i de kategorier som materialet genererar. Detta ger individens unika förhållanden en 

avgörande betydelse för förståelsen av helheten.  

 

En kritik som omfattar både fenomenografi och hermeneutik är deras avsaknad av fasta 

teoretiska ramar. Kritiker menar att friheten för forskaren att dra spekulativa slutsatser är stor, 

och att ett vetenskapligt förhållningssätt inte kan garanteras (Starrin & Svensson, 2008). I den 

aktuella studien kommer fenomenografin användas som en förlängning av det hermeneutiska 

tankesättet, där förförståelsen utgör en viktig del i planeringsfasen av studien samt analysen 

av materialet. Genom att tillämpa bruket av såväl förväntade som materialgenerade kategorier 

tillägnas den fenomenografiska ansatsen delar av de teoretiska ramar som gäller för ett 

hermeneutiskt förhållningssätt.  

 

Urval 

Då den fenomenografiska ansatsen fokuserar på att identifiera uppfattningar samt att beskriva 

variationen av uppfattningar blir det viktigt att erhålla en variationsbredd bland de 

respondenter som ska deltaga i studien. Det fenomenografiska forskningsintresset handlar inte 

om att resultaten ska generaliseras till den population respondenterna tillhör, utan fokuserar 

snarare på att identifiera olika kategorier som kan täcka in variationen av uppfattningar som 

finns representerade i populationen (Starrin & Svensson, 2008). 
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Urvalsmetod 

För att möta de fenomenografiska kraven på urvalet fastställdes ett antal urvalskriterier för 

den aktuella studien (Tabell 2). Kriterierna säkerställer att undersökningen endast omfattar 

individer som är relevanta i förhållande till Syfte och Frågeställningar, och att 

undersökningsdeltagarna dessutom uppvisar viss inbördes variation.  

 

För att erhålla en relevant urvalsgrupp arbetades ett informationsbrev fram, vilket syftade till 

att generera ett urvalsunderlag för vidare selektering av respondenter (Bilaga 1). Totalt 

lämnades 30 informationsbrev ut, på två olika arbetsplatser i två svenska städer. 

Informationsbrevet sattes även upp som anslag i strategiska miljöer inom de aktuella 

arbetsplatserna, för att öka antalet möjliga intresseanmälningar samt möjligheten till ökad 

variation i urvalsgruppen. De som var intresserade av att deltaga i studien kontaktade oss per 

telefon, och vi kunde då göra en direkt urskiljning av respondenter utifrån de för studien 

gällande urvalskriterierna. Detta skedde genom en kort telefonintervju, där urvalskriterierna 

formulerats som frågor. För att kunna beräkna ett ungefärligt BMI för fetma fick 

informanterna i denna intervju ange uppgifter om sin längd och skattad högsta vikt, och för att 

möta kriteriet kring medvetenhet om att en problematik uppstått ställdes frågor angående 

försök att gå ner i vikt.  

 

Tabell 2. Urvalskriterier för intervjustudie kring faktorer som påverkar viktuppgång. 

Urvalskriterier  

- Respondenten ska befinna sig i åldersintervallet 25-60 år, och ska själv påverka vad 

han eller hon äter under dygnet 

 

- Respondenten ska ha varit normalviktig, och ej ha varit överviktig som omyndig (0-18 

år) 

 

- Respondenten ska vid något tillfälle ha haft ett beräknat BMI på  ≥ 30 

 

- Respondenten ska ha en medvetenhet kring att en överviktsrelaterad problematik har 

uppkommit för honom eller henne 

 

 

 

Det första kriteriet omfattar åldersintervallet 25-60 år, vilket fastställdes som en motsvarighet 

till individer i vuxen ålder. Detta exkluderade såväl ungdomar som pensionärer, samt ökade 

förutsättningarna för att individen själv hade hand om sin privatekonomi. Den ekonomiska 

aspekten är kopplad till respondentens förmåga att själv kunna påverka inköp av livsmedel till 

hushållet. Det vidare kravet på förmåga att påverka matintaget under dygnet uteslöt tex. 
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individer som sitter i fängelse eller på annat sätt institutionaliserats, samt individer som på 

något sätt är förhindrade att kontrollera när och vad han eller hon äter.  

 

De tre sista kriterierna hänger samman med varandra genom att respondenterna ska ha upplevt 

en förändring från normalvikt till fetma, samt medgivit för sig själva att ett problem uppstått i 

och med detta. Genom att ha erfarenhet av såväl normalvikt, som övervikt och fetma, samt 

den förändringsprocess som viktuppgång innebär, har respondenterna ur ett fenomenografiskt 

perspektiv kunnat bilda en uppfattning kring vad detta innebär.  

 

En förutsättning för deltagande i studien var även att respondenterna inte skulle ha varit 

överviktiga som barn, då det för den aktuella studien var relevant att respondenten kunde ta 

eget ansvar för den viktförändring som skett. Genom att respondenterna dessutom medgivit 

att ett överviktrelaterat problem uppkommit, ökar förutsättningarna för att respondenten ska 

ha reflekterat över frågor som är relaterade till den aktuella studiens Frågeställningar och 

Syfte.  

 

Urvalsresultat 

Utav de fjorton individer som kontaktade oss för deltagande i studien valdes sex respondenter 

(Tabell 3), utifrån de gällande urvalskriterierna för denna studie (Tabell 2). Den åldersmässiga 

fördelningen i urvalsgruppen är begränsad till födelseår mellan 1959 och 1970, medan 

civilstånd och yrkestillhörighet gör gruppen mer heterogen (Tabell 3). Urvalet består av fyra 

kvinnor och två män. 

 

 Tabell 3: Demografiska data över urvalet, med ålder, civilstånd och yrke kopplat 

till Id för respektive respondent. 

Id Ålder Civilstånd Yrke 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

46 

50 

47 

47 

39 

49 

Ensamstående 

Gift 

Gift 

Gift 

Sambo 

Sambo 

Arbetsterapeut 

Sjuksköterska 

Undersköterska/receptionist 

Undersköterska 

Barnskötare 

Chaufför/företagsledare 

 

 

Semistrukturerad intervju som datainsamlingsmetod 

I fenomenografiska och hermeneutiska undersökningar är intervjun den vanligaste 

datainsamlingsmetoden. Den kvalitativa forskningsintervjun är vanligen utformad som ett 

öppet eller semistrukturerat samtal, där respondenten tillåts resonera fritt med endast 

begränsad vägledning av undersökningsledaren. I den aktuella studien har den 
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semistrukturerade formen valts som metod för datainsamling, då respondenten på detta sätt 

endast utsätts för begränsad påverkan av de förutfattade meningar som undersökningsledarna 

har kring det undersökta fenomenet. Respondentens egna åsikter och uppfattningar kan på 

detta sätt få ett friare och mer spontant uttryck (Starrin & Svensson, 2008).  

 

Respondenterna var i denna studie således tematiskt styrda till det valda ämnet viktuppgång, 

medan intervjumallen var utformad med huvudsakligen öppna frågor så att studiens syfte och 

frågeställningar aktualiserades och besvarades (Bilaga 2). Mallen var uppdelad i fyra 

sektioner, där den första delen syftade till att verifiera variationsvidden hos urvalet genom 

bruket av specifika frågor med förväntat begränsad svarsvariation. Del två bestod av fyra 

begrepp som respondenterna ombads att associera fritt utifrån, för att skapa en bild av den 

enskilda respondentens preferenser och därmed öka förståelsen hos undersökningsledarna för 

den vidare utsagan. Respondentens definitioner av de olika begreppen har därmed varit 

centrala för att förstå utsagan samt tolka resultatet. Intervjumallens tredje del var kopplad till 

studiens första Frågeställning, och var syftad att ge en bild av hur respondentens vikt 

förändrats sedan ungdomsåren, samt på vilket sätt detta påverkat respondenten. Den fjärde 

delen i intervjumallen var direkt kopplad till studiens båda Frågeställningar genom fyra 

specifikt formulerade frågor.  

 

Genomförandet av en studie med semistrukturerad intervju som metod planeras och 

genomförs i flera steg, där det första steget innefattar problematisering, formulering av syfte 

och frågeställningar samt val av metod. Detta arbete innefattar en värdering av studiens 

vetenskapliga användningsområde, samt dess inverkan på det mänskliga sammanhang som 

berörs. Då syfte och frågeställningar formulerats kan studien planeras i sin helhet, och 

intervjumallen kan sammanställas med slutna och öppna frågor utifrån det tema som 

forskningsfrågorna fastslår. Planeringsarbetet innefattar även rekryteringen av respondenter, 

samt handhavandet av att få respondenternas frivilliga och informerade samtycke att deltaga. I 

detta arbete ingår även att säkerställa respondenternas konfidentialitet under hela processen, 

samt att beakta respondenternas utsatthet under studien samt vid den enskilda 

intervjusituationen (Brinkmann & Kvale, 2009).  

 

För att insamla data vid intervjusituationen kan undersökningsledarna välja att spela in 

intervjun med video- eller ljudupptagningsutrustning, alternativt endast föra anteckningar 

över det som sägs. Fördelen med att spela in intervjun är att undersökningsledarna i efterhand 
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har tillgång till de exakta utsagorna och då kan genomarbeta detta material upprepade gånger 

under analysen. Styrkan med att endast anteckna vid intervjusituationen är att 

inspelningsutrustningen kan göra respondenterna nervösa, så att tillförlitligheten i materialet 

påverkas (Brinkmann & Kvale, 2009). Då intervjun spelats in transkriberas upptagningen, och 

för den aktuella studien har detta skett i enlighet med de fenomenografiska riktlinjerna att 

bevara det talade språket så intakt som möjligt i materialet (Starrin & Svensson, 2008). Under 

denna del av arbetsprocessen säkras respondenternas konfidentialitet inför presentationen av 

resultaten, så att endast berörda författare känner respektive respondents identitet och kodade 

alias. Det erhållna materialet analyseras utifrån den aktuella forskningsansatsen, och i denna 

studie sker detta utifrån de fenomenografiska och hermeneutiska forskningsansatserna med 

förutfattade kategorier samt med lyhördhet för materialgenererade kategorier. 

Analysprocessen kan med fördel ske i flera steg, och inleds då redan under 

transkriberingsfasen genom att undersökningsledarna etablerar ett helhetsintryck av det 

material som insamlats. Vidare ska analysen omfatta den kategoriska indelningen av de 

utsagor som är av relevans för studiens syfte, vilket inleds med att liknande utsagor 

sammanförs i grupper samt särskiljs från motsägande uttryck (Starrin & Svensson, 2008). 

Författarna kan här ta ställning till om respondenterna ska ha inflytande över hur svaren från 

intervjuerna tolkas, eller om analysen ska ske helt utifrån de kriterier som råder inom 

forskningsansatsen (Brinkmann & Kvale, 2009). I den aktuella studien har analysen 

begränsats till undersökningsledarnas gemensamma tolkning av de intervjugenererade 

utsagorna, och ingen återkoppling till respondenterna har skett efter avslutad analys. 

Tillförlitligheten i studien vilar för den analytiska delen av forskningsprocessen på 

undersökningsledarnas objektiva förhållningssätt under analysarbetet. Objektiviteten åsyftar 

undersökningsledarnas förmåga att tolka respondenternas utsagor på ett med verkligheten 

överensstämmande sätt, och denna förmåga tenderar att öka med antalet närvarande forskare 

vid intervjusituationen. Flera närvarande forskare vid intervjusituationen gör att flera 

individer kan skapa en uppfattning kring vad som sagts vid intervjun, samt hur dessa utsagor i 

efterhand ska tolkas (Trost, 2004). Analysen avslutas med verifiering av resultaten, vilket 

innefattar fastställandet av studiens tillförlitlighet samt om intervjuerna gett de svar som 

eftersträvades i Syftet. Dessa faktorer påverkas av om undersökningsledarna redovisat 

samtligt av den erhållna kunskap som intervjuerna genererat, samt av intervjufrågornas 

exakthet och precision för syfte och frågeställningar (Brinkmann & Kvale, 2009). 

Tillförlitligheten är även beroende av den inbördes kongruensen bland frågorna i 

intervjumallen, samt med vilken precision undersökningsledarna identifierar sann kunskap i 
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respondenternas utsagor. Detta innebär att intervjumallens frågor ska vara formulerade på ett 

sådant sätt att de på ett effektivt sätt besvarar undersökningens Syfte och Frågeställningar, och 

att undersökningsledarna inte drar ogrundade slutsatser av respondenternas utsagor utifrån 

sina förutfattade meningar (Trost, 2004). I anslutning till avslutad analys författas den 

vetenskapliga rapporten med de etiska betänkligheterna och kraven på tillförlitlighet som 

utgångspunkt, där kraven på konfidentialitet och precision är bland de mest centrala i detta 

sammanhang (Brinkmann & Kvale, 2009).  

 

Etiska åtaganden 

Ett ingående moment i arbetet med en studie är att säkerställa respondenternas konfidentialitet 

under hela processen, samt att beakta respondenternas utsatthet under studien och vid den 

enskilda intervjusituationen. Metoden i den aktuella studien har utformats med beaktande av 

Vetenskapsrådets (2003) fyra forskningsetiska krav (Tabell 4).  

 

Tabell 4. Etiska krav på vetenskaplig forskning. 

Forskningsetiska principer 

- Informationskravet innebär att det åligger undersökningsledarna att informera studiens 

deltagare om syftet med den forskning som ämnar att bedrivas. 

 

- Samtyckeskravet fastslår att varje undersökningsdeltagare ska ha rätt att acceptera 

medverkan i studien, samt känna trygghet att kunna avbryta sin medverkan under 

studiens gång. 

 

- Konfidentialitetskravet ålägger undersökningsledarna ansvaret för att all personlig 

information kring studiens deltagare förvaras och handhas på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dessa uppgifter. Kravet fastslår även att presentationen av studiens 

resultat ska ske på ett sådant sätt att de inte kan kopplas till någon enskild individ.  

 

- Nyttjandekravet innebär att den information som insamlats för ett forskningsprojekt inte 

ska användas i annat än vetenskapliga syften.  

(Vetenskapsrådet, 2003) 

 

 

I utskickat informationsbrev (Bilaga 1), där informationskravet tydligt klargjorts (Tabell 4), 

bjöds respondenterna in att frivilligt anmäla sitt deltagande i studien. Vid samtliga 

intervjutillfällen lästes ett formulär med etiska åtaganden upp (Bilaga 3), där det framgick vad 

vi som undersökningsledare åtog oss att göra enligt de forskningsetiska principerna samt hur 

det förvärvade materialet kommer att användas. Detta för att säkerställa att kravet på 

samtycke följdes (Tabell 4), så att de enskilda respondenterna tagit del av och förstått 

informationen samt samtyckt till att intervjun genomfördes. Då deltagandet i en undersökning 



17 

 

med penetrerande frågor kan orsaka stress och obehag hos respondenten, såväl före som under 

och efter intervjun (Brinkmann & Kvale, 2009), har undersökningsledarna i denna studie även 

varit noga med formulering av frågor och egna kommentarer. Detta för att undvika att på 

något sätt kränka eller orsaka obehag hos respondenterna.  

 

Under transkriberingen säkrades respondenternas konfidentialitet inför presentationen av 

resultaten, så att endast de berörda författarna känner respektive respondents identitet och 

kodade alias. Då urvalsgruppen endast omfattar sex individer presenteras inte resultaten 

uppdelat efter kön, med tanke på undersökningsdeltagarnas anonymitet. Insamlat och 

dokumenterat material används endast till studiens ändamål, enligt nyttjandekravet (Tabell 4).  

 

Databearbetning och analys 

I den aktuella studien används begreppen Faktor och Kategori synonymt, och den kategoriska 

uppdelningen är mest frekvent i analysen av resultaten. De kategorier som analysen genererar 

kommer att presenteras som faktorer, vilka respondenterna erfar, uppfattar och upplever 

påverkar viktuppgång.  

 

Analysen av resultaten genomfördes i flera steg i enlighet med de riktlinjer som föreligger 

inom den fenomenografiska ansatsen (Starrin & Svensson, 2008), och omfattade såväl 

transkriberingen som sammanställningen av rapporten. Transkriberingen av materialet erbjöd 

ett första intryck av varje utsaga, och vid den första överblicken av samtliga utsagor erhölls ett 

grundläggande helhetsintryck. Det transkriberade materialet granskades vidare utifrån de sex 

förväntade kategorierna, och genomarbetades sedan ytterligare för att få fram fler kategorier 

som representerar vidden i respondenternas utsagor. Som materialgenererad kategori erkändes 

relaterade utsagor från flera respondenter, samt konkreta uttalanden kring specifika faktorer 

från enskilda respondenter.  

 

Samtliga materialgenererade kategorier har uppkommit då de förväntade kategorier som 

erhållits utifrån tidigare forskning upplevdes som otillräckliga vid analysen av 

respondenternas utsagor. De materialgenererade kategorierna utgör, tillsammans med de 

förväntade kategorierna, en del av studiens resultat och illustrerar därmed det som 

respondenterna i denna studie upplever som orsaker till att de har gått upp och fortsatt att öka 

i vikt. Kategorierna utgör även resultatet för de orsaker som respondenterna i denna studie 

finner som primära för viktökning hos andra individer.  
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Presentation av resultaten 

Resultaten från intervjuerna presenteras uppdelat efter frågorna i intervjumallen fjärde del 

(Bilaga 3), med såväl förväntade som materialgenererade kategorier. Fråga 1 och 2  syftar till 

att besvara Frågeställningen kring respondenternas uppfattningar av sin egen viktuppgång, 

och resultatet presenteras per analyskategori. Frågeställningen kring respondenternas 

uppfattningar av ohälsosam viktuppgång hos andra individer besvaras av fråga 3 och 4 i 

intervjumallens fjärde del. Även dessa resultat presenteras per analyskategori, och betraktas 

som respondenternas generaliseringar kring orsaker till viktökning hos andra individer.  

 

De citat som anges i tabell kopplat till respektive fråga och kategorier är hämtade ur det 

material som framkommit vid intervjuerna. Citaten presenteras efter kategoritillhörighet, samt 

om nödvändigt för att få sammanhang, som sammankopplade delar från respektive intervju. 

Citat från olika delar av samma intervju har sammankopplats i de fall citaten berör samma 

ämne och fråga. Sammanskrivning av citat markeras i citattexten med […], för att tydligt visa 

vad som verkligen sagts i den ursprungliga utsagan. Anvisningar inom parentes i 

resultattabellerna anger vart utsagan hämtats i det transkriberade materialet. 

 

Studiens genomförande 

Arbetet med studien inleddes med en preliminär formulering av ett syfte med tillhörande 

frågeställningar inom ämnesområdet viktuppgång, samt en omfattande litteratursökning för att 

hitta en passande problematisering av det valda ämnesområdet. Litteratursökningarna gjordes 

i flera omgångar, och med viss variation av sökorden, i tre olika databaser (Tabell 5). 

Sökorden valdes med tanke på de primära begreppen i syfte och frågeställningar, så som 

viktuppgång och övervikt, samt utifrån spekulationer kring vad faktorer som orsakar 

uppkomsten av övervikt kan vara. Dessa antaganden föranledde användningen av sökord som 

emotions och physical activity. Därutöver kopplades sökord till särskilda urvalskriterier, vilka 

begränsat litteraturgenomgången så att fokus legat på vuxna individer samt respondenternas 

uppfattning av överviktsrelaterade faktorer. Av denna anledning har sökningarna i stort 

begränsats till kvalitativa studier, med sökord liknande adult samt qualitative eller interview 

(Tabell 5). 

 

Samtliga sökningar i databaserna PubMed och Elin@Örebro har även begränsats till 

tidsintervallet år 2000-2010, för att garantera resultatens aktualitet. Gällande databasen 
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Google Scholar har endast de åtta första sidorna med träffar granskats, då antalet träffar varit 

så stort att det av tidsmässiga skäl varit omöjligt att granska alla träffar (Tabell 5). 

 

Tabell 5. Databaser, sökningar och sökord med respektive sökresultat 

Databas  Sökning, nr Sökord Träffar Använda artiklar 

PubMed 1 

 

Overweight 

interview 

physical activity 

adult 

219 3 

 2 weight gain 

qualitative 

interview 

32 1 

 3 weight loss 

interview 

566 1 

Elin@Örebro 1 Overweight 

Interview 

129 1 

Google Scholar 1 Overweight 

eating 

emotions 

80 granskade 

av ca. 21 200 

1 

 2 Weightgain 

Qualitative 

80 granskade 

av ca. 17 800 

1 

 

 

Utformningen av Syfte och Frågeställningar omarbetades till sin slutliga form efter 

granskning av litteraturen, samtidigt som de förväntade kategorierna för analysen antogs. 

Dessa kategorier var Emotioner, Fysisk aktivitet, Bristande kunskap, Kosthållning, 

Förnekande samt Socialt stöd, vilka etablerades utifrån relaterade resultat i den granskade 

litteraturen. På samma sätt som kategoritillhörighet etablerats bland de utsagor som utgör 

resultatet för den aktuella studien, sammanfördes likartade resultat från olika studier i 

gemensamma grupper. Därefter vidtog det egentliga arbetet med att utforma studien genom 

att upprätta ramar för det etiska förhållningssättet, fastställande av urvalskriterier (Tabell 2) 

samt utformningen av informationsbrev (Bilaga 1) och samtyckesformulär (Bilaga 3). Brevet 

lämnades på de två arbetsplatserna tre veckor innan intervjuerna planerats att genomföras, och 

inom en vecka hade tillräckligt många anmält sitt intresse för att sex respondenter skulle 

kunnat väljas ut.  

 

Arbetet med att konstruera och validera intervjumallen skedde parallellt med urvalsprocessen, 

och genomfördes med upprepade revideringar av mallen. Intervjuerna bokades till, och 

genomfördes under, tre dagar på hösten 2009. Respondenterna Id1, Id5 samt Id6 önskade 

genomföra intervjun på Örebro universitet, medan övriga intervjuer genomfördes på 
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arbetsplatsen för Id2, Id3 och Id4. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en Sony 

Walkman mp3-spelare och överfördes efter avslutad intervju till en kodad lösenordsskyddad 

fil på en av undersökningsledarnas privata datorer.  

 

Under intervjusituationerna agerade samma undersökningsledare första – intervjuare vid 

samtliga tillfällen, medan den andra undersökningsledaren fungerade som andra – intervjuare. 

Fördelningen av roller innebar att första – intervjuaren skötte fortskridandet av intervjun efter 

den upplagda mallen, medan andra – intervjuaren visade fram papper och förde in följdfrågor 

vid behov. De papper som visades fram för respondenterna vid intervjuerna var formuläret 

med etiska åtaganden (Bilaga 3) samt begreppen Normalvikt, Övervikt, Fetma och Hälsosam 

vikt i intervjumallens andra del (Bilaga 2). Formuläret med etiska åtagandet visades fram för 

respondenten, samtidigt som första – intervjuaren högt läste samma text, så att respondenten 

skulle kunna följa och tillgodogöra sig den information som texten innehåller. Papperet med 

begreppen från frågemallens andra del visades fram med endast ett synligt begrepp åt gången, 

samtidigt som respondenten tillfrågades om associationer och definitioner på det aktuella 

begreppet. Varje intervju avslutades med frågor kring om respondenten hade något att tillägga 

gällande det ämne som fokuserats under intervjun. 

 

Det insamlade materialet transkriberades av båda undersökningsledarna parallellt, och varje 

ljudfil omarbetades i denna process till ett Id-kodat transkriberat material. Det transkriberade 

materialet skrevs ut som en papperskopia för att underlätta analysarbetet för 

undersökningsledarna, vilka först genomarbetade materialet var för sig och sedan genomförde 

en gemensam analys. Materialet analyserades först utifrån de förväntade kategorierna, och 

genomarbetades ytterligare för att fånga de faktorer som krävde formuleringen av en ny 

kategori. Då analysen ansågs mättad sammanställdes de utsagor som genererat respektive 

kategori för att utgöra grunden i det kommande Resultatavsnittet i rapporten. Genom detta 

arbete tilläts undersökningsledarna även gå igenom materialet ytterligare en gång, samt 

komplettera med utsagor som passade i flera kategorier eller med fler ord i specifika citat. 

Rapporten sammanställdes i direkt anslutning till analysen av resultaten, med det kodade 

transkriberade materialet tillgängligt under hela processen. 
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R e s u l t a t 
 

Sammantaget har studiens material analyserats utifrån tio kategorier, där de sex förväntade 

kategorierna Emotioner; Fysisk aktivitet; Bristande kunskap; Kosthållning; Förnekande; 

Socialt stöd kompletterats med de materialgenererade kategorierna Tidsbrist, prioritering, 

vanor; Ålder, hormoner, ämnesomsättning; Ekonomi; Kriser.  

 

Intervjugenererade data 

Kosthållning är en återkommande faktor i alla kategorier, och är starkt relaterat till samtliga 

andra faktorer som tas upp i samband med både den egna och andras viktuppgång. Denna 

faktor återfinns dock som en egen kategori då flera utsagor motsvarat denna kategori 

specifikt.  

 

Fråga 1: Faktorer kopplade till ohälsosam viktuppgång hos respondenterna 

Analysen av utsagorna kopplat till denna fråga i intervjumallen har haft sin utgångspunkt i en 

begynnande viktökning. Här har även viktökning efter perioder av viktnedgång eller lägre 

kroppsvikt inkluderats.  

 

Tabell 6: Citat för frågan ”Vilka faktorer tror du var viktigast för att du började gå upp i 

vikt?”. 

Förväntade kategorier 
Emotioner 

1. Id5: ”vid sjutton fick jag flytta hemifrån, vilket resulterade i tröstätning” (sid 2) 

 

Fysisk aktivitet 

2. Id2: ”viktigast var nog mindre aktivitet” (sid 4) 

3. Id4: ”o framförallt inte röra på sig, ingen motion” (sid4) 

4. Id5: ”så har jag nog gått upp igen… men det kan jag härleda till att jag bytte partner och slutade gå, jag 

slutade röra på mig för jag fick bil” (sid 2) 

5. Id6: ”sen skadade jag ju knäet, så jag tränade ju inte speciellt mycket, sen la jag ju av och spelade” (sid 4) 

 

Bristande kunskap 

6. Id6: ”kunskap… jag åt ju det som serverades o funderade inte så mycket på det, sen ska man ju själv lösa 

det, ja då blev det ju en snabbfix där på pizzerian eller..” (sid 8) 

 

Kosthållning 

7. Id2: ”Det som kanske kan ha blivit mer, det är kanske, är att det har blivit mer pilsner” (sid 3) 

8. Id3: ”det var nog säkert det att vi började göra lite mysmat ja o såna där grejer” (sid 5) 

9. Id4: ”maten” (sid 4) 

10. Id5: ”jag alltid tyckt väldigt mycket om mat, jag började laga min egen mat och då vart ju mängden där 

efter” (sid 3) 

11. Id6: ”när jag gick där uppe.., jag har ju gått hos en dietist, jag ska ju dit igen… det är ju det här, man äter 

oftare… jag kunde gå sex sju timmar förut utan att äta nått… förut var jag aldrig hungrig, där kunde man ju 

äta bara för att det var gott, det fanns ju inget stopp” (sid 7) 
 

Förnekande 
12. Id6: ”McDonald o sånt där, men då var man ju, man tyckte väl, äh sånt där, jag är ju så vältränad, men 

tränar man inte så går det fort utför” (sid 5) 
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- Emotioner 

Endast en respondent uttalade att den egna viktökningen kunde härledas till emotionella 

orsaker, med mat som tröst (Tabell 6:1). 

 

- Fysisk aktivitet 

Fyra respondenter anger att mängden fysisk aktivitet varit en viktig faktor vid viktuppgång, 

och tre respondenter menar att den främsta orsaken till att de började öka i vikt var att de 

slutade motionera (Tabell 6:2-5). Id5 och Id6 nämner tillgång till bil respektive fysiska skador 

som direkta orsaker i detta sammanhang (Tabell 6:4,5). 

 

- Bristande kunskap 

En respondent anger att bristande kunskap kring mat och matlagning är en orsak till 

begynnande viktökning, och kopplar även detta till tillgängligheten på snabbmat (Tabell 6:6). 

 

- Kosthållning  

Mat, kosthållning och måltider är återkommande faktorer i flertalet av de utsagor som 

framkommit under analysen av resultaten, och detta har även kunnat urskiljas som en separat 

kategori genom precisionen i utsagan hos flertalet respondenter (Tabell 6:7-11). Kategorin 

uppvisar dock en viss heterogenitet genom respondenternas olika kopplig av denna faktor till 

sin viktökning, men Id5 och Id6 uppvisar liknande utsagor i att mängden konsumerad mat 

utgjort en betydande orsak till viktuppgång (Tabell 6:10,11). Id6 uttrycker även en ökad 

kunskap kring betydelsen av att äta regelbundet (Tabell 6:11). 

 

- Förnekande 

Vid analysen av resultatet uppvisade Id6 ett förnekande tankesätt vid tiden för begynnande 

viktökning, genom att tillåta en försämrad kosthållning mot bakgrund av tidigare fysisk 

kondition (Tabell 6: 12). 

 

Tabell 7: Citat för frågan ”Vilka faktorer tror du var viktigast för att du började gå upp i 

vikt?”. 

Materialgenererade kategorier 
Tidsbrist, prioritering, vanor 

1. Id1: ”det jag framförallt märker är ju att när jag har ont om tid och inte hinner planera inköp och vad jag 

ska äta för någonting så äter jag sämre och går upp i vikt” (sid 3) 

2. Id2: ”för kosten är ungefär likadan så jag tror att det är just mindre aktivitet och det beror på att det är 

mindre tid till aktivitet som ja, förälder, upp och jobba heltid, jobba natt, trött, sliten, ja, man orkar inte ta 

sig ut så att säga” (sid 4)  

3. Id3: ”så bodde jag på internat o lite såhär… vi flyttade ju ihop om en säger, bodde i lägenhet, det var lite 

myskvällar… då blev det ju nåt helt annat naturligtvis, leva billigt…, ja vet inte men det var nog så det 

började liksom” (sid 4) 

4. Id4: ”andra barnet, vad pratar vi om, fem år ungefär, så gick det inte lika lätt o gå ner, men då accepterade 

jag det på ett annat vis, då hade jag ju liksom två barn o allt det här, hus o hem, ja man o barn o allt, 

accepterade nog det” (sid 3) 
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5. Id6: ”jag var ju tvungen att jobba mycket… då tog man ju inte tiden åt kroppsvård” (sid 5) 

 

Ålder, hormoner, ämnesomsättning 

6. Id1: ”och då tror jag att det blev någon hormonförändring eller så, så att då gick jag upp jättemycket i vikt 

… alltså eftersom det blev så drastiskt, för jag har aldrig tänkt på så mycket på hur jag har ätit, alltså jag har 

kunnat äta jättedålig mat, typ hamburgare, pizza och såna saker och har liksom inte fastnat på mig eller så” 

(sid 3) 

7. Id1: ”jag tror ju att det var någonting med dom här hormonerna som hände, som gjorde att jag liksom inte 

längre kunde leva som jag gjorde, för att det var ju inte bra, det vart inte så väldigt nyttig mat då… att jag 

aldrig behövde ha tänkt på det tidigare och helt plötsligt så funkade inte det längre” (sid 4) 

8. Id2: ”Runt 40 kanske, då hände någonting magiskt, inte med min livsföring på något sätt, men någonting 

annat… att det stack iväg vid 40 har jag liksom ingen bra förklaring på… och sen har jag gått upp igen 

också har jag gått ner lite igen” (sid 2) 

9. Id2: ”Jag försöker förstås skylla ifrån mig och lägga det på att det är den biologiska faktorn, att 

ämnesomsättningen sjunker och sådana saker…” (sid 3) 

10. Id5: ”sen blev jag med barn och då var det dags att gå upp igen” (sid 2) 

 

Ekonomi 

11. Id5: ”sen fick jag bättre ekonomi och då började jag äta igen, ekonomin har nog haft en del å styra” (sid 3) 

12. Id6: ”när jag flyttade… då började jag ju sitta och köra…, då börjande man äta snabbmat…, då kom man 

in i nån dålig spiral där, man gick upp i vikt (sid 3)… jag var ju ekonomiskt pressad, så jag var ju tvungen 

att jobba mycket… då tog man ju inte tiden åt kroppsvård” (sid 5) 

 

 

- Tidsbrist, prioritering, vanor 

Denna kategori har uppkommit genom att två respondenter på olika sätt angett tid och 

prioritering som viktiga faktorer vid viktuppgång (Tabell 7:1,2,5), i kombination med att två 

respondenter angett förändrade vanor och prioriteringar som faktorer för att börja öka i vikt 

(Tabell 7:3,4). Detta ger att nyckelordet för kategorin är prioritering, men att detta begrepp 

inte kan särskiljas från relaterade faktorer som tid och vanor i analysen. Detta illustreras 

tydligt av Id4, som menar att tiden prioriterats kring familjen och hemmet och att en ökad vikt 

accepterats i och med uppkomsten av nya vanor (Tabell 7:4). Även Id6 berör samma faktorer 

och menar att en prioritering av utökad arbetstid inneburit en minskad prioritering av den 

egna kroppen (Tabell 7:5). 

 

- Ålder, hormoner, ämnesomsättning 

Denna kategori har genererats av att båda Id1 och Id2 framhållit att något oförklarligt 

påverkat deras viktförändring, och att deras livsföring i övrigt varit konstant (Tabell 7:6-9). 

Även respondent Id5 ser biologiska faktorer i sin begynnande viktökning, i och med en 

graviditet (Tabell 7:10). 

 

- Ekonomi 

Två respondenter, Id5 och Id6, framhåller tydligt ekonomin som en avgörande faktor för att 

vikten förändrats. Id5 kopplar sin viktuppgång till en förbättrad ekonomisk situation, där 

tillgången på mat ökat i och med detta (Tabell 7:11). Id6 ser paralleller mellan sin 
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viktuppgång och en dålig ekonomi, där snabbmat och en ökad arbetsbelastning utgjort 

bidragande faktorer (Tabell 7:12).  

 

 

Fråga 2: Faktorer kopplade till fortsatt viktökning hos respondenterna 

 

Tabell 8: Citat för frågan ”Vilka faktorer tror du var viktigast för att du fortsatte att öka i vikt 

efter att du uppmärksammat förändringen?”. 

Förväntade kategorier 
Fysisk aktivitet 

1. Id4: ”att jag inte rörde på mig, för maten tänker jag ju på då” (sid 4) 

2. Id4: ”oregelbunden arbetstid skyller jag på, det är ju väldigt svårt att följa med i nånting som är samma tid 

varje vecka eller så, nu är det ju inte så längre men ändå, man är trött när jag kommer hem från jobbet o har 

gått här hela dagen, då är man trött, känner inte för o göra nåt mer den dan” (sid 4) 

3. Id5: ”sen så att man blir lat, bilen fanns där…, någonstans har jag alltid rört på mig innan bilen kom in, jag 

har tränat till och från, men bilen är en orsak” (sid 3) 

4. Id5: ”jag har försökt, jag började träna och, när ekonomin blev bättre och då fick jag en väldigt slarvig 

tränare, som gjorde att jag fick ont när jag tränade och då slutade jag, du gör ingenting som gör ont, och då 

lägger du ner hela projektet, och så har det varit” (sid 4)  

5. Id6: ”men sen har det ju blivit när man har gått upp i vikt, man orkar inte till slut, man orkar ju inte gå ut o 

springa, träna, som man har gjort förut… det gick ju upp, två steg neråt, tre steg uppåt, två steg neråt, tre 

steg uppåt, då hamnar man ju där man är” (sid 5) 

6. Id6: ”man orkade inte, var ju fysiskt i så dålig kondition så man orkade inte även om man ville mentalt, så 

orkade man inte ta till det” (sid 6)  

 

Bristande kunskap 

7. Id2: ”Jag har ju inte upplevt den här ohälsosamma övervikten, ja fetma, jag har ju inte känt mig så att säga 

medicinskt tvungen att göra nånting” (sid 4) 

8. Id6: ”börjar röra på sig när man har vart så överviktig, då orkar man ju inte jobba, om man ansträngde sig 

så mycket som man skulle behöva göra… det jag kände av erfarenhet, hur mycket fysisk ansträngning man 

behövde för att få ett resultat, så skulle jag inte klarat av jobbet” (sid 6) 

 

Kosthållning 

9. Id3: ”dä är väl lite besvärligt, eller ja inte besvärligt men det är lättare att ta med enklare om en säger i 

matväg, det är lättare att ta en smörgås istället för o göra middag… bekvämlighet tror jag många gånger att 

det är” (sid 5) 

10. Id3: ”sen hoppa det väl opp o ner lite grann där o sen.. så börja jag ju med o gå på viktväktarna o såna där 

grejer o då då började med riktig sån där jojotjosan så dä men, mmm, gott ner allt ihop o sen har en gått upp 

igen då, o så lite till upp om en säger” 

11. Id6: ”en av mina överviktsproblem är att jag har ätit för fort, man slänger i sig maten, det är förmodligen 

för mycket o sen känner man [visar: uppblåst]” (sid 5) 

12. Id6: ”så man sökte ju alla möjliga vägar…, och visst det gav ju ett resultat där men sen, man kan ju inte 

hålla på att käka pulver hela sitt liv, så då började man käka normal mat, ja då var det ju två steg neråt o sen 

vart det ju tre steg framåt” (sid 6)  

 

Förnekande 
13. Id1: ”och då hade jag ju gått upp ganska mycket innan jag reflekterade över att oj vad stor jag hade blivit” 

(sid 3) 

14. Id3: ”så går ju åren så fort så man tänker inte så mycket och det smyger sig på lite mer och mer sådär… så 

orkar man inte riktigt… med årena så bryr en sig inte riktigt lika mycket… ja tar lite skygglappar sådär o 

tänker det löser sig liksom” (sid 3) 

15. Id3: ”o sen ställer en sig inte på vågen om en vet att, mmmm, det är bättre att låta bli” (sid 5) 

16. Id4: ”jag mådde bra o allt det där o accepterade det då o sen, vad har hänt mer, livet, inte rört på mig, 

tyckte att det smygit på liksom från det att jag var arton år tills nu… man sen är det det här, man sitter där o 

känner att man mår ganska bra i alla fall” (sid 3) 

17. Id4: ”ett kilo om året ungefär, lyckats, fast det har varit i olika etapper då, efter det där att barnafödandet o 

det där så insåg jag ju att sådär kan det ju inte vara, fast jag trivdes ju till att börja med fast sen insåg jag ju 
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att där jag ju inte vara, så började ju jag att banta ner mig… så sen gick jag upp igen alltihopa, lite till, för 

det gör man när man har gått ner, så går man upp lite till o accepterar det” (sid 3) 

18. Id4: ”man accepterar nog väldigt mycket mer nu än när man var ung, gör man ju, jag är ju ändå så gammal 

liksom, så känner man, men ändå så innerst inne så känner man ju att, nej men jag vill ju faktiskt vara rätt 

så snygg jag med” (sid 4) 

19. Id5: ”lathet, jag hade tillgång till maten i kylskåpet, jag hade tillgång, jag slutade liksom fundera, jag har 

nog gjort det klassiska, jag träffade min partner, jag behövde inte fundera längre… jag skaffade mig ett 

förhållande som funkar och då slutar man fundera” (sid 3) 

20. Id6: ”man har ju inte funderat så mycket” (sid 5) 

21. Id6: ”sen slappnar man av, då var det ju där tresteg uppåt, man gick ju ner så den där övre gränsen flyttades 

alltid uppåt” (sid 6) 

22. Id6: ”man känner sig belåten, man mår skitbra o sen börjar den här stegringen o man hinner inte bromsa 

innan man passerar den där övre stegen” (sid 6) 

 

Socialt stöd 

23. Id4: ”jag behövde någon som ringde på dörren och sa nu ska du gå, va, nu måste du följa med, för ska jag 

själv aktivt ta…” (sid 6) 

 

 

- Fysisk aktivitet 

Utav de tre respondenter som nämnt denna faktor som en bidragande orsak till en fortsatt 

viktuppgång har samtliga haft olika förklaringar till varför den fysiska aktiviteten minskat 

eller uteblivit. Id4 menar att en oregelbunden arbetstid och trötthet efter arbetet haft störst 

inverkan (Tabell 8:1,2), medan Id5 framhåller lathet och smärta som primära faktorer (Tabell 

8:3,4). Id6 kopplar sin ökade inaktivitet till ökad kroppsvikt, och menar att viktökningen gör 

det svårare att motionera (Tabell 8:5,6). 

 

- Bristande kunskap 

Denna faktor inrymmer två utsagor som illustrerar en okunskap hos respondenterna, vilka 

tolkats som bidragande faktorer till ökande vikt. Id2 har inte upplevt sin övervikt som ett 

hälsoproblem, varför vikten tillåtits att öka ytterligare (Tabell 8:7). Utsagan av Id6 uttrycker 

att framgång i viktreducering med fysisk aktivitet kräver så höga intensiteter att en normal 

livsföring försvåras (Tabell 8:8). 

 

- Kosthållning 

Under denna kategori återfinns utsagor som är direkt kopplade till kosthållning och beteende 

kring mat. De två respondenter, Id3 och Id6, som lämnat utsagor i denna kategori uppvisar en 

störd måltidsordning, där middagen uteblir eller blir allt för riklig (Tabell 8:9,11). Detta 

illustreras ytterligare genom de uttalandena av samma respondenter, vilka visar på hur kosten 

förstärker problematiken även efter försök att gå ner i vikt (Tabell 8:10,12). 

 

- Förnekande 

Denna kategori är den mest omfångsrika i materialet, och fem av sex respondenter finns 

representerade bland utsagorna. Flera respondenter menar att de inte har reflekterat över 
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förändringen eftersom de har mått så bra och trivts med sin livssituation (Tabell 8:16,17,22), 

och Id3 nämner även en ovilja att ta till sig att vikten fortsätter att öka (Tabell 8:14,15). Id4 

och Id6 menar även att gränsen för vad som upplevs som en acceptabel vikt flyttas uppåt 

successivt, så att problemet inte aktualiseras eftersom den samtidigt upplevt god hälsa (Tabell 

8:17,21). Id3 och Id4 menar dessutom att det var svårare att acceptera en högre vikt när de var 

unga, än vad det är i deras nuvarande situation (Tabell 8:14,18). Ett annat återkommande tema 

i denna faktor är att den ökade vikten smugit sig på (Tabell 8:13,14,17,21) och Id6 menar att 

det är svårt att hämma en eskalerande vikt (Tabell 8:22). Id5 och Id6 menar även att tankarna 

på viktförändringen inte har funnits (Tabell 8:19,20), och Id5 uttrycker att detta är förenat 

med lättja och förnöjsamhet med livet som helhet (Tabell 8:19). 

 

- Socialt stöd 

Respondent Id4 menar att en motiverande faktor för att engagera sig regelbunden fysisk 

aktivitet skulle vara om det erbjöds tillgång till enkla motionsformer, under ledning av en 

inspiratör eller tränare, i varje område. Detta blir en motivation då någon utomstående 

bestämde en tid för när aktiviteten skulle genomföras, och även skulle uppmärksamma om 

respondenten uteblev från avtalad tid (Tabell 8:23). 

 

Tabell 9: Citat för frågan ”Vilka faktorer tror du var viktigast för att du fortsatte att öka i vikt 

efter att du uppmärksammat förändringen?”. 

Materialgenererade kategorier 
Tidsbrist, prioritering, vanor 

1. Id1: ”det är ju ganska tydligt att de här med vanor och struktur är jätteviktigt för att jag ska kunna äta bra, 

för det är ju som sagt att när jag inte har tid att planera som det faller, och då faller det rejält” (sid 4) 

2. Id1: ”det måste ju vara att det är väldigt svårt å bryta ett mönster å hitta nya sätt att laga mat och jaa, 

mattider liksom allting sånt, alltså det är ju svårt å ändra” (sid 5) 

3. Id2: ”jag har liksom ingenting emot att vara överviktig så att säga…, jag vet att jag gillar att dricka öl, jag 

gillar att dricka vin, jag gillar god mat, och är relativt lat utav mig…, då får jag liksom ta konsekvenserna 

att jag kanske får väga lite mer än vad jag borde enligt tabeller” (sid 3) 

4. Id2: ”en oförmåga till att göra ändringar… jag borde göra nånting men det lilla som man gör är att käka 

sallad i en vecka o det är så fruktansvärt tråkigt så då går man tillbaks till den vanliga maten så att säga, 

som inte alltid är så nyttig. Men åter igen som belastningen i livet o tidsbrist, så egentligen då oförmågan 

att återgärda sin uppgång på nog samma som orsaken att börjat gått upp” (sid 4) 

5. Id2: ” jag vill ju inte ta eget ansvar så det är ju tiden som är skulden i det hela… egentligen är det taskig 

prioriteringsförmåga tror jag” (sid 4) 

6. Id3: ”när alltså en håller på o en känner att det går bra att gå ner, o så slutar man o så faller man tillbaka till 

de här gamla vanorna, det är nog så” (sid 5) 

7. Id6: ”man börjar käka det man brukar, man återgick till samma dåliga beteende o det… det är väll det som 

den här operationen har gjort nu, jag kan inte återgå till min..” (sid 6) 

 

Ålder, hormoner, ämnesomsättning 

8. Id4: ”sen vet man ju inte, min kropp har ju förändrats också på tjugo år, ämnesomsättningen, det vet man ju 

att det gör, ämnesomsättningen och allting, så att tjugo kilo kanske är absolut för mycket, tio kanske man 

skulle fått acceptera” (sid 3) 

 

Ekonomi 

9. Id5: ”att jag sluta motionera var ekonomiska, jag hade inte råd att gå på gymmet… jag hade råd att gå till 
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centrum, jag hade råd att gå upp för backarna, jag hade inte råd att åka bussen varje dag, men sen kom bilen 

och då fick jag helt plötsligt råd att åka, för då var det inte jag som betalade längre” (sid 4) 

10. Id6: ”förut var jag ju för snål, jag kunde inte slänga hälften” (sid 7) 

 

 

- Tidsbrist, prioritering, vanor 

Denna kategori är en av de mest omfångsrika i materialet, och illustrerar hur respondenterna 

upplever att de påverkas av invanda mönster. Id1 menar att det krävs både tid och disciplin för 

att klara av att bryta invanda mönster, för att uppnå en god kosthållning (Tabell 9:1,2). Id3 

och Id6 är inne på samma resonemang och menar att det efter en viktminskningsperiod varit 

lätt att återgå till det beteende som dominerade innan försöket att gå ner i vikt inleddes (Tabell 

9:6,7). Id6 för dock ett vidare resonemang som indikerar att den nuvarande viktkontrollen 

uppnåtts på kirurgisk väg, vilket omöjliggör återgång till tidigare vanor (Tabell 9:7). Id2 för 

ett resonemang kring hur livsstilen som överviktig upplevs som behaglig, och att det då är 

svårt att genomdriva drastiska förändringar som upplevs som en försämring (Tabell 9:3,4). 

Samma respondent menar även att fortsatt viktuppgång kan härledas till hur disponeringen av 

tiden prioriteras (Tabell 9:5), och kopplar detta till orsakerna att börja gå upp i vikt (Tabell 

7:2). 

 

- Ålder, hormoner, ämnesomsättning 

Under denna kategori spekulerar Id4 i termer av att ämnesomsättningen och andra biologiska 

faktorer kan ha spelat in för en vidare viktökning (Tabell 9:8). 

 

- Ekonomi 

Som orsak att fortsätta öka i vikt efter att en förändring har uppmärksammats har två 

respondenter, Id5 och Id6, lämnat utsagor i denna kategori. Id5 framhåller att bristande 

ekonomiska resurser bidragit till att gymträning som motionsform upphörde, och samtidigt 

var vardagsmotion ett dagligt återkommande inslag. Id5 hänvisar även till goda ekonomiska 

förutsättningar som motiv till att den vardagliga motionen uteblev (Tabell 9:9). Id6 beskriver 

hur en tidigare pressad ekonomisk situation gjort att det känts fel att slänga delar av en måltid, 

även då mättnadskänslor uppkommit (Tabell 9:10). 

 

 

Fråga 3: Generella faktorer kopplade till ohälsosam viktuppgång  

 

Tabell 10: Citat för frågan ”Vilka faktorer tror du är viktigast för att andra människor börjar 

gå upp i vikt?”. 

Förväntade kategorier 
Emotioner 

1. Id2: ” när jag käkar så blir jag lugn och sen kan det ju vara chips eller sojabönor eller vad som helst det 
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spelar ju ingen roll, jag tror att matintaget, är stressreducerande, och man äter gärna sötsaker för att få 

snabb energi tror jag” (sid 5) 

2. Id3: ”vet ju många som tröstäter o såna grejer då” 

 

Fysisk aktivitet 

3. Id4: ”kost och motion… motionen är ju det här, att man är sliten, man känner sig trött, man orkar inte ta tag 

i… många här i alla fall” (sid 5) 

 

Bristande kunskap 

4. Id5: ”sen har vi generellt, jag kan ju se, sitta vid, i centrum och titta på när mamma ger barnet en 

Pringelsburk istället för en banan, någonstans där är det fel” (sid 4) 

5. Id6: ”den sociala situationen är mycke… de som är dåligt bemedlade de får ju äta skräpmat, de har dålig 

kunskap, jag tror dålig kunskap är nyckelfaktor till att äta hälsosamt” (sid 8) 

 

Kosthållning 

6. Id2: ” när jag käkar så blir jag lugn och sen kan det ju vara chips eller sojabönor eller vad som helst det 

spelar ju ingen roll, jag tror att matintaget, är stressreducerande, och man äter gärna sötsaker för att få 

snabb energi tror jag” (sid 5) 

7. Id3: ”gamla vanor… dåliga vanor helt enkelt… en vet mycket väl vad en ska äta o vad man inte ska äta o 

sådär… men man gört inte, så är det” (sid 6) 

8. Id4: ”kost och motion… det här med kosten det är svårt, det vet jag faktiskt inte, min enda anledning är ju 

till att man tycker att vissa saker är gott och så, så det vill jag väldigt gärna ha, som jag vet inte är så bra, så 

att, det tror jag väl att alla andra, eller att andra tanter tänker på samma vis, men det vet jag inte, men det 

tror jag, dom flesta” (sid 5) 

9. Id5: ”sen har vi generellt, jag kan ju se, sitta vid, i centrum och titta på när mamma ger barnet en 

pringelsburk istället för en banan, någonstans där är det fel” (sid 4) 

10. Id5: ”det är snabbmat, vi går till korvkiosken, vi alltså, du går upp i vikt då, och jag menar jag är 

fullständigt medveten om att man gör det men, och det är förmodligen dom också, men ändå går dom, för 

det är lätt, det är enkelt att ta till det där, det går fort” (sid 4) 

11. Id6: ”den sociala situationen är mycke… de som är dåligt bemedlade de får ju äta skräpmat, de har dålig 

kunskap, jag tror dålig kunskap är nyckelfaktor till att äta hälsosamt” (sid 8) 

 

Förnekande 

12. Id5:”jag har nog gjort det klassiska, jag har träffat min partner, jag behöver inte fundera längre” (sid 3) 

 

Socialt stöd 

13. Id2: ”sen är man inne i en cykel, när ditt beteende som kanske är lite svårt att rå på, utan stöd och hjälp” 

(sid 5) 

14. Id2: ”man är inne i den här dåliga cirkeln, som man inte orkar bryta själv tror jag” (sid 5) 

 

 

- Emotioner 

Id2 drar paralleller mellan stress och ett ökat matintag, och menar att detta beror på att det är 

lugnande att äta (Tabell 10:1). Id3 menar att tröstätande är en betydande faktor för 

begynnande vikökning hos andra individer, men understryker att detta aldrig varit ett 

personligt problem (Tabell 10:2).  

 

- Fysisk aktivitet 

Id4 återkopplar sitt resonemang kring orsaken till att andra börjar gå upp i vikt, till det tidigare 

resonemanget om de personliga orsakerna till fortsatt viktökning. Trötthet och bristande 

förmåga att engagera sig i fysisk aktivitet nämns som bidragande orsaker (Tabell 8:2 & Tabell 

10:3). 
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- Bristande kunskap 

Under denna kategori uttrycker respondenterna sin tro på okunskap hos andra. Id5 visar på att 

föräldrarnas okunskap är orsaken till att barn blir överviktiga (Tabell 10:4), och Id6 upplever 

att problemen med okunskap gällande god kosthållning är störst bland individer i lägre 

samhällsklasser (Tabell 10:5). 

 

- Kosthållning 

Flera av de utsagor som kopplats till denna kategori återfinns även i andra kategorier, men har 

samlats under kategorin Kosthållning då de speglar respondenternas uppfattning om andra 

människors relation till mat. Id2 kopplar samman stress och ett ökat intag av mat, och nämner 

sötsaker som ett sätt att orka lite till i en pressad situation (Tabell 10:6). Id3 och Id4 berör 

samma tema genom att beskriva att människor vet hur och vad de ska äta, men ändå för en 

dålig kosthållning (Tabell 10:7,8), samtidigt som Id5 kopplar samma resonemang till 

snabbmat med dess enkelhet och stora tillgänglighet (Tabell 10:10). Även utsagan av Id6 är 

kopplad till detta genom tron på att de som har sämre ekonomiska förutsättningar är 

hänvisade till mat med lägre kvalitet (Tabell 10:11). Id5 visar även sin syn på att föräldrar 

överför ett felaktigt beteende kring mat till sina barn (Tabell 10:9). 

 

- Förnekande 

Id5 menar att det generellt är ett vanligt beteende bland människor, att de slutar tänka på sin 

vikt när de träffar en partner de känner sig trygga med (Tabell 10:12). 

 

- Socialt stöd 

De båda citaten av Id2 i denna kategori illustrerar respondentens tankar kring att stöd från 

omgivningen utgör en viktig faktor för att bryta negativa beteendemönster, vilka orsakar 

viktuppgång (Tabell 10:13,14) 

 

Tabell 11: Citat för frågan ”Vilka faktorer tror du är viktigast för att andra människor börjar 

gå upp i vikt?”. 

Materialgenererade kategorier 
Tidsbrist, prioritering, vanor 

1. Id2: ”graviditet och barn tror jag gör att man lättare går upp i vikt eller kanske, om man går upp under 

graviditeten kanske det är svårare att gå ner i vikt och det kanske också beror på den här oförmågan… att 

prioritera att man först och främst mamma och sen kommer barnen i första hand, jag hinner inte vårda mig 

själv” (sid 5) 

2. Id2: ”hos män tror jag faktiskt att man accepterar sin övervikt på ett annat sätt, de är lite pondus att vara 

mullig och lite ölmage” (sid 5) 

3. Id2: ”om man går upp till att hamna på en fetma nivå då kanske det är andra faktorer, kanske mer 

psykologiska och så… stress, vanlig vardagsstress gör att man, antingen att man slarvar med maten så att 

man hinner inte laga mat eller också att man käkar godis, jag tror att mat har en lugnande inverkan på 

stressbeteendet” (sid 5) 

4. Id3: ”gamla vanor… dåliga vanor helt enkelt… en vet mycket väl vad en ska äta o vad man inte ska äta o 

sådär… men man gört inte, så är det” (sid 6) 
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5. Id5: ”det är snabbmat, vi går till korvkiosken, vi alltså, du går upp i vikt då, och jag menar jag är 

fullständigt medveten om att man gör det men, och det är förmodligen dom också, men ändå går dom, för 

det är lätt, det är enkelt att ta till det där, det går fort” (sid 4) 

 

Ekonomi 

6. Id5: ”dom får väl bättre levnadsstandard dom också” (sid 4) 

 

Kriser 

7. Id1: ”man kanske får börja ta nån medicin som har som biverkan att man går upp i vikt…, ja, kriser eller 

så” (sid 5) 

 

 

- Tidsbrist, prioritering, vanor 

Id2 talar om att det är olika orsaker för män ock kvinnor som spelar in för att de ska börja öka 

i vikt. Medan det för kvinnor är en prioriteringsfråga kopplad till barn och familj, finns det en 

social acceptans för män att vara överviktiga (Tabell 11:1,2). Samma respondent talar även 

om att stress kan vara en orsak till att andra går upp i vikt genom en ökad konsumtion av 

sötsaker för att orka mera (Tabell 11:3). Id 3 och Id5 kopplar viktuppgång hos andra till 

vidhållande av dåliga vanor, där bristande kosthållning är en avgörande faktor (Tabell 11:4,5). 

 

- Ekonomi 

Id5 återkopplar till sina egna erfarenheter av ekonomins betydelse för vikten (Tabell 11:6). 

 

- Kriser 

Id1 är den enda respondent som nämner livskriser som en utlösande faktor för att börja öka i 

vikt, och denna faktor är den enda som denna respondent kopplar till begynnande 

viktuppgång hos andra. Id1 drar då paralleller till exempel som långvarig sjukdom samt 

medicinering i sammanhang av kriser (Tabell 11:8). 

 

 

Fråga 4: Generella faktorer kopplade till fortsatt viktökning  

 

Tabell 12: Citat för frågan ”Vilka faktorer tror du är viktigast för att andra människor 

fortsätter att öka i vikt efter att de uppmärksammat förändringen?”. 

Förväntade kategorier 
Emotioner 

1. Id2: ”just att man är tjock och att man får ett missnöje, man blir stressad, ja, man är inne i den här dåliga 

cirkeln som man inte orkar bryta själv tror jag” (sid 5) 

 

Fysisk aktivitet 

2. Id4: ”jag tror att det är för lite motion, det tror jag, för jag tror att upplysta är alla idag, vet om att man bör 

motionera” (sid 5) 

3. Id5: ”har man skadat sig kan man inte motionera, så går du upp i vikt, och du fortsätter äta samma saker” 

(sid 4) 

 

Bristande kunskap 

4. Id6: ”jag tror okunnighet o de medärver, föräldrarna har ju dåliga beteenden o då tar de med sig det (sid 
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9)… ja det är ju föräldrarna, vet inte föräldrarna bättre, så ärvs ju hela tiden med, okunnighet” (sid 10) 

5. Id6: ”de vet inte om någon annat alternativ, okunskap o liksom massmedia o reklam o sånt” (sid 10) 

 

Kosthållning 

6. Id1: ”ja det är väl det här mä att ha förmågan att bryta mönster… ja, och tiden, för det tar faktiskt tid att 

planera sin mat och sina måltider, så det tror jag är en jätteviktig faktor i många människors liv att det 

liksom, den tiden tar man sig inte till sig själv, man kanske tar sig tid att gå och träna eller så, men man tar 

sig inte tiden å planera måltiden” (sid 5) 

 

Förnekande 

7. Id1: ”det är väl många som jag uppfattar som ganska stora som tycker sig inte vara särskilt överviktiga” 

(sid 2) 

8. Id5: ”det är nog förmodligen samma som jag, du har fått det bra, du slutar och tänka, lite till spelar ingen 

roll jag menar, det finns byxor med gummiband, då upptäcker du inte att du går upp de där två kilona till 

och två kilo till” (sid 4) 

 

 

- Emotioner 

Som svar på denna fråga återkopplar Id2 till sitt resonemang om ett ökat matintag vid 

upplevelsen av stress (Tabell 10:1), och menar dessutom att ett missnöje med den egna 

kroppen gör att individer hamnar i en negativ spiral med tröstätning och viktuppgång (Tabell 

12:1). 

 

- Fysisk aktivitet 

Id4 menar att mängden fysisk aktivitet är för låg och orsakar en viktuppgång, trots att 

människor i allmänhet känner till betydelsen av motion för att hålla vikten nere (Tabell 12:2). 

Id5 talar om sambandet mellan minskad fysisk aktivitet till följd av skador, och viktökning 

som ett resultat av oförändrade matvanor i samband med detta (Tabell 12:3). 

 

- Bristande kunskap 

Utsagan av Id6 återkopplar till de tidigare resonemangen av samma respondent, och 

understryker betydelsen av bristande kunskap kring kost och matvanor för att människor i 

allmänhet fortsätter att öka i vikt (Tabell 10:5 & Tabell 12:4,5). 

 

- Kosthållning 

Här problematiserar Id1 tiden och prioriteringsordningen i förhållande till mat och 

kosthållning. Id1 menar att människor i allmänhet inte ger sig själva tiden till att konstruera 

näringsriktiga måltider, och äta på bestämda tider (Tabell 12:6). 

 

- Förnekande 

Id1 uppfattar att ett förnekande hos andra individer, då de betraktar sig själva som mindre 

överviktiga än vad de i själva verket är, bidrar till att de fortsätter att öka i vikt (Tabell 12:7). 

Id5 menar även att människor i allmänhet undviker att tänka på sin vikt och utnyttjar 

elasticiteten i kläderna för att dölja viktökningen för sig själva (Tabell 12:8). 
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Tabell 13: Citat för frågan ”Vilka faktorer tror du är viktigast för att andra människor 

fortsätter att öka i vikt efter att de uppmärksammat förändringen?”. 

Materialgenererade kategorier 
Tidsbrist, prioritering, vanor 

1. Id1: ”ja det är väl det här mä att ha förmågan att bryta mönster… ja, och tiden, för det tar faktiskt tid att 

planera sin mat och sina måltider, så det tror jag är en jätteviktig faktor i många människors liv att det 

liksom, den tiden tar man sig inte till sig själv, man kanske tar sig tid att gå och träna eller så, men man tar 

sig inte tiden å planera måltiden” (sid 5) 

 

 

- Tidsbrist, prioritering, vanor 

Utsagan i denna kategori är den samma som under kategorin Kosthållning ovan (Tabell 12:6), 

och återfinns även i denna kategori på grund av dess uttalade koppling till tid och 

prioriteringar. Id1 menar att människor i allmänhet prioriterar andra saker högre än sin mat 

och sina måltider (Tabell 13:1). 

 

 

Sammanfattning av Resultat 

Respondenternas uppfattningar av fenomenet viktuppgång genererade tio kategorier, vilka 

motsvarar faktorer som anses primära för uppkomsten av övervikt och fetma av 

respondenterna i den aktuella urvalsgruppen. Intervjuerna genererade flest utsagor kring Fråga 

1 och 2 gällande respondenternas egen viktökning, och Fråga 2 bidrog med det digraste 

materialet. Samtliga tio kategorier har identifierats för Fråga 1 och 2, men ingen av frågorna 

har enskilt omfattat alla förväntade kategorier. Gällande begynnande viktökning hos 

respondenterna erhölls inga utsagor för kategorin Socialt stöd (Tabell 6), medan utsagor för 

kategorin Emotioner uteblev för fortsatt viktökning (Tabell 8). De tre materialgenererade 

kategorierna Tidsbrist, prioritering, vanor; Ålder, hormoner, ämnesomsättning samt Ekonomi 

erhölls dock för båda frågorna (Tabell 7; Tabell 9).  

 

Fråga 3 och 4 behandlade respondenternas uppfattningar gällande viktuppgång hos andra 

individer. Tillsammans genererade även dessa frågor tre kategorier i analysen, varav endast en 

överensstämde med utsagorna för fråga 4 (Tabell 13). Den materialgenererade kategorin 

Kriser återfinns endast för fråga 3 (Tabell 11). Fråga 3 genererade även samtliga förväntade 

kategorier (Tabell 10), medan fråga 4 inte gav några utsagor motsvarande kategorin Socialt 

stöd (Tabell 12). 
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D i s k u s s i o n 
 

Studiens syfte var att identifiera faktorer, vilka respondenterna uppfattade och uppvisade 

påverkar viktuppgång som upphov till övervikt och fetma. Till detta kopplades 

frågeställningar om vilka uppfattningar respondenterna har av sin egen viktuppgång, samt 

vilka uppfattningar de har av viktuppgång hos andra individer.  

 

Metoddiskussion 

Den metod och ansats som valts för den aktuella studien svarar väl mot den individuella 

särprägel på utsagorna i Resultatet som efterfrågas i Syfte och Frågeställningar. Såväl det 

kvalitativa perspektivet med fenomenografisk eller hermeneutisk ansats, som 

semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod, framhålls som lämpliga i 

sammanhang där människors uppfattningar undersöks (Starrin & Svensson, 2008). I den 

aktuella studien har bruket av dessa metodologiska verktyg visat sig framgångsrika, då såväl 

den kombinerade ansatsen som intervjuformen medverkat till att det önskade resultatet 

avgränsats och erhållits.  

 

Forskningsansats 

De svagheter som omfattar såväl fenomenografi som hermeneutik, gällande godtyckligheten i 

de teoretiska ramarna, har fungerat som en god förutsättning i detta sammanhang då det 

resultat som eftersträvades med den aktuella studien omfattar de uppfattningar som 

respondenterna uttrycker. Dessa uttryck är svåra att fånga med kvantitativa metoder och även 

undersökningar med enkät kan utgöra en svårighet då varje fråga endast omfattar ett begränsat 

utrymme (Brinkmann & Kvale, 2009). Med semistrukturerade intervjuer samt 

fenomenografisk och hermeneutisk ansats har respondenterna fått möjligheten att uttrycka sig 

fritt utifrån sina egna erfarenheter och uppfattningar, samtidigt som undersökningsledarna haft 

friheten att tolka detta utifrån de teoretiska ramar som varit gällande för studien. Studiens 

resultat har dock inte tolkats specifikt utifrån undersökningsledarnas egna erfarenheter, vilket 

minskar risken för att slutsatser dras från spekulativ grund. Dessa tillämpningar inom studiens 

ansatser gör att undersökningens individfokus fördjupas i förhållande till en renodlad 

fenomenografisk studie, och att undersökningsledarnas tolkningsfrihet används som en 

möjlighet att fördjupa förståelsen för såväl de unika utsagorna som de variationer de 

representerar. 
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Urval 

De urvalskriterier som fastställts för den aktuella studien (Tabell 2) syftade till att erhålla en 

urvalsgrupp av relevans för studiens Syfte och Frågeställningar med så stor heterogenitet som 

möjligt. Urvalet har skett i ålderintervallet 25-60 år av anledningen att merparten av de 

individer som befinner sig i detta ålderintervall har en självstädig ekonomi, ansvarar för ett 

hushåll samt kan förväntas ta personligt ansvar för sina vanor och sin vikt. Dessa faktorer är 

kopplade till kravet på att studiens respondenter skulle ha en medvetenhet kring att en 

överviktrelaterad problematik uppkommit för individen personligen, samt förutsättningen att 

individen själv har förmåga att påverka situationen kring personliga faktorer som är kopplade 

till bristande viktkontroll. Då det fenomenografiska intresset inte omfattar en generalisering 

av de erhållna resultaten, utan snarare fokuserar på att uppvisa variationen i uppfattningar som 

populationen kan omfatta i det material som insamlats, blir variationen i urvalsgruppen viktig. 

En allt för homogen urvalsgrupp kan i en fenomenografisk studie ge upphov till att de nyanser 

och variationer som är av intresse för studien inte framträder vid analysen av resultaten, så att 

utsagorna inte är representativa för rådande uppfattningar i populationen (Starrin & Svensson, 

2008). Studiens sex respondenter har vid enstaka eller upprepade tillfällen försökt upprätta 

viktkontroll samt genomfört försök att gå ner i vikt, vilket indikerar att dessa individer är 

medvetna om sitt överviktsrelaterade problem och har förmåga att påverka sin viktstatus. 

Detta kan även vara en orsak till att respondentgruppen som helhet befinner sig i samma 

åldersintervall, då insikten om den överviktsrelaterade problematiken ofta är svår att ta till sig 

och kan ta tid att etablera (Hayes et al., 2008; Howard et al., 2008; Jay et al., 2002; Kocos et 

al., 2009; Parker – Covington & Grisso, 2001). Att studiens urvalsgrupp uppvisar viss 

homogenitet gällande ålder kan även vara relaterat till att fetma i regel tar lång tid att utveckla 

(Lindroos & Rössner, 2007). Detta gör att de individer som kunde ha relevans för studien var 

tvungna att ha uppnått en viss ålder för att ha erhållit erfarenhet av fetma. Tidsperspektivet för 

denna erfarenhet är beroende av när överviktsproblematiken initierades, samt hur snabb 

processen varit för den enskilda individen. Då urvalskriterierna för studien anger att individen 

skulle ha varit normalviktig minst fram till myndig ålder, resulterar detta i att respondenternas 

överviktsproblematik har uppkommit i vuxen ålder. Detta kombinerat med tidsperspektivet 

för utvecklingen av fetma gör att respondenterna hunnit närma sig medelåldern då detta 

tillstånd uppkommit. Förutom gällande ålder, uppvisar dock den aktuella urvalsgruppen 

önskad heterogenitet för aspekter som kön, yrkestillhörighet samt civilstånd, vilket ändå 

tillgodosett önskad variation i resultatet. Detta blir märkbart genom att respondenternas 

utsagor uppvisar tydliga paralleller vilka sammanförts i kategorierna, men att de också 
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omfattar tydligt särskiljda infallsvinklar beroende på social bakgrund och utbildningsnivå. 

Detta har visat sig i tankebanor kring hur ekonomiska förutsättningar påverkar valet av 

aktiviteter och livsmedel, eller resonemang kring att vikten påvekas av faktorer som individen 

vare sig kan eller vill påverka.  

 

Datainsamlingsmetod 

Trots undersökningsledarnas bristande erfarenhet av kvalitativa studier, samt den kvalitativa 

intervjun som datainsamlingsmetod, valdes denna metod för studien utifrån Syftets och 

Frågeställningarnas karaktär. Målsättningen med metodvalet var att komma respondenterna 

nära, och därmed på djupet skapa en förståelse för individens uppfattningar kring den 

överviktsrelaterade problematiken. Undersökningsledarnas ovana vid liknande situationer kan 

på flera sätt ha påverkat såväl respondenterna som utformningen av själva intervjusituationen. 

Bristande förmåga att ställa en korrekt formulerad följdfråga vid lämpligt tillfälle, 

underliggande obehag inför att ställa personliga frågor eller känslan av att pressa 

respondenten på information kan ha begränsat djupet i intervjun och därmed påverkat 

utsagornas användbarhet i analysen. En lindrigare form av detta, som ändå påverkar resultatet, 

är undersökningsledarnas förmåga att fördjupa intervjun från en formell situation till ett 

flödande samtal. I detta fall har undersökningsledarna upplevt att inspelningsutrustningen 

utgjort en bidragande orsak till att situationen har upplevts som pressande för respondenterna, 

och att undersökningsledarnas bristande erfarenhet gjort att denna upplevelse inte kunnat 

dämpas på ett effektivt sätt. Detta intryck förstärktes av att flertalet respondenter utvecklade 

tidigare resonemang efter att första–intervjuaren klargjort att intervjun avslutats och 

mikrofonen stängts av. Valet att använda inspelningsutrustning vid intervjuerna motiveras 

dock med strävan att kunna bevara den exakta utsagan från varje respondent, så att 

undersökningsledarna skulle kunna återvända till intervjusituationen upprepade gånger. 

Denna motivering baserades på Brinkmann och Kvales (2009) rekommendationer kring att 

kunna gå igenom de erhållna utsagorna vid ett senare tillfälle, efter avslutad intervju, samt 

fördelen i att kunna återge varje utsaga exakt med pauser och suckar etc. även om 

transkriberingen sker en tid efter genomförd intervju. För den aktuella studien, där 

fenomenografin är en av de styrande forskningsansatserna, är förmågan att exakt kunna återge 

respondenternas utsaga en ytterst central aspekt av analysarbetet (Starrin & Svensson, 2008), 

vilken kan vara svårt om det material som intervjun genererat endast består av 

undersökningsledarnas anteckningar och minnen. Brinkmann och Kvale (2009) menar att 

bruket av inspelningsutrustning kan komma att påverka respondenternas spontanitet i 
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utsagorna, och därmed påverka kvalitén på det material som intervjuerna genererar. I den 

aktuella studien bedömdes dock värdet i att erhålla en fullständig ljudfil över varje 

respondents utsaga som högre, än den eventuella negativa påverkan som 

ljudupptagningsutrustningen skulle kunna utgöra på varje enskild respondent. Detta motiveras 

ytterligare av undersökningsledarnas bristande erfarenhet av att leda intervjuer, och det 

faktum att ljudupptagningen tillät fullt fokus på respondenten i varje intervjusituation. 

Intervjuerna har haft en mycket formell utformning med stark förankring i den frågemall som 

utarbetats, och trots detta har respondenterna generellt varit generösa med personliga 

resonemang under intervjuerna och materialet som genererats svarar tydligt på studiens Syfte 

och Frågeställningar. Detta kan kopplas till respondentens upplevelse av trygghet i 

situationens upplägg, där intervjun i huvudsak genomfördes mellan respondenten och första - 

intervjuaren, och andra - intervjuaren mestadels utgjorde en observerande bisittare. Ytterligare 

en effekt av att undersökningsledarna saknar erfarenhet av intervjustudier är eventuell 

bristande förmåga att bedöma sanningshalten i respondenternas utsagor. En oförmåga att 

identifiera konstruerade eller anpassade svar, som försök från respondenterna att ge det svar 

som undersökningsledarna söker, påverkar tillförlitligheten i resultaten. I den aktuella studien 

har undersökningsledarna dock bedömt att de erhållna utsagorna är av sådan personlig 

karaktär att de knappast kan vara tillrättalagda eller falska, och upplevelsen av att varje 

respondent gjort sitt bästa för att besvara undersökningens frågor delas av båda 

undersökningsledarna.  

 

Etiskt förhållningssätt 

Samtliga etiska krav som Vetenskapsrådet (2003) ställer på vetenskaplig forskning (Tabell 4) 

uppfylls av proceduren kring den aktuella studien, genom noggrant tillgodoseende av 

respondenternas trygghet i studien, bruket av låst datafil för förvaring av ljudfilerna samt 

nogsam förvaring av det enda exemplar som finns av det transkriberade materialet. Att 

tillgodose de etiska principerna redan i det inledande skedet av planeringsarbetet för studien 

utgjorde en förutsättning, då ingen av undersökningsledarna har tidigare erfarenhet av denna 

typ av rigoröst sekretessarbete. Upprättandet av etiska ramar innan studien påbörjades 

minskade risken för misstag avseende respondenternas anonymitet och tillgodosåg dessutom 

möjligheten för respondenterna att lämna ett fullgott informerat samtycke. Detta då det etiska 

planeringsarbetet omfattade formuleringen av såväl informationsbrevet (Bilaga 1) där 

ändamålet och metoden för studien presenterades, som samtyckesformuläret (Bilaga 3) där 

undersökningsledarnas etiska åtaganden klargjordes.  
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En annan aspekt som är viktig att lyfta fram är hur respondenterna kan ha påverkats av 

intrycket av undersökningsledarna, kopplat till det ämne som undersöktes. Som tidigare 

forskning visat kan överviktiga och feta individer uppleva ett bristande självförtroende i 

sammanhang där normalviktiga eller vältränade individer normalt har en dominant roll (Hyde 

et al., 2008). I en intervjusituation har undersökningsledarna ett psykologiskt övertag i 

jämförelse med respondenten redan genom situationens karaktär (Brinkmann & Kvale, 2009), 

och i den aktuella studien är undersökningsledarna dessutom två smala vältränade unga 

kvinnor vilka valt att undersöka ämnet viktuppgång. Dessa förhållanden skulle ytterligare 

kunna försvaga respondenternas position under intervjun, så att upplevelsen av 

underlägsenhet blir stark. Undersökningsledarna har dock försökt minimera denna effekt 

genom att redan i informationsbrevet presentera såväl sig själva som sina intressen, samt 

genom att fördela ansvaret under intervjun så att denna i huvudsak utspelades mellan två 

parter. I och med dessa åtgärder upplever undersökningsledarna att respondenterna inte 

påverkats nämnvärt av undersökningsledarnas fysiska attribut, varvid tillförlitligheten i 

respondenternas utsagor är förmodat hög.  

 

Analys av insamlad data 

I den aktuella studien är samtliga kategorier hämtade ur, eller bekräftade av, det 

intervjugenererade materialet, och av denna anledning finns en stark koppling mellan 

respondenternas uppfattningar kring bakomliggande faktorer till viktuppgång och de 

kategorier som utgör studiens resultat. Bevisvärdet för fenomenografiska och hermeneutiska 

studier vilar på hur väl de för studien förväntade eller genererade kategorierna speglar de 

uppfattningar som respondenterna i studien ger uttryck för. Studiens trovärdighet och giltighet 

har sin grund i hur väl undersökningsledarnas tolkningar av de erhållna utsagorna är 

överensstämmande med respondenternas verkliga uppfattningar, samt i vilken mån de 

erhållna resultaten är applicerbara på verkliga sammanhang (Starrin & Svensson, 2008). Att 

respondenterna inte haft möjlighet att bekräfta eller förkasta undersökningsledarnas tolkningar 

av utsagorna i denna studie utgör en allvarlig svaghet hos studien, ur ett fenomenografiskt 

perspektiv, samtidigt som detta av praktiska skäl legat utanför studiens omfattning. Studiens 

tidsmässiga och ekonomiska begränsningar har i detta fall varit avgörande för att analysen i 

stor utsträckning haft hermeneutisk utgångspunkt med presentationen av för kategorierna 

representativa citat, där återkopplingen till undersökningsdeltagarna i databearbetningen är av 

underordnad karaktär (Starrin & Svensson, 2008). 
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Analysen av det intervjugenererade materialet skedde kontinuerligt under hela 

arbetsprocessen från transkriberingen till sammanställningen av rapporten enligt de 

rekommendationer som föreligger kring den analytiska processen inom den fenomenografiska 

ansatsen. Detta arbetssätt har gett undersökningsledarna goda förutsättningar att på djupet 

granska utsagorna i flera omgångar. Då tolkningen av respondenternas utsagor skett såväl 

individuellt som gemensamt av undersökningsledarna, och tolkningarna i båda dessa fall 

företrädelsevis varit inbördes överensstämmande, erhåller studiens Resultat viss objektiv 

tillförlitlighet. En svaghet i detta sammanhang är att analysen endast har omfattat 

undersökningsledarna, vilka utifrån tidigare forskning tagit fram de förväntade kategorierna 

samt sammanställt intervjumallen utifrån studiens Syfte och Frågeställningar. Dessa 

förutsättningar kan ha påverkat undersökningsledarnas förmåga att tolka resultaten, utan att 

låta sig påverkas av egna förväntningar och värderingar. Ändå finns omständigheter som talar 

för att Resultatet av studien ändå vilar på tillfredsställande grund, då de förväntade 

kategorierna Emotioner och Socialt stöd inte återfunnits för samtliga frågor och att materialet 

dessutom genererat fyra nya kategorier.  

 

Tillförlitlighet 

En kvalitativ intervjustudie erhåller giltighet genom tillförlitligheten i dess Resultat. 

Tillförlitligheten i studien omfattar objektiviteten i analys och presentation av resultaten, 

kongruensen för frågorna i den mall som utgjort underlaget för studiens intervjuer samt 

precisionen i de citat som legat till grund för sammanställningen av resultatet samt 

formuleringen av slutsatser (Trost, 2004).  

 

Studiens primära objektivitet vilar på att båda undersökningsledarna har närvarat och deltagit 

vid varje intervju, för att kunna skapa sig en individuell bild av den unika utsaga som skapas i 

ord och kroppsspråk av varje enskild respondent. Detta har underlättat den analytiska 

processen av det transkriberade materialet då båda undersökningsledarna har etablerat en 

relation till den situation i vilken utsagan formulerats. Den individuella upplevelsen av 

intervjusituationerna har möjliggjort tolkningen av respondenternas utsagor utifrån det som 

verkligen sagts, men även utifrån en dialog kring tolkningen av de yttrade orden genom 

respondentens bruk av kroppsspråk och miner. I de flesta fall har tolkningarna av 

respondenternas utsagor varit överensstämmande mellan båda undersökningsledarna, varvid 

även kopplingen till en relevant analyskategori upplevts som självklar. I de förekommande 

fall där undersökningsledarnas tolkningar varit skiljda, har en dialog förts kring de enskilda 

tolkningarna kopplat till relaterade utsagor, respondentens sinnesstämning vid tillfället samt 
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respondentens bruk av outtalat språk. Varje differentierad tolkning har analyserats extra noga 

och placerats i en lämplig kategori efter att undersökningsledarna enats om en tolkning.  

 

Intervjumallens kongruens är förknippad med dess sammansättning utifrån studiens 

frågeställningar, och har designats för att klargöra urvalets variation samt respondenternas 

individuella uppfattningar och kring fenomenet viktuppgång. Frågorna i intervjumallen har 

vid upprepade tillfällen validerats, och det material som frågorna har genererat är tydligt 

avgränsat till det tema som är aktuellt för studien. Intervjumallens andra del (Bilaga 2) med 

förklaring av begrepp relaterade till fenomenet vikt, kan argumenteras som irrelevant för 

studiens syfte och frågeställningar, men uppvisar dock en tydlig relevans vid tolkningen av 

respondenternas utsagor. Då begreppen är centrala för skildringen av problematiken kring 

övervikt och fetma, samt dess bakomliggande orsaker, är det viktigt att undersökningsledarna 

har en förståelse för respondenternas syn på dessa fenomen. Förståelsen syftar till att fördjupa 

förhållandet mellan tanke och utsaga, så att tolkningen av den vidare utsagan från 

intervjumallens tredje och fjärde del (Bilaga 2) kan genomföras på ett korrekt sätt (Starrin & 

Svensson, 2008).  

 

Presentationen av de citat som hämtats ur varje enskild intervju är i detalj överensstämmande 

med de utsagor som lämnats av respondenterna, vilket stärker precisionen i det material som 

genererats. Det som utgör studiens stora svaghet är dock de fel som kan föreligga i 

undersökningsledarnas tolkning av dessa utsagor till specifika kategorier, vilka ska illustrera 

den bakomliggande problematiken till fenomenet viktuppgång. För att motverka denna 

svaghet har såväl formuleringen av intervjumallen och de förväntade kategorierna, som 

analysen av materialet, skett i samråd mellan undersökningsledarna. Detta gör att tolkningen 

av det material som ingått i studien har skett på samma sätt utav två enskilda individer, men 

ändå nått samma resultat. Underökningsledarna härstammar från olika teoretisk bakgrund 

(Bilaga 1) och har i stort skiljda erfarenheter och preferenser gällande det studerade 

fenomenet, vilket minskar risken för att utsagorna ska ha misstolkats samt stärker 

tillförlitligheten i att de tolkningar av kategoritillhörighet som gjorts av respondenternas 

utsagor är med verkligheten överensstämmande. Ytterligare en aspekt som stärker precisionen 

i resultaten är den semistrukturerade intervjuns karaktär, där klargörande frågor kontinuerligt 

ställdes under intervjuerna. Dessa syftade till att säkerställa att undersökningsledarna förstått 

respondentens svar på varje enskild fråga för att minska risken för missförstånd. På detta sätt 

har undersökningsledarna i intervjusituationen kunnat fördjupa eller klargöra respondenternas 
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resonemang, och därmed undvika vagheter eller ofullständiga utsagor. De svar som lämnats 

på varje fråga har således gett en klar bild av respondentens uppfattning gällande sin egen och 

andras viktuppgång. Flera av respondenterna har dessutom uttryckt de rubriker som satts för 

respektive kategori i sina resonemang kring fenomenet viktuppgång, vilket har tolkats som 

nyckelord för faktorer och därmed sammanförts till en gemensam kategori. Detta gäller såväl 

de förväntade som de materialgenererade kategorierna, och de språkliga variationerna för att 

beskriva det undersökta fenomenet har varit förhållandevis begränsade så att de tematiska 

likheterna i utsagorna tydligt framträtt.  

 

 

Resultatdiskussion 

 

Förväntade kategorier 

- Emotioner 

Uppfattning om att ett ökat intag av mat kan ske i samband med emotioner påvisas av 

respondenterna i den aktuella studien. En respondent härleder sin egen begynnande 

viktökning till ett ökat matintag, vilket fungerat som tröst i samband med negativa emotioner 

(Tabell 6:1). Två andra respondenter menar att företeelsen tröstätning kan vara en orsak till 

viktökning hos andra individer (Tabell 10:1,2; Tabell 12:1). De respondenter som nämner ett 

ökat matintag i samband med emotioner kopplar detta främst till negativa emotioner. Samtliga 

respondenter i studien indikerar även att övervikt och fetma i sig är en stressfylld upplevelse, 

genom uttalanden om hur fokus genom livet riktats på annat än den egna hälsan. Detta har för 

respondenterna i studien lett till förlorad viktkontroll och ökad kroppsvikt (Tabell 7:1-5; 

Tabell 9:1-6). Då mat används som tröst vid känslomässigt obehag finns en risk för att 

individens egen övervikt eller fetma blir anledningen till ett ytterligare ökat matintag. Att 

känna en bristande förmåga att hantera den överviktsrelaterade stressen påverkar den psykiska 

hälsan (Lindroos & Rössner, 2007), samt att de negativa emotionerna i samband med detta i 

sin tur gör att suget efter söta och feta livsmedel ökar (Edlund & Zethelius, 2009). Detta 

påpekas av en respondent genom utsagor kring emotionella faktorer som bidrar till att andra 

människor börjar, och fortsätter att öka i vikt. Här återfinns ett resonemang kring att mat kan 

ha en stressreducerande effekt, samt att intaget av mat blir mer rikligt i en negativ process 

(Tabell 10:1). Denna onda cirkel nämns av flera respondenter, dock i andra sammanhang och 

har därför hamnat under andra kategorier (Tabell 7:4,12; Tabell 8:12,14,17,21,22; Tabell 9:6, 

Tabell 11:1). Ämnet viktuppgång är känsligt och problemen kring att hantera den egna 

övervikten och fetman är, och har varit, psykiskt ansträngande för de medverkande 
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respondenterna. Förståelsen för detta faktum är av betydelse för personal inom hälso- och 

sjukvård, för att de preventiva åtgärderna och den rehabiliterande vården ska bli så effektiv 

och skonsam för patienterna som möjligt. Resultaten i studien kan även kopplas till tidigare 

forskning där emotioner och viktuppgång uppvisar ett, om än komplicerat, samband i och med 

ökad konsumtion av mat vid emotionell stress. Forskning visar även att det främst är negativa 

emotioner som stimulerar ett ökat matintag, och att de livsmedel som företrädelsevis 

konsumeras vid dessa känslor har hög energitäthet. Därför är det livsmedel rika på fett och 

snabba kolhydrater som används för att dämpa de negativa känslorna, och kommer därmed att 

fysiologiskt förknippas med den lindrande effekt som ökat matintag kortsiktigt genererar 

(Edlund & Zethelius, 2009; Kocos et al., 2009; Macht & Simons, 2000; 

Nationalencyklopedin, 2009). Emotioner kopplat till viktökning har även härletts till obehag 

och rädsla inför att deltaga i fysiska aktiviteter, samt till att miljöer som är kopplade med 

fysisk aktivitet upplevs som främmande och skrämmande (Hyde et al., 2008; Kocos et al., 

2009). Ingen av respondenterna i denna studie uttalar dock med direkta utsagor att detta skulle 

kunna vara en orsak till utebliven fysisk aktivitet hos dem själva eller hos andra individer. Om 

det finns ett samband mellan upplevelsen hos studiens respondenter, bristen på fysisk 

aktivitet, samt negativa emotioner i form av obehag gentemot miljön där fysisk aktivitet kan 

utövas är oklart.  

 

- Fysisk aktivitet 

Majoriteten av respondenterna i den aktuella studien uttalar att anledningen till att de själva 

och andra människor går upp, och fortsätter att öka, i vikt är bristen på fysisk aktivitet. 

Orsaker som stillasittande arbete, ökad användning av bil, fysisk nedsättning i form av skada 

och förändringar i livet, som t ex bildandet av familj, berörs av respondenterna som 

bidragande faktorer till att den fysiska aktiviteten minskat eller helt uteblivit (Tabell 6:4,5; 

Tabell 8:2,3,4,5; Tabell 12:3). Förutom dessa omnämns även trötthet och bristande 

engagemang som ytterligare faktorer till uteblivandet av fysisk aktivitet (Tabell 8:2; Tabell 

10:3). Detta klarlägger att fysisk och mental belastning genom förändrade yttre förutsättningar 

bidrar till bristande viktkontroll. Hos respondenterna i den aktuella studien har de förändrade 

förutsättningarna troligen även bidragit till en ökad psykisk påfrestning, vilket föranlett en 

omprioritering där fysisk aktivitet reducerats eller helt uteslutits. Forskning pekar på en 

bristande viktkontroll bland individer i medelåldern som en konsekvens av oregelbunden 

fysisk aktivitet under ungdomen, och en sedermera inaktiv livsstil. Stillasittande arbete, ökad 

användning av bil, någon form av fysisk nedsättning samt bildandet av familj betraktas även 
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av respondenter i tidigare forskning som bidragande faktorer till minskad mängd fysisk 

aktivitet, och kopplas till viktökning i detta sammanhang (Hayes et al., 2008; Jay et al., 2002). 

Studiens resultat indikerar att bristande motivation till fysisk aktivitet är en viktig faktor till 

ökad vikt. Det aktuella preventionsarbetet riktas till stor del mot att öka den fysiska aktiviteten 

och att underlätta möjligheten till fysisk aktivitet bland den vuxna befolkningen. Enligt 

resultatet i studien är denna form av preventionsarbete nödvändigt och viktigt, då flertalet 

respondenter uppvisat stor fysisk inaktivitet. Större fokus borde dock riktas mot att motivera 

individer till motion då motivationen, utifrån den aktuella studiens resultat, förefaller vara ett 

problem i sammanhanget (Tabell 6:2,3 Tabell 8:23; Tabell 10:3). En ökad motivation till 

fysisk aktivitet kan vara att utveckla fler tränings- och motionsformer för ökad variation. Med 

ett ökat och mer varierat utbud kan en större population av individer nås och begynnande 

viktproblem kan motverkas. Detta kan kopplas till kategorin socialt stöd där en av 

respondenterna i studien uttalat behovet av att ha någon som motiverar och hjälper till att 

engagera i fysisk aktivitet (Tabell 8:23). 

 

- Bristande kunskap  

Respondenterna i den aktuella studien uppvisar bristande kunskaper bland annat gällande 

betydelsen av att äta på regelbundna tider, riskerna med att ofta äta mat av låg kvalitet och 

med högt energivärde, relevansen av att företrädelsevis äta mat med bra råvaror, riskerna med 

övervikt och fetma, samt betydelsen av fysisk aktivitet (Tabell 6:6; Tabell 8:7,8). 

Respondenterna anser sig dock i dagsläget ha de kunskaper som krävs för att erhålla och 

upprätthålla viktkontroll, men uppvisar på olika sätt att viss okunskap föreligger. Ett 

underliggande budskap genom resultatet har noterats, där respondenterna redan anser sig ha 

den kunskap som krävs och därmed kan ha svårt att ta till sig nya kunskaper och perspektiv. 

En respondent uttryckte tydligt att det var de egna bristande kunskaperna kring mat och 

matlagning som var orsakerna till en begynnande viktuppgång (Tabell 6:6), medan andra 

utsagor visar på omedveten okunskap (Tabell 8:7,8). Tendensen genom resultatet är att 

respondenterna inte uttalar sin egen viktuppgång med anledning av bristande kunskap, men att 

frågorna kring andra människors viktökning genererade fler utsagor i denna kategori (Tabell 

10:4;5; Tabell 12:4;5). Att erkänna sin egen okunskap kan ha känslomässiga motstånd, men 

om individen är medveten om att problematiken förekommer kan arbetet kring prevention och 

rehabilitering förenklas. Om den bristande kunskapen är omedveten kan en konsekvens av 

detta bli att individer med begynnande övervikt eller fetma inte uppfattar sitt problem, vilket i 

sin tur leder till att preventivt och rehabiliterande arbete från samhället inte uppmärksammas 
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eller reflekteras över. Trots att det bedrivs en stor mängd forskning inom ämnet vikt är 

Bristande kunskap en kategori som visar på att det bland vuxna individer föreligger en 

okunskap angående definitionen av vad övervikt och fetma är, hur problematiken uppkommer 

samt vilka risker som är relaterade till tillståndet (Banitt et al., 2009; Hayes et al., 2008; 

Parker - Covington & Grisso, 2001). Forskning visar även en tendens till ovilja bland 

individer att öka sina kunskaper kring hur viktkontroll upprätthålls, för att kunna ta större 

personligt ansvar för sin hälsa (Banitt et al., 2009; Hayes et al., 2008; Parker - Covington & 

Grisso, 2001). Kopplat till det preventiva och rehabiliterande arbetet mot övervikt och fetma 

blir det betydelsefullt att belysa de resultat som både den aktuella och tidigare studier erhållit 

kring oviljan att erkänna den egna okunskapen och dess koppling till problematiken med 

förlorad viktkontroll. Begrepp som blir viktiga i sammanhang av utvecklingsarbetet kring 

prevention mot övervikt och fetma är egenkontroll och ökad medvetenhet kring den egna 

kroppen. Att öka medvetenheten om den egna kroppen hos individer skulle kunna medföra att 

en begynnande ohälsosam viktuppgång uppmärksammas i ett tidigt skede, och därigenom 

även kan hindras innan det gått så långt som till kraftig övervikt eller fetma. Detta är dock ett 

svårt arbete att utöva för personal inom hälso- och sjukvård, bland annat då de stora frågorna 

blir hur arbetet mot detta ska utvecklas på ett etiskt korrekt sätt samt hur arbetet ska nå 

befolkningen, då det kräver en individuell anpassning. Primärvården är en viktig instans för 

prevention och rehabilitering av övervikt och fetma. Forskningsresultat visar dock på att 

primärvården i vissa andra länder behöver ta en mer aktiv roll i spridningen av kunskap kring 

övervikt och fetma, samt dess relaterade sjukdomar och åtgärder (Banitt et al., 2009; Hyde et 

al., 2008). Ingen respondent uttryckte att de använt primärvården som resurs vid funderingar 

kring övervikt och fetma. Dock visar Id6 i utsagor kring termer som ”operation” och ”dietist”, 

att kontakt med sjukvård har förekommit vid rehabilitering av fetman (Tabell 6:11; Tabell 

9:7). Den granskade forskningen och den bakgrundsinformation som studerats inför studien 

omfattar inga indikationer på hur det rehabiliterande arbetet mot övervikt och fetma bedrivs 

inom den svenska primärvården, varför det utifrån studiens resultat inte går att dra några 

slutsatser kring detta.  

 

- Kosthållning 

Respondenterna i den aktuella studien uttrycker problematiken med kosthållningen på olika 

sätt, men samtliga relaterar sina viktökningar till dåliga matvanor samt beteendet kring 

kosthållningen. Några respondenter menar att den egna viktökningen beror på att mängden 

mat ökat (Tabell 6:10,11) medan andra hänvisar till att måltidsordningen rubbats av olika 



44 

 

anledningar (Tabell 8:9,11). Intressant är i detta sammanhang respondenternas uppfattningar 

av andra människors viktuppgång som en konsekvens av dåliga matvanor, i kombination med 

bristande kunskaper. Uppfattningen om bristande kunskap hos andra kan kopplas till 

kategorin Bristande kunskap, där resonemanget kring en omedveten bristande kunskap hos 

individer skapar en problematik för preventionsarbetet. Andra respondenter menar dock att 

människor generellt egentligen har tillräckliga kunskaper kring kost, men att detta inte följs på 

grund av enkelheten i att välja snabbmat. En respondent uttalar problematiken med 

prioritering i förhållande till mat och kosthållning, och menar att människor i allmänhet inte 

ger sig själva tiden till att konstruera näringsriktiga måltider samt att äta på bestämda tider 

(Tabell 12:6). Tydligt blir att Statens folkhälsoinstituts (2009) folkhälsopolitiska mål mot att 

främja goda matvanor blir både nödvändiga och viktiga då detta tycks vara ett aktuellt 

problem. Men fokus bör också riktas mot att öka tillgängligheten till hälsosammare kost, då 

det tycks vara ett betydande problem att finna tiden till att laga mat med riktiga råvaror.  

 

I den aktuella studien har samtliga respondenter en vikthistorik innefattande förekomsten av 

både viktuppgång och viktnedgång med viss regelbundenhet (Tabell 7:1,4,8,10,12; Tabell 

8:12,17,21,22; Tabell 9:1,6). Begreppet jo-jo-bantning uttrycks konkret av en respondent 

(Tabell 8:10), medan de andra respondenterna uttrycker sig om fenomenet i andra termer. 

Problematiken kring viktkontroll påvisas tydligt, då samtliga respondenter även försökt att gå 

ner i vikt men inte lyckats. I den aktuella studien kan detta vara en konsekvens av den 

hormonella obalans som uppkommer då individen själv manipulerar sin vikt i förhållande till 

den vikt som kroppen uppfattar som ideal (Edlund & Zethelius, 2009). Detta har även en 

parallell till att medelålders respondenter i tidigare studier betraktar bantning som ett effektivt 

men kortsiktigt framgångskoncept, och använder ett minskat matintag som den främsta 

metoden för tillfällig viktkontroll. Bland individer i medelåldern är även ett ökat intag av 

alkoholhaltiga drycker, försök att sluta röka med ökat intag av mat som följd, samt olika 

former av bantning, faktorer som medför dåliga matvanor (Jay et al., 2002). I den aktuella 

studien erhölls inga utsagor kring rökning, och det var endast en respondent som drog 

paralleller mellan överviktrelaterade problem och alkohol. Respondenten menar även att detta 

är en aspekt av livet som är starkt förknippad med en tillfredsställande livsstil (Tabell 6:7; 

Tabell 9:3). Oviljan att utesluta vissa ohälsosamma matvanor eller andra bekväma inslag i 

vardagen ger upphov till en problematik, då upplevelsen hos individen blir att den egna 

hälsans ställs mot en mer tillfredställande livsstil. En hälsosam livsstil associeras då med 

uppoffringar och tidskrävande arbete när de kompromisser som förenklar vardagen inte längre 
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är funktionella ur hälsoaspekt. (Tabell 6:10; Tabell 8: 10,19,22; Tabell 9:3; Tabell 10;10). 

Denna uppfattning påvisas även i tidigare forskning där en hälsosam livsstil associeras med en 

sänkt livskvalitet, på grund av att det extra arbete som krävs (Jay et al., 2002; Kocos et al., 

2009). Genom att fokusera preventionsarbetet mot att motivera och förklara individens 

uppoffringar, samt öka kunskaperna och medvetenheten kring värdet med att uppnå 

viktkontroll kan individer i olika intervall av BMI förbättra sin hälsostatus. Genom att i både 

det preventiva och rehabiliterande hälsoarbetet eftersträva ökad egenkontroll och 

självkännedom hos individer, kan även individens förmåga att motivera sig själv öka.  

 

En respondent i studien uttryckte erfarenheten om att individer med dåliga ekonomiska 

förhållanden är hänvisade till mat av låg kvalitet (Tabell 7:12; Tabell 10:5), och ytterligare en 

respondent menade att matkostnaderna generellt gjort att ett positivt samband uppstått mellan 

viktökning och personlig ekonomisk status (Tabell 7:11). Detta är faktorer som även lyfts 

fram av tidigare forskning, där de högre priserna på hälsosamma livsmedel anses vara en 

orsak till viktuppgång hos individer i hushåll med dålig ekonomi (Hayes et al., 2008; Statens 

folkhälsoinstitut, 2009). I detta sammanhang finns även forskning som säger att bristande 

viktkontroll kan härledas till tillgången på billig mat av låg kvalitet för individer i vissa 

specifika yrkesgrupper. Exempel som lyfts fram är yrkeschaufförer och andra med 

stillasittande arbete, vilka är hänvisade till inaktivitet och förmodas äta stora kvantiteter 

skräpmat av olika slag (Hayes et al., 2008). Utav respondenterna i denna studie återfinns, i 

likhet med tidigare studier, två med stillasittande arbetsuppgifter, varav den ena är chaufför på 

deltid och den andra utför det mesta av sitt arbete som arbetsterapeut från sitt skrivbord. 

Övriga deltagare i studien har dock arbeten som huvudsakligen innefattar ett lågintensivt 

rörelsemönster med mer ansträngande inslag, och som trots detta nått ett BMI som överstiger 

fetmanivå. Detta indikerar att kost och aktivitetsnivå har en integrerad betydelse för 

individens förmåga att upprätthålla viktkontroll, men att kosten utgör en betydande del. 

Således behöver preventionsarbetet innefatta främjande av goda matvanor, samt omfatta en 

diskussion kring subventionering av hälsosamma livsmedel. Det blir även viktigt att framhäva 

enkelheten i att själv laga hälsosam mat, samt säkerställa att tillgängligheten till hälsosam mat 

ökar. 

 

- Förnekande 

Skillnaden mellan kategorierna Förnekande och Bristande kunskap är det faktum att 

respondenterna, både i den aktuella studien och i tidigare forskning, är medvetna om att en 
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viktförändring har skett samt att den medför hälsorisker men väljer att bortse från detta. 

Förnekelsen av problemet är i många fall ett sätt att föra över det personliga ansvaret för 

förändringen på kringliggande faktorer, varvid även åtgärderna blir svåra för individen att 

påverka. Även oförmågan att se sin egen övervikt eller fetma framkommer under kategorin 

Förnekande, då problematiken ofta handlar om en kombination mellan att undvika obehagliga 

fakta om den egna kroppen. Denna kategori är omfångsrik i resultatet då alla utom en 

respondent tydligt uttalar att ett förnekande av den ökande vikten förekommit genom livet 

(Tabell 8:12-22). Detta uttalas även som en anledning till att andra individer börjar, samt 

fortsätter, att öka i vikt. En respondent uttrycker undvikandet av personvåg samt användandet 

av ”skygglappar” som sätt att bortse från att vikten ökar (Tabell 8:14,15), i likhet med 

respondenter i tidigare genomförda studier (Jay et al., 2002; Kocos et al., 2009). Flera 

respondenter menar att eftersom de inte känt av några direkta negativa effekter av 

viktförändringen, har de inte reflekterat över förändringen som negativ. Med åren har den 

övre viktgräns som accepterats höjts och vikten har därför successivt ökat utan att 

respondenterna upplevt detta som ett hälsoproblem (Tabell 8:7,14,16,21). Två av 

respondenterna menar att människor i allmänhet tenderar att undvika att tänka på sin övervikt, 

samt att om de inte uppfattar sig själva som överviktiga tar de inte heller tag i problemet 

(Tabell 12:7,8). Även här kan resonemanget kring problematiken kopplas samman med 

resonemang som förs under kategorin Bristande kunskap, där individer med begynnande 

övervikt eller fetma inte uppfattar problemet. Detta får till följd att individen ignorerar 

preventiva och rehabiliterande insatser, då individen inte uppmärksammat eller erkänt sitt 

problem. Samma tankegångar återfinns även i tidigare forskningsresultat, där respondenter 

som inte är medvetna om att ett problem föreligger inte ansett att preventivt och 

rehabiliterande arbete varit av relevans för dem. Det syns även en tydlig tendens genom 

tidigare forskning på hur individer med ett BMI > 30 underskattar sin viktstatus och skattar 

sig själva som endast lätt överviktiga (Hayes et al., 2008; Howard et al., 2008; Jay et al., 

2002; Kocos et al., 2009; Parker – Covington & Grisso, 2001). Att viktkontroll kräver 

uppoffringar i den normala livsstilen kan i flera fall vara den största orsaken till att 

förnekelsen av problemet föreligger i den aktuella respondentgruppen (Tabell 8:16,19,22; 

Tabell 9:3). I likhet med resonemangen som förs under kategorierna Bristande kunskap och 

Kosthållning, påvisas även här problematiken kring respondenternas uppfattning om att en 

hälsosam livsstil kräver uppoffringar och tidskrävande arbete. En hälsosam livsstil associeras 

även av respondenterna i tidigare studier med en sänkt livskvalitet, på grund av att det extra 

arbete som krävs upplevs som en allt för stor uppoffring, och ett generellt undvikande av 
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problemet påvisas (Jay et al., 2002; Kocos et al., 2009). Även under denna kategori påvisas 

betydelsen av att rikta preventionsarbetet mot att motivera och förklara individens 

uppoffringar, samt öka kunskaperna och medvetenheten kring värdet med att uppnå 

viktkontroll. Om individer kan övertygas om att en livsstilsförändring kan medföra ett rikare 

liv på sikt, kanske de motiveras att förbättra sin hälsostatus och därmed lever längre och 

friskare. Genom att i både det preventiva och rehabiliterande hälsoarbetet eftersträva ökad 

egenkontroll och självkännedom hos individer, kan även individens förmåga att motivera sig 

själv öka.  

 

- Socialt stöd 

Kategorin Socialt stöd representeras svagt av respondenterna i studien då endast två 

respondenter åsyftar behovet av socialt stöd. En respondent uttrycker behovet av att ha någon 

som engagerar och motiverar till fysisk aktivitet (Tabell 8:23), medan en annan respondent 

yttrar uppfattningen att det för andra individer krävs stöd från omgivningen om ett negativt 

beteendemönster ska brytas (Tabell 10:13,14). Utifrån dessa utsagor är det svårt att dra 

slutsatser kring vilket stöd respondenterna i den aktuella studien anser sig ha från den svenska 

primärvården, och vidare undersökningar krävs för att etablera denna kunskap. En respondent 

har dock yttrat att en kontakt med vården etablerats för att komma till rätta med den 

överviktsrelaterade problematik som föreligger för den aktuella respondenten. Att döma av 

den tillförsikt inför framtiden som respondenten visar genom sina utsagor finns anledning att 

tro att det stöd och de interventioner som vården kunnat erbjuda respondenten varit värdefulla 

(Tabell 6:11; Tabell 9:7). Intervjuerna har dock inte omfattat en utvärdering av de preventiva 

och rehabiliterande åtgärder som erbjuds av den svenska vården, varför inga slutsatser kan 

dras kring detta utifrån resultatet i den aktuella studien. Kategorin Socialt stöd är kopplad till 

kategorin Bristande kunskap genom forskningen kring hur individer i andra länder upplever 

primärvårdens agerande mot problematiken med övervikt och fetma. Primärvårdens arbete 

anses bristfälligt, inte bara i form av begränsad kunskapsspridning utan också genom dålig 

uppföljning och bristande stöd i interventioner (Banitt et al., 2009; Hyde et al., 2008). 

Alarmerande fakta var även respondenternas upplevelse av att sjukvårdspersonalen inte tog 

problematiken kring övervikt och dess relaterade sjukdomar på allvar (Banitt et al., 2009). 

Respondenterna i dessa studier önskade ett mer omfattande, och mer regelbundet stöd från 

primärvården (Banitt et al., 2009; Hyde et al., 2008). Baserat på den aktuella studiens resultat, 

samt på resultat från tidigare forskning, kan upprättandet av ett stabilt socialt nätverk vara 

nödvändigt i preventions- och rehabiliteringsarbetet mot övervikt och fetma. 
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Forskningsresultat indikerar att individer som engagerat sig i viktreduceringsstrategier 

tillsammans med en anhörig upplever större social samhörighet och acceptans samt ett bättre 

självförtroende (Banitt et al., 2009; Hyde et al., 2008). Kopplat till de förslag på förbättringar 

av det preventiva arbetet som nämns under kategorierna Emotioner, Fysisk aktivitet samt 

Förnekande kan det dock vara av värde att lyfta betydelsen av acceptans och självförtroende i 

sammanhang av hälsa och vikt, då detta är av betydelse i motivationsproblematiken i det 

preventiva arbetet.  

 

Materialgenererade kategorier 

- Tidsbrist, prioritering, vanor 

En omfångsrik kategori är kategorin Tidsbrist, prioritering, vanor. Kategorin kan på många 

sätt kopplas till de förväntade kategorierna Kosthållning och Fysisk aktivitet, då det i flesta 

fall handlar om tidsbrist, ändrade prioriteringar och vanor angående dessa. Utsagor från 

respondenterna har ändå uttryckts på ett sätt som gör att bildandet av en ny kategori blev 

nödvändig, då majoriteten av respondenterna i studien uttrycker en minskad eller icke 

existerande prioritering av den egna hälsan och kroppen av olika anledningar. Att få tiden att 

räcka till är till synes ett problem som enligt ett antal respondenter i studien kan ha påverkat 

att de framförallt fortsatte att öka i vikt efter att de noterat en viktförändring. En tendens 

genom resultatet visar på att anledningen till att individer börjar gå upp i vikt är att 

prioriteringarna i livet blir annorlunda (Tabell 7:1-5). Anledningen till att de sedan fortsätter 

att öka i vikt är tidsbrist och oförmåga att bryta vanor och beteendemönster (Tabell 9:1-7). 

Samma indikationer på att tid, prioriteringar och ändrade vanor har betydelse för viktkontroll 

återfinns även i tidigare forskning, genom resultat som visar att bland annat förändrad familje- 

och arbetssituation bidrar till sämre viktkontroll (Hayes et al., 2008; Jay et al., 2002). I den 

aktuella studien återfinns även en utsaga som menar att människor generellt tenderar att 

prioritera andra aspekter än kost och måltidsplanering, vilket medverkar till en fortsatt 

viktökning (Tabell 13:1). Uttalandet är hämtat från samma respondent som nämnt kriser som 

enda anledning till begynnande viktökning hos andra individer, och indikerar en insikt om att 

problematiken kring övervikt kan gå djupare och vara mer personlig än de följdverkningar 

som kan komma av medicinering och störd livsrytm. Detta kan kopplas till det 

fenomenografiska synsättet kring hur individens uppfattning kan förändras över tid, som en 

konsekvens av nytillkomna erfarenheter. På detta sätt kan en förändrad syn på prioriteringen 

av viktkontroll och hälsa bero på förändringar av den kontext som individen befinner sig i 

(Starrin & Svensson, 2008).  
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- Ålder, hormoner, ämnesomsättning 

Kategorin har skapats på grund av respondenternas uppfattningar om hur ålder, 

ämnesomsättning och hormoner på olika sätt har påverkat deras i viktuppgång. De 

respondenter som uttrycker denna upplevelse menar också att detta beror på att tidigare vanor 

inte har påverkat vikten, men att samma vanor plötsligt börjat göra det. Detta har föranlett att 

de berörda respondenterna dragit slutsatsen att viktförändringen har en fysiologisk förklaring 

(Tabell 7:6-9). Två respondenter beskriver att något plötsligt inträffat, vilket legat utanför 

deras egen kontroll och som påverkat en kraftig viktuppgång (Tabell 7:6,8). Tidigare 

forskning indikerar även resultat där medelålders respondenter uppfattar att en viktuppgång i 

medelåldern är något oundvikligt (Jay et al., 2002). Både slutsatserna av den aktuella studiens 

respondenter, samt respondenterna i studien av Jay et al. (2002), skulle kunna förklaras av att 

ämnesomsättningen sjunker med stigande ålder som en konsekvens av långvarig inaktivitet 

(Bondevik & Nygaard, 2005). Flertalet respondenter, både i denna studie och som deltagit i 

tidigare forskning, medger att de med stigande ålder allt mer sporadiskt eller inte alls deltagit i 

fysiska aktiviteter. Konsekvensen av detta beteende är sämre kondition, minskad 

muskelmassa och sänkt ämnesomsättning, vilket förklarar den plötsliga viktökning som 

respondenterna beskriver uppkommer i åldersintervallet mellan 30 och 45 år (Tabell 7:6-9; 

Jay et al., 2002). En bidragande förklaring till den plötsliga viktökningen i medelåldern är det 

faktum att långvarig diet eller upprepad bantning under många år, med kraftiga växlingar 

mellan övervikt och normalvikt, kan försätta kroppens homeostas ur balans. Detta leder till 

ytterligare och hormonellt reglerad omväxlande vikt, kallat ”jojo – vikt”, vilket då 

medelåldern inträder lett till att den naturliga normalvikten ökat och nya försök till 

viktreducering försvåras (Edlund & Zethelius, 2009).  

 

Hälften av kvinnorna i studien nämner graviditet som en bidragande orsak till deras 

viktuppgång (Tabell 7:4,10), vilket till viss del även kan relateras till tidigare forskning. De 

tidigare forskningsresultaten omfattar bildandet av familj som en bidragande faktor till 

viktuppgång, men ingen koppling dras i dessa fall till den fysiologiska förändringen i 

kvinnans kropp som graviditeten medför utan syftar snarare till den förändring av 

prioriteringar och vanor som bildandet av familj resulterar i (Hayes et al., 2008; Jay et al., 

2002). Uttalandena av respondenterna i denna studie skulle därför också kunna placeras under 

kategorin Tidsbrist, prioritering, vanor, men har placerats under denna kategori med 

anledningen av respondenternas uppfattning om förändringens fysiologiska karaktär och dess 

drastiska inverkan på deras vikt. Två av respondenterna uttalar också att det kanske egentligen 
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handlar om de nya prioriteringarna som graviditeten medfört, samt bildandet av nya mindre 

aktiva vanor, som utgör den stora skillnaden för bristande viktkontroll i dessa fall (Tabell 7:4; 

Tabell 11:1). Anmärkningsvärt är att denna kategori återfinns för de två frågorna kring 

respondenternas egen viktökning, men helt uteblir i deras resonemang kring viktökning hos 

andra. Detta kan indikera en önskan om att avsäga sig kontrollen för den egna vikten, vilket 

Id2 även uttryckligen medger (Tabell 7:9), och att behovet att bortförklara viktökning hos 

andra inte är lika stort. 

 

- Ekonomi 

Kategorin Ekonomi blev en egen kategori då två respondenter tydligt uttalat att deras 

ekonomiska ställning haft stor inverkan på deras viktstatus (Tabell 7:11, 12; Tabell 9:9,10). 

Uttalandena från respondenterna visar dock på uppfattningen att både en sämre och en bättre 

ekonomisk ställning har påverkat viktuppgång. En respondent uttalar en ekonomisk pressad 

situation, och behovet av att arbeta mycket, som en bidragande faktor till ökad och fortsatt 

ökad vikt (Tabell 7:12; Tabell 9:10). En annan respondent uttalar att en sämre ekonomisk 

ställning medverkat till minskad mängd träning samt till bristen på mat, men i samma 

uttalande uttrycks dock att vardagsmotion under samman period var en vanlig företeelse. Att 

ekonomin i ett senare skede förbättrades resulterade i ett ökat matintag samt att 

vardagsmotionen uteblev med anledning av ökat nyttjande av bil (Tabell 7:12; Tabell 9:9). 

Intressant i dessa utsagor blir motsägelserna angående ekonomins påverkan på både 

kosthållningen och deltagandet i fysisk aktivitet, då inget konsekvent samband tycks föreligga 

i något av fallen. Slutsatsen av dessa resonemang är att ekonomin inte har avgörande 

betydelse för upprätthållande av viktkontroll, och att individen själv avgör huruvida denna 

faktor ska vara styrande. Samma respondent uttalar även uppfattningen om att en förändrad 

ekonomisk ställning till det bättre kan ha påverkat viktuppgång hos andra människor (Tabell 

11:6). Enligt Statens folkhälsoinstitut (2009) tenderar individer med dålig ekonomisk ställning 

att ha sämre matvanor än individer med god ekonomi. Detta kan bland annat kopplas till de 

höga priserna på hälsosam kost, samt den stora mångfalden av, och de låga priserna på, mat 

av låg kvalitet. Tidigare forskning visar även en korrelation mellan en låg årsinkomst och ett 

högt BMI, samt tendensen för individer som uppfyller dessa faktorer att underskatta sin 

viktstatus (Hayes et al., 2008; Howard et al., 2008; Jay et al., 2002; Kocos et al., 2009; Parker 

– Covington & Grisso, 2001). Detta tydliga samband mellan dåliga ekonomiska 

förutsättningar och övervikt har inte etablerats i den aktuella studien, men det förefaller som 
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att individens förmåga att påverka det ekonomiska flödet har konsekvenser för förmågan till 

viktkontroll.  

 

- Kriser 

En respondent nämner livskriser, med syftning på långvarig sjukdom och medicinering, som 

en utlösande faktor till att andra människor går upp i vikt (Tabell 11:8). Denna kategori 

etablerades då respondenten uppfattar att övervikt och fetma kan komma som biverkning av 

medicinering, vilket utgör att uppkomsten av denna faktor ligger utanför individens kontroll. 

Detta kan kopplas till den tendens som uppkommit i resultatet, där flera respondenter på olika 

sätt uttrycker en önskan om att ansvaret för den egna vikten låg utanför individuell kontroll 

(Tabell 7:9; Tabell 12:8). Detta resonemang kan kopplas till diskussionen i kategorin Ålder, 

hormoner, ämnesomsättning, där respondenterna uttalar uppfattningen om att det främst är 

faktorer oberoende av deras egen påverkan som orsaker till viktuppgång (Tabell 7:6-10). 

Önskan att ansvaret för den egna vikten, samt genomförandet av åtgärder för ökad 

viktkontroll, skulle ligga på någon utomstående person har även identifierats i den tidigare 

forskningen (Hayes et al., 2008). Kopplingen mellan detta resonemang, och den uppfattning 

som Id1 uppvisar kring att kriser är en primär orsak bland individer att öka i vikt, är svag. 

Ändå syns tendensen till att förskjuta det individuella ansvaret för viktkontroll i båda 

resonemangen. Kriser och dess relaterade faktorer kan inte påverkas av preventivt arbete, utan 

utgör snarare ett åtagande för den rehabiliterande vården genom att göra individer 

uppmärksamma på hur medicinering kan påverka hormonbalansen och ämnesomsättningen. 

 

Prevention och Rehabilitering  

Hos individer som arbetar inom hälso- och sjukvård, föreligger en uppfattning om att 

individer som lider av fetma är lata och därmed har gjort begränsade försök att uppnå 

viktkontroll samt att gå ner i vikt (Hyde et al., 2008; Lindroos & Rössner, 2007). Ett av 

studiens viktigaste resultat är att viktökning, förlorad viktkontroll samt uppkomsten av fetma 

är en konsekvens av flera samverkande faktorer, och att det är omöjligt att särskilja en faktor 

som respondenterna uppfattar som primär. Samtidigt uppvisar respondenterna stor 

medvetenhet kring betydelsen av dålig kosthållning och utebliven fysisk aktivitet för 

uppkomsten av såväl övervikt som fetma. Detta utgör således en viktig utgångspunkt i det 

preventiva och rehabiliterande arbetet mot övervikt och fetma, där alla samverkande faktorer 

måste beaktas för att individen ska erhålla kontrollen över sin vikt. Faktorer som kosthållning 

och fysisk aktivitet borde dock tas ur fokus i detta sammanhang. Då studiens 

materialgenererade kategorier uppvisar en ovilja bland respondenterna att erkänna problemen 
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med viktkontroll som en konsekvens av egen oförmåga att upprätthålla energibalans, kan 

utvecklingen av preventiva strategier försvåras om dessa yttringar är generella bland 

överviktiga och feta individer. En uppmärksammad brist i tidigare preventionsarbete är ett allt 

för ensidigt fokus mot det individuella ansvaret (Delormier et al., 2009). Baserat på studiens 

resultat kan det därför vara av värde att lyfta betydelsen av acceptans och självförtroende i 

sammanhang av hälsa och vikt, då detta är av betydelse i motivationsproblematiken i det 

preventiva arbetet. Att rikta preventionsarbetet mot att motivera och förklara individens 

uppoffringar, samt öka kunskaperna och medvetenheten kring värdet med att uppnå 

viktkontroll kan medföra att individer i olika intervall av BMI förbättrar sin hälsostatus. 

Genom att i både det preventiva och rehabiliterande hälsoarbetet eftersträva ökad egenkontroll 

och självkännedom hos individer, kan även individens förmåga att motivera sig själv öka. Då 

studiens resultat dessutom indikerar ett starkt samband mellan problematik kring negativa 

emotioner kopplat till ohälsosam viktuppgång bör personal inom preventions- och 

rehabiliteringsarbete ha medvetenhet kring detta, så att individen kan förekomma 

problematiken samt identifiera den när den uppstår. Baserat på studiens resultat, samt resultat 

från tidigare forskning, kan upprättandet av ett stabilt socialt nätverk vara nödvändigt i 

preventions- och rehabiliteringsarbetet mot övervikt och fetma. Det aktuella 

preventionsarbetet riktas till stor del mot att öka den fysiska aktiviteten och att underlätta 

möjligheten till fysisk aktivitet i den vuxna befolkningen. Statens folkhälsoinstituts (2009) 

folkhälsopolitiska mål riktar sig även mot att främja goda matvanor. Enligt resultatet i den 

aktuella studien är denna form av preventionsarbete nödvändigt och viktigt, då flertalet 

respondenter uppvisat stor fysisk inaktivitet samt brister i kosthållningen. Större fokus borde 

dock riktas mot att motivera individer till motion och hälsosam kosthållning då motivationen, 

utifrån den aktuella studiens resultat, förefaller vara ett problem. En ökad motivation till 

fysisk aktivitet kan vara att utveckla fler tränings- och motionsformer för en ökad variation. 

Med ett ökat och mer varierat utbud kan en större population av individer nås och ett 

begynnande viktproblem kan motverkas. Tydligt blir också att Statens folkhälsoinstituts 

(2009) folkhälsopolitiska mål mot att främja goda matvanor blir både nödvändiga och viktiga, 

då detta tycks vara ett aktuellt problem. Fokus bör dock också riktas på att öka 

tillgängligheten till hälsosammare kost då, förmågan att finna tiden till att laga hälsosam mat 

från grunden tycks vara ett problem. Studiens respondenter har samtliga gjort upprepade 

försök att uppnå viktkontroll och uppvisar snarare en oförmåga att prioritera den egna hälsan, 

än en utpräglad lathet.  
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Vidare forskning 

Syftet och Frågeställningarna för den aktuella studien har uppvisat en begränsning i 

förhållande till det resultat som genererats, vilket har föranlett ytterligare frågeställningar 

kring problematiken gällande uppkomsten av övervikt och fetma. Dessa frågor skulle kunna 

besvaras av vidare forskningsinsatser.  

 

Vidare frågeställningar 

- Varför prioriteras inte egen hälsa och viktkontroll? 

 

- Vilka psykologiska mekanismer ligger bakom förnekelsen av att kroppsvikten ökar, och 

att individen bär det personliga ansvaret? 

 

- Vilka samband föreligger mellan bristen på fysisk aktivitet och individens upplevelser av 

den fysiska miljö där fysisk aktivitet utövas?  

 

- Vilka preventiva och rehabiliterande åtgärder mot övervikt och fetma förekommer inom 

den svenska vården?  

o På vilket sätt upplevs de preventiva åtgärder mot övervikt och fetma som erbjuds 

inom den svenska vården ur patientsynpunkt? 

o På vilket sätt upplevs den rehabiliterande vård som erbjuds inom den svenska 

vården ur patientsynpunkt? 

 

 

Slutsats 

- Emotioner 

Det föreligger ett samband mellan den överviktsrelaterade problematiken och upplevelsen av 

negativa emotioner bland respondenterna i den aktuella studien genom fenomenet tröstätning. 

Problematiken är mest framträdande för fortsatt viktökning.  

 

- Fysisk aktivitet 

Bristande motivation till fysisk aktivitet är en viktig faktor till ökad vikt. Den bristande 

motivationen är kopplad till högre prioritering av inaktiva aktiviteter.  

 

- Bristande kunskap 

Respondenterna uppvisar omedveten bristande kunskap angående betydelsen av att äta på 

regelbundna tider, riskerna med att ofta äta mat av låg kvalitet och med högt energivärde, 

relevansen av att företrädelsevis äta mat med bra råvaror, riskerna med övervikt och fetma, 

samt betydelsen av fysisk aktivitet 
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- Kosthållning 

Respondenterna i studien uppvisar en ovilja att utesluta ohälsosamma matvanor på grund av 

att detta uppfattas som en inskränkning av livskvalitén. En hälsosam livsstil associeras med 

omfattande och tidskrävande uppoffringar.  

 

- Socialt stöd 

Upprättandet av ett stabilt socialt nätverk är en förutsättning i preventions- och 

rehabiliteringsarbetet mot övervikt och fetma, då detta ökar individens motivation till 

hälsosamma levnadsvanor. 

 

- Förnekande 

Studiens respondenter uppvisar och uppfattar att övervikt är ett känsligt ämne, och att 

människor i allmänhet tenderar att undvika att ta denna problematik i personligt beaktande. 

Merparten av respondenterna beskriver en ökad acceptansnivå för kroppsvikten med stigande 

ålder och uppfattar de inte sig själva som överviktiga blir detta inte heller till ett problem som 

behöver åtgärdas. 

 

- Tidsbrist, prioritering, vanor 

Minskad eller utebliven prioritering av den egna hälsan och kroppen av olika anledningar har 

för samtliga respondenter varit orsaken till begynnande viktökning. Att få tiden att räcka till är 

till synes ett problem som enligt ett antal respondenter i studien kan ha påverkat att de sedan 

fortsatte att öka i vikt efter att de noterat en viktförändring. 

 

- Ålder, hormoner, ämnesomsättning 

De förändringar som respondenterna upplevt som fysiologiska kopplat till åldersförändringar 

och sänkt ämnesomsättning kan förklaras med de hormonella förändringar som uppkommer 

vid inaktivitet och upprepad bantning under lång tid. Flera respondenter medger även att de 

förändringar som uppkommit kan ha koppling till förändrade prioriteringar med minskad 

mängd fysisk aktivitet som följd.  

 

- Ekonomi 

Ekonomin är inte av avgörande betydelse för upprätthållande av viktkontroll bland 

respondenterna i den aktuella studien, och individen har själv förmåga att avgöra huruvida 

den ekonomiska faktorn ska vara styrande för förlorad viktkontroll.  

 

- Kriser 

Flera respondenter har på olika sätt gett uttryck för önskan att ansvaret för den egna 

kroppsvikten ligger utanför individuell kontroll, och kategorin kriser är ytterligare ett uttryck 
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för detta. Det primära i detta sammanhang är att livskriser eller medicinering etc. kan påverka 

individens homeostas så att ämnesomsättningen förändras och individen förlorar kontrollen 

över sin vikt.  

 

Konklusion 

Respondenterna i den aktuella studien tenderar att förklara sin egen viktökning med faktorer 

som ligger utanför deras egen kontroll, så som hormonella förändringar och ekonomiska 

förutsättningar. För viktökning hos andra individer finns mer konkreta paralleller, som 

okunskap, emotionellt ätande och bristande kosthållning. Kopplat till detta finns även en 

underliggande önskan hos flertalet respondenter att vilja förneka problemets förankring i 

personliga val, både för respondenterna själva och för andra individer. För begynnande 

viktuppgång, både hos respondenterna själva och gällande deras uppfattningar om andra 

individer, är kategorierna Fysisk aktivitet, Kosthållning och Tidsbrist, prioritering, vanor de 

dominerande. För fortsatt ökad vikt är Fysisk aktivitet och Tidsbrist, prioritering, vanor, i 

kombination med Förnekande, de dominerande kategorierna. Detta föranleder slutsatsen att 

Förnekande är en viktig faktor till uppkomsten av fetma.  
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Bilaga 1: Informationsbrev 

 

Hej, 

 

Vi är två tjejer, Jenny och Alexandra, som studerar Idrott C vid Örebro universitet. Jenny är 

utbildad SPA- och hälsokonsulent med kompletterande kunskaper i träningslära, och 

Alexandra har en utbildning som Hälsocoach samt kompletterande kunskaper i ämnena sport 

management och träningslära. 

 

En kandidatexamen i Idrott kräver en vetenskaplig undersökning på C- nivå, och vi har valt 

ämnet viktuppgång. Syftet med undersökningen är att öka förståelsen för de faktorer som 

ligger till grund för ohälsosam viktuppgång, samt genom detta öka våra förutsättningar att 

bedriva ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete i framtiden.  

 

Undersökningen är en intervjustudie där vi söker Din personliga upplevelse och erfarenhet av 

just företeelsen viktuppgång, med särskild tyngdpunkt på förloppet samt de bakomliggande 

faktorerna. Intervjun kommer att vara under ungefär en timma och föras i en samtalsliknande 

ton där vi söker helheten, snarare än svar på specifika frågor.  

 

Deltagandet i undersökningen är helt frivilligt och även om Du anmäler ditt intresse kan 

deltagandet avbrytas när som helst fram till att rapporten har överlämnats till handledaren för 

bedömning. All personlig dokumentation kommer att behandlas med full konfidentialitet och 

intervjun kommer att avidentifieras innan materialet behandlas.  

 

Då undersökningen endast kommer att omfatta ett begränsat antal individer kan inte alla som 

anmäler sitt intresse ingå i studien. De individer som blir aktuella för undersökningen kommer 

att väljas ut enligt särskilda kriterier, och säkerställer därmed att syftet för vår studie uppfylls.  

 

Om du är intresserad av att deltaga i studien, och på detta sätt hjälpa oss i vårt nuvarande och 

kommande arbete, kontakta oss: 

 

Jenny Ewen   Alexandra E. White 

 070- 219 63 88  070-401 61 92 

 jen_ewen@hotmail.com  alexandrawhite84@hotmail.com 

 

 

 

Tack på förhand!! 

mailto:jen_ewen@hotmail.com
mailto:alexandrawhite84@hotmail.com


 

 

Bilaga 2: Intervjufrågemall 

 

----------------------------------------------------Del 1------------------------------------------------------ 

Ålder? 

Civilstånd? 

Yrke? 

----------------------------------------------------Del 2------------------------------------------------------ 

 

Definition  

 

”Normalvikt” 

 

”Övervikt” 

 

”Fetma” 

 

”Hälsosam vikt” 

 

----------------------------------------------------Del 3------------------------------------------------------ 

 

 

Nu ska vi prata om vikt och förändringen över tid 

 

 

Kan du beskriva din vikt från ca. 18 års ålder och fram till idag, 

kopplat till livssituation och vanor? 

 

Hur har du upplevt viktförändringarna?  

Förtydligande frågor (vid 

behov) 

Utveckla 

Dåvarande livssituation  

         Yrke 

         Civilstånd 

Livet som normalviktig 

         Förlorade vanor 

         Nya vanor 

Uppmärksammad 

förändring? 

         När? 

         Hur? 

 

 

----------------------------------------------------Del 4------------------------------------------------------ 

 

1. Vilka faktorer tror du var viktigast för att du började gå upp i vikt? 

 

2. Vilka faktorer tror du var viktigast för att du fortsatte att öka i vikt efter att du 

uppmärksammat förändringen? 

 

3. Vilka faktorer tror du är viktigast för att andra människor börjar gå upp i vikt? 

 

4. Vilka faktorer tror du är viktigast för att andra människor fortsätter att öka i vikt 

efter att de uppmärksammat förändringen? 



 

 

Bilaga 3: Formulär för etiskt åtagande 

 

Undersökningsledarna 

 

- Spelar in intervjun så att respondentens utsaga kan återges exakt vid 

analys och presentation av resultaten 

 

- Hanterar samtliga personuppgifter och personliga utsagor enligt etiska 

krav på konfidentialitet, så att materialet inte kan härledas tillbaka till den 

enskilda respondenten 
 

 

 

 

 

 


